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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

           
 
 

รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 (รูปแบบออนไลน์) 
(The 6th Conference on Research and Creative Innovations : CRCI 2020 Online) 

 
 
 

หัวข้อ “...สูว่ิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม  
ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน” 

 
 
 

ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 
ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams 

 
 
 

เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
 
 

โดย มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
และ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลยัพายัพ มหาวทิยาลัยนอรท์-เชียงใหม ่
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วทิยาเขตเชียงใหม่ มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัยพิษณุโลก  
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

ชื่อหนังสือ รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรา้งสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์  
 (6th CRCI 2020 Online) ภายใต้หัวข้อ “สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับ 
 คุณภาพชีวิต ชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” 
 
 เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

 
 
 
เจ้าของลิขสิทธิ ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
 
 
เผยแพร่ออนไลน์ ตุลาคม 2563 
 
 
 
จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 50220  
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

รายชื่อผู้ทรงคุณวุฒพิิจารณาบทความ 
 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.กลิ่นประทุม  ปัญญาปิง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
2. รองศาสตราจารย์ ดร.เกชา  คูหา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
3. รองศาสตราจารย์ ดร.ชิติ  ศรีตนทิพย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
4. รองศาสตราจารย์ ดร.ตระกูลพันธ์  พัชรเมธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
5. รองศาสตราจารย์ ดร.ธัญญรัตน์  จิตรพีระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
6. รองศาสตราจารย์ ดร.บัญจรัตน์  โจลานันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
7. รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบา  อารีย์ มหาวิทยาลัยพายัพ 
8. รองศาสตราจารย์ ดร.พรหทัย  ตัณฑ์จิตานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
9. รองศาสตราจารย์ ดร.พิชาภพ  พันธ์ุแพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
10. รองศาสตราจารย์ ดร.รัตน์ชนก  พราหมณ์ศิร ิ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
11. รองศาสตราจารย์ ดร.วรวิทย์  นิเทศศิลป ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
12. รองศาสตราจารย์ ดร.สุจิตรพร  เลอศิลป ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
13. รองศาสตราจารย์ ดร.สุนทร  วิทยาคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
14. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  พุฒิหน่อย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
15. รองศาสตราจารย์ ดร.สุรพล  มโนวงศ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
16. รองศาสตราจารย์ ดร.อภินันท์  สุวรรณรักษ ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
17. รองศาสตราจารย์ ดร.อภิรักษ์  เพียรมงคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
18. รองศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  พวงมะลิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
19. รองศาสตราจารย์ ดร.อุเทน  คำน่าน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
20. รองศาสตราจารย์ ดร.เอมอร  ไชยโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
21. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกรัตน์  ดวงพิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
22. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ  เวชกามา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
23. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กฤษดา  ย่ิงขยัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
24. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญ์สุดา  น่ิมอนุสสรณ์กุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
25. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญฐณา  ดิษฐ์แก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
26. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กันต์พงษ์  ศรีสถิตย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
27. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กานต์ธีรา  โพธ์ิปาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
28. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกษตร  แก้วภักดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
29. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรฤกษ์  เชยชื่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
30. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไกรลาศ  ดอนชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
31. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขนิษฐา  พันธุรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
32. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
33. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤตย์  ชมสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
34. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมเดือน  โพธิสุวรรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

35. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธ์ิ  ทองปรอน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
36. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จานุลักษณ ์ ขนบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
37. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จริภา  พงษ์จันตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
38. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จุฬาลักษณ์  เขมาชีวะกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
39. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชชัฎาพร  ปุกแก้ว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
40. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  จงกุลสถิตชัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์  
41. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  นันทศรี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
42. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญชัย  เดชธรรมรงค ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
43. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพร  พันธ์ุท่าช้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
44. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ  บุญยวงศ์วิวัชร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
45. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณฐวัฒน์  พระงาม มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
46. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณวัสน์  ฐานวิสิฐพล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุ 
47. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐชัย  เท่ียงบูรณธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
48. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐปคลัภภ์  กิตติสุนทรพิศาล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
49. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพล  ชมแสง มหาวิทยาลัยบูรพา 
50. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณิฐิมา  เฉลิมแสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
51. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ตยานิตย์  มิตร์แปง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
52. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทนงศักด์ิ  ยาทะเล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
53. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีชัย  กาฬสินธ์ุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
54. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทุติยาภรณ์  จิตตะปาโล มหาวิทยาลัยพายัพ 
55. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทพรัตน์  อึ้งเศรษฐพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
56. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เทียน  เลรามัญ มหาวิทยาลัยพายัพ 
57. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำผึ้ง  อินทะเนตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
58. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิอร  โฉมศร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
59. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัวเรียม  มณีวรรณ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
60. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุษณีย์  เทวะ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
61. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เบญจมาศ  สุขสถิตย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
62. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประชา  ยืนยงกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
63. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประทีป  พืชทองหลาง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
64. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประสพโชค  โห้ทองคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร ์
65. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  ทิมขำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
66. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  สิทธิจักร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
67. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยมาสฐ์  ตัณฑ์เจริญรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
68. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะนุช  รสเครือ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
69. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พงศ์กร  จันทราช มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
70. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พชรดนัย  วัชรธนพัฒน์ธาดา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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71. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พลกฤษณ์  ทุนคำ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
72. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พายัพ  เกตุชั่ง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
73. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิชญลักษณ์  พิชญกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
74. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พินิจ  เน่ืองภิรมย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
75. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิสิษฐ์  วิมลธนสิทธ์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
76. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุ  พร้อมพุทธางกูร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
77. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
78. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุพดี  หัตถสิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
79. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รัตนาพร  นรรัตน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
80. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุง่  หมูล้อม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
81. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วชิระ  แสงรัศม ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ี
82. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรจักร  เมืองใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
83. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรชัย  รวบรวมเลิศ มหาวิทยาลัยบูรพา 
84. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงษ์  เทียมสอน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
85. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วาณิช  หลิมวานิช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
86. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าท่ีร้อยตรี ทนงศักด์ิ สัสดีแพง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
87. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ว่าท่ีร้อยโทณัฐรัตน์ ปาณานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
88. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วีระพร  ศุทธากรณ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
89. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศินุพล  พิมพ์พก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
90. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สายฝน  บุญฉัตรกุล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
91. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สืบพงศ์  จรรย์สืบศิร ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
92. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุชาดา  เมฆพัฒน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
93. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพรรัตน์  ทองพัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
94. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร  ชูประดิษฐ ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
95. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาวดี  ศรีแย้ม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
96. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สรุีรัตน์  เย่ียมตระกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
97. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิชช์  ธนะศานวรคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
98. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสรฐสุดา  ปรีชานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
99. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.หฤทัย  อาษากิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
100. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  ชิดบุร ี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
101. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภินนท์  นันทิยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
102. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรไท  ครุธเวโช มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
103. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรรณพ  ทัศนอุดม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
104. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรุณ  โสตถิกุล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
105. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา  ดลวิทยาคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
106. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาทิตย์  ยาวุฑฒิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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107. อาจารย์ ดร..วฤต  ศิลป์ศรีกุล มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
108. อาจารย์ ดร.กรรณิกาณ์  ด้วงเจริญ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
109. อาจารย์ ดร.กฤตวยาน์  ทองคู ่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
110. อาจารย์ ดร.กฤษณ์  ภูริพงษ ์ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
111. อาจารย์ ดร.กัญญ์วรา  สมใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
112. อาจารย์ ดร.กันยาศิริ  รักอริยะธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
113. อาจารย์ ดร.กาญจนา  ทวินันท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
114. อาจารย์ ดร.กาญจนา  สมมิตร มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
115. อาจารย์ ดร.ขวัญชัย  เอ้ือวิริยานุกูล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
116. อาจารย์ ดร.จุไรรัตน์  โขงรัมย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
117. อาจารย์ ดร.ชัยวัฒน์  หฤทัยพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
118. อาจารย์ ดร.ฐานิญา  อิสระ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
119. อาจารย์ ดร.ณัฐติญา  บุญวิรัตน์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
120. อาจารย์ ดร.ณิชพัณณ์  ปิตินิยมโรจน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
121. อาจารย์ ดร.ดุสิตพร  ฮกทา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
122. อาจารย์ ดร.ตะวัน  วาทกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
123. อาจารย์ ดร.ถกลวรรณ  ศิริสวัสด์ิ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
124. อาจารย์ ดร.ธนศักด์ิ  ตันตินาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
125. อาจารย์ ดร.ธัญญา  พากเพียร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
126. อาจารย์ ดร.ธัญวดี  สุจริตธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
127. อาจารย์ ดร.นเรศ  สุยะโรจน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
128. อาจารย์ ดร.นวรัตน์  พรหมอุปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
129. อาจารย์ ดร.นิตยา  บุญทิม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
130. อาจารย์ ดร.นิทัศน์  บุญไพศาลสถิตย์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
131. อาจารย์ ดร.ปกรณ์  จันทร์อินทร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
132. อาจารย์ ดร.ประทุมพร  ย่ิงธงชัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
133. อาจารย์ ดร.ปวียา  รักน่ิม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
134. อาจารย์ ดร.พงศ์ศิร ิ คำขันแก้ว มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
135. อาจารย์ ดร.พีรยา  สมศักด์ิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
136. อาจารย์ ดร.เพ็ญแข  วงศ์สุริยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
137. อาจารย์ ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
138. อาจารย์ ดร.ภัทราภรณ์  ศรีสมรรถการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
139. อาจารย์ ดร.ภูเบศ  พวงแก้ว มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
140. อาจารย์ ดร.ภูม  ศรีสุข มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
141. อาจารย์ ดร.รัตนาพล  พนมวัน ณ อยุธยา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
142. อาจารย์ ดร.รุ่งระวี  ทองดอนเอ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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143. อาจารย์ ดร.เรวัตร  พงษ์พิสุทธินันท์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
144. อาจารย์ ดร.ลัดดา  ปินตา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
145. อาจารย์ ดร.วารุณี  โพธาสินธ์ุ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
146. อาจารย์ ดร.วีรวรรณ  ศรีตะลานุคค ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
147. อาจารย์ ดร.วีระพันธ์  อนันชัยธวัช มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
148. อาจารย์ ดร.แววดาว  พรมเสน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
149. อาจารย์ ดร.ศกุนตลา  สายใจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
150. อาจารย์ ดร.ศุภกร  ศิลาเกษ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
151. อาจารย์ ดร.ศุภชัย  พ่ึงสังวาลย์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
152. อาจารย์ ดร.ศุภลักษณ์  สถิรชีวิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
153. อาจารย์ ดร.สมยศ  โอ่งเคลือบ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
154. อาจารย์ ดร.สังวาร  วังแจ่ม มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
155. อาจารย์ ดร.สุพัฒนวรี  ทิพย์เจริญ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
156. อาจารย์ ดร.สุภกิจ  ไชยพุฒ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
157. อาจารย์ ดร.สุรชัย  สานติสุขรัตน์ มหาวิทยาลัยนอร์ทเชียงใหม่ 
158. อาจารย์ ดร.อิศรา  กันแตง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
159. ดร.จักรเพชร  มัทราช Provincial Electrical Authority (PEA)  
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คำนำ 
 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้เป็นเจ้าภาพหลักในการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ 
ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (6th CRCI 2020 Online) ภายใต้หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพ
ชีวิตชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2563 ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams เพื่อสนับสนุนให้
นักวิจัยในสังกัดได้มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และ
นักศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปี 2563 ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับ
สากล สอดคล้องกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนา
งานวิจัยสู่การเป็น THAILAND 4.0 ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วม เสียสละทั้งแรงกาย แรงใจ และเวลาอันมี
ค่า เพ่ือผลักดันให้เกิดการประชุมครั้งน้ีข้ึน และหวังเป็นอย่างย่ิงว่า พลังความร่วมมือจากเครือข่ายเจ้าภาพร่วมจะพัฒนาและ
เติบโตต่อเน่ืองทุกปี จนก้าวสู่การเป็นการประชุมวิชาการชั้นนำของประเทศ 
 การประชุมวิชาการครั้งนี้ ประกอบด้วยการบรรยายพิเศษ การอภิปรายวิชาการ และการนำเสนอผลงานวิจัย จาก
อาจารย์นักวิจัยหลากหลายสถาบัน จำนวน 174 ผลงาน  
 โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานสืบเนื่องจากการประชุมวิชาการ (Online Proceeding) เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ ฉบับน้ี จะเป็นประโยชน์แก่ผู้สนใจ เพ่ือการนำไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการต่อไป 
 
 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพร พัชรประกิติ 
ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สารจากอธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

 ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างย่ิง
ที่ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพ ร่วมกับ สมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไทย หาวิทยาลัย
เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยพายัพ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
วิทยาเขตเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง และมหาวิทยาลัย
พิษณุโลก จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รูปแบบออนไลน์ (6th CRCI 2020 Online) ภายใต้
หัวข้อ “...สู่วิจัยรับใช้สังคม สร้างสรรค์นวัตกรรม ยกระดับคุณภาพชีวิตชุมชนท้องถ่ินอย่างย่ังยืน” ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 
2563 ผ่านระบบโปรแกรม Microsoft Teams ในสถานการณ์ที่มีการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 (COVID-19) จึงได้มีการ
ปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน ด้วยการนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการติดต่อสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยงการพบปะ 
และการอยู่ในสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นการจัดประชุมวิชาการเพ่ือสนับสนุนให้นักวิจัยได้มีโอกาส
แสดงศักยภาพของตนเองในการเข้าร่วมนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานวิจัยของอาจารย์และนักศึกษา มทร.ล้านนา ประจำปี 
2563 ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พัฒนา ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สอดคล้องกับนโยบาย
สนับสนุนยกระดับผลงานวิจัยสู่ระดับสากล สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนางานวิจัยสู่การเป็น THAILAND 4.0 
ซึ่งจะเป็นการพัฒนาผลงานทางวิชาการ และบูรณาการงานวิจัยร่วมกัน 
 ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความสนใจนำเสนอผลงานในการ
ประชุมวิชาการ และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นกำลังหลักในสร้างและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลักดันสู่ความเป็น
เลิศทางด้านวิจัย และเป็นแนวทางในการสร้างองค์ความรู ้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศชาติให้
เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 ท้ายนี้ ขอขอบคุณคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาบทความ คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิประจำห้องนำเสนอ 
และคณะกรรมการดำเนินงานทุกฝ่ายที่ร่วมกันจัดการประชุมในครั้งน้ี 

 
 
 

รองศาสตราจารย์ศลีศริิ สง่าจิตร 
ผู้ปฏิบัติหน้าท่ีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สารบัญบทความ Session-4 (BA)  
งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร ์

ลำดับ ชื่อบทความ หน้า 
1 การจัดการปัญหาด้านอาหารกวางของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ ในเขตภาค

กลาง 
1-10 

2 การใช้แบบฝึกเพ่ือพัฒนาความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 11-20 

3 การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 22-32 
4 การพัฒนาความสามารถการฟังภาษาอังกฤษโดยใช้แบบฝึกโทอิกจำลองสำหรับนักศึกษา

ระดับอุดมศึกษา 
33-38 

5 การพัฒนาความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอินโดยใช้วิธีสอนแบบสาธิต ของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 

39-47 
 

6 การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษา มหาวิทยาลัย
เอกชน ระดับปริญญาตรี โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด 

48-58 

7 การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจ
ชุมชน 

59-71 

8 การพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษา
สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

72-81 

9 การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายใน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง : กรณีศึกษาศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหนองป่าครัง่ อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม ่

82-95 

10 การพัฒนาเว็บแอพพลิเคชั่นบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบล บ้านแม่วะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 

96-104 

11 การวิเคราะห์โซคุ่ณค่าของการประดิษฐ์เครื่องดนตรีล้านนา 105-113 

12 การวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในกระบวนการบริหารจัดการวีแนสขาออก เพ่ือส่งเสริมการใช้วีแน
สเป็นสารปรับปรงุดินในเกษตรกรไร่อ้อย 

114-123 

13 การวิเคราะห์ปัจจัยที่สง่ผลต่อการตัดสินใจหางานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญช ี 124-127 

14 การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกจิทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด 128-137 
15 การวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ  

ตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในจังหวัดสงขลา 
138-146 

16 การศึกษาความต้องการนักท่องเท่ียวชาวอินเดียสำหรับธุรกิจการท่องเท่ียว ในจังหวัดเชียงใหม่ 147-153 

17 การศึกษาคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตามความต้องการของธุรกิจการบิน 154-166 
18 การสร้างข่ายงานกิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมโครงการ โดยใช้เทคนิค CPM 

กรณีศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ในเขตลาดกระบัง 
167-172 



[ ฎ ] 
 

 

 
รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 6 รปูแบบออนไลน์ - เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

สารบัญบทความ Session-4 (BA)  
งานวิจัย ด้าน บริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร ์

ลำดับ ชื่อบทความ หน้า 

19 การให้น้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริการสายการบิน กรณีเดินทาง
ภายในประเทศ 

173-182 

20 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจัดประสบการณ์ตามปกติ 

183-192 

21 ชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในสถานที่ท่องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก 193-204 
22 ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้า

หลวง จังหวัดเชียงราย 
205-212 

23 ต้นทุนโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทานเขากวางอ่อนของฟาร์มกวางในเขตภาคเหนือ 213-219 

24 ทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME กับความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล 220-229 

25 แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 230-242 
26 ปัจจัยคุณภาพการให้บริการและการรับรูคุ้ณค่าด้านราคาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสัง่

อาหารผ่านแอปพลิเคชั่น ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
243-253 

27 ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน 

254-265 

28 ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกมัพูชา ในธุรกิจส่งออกข้าว อำเภอบาง
ไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

266-273 

29 ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 274-282 
30 ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ใน

อุตสาหกรรมยานยนต์ ในพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
283-293 

31 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใชบ้ริการ ฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่นใน
เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

294-301 

32 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านไลฟ์สด ของ
ผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 

302-311 

33 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ของ
ผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

312-321 

34 ปัญหาของผู้ประกอบการไทยต่อมาตรฐานสำหรับการส่งออกลำไยสดไปประเทศจีน 322-333 
35 ผลการใช้เทคนิค CIRC เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาจีน เพ่ือความเข้าใจของ

นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
พิษณุโลก 

334-342 

36 พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟซบุ๊คของกลุ่มวัยรุ่น กรณีศึกษา อำเภอธาตุพนม 
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บทคัดย่อ  

หลายบริษัทในประเทศไทยกำลังให้ความสนใจการตลาดแบบดิจิทัล ซึ ่งแหล่งข้อมูลออนไลน์เช่น เว็บไซต์รีวิว 
(วิจารณ์) ออนไลน์ซึ่งสามารถโน้มน้าวให้คนเชื่อในการสื่อสารปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) การวิจัยครั้งน้ีมุ่งเน้น
ศึกษาปัจจัยของข้อมูลที่สร้างความเชื่อถือโดยศึกษาการมีส่วนร่วม (Engagements) ของการค้นหาและการแสดงความคิดเห็น 
โดยใช้สองปัจจัยคือคุณภาพของข้อมูลและความน่าเชื่อถือ มีจุดประสงค์ประกอบด้วย 1) เพ่ือระบุปัจจัยที่สำคัญในการโน้มน้าว
ความไว้วางใจของลูกค้า 2) เพื่อตรวจสอบว่าข้อมูลของเนื้อหามีผลต่อการรับรู้ของลูกค้าในเว็บไซต์การวิจารณ์อย่างไร 3) 
กำหนดปัจจัยที่มีผลต่อ eWOM engagements เป็นการศึกษาเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามออนไลน์ 301 คน มาวิเคราะห์การ
ถดถอยพหุคูณ  ซึ่งผลการวิเคราะห์สรุปได้ว่าความน่าเชื ่อถือผ่านการรับรู้มีอิทธิพลต่อความเชื่อของผู ้บริโภคใน eWOM 
engagements มากที่สุด ขณะที่คุณภาพของข้อมูลมีผลกับความเชื ่อถือและการค้นหาeWOM ไม่มีผลต่อการแสดงความ
คิดเห็น จากการศึกษานักการตลาดสามารถเลือกใช้ข้อมูลและความน่าเชื่อถือเพ่ือกำหนด eWOM Engagements ซึ่งเป็นส่วน
สำคัญในการตลาดดิจิทัลในอุตสาหกรรมบริกา 
 
คำสำคัญ: ปากต่อปากแบบอิเล็กทรอนิกส์, การรีวิวออนไลน์, อุตสาหกรรมบริการไทย, แรงจูงใจออนไลน์, ผู้บริโภคออนไลน์ 

 
Abstract  

Nowadays, Thai companies are focusing on digital marketing. The online information sources 
provided on online review sites persuaded consumers to trust on Electronic World of Mouth (eWOM) 
engagement. This study emphasizes information giving and seeking engagements on Pantip website of Thai 
consumers in the hospitality industry, which includes two factors: information quality and perceived 
credibility. The objectives are:1) to identify the important factors that persuade consumers to trust on 
eWOM, 2) to investigate how information affects consumer perceptions of online review sites, and 3) to 
determine factors that affect on eWOM engagement. This research used a quantitative method, distributing 
an online questionnaire with 301 Thai respondents. The data collected multiple linear regressions; the 
result showed that perceived credibility influenced on customer trust and eWOM engagement while 
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information quality effected on consumers' trust and eWOM seeking, excluding eWOM giving. This research 
has supported marketers to select and identify factors of eWOM engagements in hospitality.  
 
Keywords: eWOM, Online review, Thai hospitality, Online Motivation, Online consume 
 
1. บทนำ  

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและการแพร่หลาย
ของการใช้งานอินเทอร์เน็ตทำให้ความนิยมของเครื่องมือ
ทางการตลาดแบบใหม่ที่เรียกว่าการสื่อสารปากต่อปาก
แบบอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM) เพิ่มขึ้น Khemthong and 
Roberts, 2007 p.51 ระบุว่า การใช้อินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีเครือข่ายเป็นสิ่งสำคัญที่กลายเป็นเครื ่องมือ
หลักทางการตลาดในการพัฒนาธุรกิจออนไลน์ ซึ่งเกี่ยว
โยงกับการรายงานของ ITU, (2014) คาดการณ์ว่าจำนวน
ผู้ใช้งานอินเทอร์เน็ตเคลื่อนที่จะถึง 7 พันล้านคนภายปี 
2014 นอกจากนั ้นแล้ว สถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ต
เคลื ่อนที ่ของ Digi-Captita, (2014) กล่าวว่าผ ู ้ใช ้งาน
อินเตอร์เน็ตเคลื่อนที่จะเพ่ิมข้ึนกว่า 300% ในปี 2017 ซึ่ง
จะสร้างรายได้เพิ ่มขึ้น 7 แสนล้าน เช่นนั ้น เทคนิคทาง
การตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปตามข้อมูลอินเทอร์เน็ตและ
เทคโนโลยีสื่อสาร การตลาดแบบด้ังเดิมเสียประสิทธิภาพ 
(Operana and Vinerean, 2015) ความนิยมของการ
ค้นหาข้อมูลออนไลน์เพ่ือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์แสดงให้เห็น
ว่าผู้บริโภคในปัจจุบันเชื่อมั่นในข้อมูลออนไลน์ (Ho, Lin 
and Chen, 2012) นักวิจัยหลายท่านยืนยันว่า eWOM มี
บทบาทสำคัญต่อผู้บริโภคและบริษัทในการให้ผลสะทอ้น
กลับเกี่ยวกับสินค้าและบริการ เพราะเหตุน้ัน อินเทอร์เน็ต
คือแพลตฟอร์มที ่ผู ้บริโภคสามารถแบ่งปันและค ้นหา
ประสบการณ์การใช้สินค้าและรับบริการได้ในยุคปัจจุบัน  

มีเว็บไซต์ร ีว ิวออนไลน์ในไทยจำนวนมากที่
ผู้บริโภคสามารถเขียนและค้นหาคำรีวิวได้ การศึกษาครั้ง
นี้เลือกใช้เว็บพันทิป เนื่องจากเว็บพันทิปได้รับความนยิม
ในไทย เป็นเว็บไซต์ที่คนไทยใช้บอกต่อประสบการณ์ใน
หลายหัวข้อ รวมไปถึงประสบการณ์การท่องเที่ยว ซึ่งบาง
ธุรกิจได้ให้ข้อมูลและตอบกลับการรีวิวของผู้บริโภคผ่าน
เว็บไซต์นี ้ด้วย นิลมนัส (2009) กล่าวว่า เว็บพันทิปมี
อิทธิพลต่อธุรกิจ เนื่องจากผู้บริโภคไทยให้ข้อมูลเชิงรีวิว

บนแพลตฟอร์มน้ีในหลายหัวข้อ และเว็บไซต์น้ีก็ติดหน่ึงใน 
10 อันดับเว็บไซต์ที ่ผู ้บริโภคไทยเลือกใช้ค้นหาข้อมูล 
ผู ้บร ิโภคบอกต่อประสบการฺณ์บนแพลตฟอร์มสังคม
ออนไลน์อยู่เสมอ ไม่ว่าจะเป็นด้านบวกหรือด้านลบ ซึ่ง
ผู ้บริโภคไทยมองว่าเว็บไซต์พันทิปมีประโยชน์ในการ
ค้นหาและบอกต่อประสบการณ์ออนไลน์  

ด ้ วย เหต ุน ี ้  อ ุ ตสาหกรรมการบร ิ การจึ ง
กระตือรือร้นที่จะเพิ่มศักยภาพของแพลตฟอร์มออนไลน์
จาก eWOM ในเว็บไซต์รีวิวออนไลน์อย่างพันทิป เพราะ
ไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีชื่อเสียงด้านท่องเที่ยวของโลก 
( UNWTO, 2 0 1 5 ; Priporas, Stylos, Vedanthachari 
and Santiwatana, 2017) ซึ ่งคิดเป็น 9.3% ของ GDP 
ในปี 2015 และวางแผนให้เติบโตข้ึนอีก 2.4% ในปี 2016 
(WTTC, 2016; Priporas el, al., 2017) ข้อมูลเชิงสถิติ
ด้านการท่องเที่ยวแสดงให้เห็นว่าไทยพึ่งพาอุตสาหกรรม
บริการในการเติบโตของ GDP และการพัฒนาประเทศ 
Ussahawanitchakit (2017) พบว่าในปี 2017 จำนวน
โรงแรมในไทยได ้เพ ิ ่มข ึ ้น ส ่ งผลให ้การแข ่งข ันใน
อุตสาหกรรมบริการเพิ่มขึ้นตามไปด้วย เนื่องจากโรงแรม
ต้องแข่งขันเพิ่มยอดขาย ดังนั้น การศึกษานี้จึงมุ่งพัฒนา
เว็บไซต์รีวิวออนไลน์ในไทยเพ่ือเป็นข้อมูลแก่ผู้บริโภค ด้วย
เว็บไซต์รีวิวโรงแรมมีผลต่อการพิจารณาของผู้บริโภคและ
อุตสาหกรรมการบริการในไทย 

มีงานวิจัยจำนวนมากท่ีศึกษาการสื่อสารปากต่อ
ปากแบบอิเล็กทรอนิกส์ (eWOM)  เช่นนั้น งานวิจัยนี้มุ่ง
ค้นหาความแตกต่างของแรงจูงใจของ eWOM เพื่อเป็น
แรงบันดาลใจ Yen และ Tang, (2015) ศึกษาแรงจูงใจ
ของลูกค้าในการโพสต์และวิจารณ์การให้บร ิการของ
โรงแรมในแพลตฟอร์มออนไลน์ในฐานะกุญแจสำคัญ 
ในขณะที ่  Chu และ Kim (2011) พ ิจารณาว่าสังคม
ออนไลน์เก ี ่ยวโยงก ับ eWOM อย่างไรผ ่านเว ็บไซต์
ออนไลน์ นักวิจัยทั้งสองกลุ่มมุ่งเน้นศึกษาคนละประเด็น 
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Yen และ Tang มุ่งศึกษาพฤติกรรมเอ็นเกจเมนต์ ขณะที่ 
Chu และ Kim (2011) มุ่งเน้น eWOM ยิ่งไปกว่านั้นแล้ว 
Kang และ Namkung (2019)  ทดสอบแรงจ ูง ใจของ
ผู ้บริโภคในการซื ้อออนไลน์ ด้วยเหตุนี ้ เพื ่อระบุความ
แตกต่างของการศึกษา งานวิจัยน้ีได้ผสมผสานงานวิจัยอื่น 
ๆ เพื ่อสำรวจแรงจูงใจของผู้บริโภคไทยในเว็บไซต์รีวิว
ออนไลน์อย่างเว็บพันทิป ร ่วมกับเอ็นเกจเมนต์ผ ่าน 
eWOM ที่เกี่ยวข้องกับคำถามวิจัย งานวิจัยนี้มีเป้าหมาย
เพื่อศึกษาปัจจัยที่โน้มน้าวให้ผู้บริโภคไทยเชื่อถือเอ็นเกจ
เมนต์ผ่าน eWOM ในอุตสาหกรรมการบริการ จุดประสงค์
หลักของการวิจัยคือการระบุปัจจัยสำคัญที่โน้มน้าวให้
ผู้บริโภคเชื่อมั่น eWOM สำรวจว่าข้อมูลส่งผลอย่างไรต่อ
ความเข้าใจรับรู้เว็บไซต์รีวิวออนไลน์ของผู้บริโภค และ
กำหนดปัจจัยที่ส่งผลต่อ eWOM engagements 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีความเป็นไปได้ของการเก ิดการคิด
พ ิจารณาโดยละ เอ ี ยด (Elaboration Likelihood 
Model: ELM) ได้นำมาทดสอบการกระตุ้นให้ผู้บริโภคซื้อ
สินค้าและบริการอย่างต่อเนื่อง ELM มีที่มาจากจิตวิทยา
สังคมที่เหมาะสมเป็นแบบกระบวนการคู่กับโมเดลอื่นใน
การศึกษาการเกิดทัศนคติ การโน้มน้าวใจ และการ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรม (Petty and Cacioppo, 1986) 
เส้นทางหลัก (central route) นำมาซึ่งความพยายามทำ
ความเข ้าใจสาร (Zhou, Lu and Wang, 2016) เมื่อ
ผู้บริโภคใช้เส้นทางหลัก พวกเขาจะพิจารณาข้อมูลอย่าง
ระมัดระวังก่อนตัดสินใจ ในขณะที่การโน้มน้าวใจของ
เส้นทางริม (Peripheral Route) ผู้บริโภคจะไม่พิจารณา
ข้อมูลอย่างถี่ถ้วน ใช้ความพยายามในการทำความเข้าใจ
สารน้อยกว่าเส้นทางหลัก มักจะใช้ความเคยชินในการ
ปฏิบัติ รวมไปถึงการทำซ้ำในสิ่งเดิม ความน่าเชื่อถือของ
แหล่งข้อมูล และความรู้สึก (Wang, 2015) เมื่อใช้เส้นทาง
ริม การคิดพิจารณาโดยละเอียดมักจะต่ำ (Kang and 
Namkung, 2019) ดังนั ้น งานวิจัยนี ้ยึดตามแบบ Kang 
และ Kim (2019) เส้นทางหลัก (คุณภาพของข้อมูล) และ
เส้นทางริม (ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล) ได้นำมาใช้
เพ่ือทดสอบการโน้มน้าวใจของผู้บริโภค 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบการวิจัย 
 

กรอบวิจ ัยนี ้ด ัดแปลงมาจากของ Kang และ 
Namkung (2019)  ใช้กรอบ ELM เพื ่อหาคุณภาพของ
ข้อมูลและความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล และยอมรับ
การเอ็นเกจเมนจ์ผ่าน eWOM ในฐานะการค้นหา eWOM 
และการค้นหา eWOM ความเชื่อถือของผู้บริโภคมีความ
เกี่ยวข้องกับคุณภาพของข้อมูลและความน่าเชื่อถือเชิง
ร ับร ู ้  ซ ึ ่ งด ัดแปลงมาจาก Ai-Debei, Akroush และ 
Ashouri (2015) แนวคิดของกรอบวิจัยคือข้อมูลเชงิรับรู้ 
ความเชื่อถือของผู้บริโภคและเอ็นเกจเมนท์ โดยใช้เว็บไซต์
รีวิวออนไลน์ คือเว็บไซต์พันทิป เป็นแหล่งสืบค้นข้อมูล
และทดสอบมุมมองผู้บริโภคไทยตามรูปที่ 1 

คุณภาพของข้อมูลเชิงรับรู ้ ( Information 
quality) คุณภาพของข้อมูลส่งผลในทางบวกต่อความ
เชื ่อถือที ่ผู ้บริโภคมีแก่เว็บไซต์พันทิป การสังเกตพบว่า
ความเชื ่อถือของผู ้บริโภคจะพัฒนาตามข้อมูลที ่ได ้รับ 
คุณภาพของข้อมูลนั ้นขึ ้นอยู ่กับปัจจัยอื ่นที ่สัมพันธ์กับ
คุณภาพเชิงบริบท คุณลักษณะสำคัญ ภาพลักษณ์ และ
การ เข ้ าถ ึ ง  (Angelova, and Zekiri, 2011)  ในทาง
อุตสาหกรรมการบริการ ปัจจัยดังกล่าวมีบทบาทสำคัญที่
มีอิทธิพลต่อการตลาดและความนิยม ในแง่มุมของความ
เชื่อมั่นในการบริการ (Ganguli, and Roy, 2011) ความ
เชื่อมั่นแหล่งข้อมูลในกระบวนการตัดสินใจอาจรวมไปถึง
ความเสี ่ยงของการตัดสินของผู ้บริโภค เช่นข้อมูลที ่ไม่
สมบูรณ์หรือผู้บริโภคมีการบันทึกเสียงที่น่ากังขา (Holste 
& Fields, 2010) การสูญเสียความเชื่อมั่นในผู้ส่งต่อข้อมูล
เก่ียวกับผู้บริโภคได้รับการยืนยันว่ามีผลต่อการรับรู้ข้อมูล
ที่นำไปสู่การประเมินค่าคุณภาพข้อมูลต่ำกว่าความเป็น
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จ ร ิ ง  ( Fisher and Maltz, 1 9 9 7 ; Maltz and Kohli, 
1996; Keszey, 2018) อย่างไรก็ดี ความเชื่อมั่นก็หมาย
การที่ถึงผู้ตัดสินใจสามารถมองข้ามความไม่แน่นอนและ
จุดอ่อนของแหล่งข ้อม ูลได ้เช ่นกัน (De Jong et al., 
2016; Keszey, 2018) ข้อมูลจากแหล่งที ่เชื ่อถือได้จะ
ได้รับการรับรู้ว่าเป็นข้อมูลคุณภาพสูง เช่นนั้น คุณภาพ
ของข้อมูลส่งผลต่อความเชื่อมั่นของผู้บริโภคต่อเว็บไซต์
พันทิป 

การมองหาข้อมูล ความเป็นเนื้อแท้ และความ
เชื่อมั่นคือหัวใจสำคัญของการเก็บข้อมูลจากแพลตฟอร์ม
ใด ๆ Lee et al., (2012) กล่าวว่า ปัจจัยสำคัญของ
เว็บไซต์พันทิปคือผู้ใช้งานจำนวนมหาศาลเชื่อมโยงด้วยกัน
ผ่านกระดานสนทนาและมีความเป็นไปได้ว่าข้อมูลอาจ
ได้รับการตีความอย่างไม่ถูกต้อง เมื่อมองหาคุณภาพของ
ข้อมูลผ่านพันทิป สิ่งที่ต้องคำนึงถึงสำหรับผู้บริโภคคือการ
รับรู้ข้อมูลที่ตรงตามความเป็นจริงและมีความน่าเชื่อถือ 
ตามมุมมองทางการตลาดแล้ว ข้อมูลสามารถมีปฏิสัมพันธ์
และส่งต่อไปยังแพลตฟอร์มอื ่น ๆ ได้อย่างง่ายดาย ซึ่ง
ปัจจัยนี้ส่งผลต่อความเชื่อมั่นชองข้อมูลและคุณภาพของ
ข้อมูล ผู้บริโภคจะต้องได้รับข้อมูลที่น่าเชื่อถือ เชื่อมั่นได้ 
และตรงตามสภาพจริง  และครบทุกองค์ประกอบชอง
คุณภาพ คือบริบท คุณลักษณะสำคัญ ภาพลักษณ์ และ
การเข้าถึง นอกจากน้ีแล้ว มุมมองหลักที่ระบุในสมมติฐาน
อ้างถึงความคิดเห็นที่ผู้บริโภคได้รับผ่านการค้นหาผ่านพัน
ทิป ในการศึกษาของ Doh และ Hwang (2009) พบว่า 
eWOM มีผลต่อมุมมอง ซึ่งอาจจะเป็นบวกหรือเป็นลบใน
มุมมองต่อทั้งผู้บริโภคและบุคคลทั่วไป เนื่องจากจำนวน
ข้อมูลที ่มหาศาล เช่นนี ้ การศึกษาของ Babić, Sotgiu, 
และ Valck, (2016) พบว่า ความคิดเห็นมีอิทธิพลอย่างสูง
ต่อการตลาดและการตัดสินใจอันส่งผลต่อคุณภาพของ
ข้อมูลในหลายปัจจัย ย่ิงไปกว่าน้ัน ผู้วิจัยหลายท่านมุ่งเน้น
ที่ความน่าดึงดูดของสาร eWOM Wu และ Wang (2011) 
ระบ ุว ่ า  eWOM ม ีอ ิทธ ิพลอย ่างม ีน ัยยะสำค ัญต่อ
อุตสาหกรรมบริการ คุณภาพของข้อมูลที ่ได้มีอิทธิพล
อย่างมากต่อเอ็นเกจเมนท์ผ่าน eWOM  

ความน่าเชื ่อถือผ่านการรับรู ้ (Perceived 
credibility) ความน่าเชื่อถือของข้อมูลแสดงให้เห็นว่า

ผู ้ร ับสารเชื ่อถือผู ้ให้สารมากเพียงใด (Wu and Wang, 
2011) ความน่าเชื ่อถือของสารเป็นปัจจัยสำคัญในการ
พิจารณาของผู ้บริโภค (Mak et al., 1997; Kang and 
Namkung, 2019) ม ุมมองในแง ่บวกของผ ู ้ส ่ ง สาร
ก่อให้เกิดความคล้อยตามของผู้รับสาร (Ohanian, 1990; 
Kang and Namkung, 2019) ความน่าเชื่อถือของบริษัท
สามารถลดค่าใช้จ่ายประเมินการณ์ ลดความเสี่ยง และ
เพิ ่มตัวเล ือกของเครื ่องหมายการค้าได้ (Erdem and 
Swait, 2004) ความน่าไว้วางใจและความเชี ่ยวชาญถูก
กล่าวถึงโดยผู ้วิจัยหลายท่านในฐานะองค์ประกอบของ
ความน่าเชื่อถือของแหล่งข้อมูล ซึ่งความน่าไว้วางใจน้ันคือ
ขอบเขตที่ผู้รับสารรับรู้ความข้อคิดเห็นที ่น่าเชื่อถือจาก
บุคคลที่น่าเชื ่อถือ (Ohanian, 1990) ซึ ่งเกี ่ยวข้องกับ
ความจริงใจ ความมุ่งหมาย และความซื่อสัตย์ที่รับรู้ได้ อัน
เป็นสิ ่งขาดไม่ได้สำหรับเว ็บพันท ิปที ่ผ ู ้ใช ้ร ับร ู ้ ได ้ ว่า
แหล่งข้อมูลมีความน่าไว้วางใจเพื่อยังผลดีต่อผู้ใช้งานอื่น 
Yeap et al., (2014) ระบุว่าการพัฒนาความน่าเชื ่อถือ
ของแหล่งข้อมูลจะพัฒนาความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้โดยการ
พัฒนาระดับการยอมรับจากสังคม ระดับความน่าเชื่อถือ
เช ิงร ับร ู ้ เป็นสิ ่งท ี ่ท ้าทายหากผู ้บร ิโภคส ังเกตได้ว่า
ผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดจัดฉากหรืออุปถัมภ์การรีวิว ใน
ปัญหาส่วนนี้ ผู้ส่งสารที่น่าเชื่อถืออาจส่งสารด้วยวิธีที่ตา่ง
ออกไป อ้างอิงจากงานวิจัยล่าสุด ความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้
ของสาร eWOM สามารถสร้างความเกี่ยวเนื่องทางบวก
ต่อทัศนคติของผู้บริโภคต่อสังคมออนไลน์ได้ (Dohh and 
Hwang, 2009) การมีส่วนร่วมของสาธารณะใน eWOM 
คือการรับและส่งต่อข้อมูลทางการตลาดเหล่านั้นใหผู้้คน
จำนวนมากที่เป็นสมาชิกของแพลตฟอร์มออนไลน์อย่าง
พันทิป ผู ้ว ิจ ัยหลายท่านได้ระบุว่าความสมัครใจของ
ผู้ใช้งานในการส่งต่อข้อมูลแตกต่างออกไปในแต่ละบุคคล 
ความน่าเช ื ่อถ ือเป ็นส ิ ่งที ่สำคัญที ่ส ุดของพันทิปใน
กระบวนการกระจาย eWOM เพราะสามารถเพ่ิมการตอบ
กลับ เสร ิมสร้างทัศนคติ และเพิ ่มเอ็นเกจเมนท์ของ
ผ ู ้บร ิโภค (Tsao and Hsieh, 2012) และด ้วยความ
น่าเชื่อถือระดับสูง บทสนทนาระหว่างผู้บริโภคเหล่านี้ได้
กลายเป็นภาพเข้าใจทั่วไปของเอ็นเกจเมนท์ทางการตลาด
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ระหว่างบุคคลที่ส่งผลต่อทัศนคติของผู้บริโภคที่มีต่อสินค้า
หรือบริการและการตัดสินใจซื้อ 

ความน่าเชื่อถือของสารมีความสำคัญที่จะชนะ
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภค การยอมรับข้อมูลของผู้บริโภค
มักจะขึ้นอยู่กับว่า “ใครเป็นคนพูด” ผู้บริโภครับรู้ความ
น่าเชื่อถือจากจากเว็บไซต์รีวิวออนไลน์อย่างพันทิปจาก
บุคคลที่มีความน่าเชื่อถือในข้อมูล (Kang and Namkung, 
2019) และบุคคลเหล่าน้ันก็โน้มน้าวให้ผู้บริโภคค้นหาและ
ส่งต่อข้อมูล  

ความเช ื ่อม ั ่นของผ ู ้บร ิโภค (Consumer 
trust) ความเชื่อมั่นในการติดต่อผ่านเครือข่ายออนไลน์
ควรค่าแก่การพิจารณาแนวความคิดการตัดสินใจของ
ผู ้บร ิโภคในการมีส่วนร่วมกับ eWOM (Chu and Kim 
2011) ความเชื ่อมั ่นของผู ้บริโภคตั ้งบนความไว้วางใจ 
ความสามารถ และความสุจริตของส่วนอื ่น (Ai-Debei, 
Akroush and Ashouri 2 0 1 5 )  ซ ึ ่ ง เ ป ็ น ห น ึ ่ ง ใ น
องค์ประกอบที่มีประโยชน์และโน้มน้าวคนให้ซื้อออนไลน์
ได้ ความเชื่อมั่นคือความเชื่อมั่นของพันธะผูกพันระหว่าง
สองตัวแปร เช่น บุคคลหน่ึงต่อบุคคลอื่น ๆ หรือบุคคลอื่น 
ๆ ต่อบริษ ัท (Moorman et al. 1993, Chu and Kim 
2011) ผู้วิจัยหลายท่านได้เสนอว่าความเชื่อมั่นมีบทบาท
สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลและการบูรณาการความรู้ 
เนื ่องจากทำให้ผู้บริโภคมีความสำคัญในการตัดสินและ
ประเมินข้อมูล ในพฤติกรรมของความไม่แน่นอน ความ
เชื่อมั่นมีบทบาทสำคัญในความมุ่งหมายของสมาชิกชุมชน
เสม ือนจร ิงในการแลกเปลี ่ยนข้อม ูลระหว่างบุคคล 
Jarvenpaa et al.  1 9 9 8 ; Ridings et al.  2 0 0 2 ) 
Mangold และ Faulds (2009) ระบุว่าการที่ผู้บริโภครบัรู้
ข้อมูลผ่านสังคมออนไลน์ผ่านแหล่งข้อมูลที ่น่าเชื ่อถือ
เกี่ยวกับบริษัทแทนที่จะรับรู้ผ่านนักการตลาดที่สร้างเน้ือ
ข้อมูลผ่านการตลาดแบบดั้งเดิมทำให้ผู ้บริโภคเชื ่อถือ
ข้อมูลที่น่าเชื่อใจของบริษัท ดังที่ Chu และ Kim (2011) 
กล่าวว่า เปรียบเทียบกับความคิดเห็นที ่ไม่คุ ้นเคยจาก 
eWOM อื ่น (เช ่น เว ็บไซต์หร ือกระดานร ีว ิวส ินค้า) 
เครือข่ายในเว็บไซต์เครือข่ายออนไลน์ฝังอยู่ในเครือข่ายที่
มีอยู่ของผู้บริโภคน่าเชื่อถือกว่าแหล่งข้อมูลหรือโฆษณาที่
ผู ้บริโภคไม่รู ้จักหรือสนใจ (p.55) ด้วยเว็บไซต์ส ังคม

ออนไลน์ทำให้ผ ู ้ ใช ้งานสามารถเช ื ่อมต่อก ัน ร ักษา
ความสัมพันธ์ และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ซึ่งความ
เชื่อใจนี้สามารถกระจายไปสู่การสื่อสารอื่นในเครือข่าย
และพัฒนาความเช ื ่อม ั ่น (Chu and Kim 2011) ใน
อุตสาหกรรมการบริการนั้น ปัจจัยนี้มีบทบาทสำคัญใน
การสร้างอิทธิพลต่อการตลาดและความนิยม Ganguli 
และ Roy (2011) ระบุความสำคัญของความสัมพันธ์และ
การสื่อสารระหว่างลูกค้าและสมาชิกกระดานสนทนาใน
บทบาทของคุณภาพข้อมูล ความเชื่อมั่นในการซื ้อ การ
บริโภค และเจตนารมณ์เชิงเชี่ยวชาญ งานวิจัยก่อนหน้าน้ี
แสดงปัจจัยที่อาจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของผู้บริโภค 
ซึ่งความเชื่อมั่นในแหล่งข้อมูลคือหน่ึงในปัจจัยที่มีอิทธิพล 
Yan และ Li (2014) ได ้ว ิ เคราะห ์ไว ้ในการศึกษาว่า
บุคลิกลักษณะของผู ้ส่งสารเป็นรากฐานของความน่า
ไว้วางใจ Ganguli และ Roy (2011) เห็นต่างว่ารากฐานที่
แท้จริงคือพฤติกรรมและทัศนคติของผู้รับสาร ความน่า
ไว้วางใจเป็นเสมือนสื่อกลางระหว่างการค้นหา eWOM 
และการสร้าง eWOM ในกรณีนี ้ เว็บไซต์พันทิปสร้าง
กระดานสนทนาให้แก่ชาวไทยที่ซึ ่งสามารถสื ่อสารด้วย
ภาษาไทยอันเป็นภาษาแม่ ทั ้งคุณภาพของข้อมูลและ
ความน่าเชื ่อถือเชิงรับรู ้ของข้อมูลโน้มน้าวให้ผู ้บริโภค
เชื่อถือข้อมูลและมีอิทธิพลต่อเอ็นเกจเมนท์ของผู้บริโภค  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

วิธีดำเนินการวิจัยครอบคลุมถึงกระบวนการ
รากฐานที่ผู้วิจัยสามารถปฏิบัติตามได้เพ่ือจุดประสงค์ของ
การวิจัย โดยอธิบายวิธีการดำเนินการวิจัย การเก็บข้อมูล 
และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย การศึกษาน้ี
ใช้วิธีดำเนินการวิจัยแบบทฤษฎีหัวหอม (onion model) 
คือแนวคิดที ่แบ่งงานวิจัยออกเป็นส่วน ๆ (Cools and 
Bellens, 2012) ในส่วนต่อไปจะพูดถึงแต่ละชั้นหรือแต่
ละพารามิเตอร์ตามหลักการพิจารณาของทฤษฎีการวิจัย
แบบหัวหอม 

ปรัชญาการวิจัย 
ปรัชญาการวิจ ัยกำหนดแนวทางในการเก็บ 

ประเมิน และใช้ข้อมูลวิจัย หรือก็คือเป็นแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้องกับแหล่งข้อมูล หลักการทั่วไป และการพัฒนา
ความรู้ (Kumar, 2011) การวิจัยประเภทนี้มีโครงสร้าง
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ชัดเจนและเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างขนาดกลางจนถึง
ขนาดใหญ่และมักจะเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ งานวิจัยน้ีได้
ใช ้ปร ัชญาปฎิฐานนิยม (positivism philosophy) ซึ่ง
เหมาะกับจุดประสงค์ของงานวิจัย 

แนวทางการวิจัย 
อ้างถึง Saunders et al. (2009) แนวทางหลัก

ในการวิจัยมี 2 ประเภท คือ นิรนัย (deductive) และ
อุปนัย (inductive) งานวิจัยนี ้ใช้แนวทางนิรนัยซึ ่งเป็น
หลักการที่ยกระดับการทดสอบสมมติฐานและเป็นวิธกีาร
ที่เหมาะสมในการพิจารณาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปร 
ทำให้สามารถพิจารณาข้อมูลเชิงปริมาณเรื่องการโน้มน้าว
ความเชื่อมั่นของผู้บริโภคและเว็บไซต์รีวิวโรงแรมออนไลน์
ของประเทศไทยได้ 

กลยุทธ์การวิจัย 
 กลย ุทธ ์การว ิจ ั ยหมายถ ึง ธรรมชาต ิ และ
แหล ่งข ้อม ูลที ่ต ้องรวบรวมในงานวิจ ัยเพ ื ่อได ้มาซึ่ง
จ ุดประสงค ์ในการว ิจ ัย (Quinlan et al. , 2019) ซึ่ ง
การศึกษานี้ตั้งอยู่บนการใช้ข้อมูลปฐมภูมิ คือ ข้อมูลหรือ
ข้อเท็จจริงที่ได้จากการเก็บข้อมูลจากเเหล่งข้อมูลโดยตรง 
เน่ืองจากงานวิจัยน้ีต้องการศึกษามุมมองของผู้บริโภคที่มี
ต่อ eWOM ดังนั้นการศึกษาโดยใช้ข้อมูลปฐมภูมิที ่เป็น
ข้อมูลที่เก็บจากผู้บริโภคโดยตรงจึงเหมาะสมกับการศึกษา
น้ี  

ระยะเวลาในการลงทุน 
 ระยะเวลาในการลงทุนเป็นสิ่งที่กำหนดเส้นเวลา
และระยะเวลาของการวิจัย ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท 
คือ การศึกษาตามยาว (longitudinal) และการศึกษาตาม
ขวาง (cross-sectional)  (Saunders et al.  2009)  ซึ่ ง
งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาตามขวางเน่ืองจากศึกษาสิ่งที่เป็น
ปัจจุบันคือมุมมองของผู้บริโภคในห้วงเวลาเฉพาะของเส้น
เวลาเท่าน้ัน ไม่ได้ศึกษาการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเน่ืองแต่
อย่างใด 

วิธีการเก็บข้อมูล 
วิธีการเก็บข้อมูลคือแนวทางที่จะช่วยให้การเก็บ

ข้อมูลการวิจัยนำไปสู่การบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย 
ซึ่งสามารถทำได้หลายวิธี เช่น การทดลอง การเก็บข้อมูล

ผ่านแบบสอบถาม การสัมภาษณ์ ฯลฯ ซึ ่งงานวิจัยนี้ใช้
วิธีการสำรวจโดยใช้แบบสอบถาม 

การออกแบบแบบสอบถามและเกณฑ์ 
คำถามมีฐานมีจากการระบุอัตลักษณ์ของตัว

แปร ซึ่งในที่น้ีคือมุมมองของ eWOM และการโน้มน้าวใจ
ที่มีต่อความเชื่อมั่น แบบสอบถามปลายปิดนี้ใช้มาตรวัด
ของลิเคิร์ท แบบ 7 ระดับที่สามารถหาจำนวนผลตอบรับ
ของผู้เข้าร่วมได้ มาตรวัดของลิเคิร์ท แบบ 7 ระดับแบ่ง
ระดับตั้งแต่ไม่เห็นด้วยอย่างที่สุดไปจนถึงเห็นด้วยอย่าง
ที่สุด ส่วนแรกของแบบสอบถามมุ่งเน้นไปที่การเก็บข้อมูล
เชิงประชากรของผู้ตอบแบบสอบถาม รวมไปถึงพฤติกรรม
ส่วนบุคคลที่มีความสัมพันธ์กับการวิจัยและวัตถุประสงค์
การวิจัย แบบสอบถามมีคำถามคัดแยกเพื ่อหาผู ้ตอบ
แบบสอบถามที่ใช้เว็บพันทิป (เว็บไซต์รีวิวออนไลน์ของ
ไทย) นอกจากนี ้ย ังมีคำถามเกี ่ยวกับอายุ เพศ ระดับ
การศึกษา และความถ่ีของการเข้าพักโรงแรมและเหตุผลที่
เข้าพัก ซึ่งดัดแปลงมาจากของ Yena และ Tang (2015) 
ที่ทำการวิจัยเก่ียวกับประสบการณ์การเข้าพักโรงแรมและ
การ ใช ้ อ ิ น เตอร์ เน ็ ตและ eWOM ส ่ วนท ี ่ สองของ
แบบสอบถามมุ่งเน้นไปที่การเก็บข้อมูลเกี่ยวกับมุมมอง
ของผู้ร่วมตอบแบบสอบถามที่มีต่อข้อมูลที ่เข้าถึงได้บน
เว็บไซต์พันทิป ซึ่งเป็นคำถามเกี่ยวกับความเที่ยงตรงและ
ความน่าเชื่อถือของข้อมูล ดัดแปลงมาจากงานของ Kang 
และ Namkung (2019) ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัยหลัก
เก่ียวกับข้อมูล และ 3 ปัจจัยหลักเกี่ยวกับความน่าเชื่อถือ
เชิงรับรู้ ส่วนที่สามของแบบสอบถามมุ่งเน้นไปที่ระดับ
ความน่าเชื่อถือและเอ็นเกจเมนท์ผ่าน eWOM (การค้นหา
และการแสดงความคิดเห็นแบบ eWOM)ที่เว็บไซต์พันทิป
มีต่อผู ้ตอบแบบสอบถาม ซึ ่งดัดแปลงมาจากคำถาม
เก่ียวกับการสร้าง eWOM ของ Yena และ Tang (2015) 
และคำถามเกี่ยวกับการค้นหา eWOM และความเชื่อมั่น
ของผู้บริโภคดัดแปลงมาจาก Chu และ Yoojung Kim 
(2011) 

กลุ่มตัวอย่าง 
ในงานวิจัยนี้ กลุ่มตัวอย่างได้รับการคัดเลือกมา

จากผู ้ตอบแบบสอบถามที่มีประสบการณ์ในการค้นหา
หรือแสดงความคิดเห็นผ่านช่องทางในการรีวิวอย่างเว็บ
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พันทิป กลุ่มตัวอย่างมีจำนวน 301 ตามท่ี Roscoe (1975) 
ระบุว่าจำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมคือมากกว่า 30 คน 
แต่ไม่ควรเกิน 500 คน กลุ่มขนาดใหญ่ท่ีมีจำนวนปริมาณ
ไม่เกินกำหนดจึงได้รับเลือกเป็นกลุ่มตัวอย่างเพื่อเพิ่มค่า
ความเที่ยงและความตรงของผลการวิจัย และการเลือก
สำรวจแบบสอบถามออนไลน์ก็เพื่อลดจำนวนเวลาการ
กระจายแบบสอบถามให้แก่ผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 301 
คน 

กระบวนการเก็บข้อมูล 
การเก็บข้อมูลใช ้วิธีการเก็บ Google Forms 

โดยการตอบรับของผู้ตอบแบบสอบถามได้รับการอัพโหลด
ทันทีที่ผู้ตอบแบบสอบถามกดปุ่มส่งคำตอบ 

การคำนึงถึงหลักจริยธรรม 
งานวิจัยน้ีได้ดำเนินการโดยคำนึงถึงหลัก

จริยธรรมเพ่ือความตรงของงานวิจัย ระเบียบและนโยบาย
ทุกข้อของสถาบันได้รับการนำมาประพฤติปฏิบัติตามใน
การทำวิจัย และข้อมูลที่รวบรวมทั้งหมดได้รับการทำลาย
หลังจากเสร็จสิ้นการวิจัยเพ่ือหลีกเลี่ยงการใช้ผิด
วัตถุประสงค์   

 
 
การทดสอบความเที่ยง 

 การตรวจสอบความเที่ยงมีความสำคัญในการวัด
ความสม่ำเสมอภายในของการตอบในแต่ละตัวแปร เพ่ือ
ยืนยันคุณภาพการวัด ผู้วิจัยได้ใช้ค่าครอนบาชอัลฟ่าใน
การตรวจสอบความเที ่ยงของแบบสอบถาม อ ้างถึง 
Malhotra (2012) ผลของการทดสอบความเท ี ่ยงจะ
รับรองความน่าเชื่อถือของการวิเคราะห์แบบหลายตัวแปร 
โดยทั่วไปแล้ว ระดับของค่าครอนบาชอัลฟ่าควรจะสูงกว่า 
0.70 จึงจะถือว่าเป็นระดับของความสม่ำเสมอภายในที่รับ
ได้ (Nunnally and Bernstein, 1994) 
 
ตารางที่ 2 การทดสอบความเที่ยง 
 

 

 ดังตาราง ผลของค่าอ ัลฟ่าท ั ้ง 5 ระดับอยู่
ระหว่าง 0.810 ถึง 0.964 ทุกตัวแปรมีค่าอัลฟ่าสูงกว่า 
0.70 ทั ้งสิ ้น จึงยืนยันได้ว่าตัวแปรงานวิจัยนี ้ผ่านการ
ทดสอบความเที่ยง 
 
4. ผลการวิจัย  
ผลของผู้ตอบแบบสอบถามทั้ง 301 คนของการเก็บข้อมูล
และข้อมูลจะได้รับการวิเคราะห์ผ่านการใช้โปรแกรมทาง
สถิติสำหรับสังคมศาสตร์ หร ือที ่ร ู ้จ ักกันในชื ่อ SPSS 
ผลการวิจัยในบทนี้สามารถแบ่งออกได้เป็นสองส่วนหลัก 
คือผลการวิจัยทางสถิติเชิงบรรยาย และผลการวิจัยทาง
สถิตเชิงอนุมาน ในการคัดครองคำถาม ก่อนที่ผู ้ตอบ
แบบสอบถามจะทำแบบสอบถาม ผู้วิจัยคัดครองให้ผู้ที่เคย
ใช้งานเว็บพันทิปเท่าน้ันสามารถทำแบบสอบถามได้ 
 
ตารางที่ 3 ผู้ใช้งานเว็บพันทิป 
 

 
 

 ตารางที่ 3 แสดงผู้ตอบแบบสอบถามท้ังหมด 
301 คน ซึ่ง 90.7% ของผู้ตอบแบบสอบถามเคยใช้งาน
เว็บพันทิป และ 9.3% ของผู้ตอบแบบสอบถามไม่เคยใช้
งานเว็บพันทิป ดังน้ันมีเพียง 90.7% ของผู้ตอบ
แบบสอบถามท่ีผ่านเกณฑ์ทำแบบสอบถาม 
 

สถิติเชิงอนุมาน 
ในส่วนน้ี ผู้วิจัยเลือกใช้การวิเคราะห์การถดถอย

พหุคูณทดสอบสมมติฐานการวิจัยต่อไปนี้ ความมีนัยยะ
สำคัญทางสถิติกำหนดค่าความเชื ่อมั ่นไว้ที ่ 95% ของ
ระดับความเชื่อมั่น ซึ่งค่า P จะต้องน้อยกว่า 0.05 จาก
สมมติฐานการวิจัย การวิเคราะห์สามารถแบ่งออกไดเ้ป็น 
3 กลุ่มหลัก กลุ่มที่ 1 จะทดสอบสมมติฐานที่ 1 และ 4 
กลุ่มที่ 2 จะทดสอบสมมติฐานที่ 2, 5 และ 7 กลุ่มที่ 3 จะ
ทดสอบสมมติฐานที่ 3, 6 และ 8 การวิเคราะห์สามารถ
สรุปและอธิบายได้ดังต่อไปน้ี 



423 
 

 

ส่วนแรก สมมติฐานที ่ 1 และ 4 ได้ร ับการ
วิเคราะห์การถดถอยแบบพหุคูณ 

 
ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความแปรปรวน: ANOVA  
(กลุ่ม 1) 

 
 
 ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ดูตารางที่ 
4) ค่า P เท่ากับ 0.000 ซึ่งน้อยกว่า 0.05 คือตัวแปรอิสระ
รวมถึงคุณภาพของข้อมูลและความน่าเชื่อถือเชิงร ับรู ้มี
อิทธิพลสำคัญต่อระดับความไว้วางใจของผู ้บริโภคใน
ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% 
 
ตารางที่ 5 การสรุปโมเดล  
(กลุ่ม 1) 

 
 การสรุปโมเดล (ดูตารางที ่ 5) ค่า R-square 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระรวมถึงคุณภาพของข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้สามารถแจกแจงความแปรปรวน
ของความไว้วางใจของผู้บริโภคได้ 76.8% 
 
ตารางที่ 6 ค่าสัมประสิทธ์ิ  
(กลุ่ม 1) 

 
 

 อ้างถึงการวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธ์ (ดูตารางที่ 
6) ค่า P ของตัวแปรอิสระทั้งสองตัวแปรมีค่าน้อยกว่า 
0.05 หมายถึงคุณภาพของข้อมูลและความน่าเชื่อถือเชิง
รับรู้มีอิทธิพลสำคัญต่อระดับความไว้วางใจของผู้บริโภค 
ยิ ่งไปกว่านั ้น พิจารณาจากค่า B ในค่าสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยในรูปคะแนนดิบหรือค่าจริง พบว่า ตัวแปรทั้งคู่มี
อ ิทธ ิพลในแง ่บวกต ่อความไว ้วางใจของผ ู ้บร ิโภค 
นอกจากนี้แล้ว ค่าสัมประ-สิทธ์ถดถอยมาตรฐานที่ได้รับ
ความน่าเช ื ่อถือเชิงรับรู ้ก็มีอ ิทธิพลต่อตัวแปรสูงกว่า
คุณภาพของข้อมูล 

ส่วนที่ 2 สมมติฐานที่ 2, 5 และ 7 
 

ตารางที่ 7 การวิเคราะห์ความแปรปรวน: ANOVA  
(กลุ่ม 2) 

  
ตารางการวิเคราะห์ความแปรปรวน (ดูตารางที่ 

7) คุณภาพของข้อมูล ความไว้วางใจของผู ้บริโภคและ
ความน่าเช ื ่อถือเช ิงร ับร ู ้อ ิทธิพลสำคัญต่อการค้นหา 
eWOM ในระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ค่า P เท่ากับ 0.000 
ซึ่งน้อยกว่า 0.05  
 
ตารางที่ 8 การสรุปโมเดล  
(กลุ่ม 2) 

 
 

 การสรุปโมเดล (ดูตารางที ่ 8) ค่า R-square 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระรวมถึงคุณภาพของข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้สามารถแจกแจงความแปรปรวน
ของการค้นหา eWOMได้ 66.6% 
 
ตารางที่ 9 ค่าสัมประสิทธ์ิ  
(กลุ่ม 2) 
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 อ้างถึง ค่า P ตามตารางที่ 9 ตัวแปรอิสระทุกตัว
มีอิทธิพลสำคัญที่ก่อให้เกิดความโน้มเอียงของการค้นหา 
eWOM ซึ่งค่า P น้อยกว่า 0.05 หากพิจารณาจากค่า B 
ในค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบหรือคา่จริง 
พบว่า ตัวแปรอิสระทุกตัวมีอิทธิพลในแง่บวกต่อตัวแปร
ตาม และสำหรับผลในแง่บวกที่เกี่ยวเนื่องกัน ค่าสัมประ
สิทธ์ถดถอยมาตรฐานแสดงให้เห็นว่าความไว้วางใจของ
ผู้บริโภคมีอิทธิพลสูงสุดต่อการค้นหา eWOM ที่เป็นผลต่อ
เน่ืองมาจากความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้และคุณภาพของข้อมูล
ตามลำดับ 

ส่วนที่ 3 สมมติฐานที่ 3, 6 และ 8 
 

ตารางที่ 10 การวิเคราะห์ความแปรปรวน:  
ANOVA (กลุ่ม 3) 

 
 
 อ้างถึงการวิเคราะห์ในตารางที่ 10 ค่า P แสดง
ให ้เห ็นว ่าต ัวแปรอ ิสระม ีอ ิทธ ิพลสำค ัญต่อ eWOM 
เน่ืองจาก ค่า P น้อยกว่า 0.05  
 
ตารางที่ 11 การสรุปโมเดล (กลุ่ม 3) 

 
 

 การสรุปโมเดล (ดูตารางที ่ 11) ค่า R-square 
แสดงให้เห็นว่าตัวแปรอิสระรวมถึงคุณภาพของข้อมูลและ
ความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้สามารถแจกแจงความแปรปรวน
ของการแสดง eWOM ได้ 46.1.% อย่างไรก็ดี การแยก
วิเคราะห์ตัวแปรก็สำคัญ ผลการวิเคราะห์อื่น ๆ อธิบายได้
ดังต่อไปน้ี 
 
 
 

ตารางที่ 12 ค่าสัมประสิทธ์ิ  
(กลุ่ม 3) 

 
 

 อ้างถึง ค่า P ตามตารางที่ 12 เห็นได้ว่าความ
ไว้วางใจของผู้บริโภคและความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้มีอิทธิพล
สำคัญต่อการแสดง eWOM ซึ ่งค ่า P น้อยกว่า 0.05 
ในขณะที่คุณภาพของข้อมูลมีอิทธิพลสำคัญต่อการแสดง 
eWOM ซึ่งค่า P มากกว่า 0.05 หากพิจารณาจากค่า B 
ในค่าสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบหรือคา่จริง 
พบว่า ความไว้วางใจของผู้บริโภคและความน่าเชื่อถอืเชิง
รับรู้มีอิทธิพลในแง่บวกต่อการแสดง eWOM เพ่ือให้เข้าใจ
ชัดเจน หากค่าความไว้วางใจของผู้บริโภคเพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
ค่าความโน้มเอียงของการแสดง eWOM ก็เพ่ิมข้ึนไป 184 
หน่วยด้วย หากค่าความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้เพ่ิมข้ึน 1 หน่วย 
ค่าตัวแปรตามก็จะเพิ ่มขึ ้น 140 หน่วยด้วย และเมื่อ
พิจารณาค่าสัม-ประสิทธ์ถดถอยมาตรฐานจะพบว่าความ
น่าเชื ่อถือเชิงร ับร ู ้ม ีอ ิทธิพลสูงสุดต่อตัวแปรตามหาก
เปรียบเทียบกับความไว้วางใจของผู้บริโภค  

ดังนั ้น อ้างอิงจากการวิเคราะห์ที ่กล ่าวมา 
สมมติฐานการวิจัยสามารถสรุปได้ตามตารางที่ 13 และค่า
สหสัมพันธ์แสดงไว้ที่ตารางที่ 13 
 
ตารางที่ 13 ค่าสหสัมพันธ์ 

 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 
ตารางที่ 13 การสรุปผลสมมติฐานการวิจัย 
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 โดยภาพรวม ผลของการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 
กลุ ่ม ครอบคลุมความไว้วางใจของผู้บริโภค การค้นหา 
eWOM และการแสดง eWOM กล่าวโดยสรุป สมมติฐาน
ที่ 1, 2, 4, 5, 6, 7, และ 8 ได้รับการยอมรับ ในขณะที่
สมมติฐานที่ 3 ไม่ได้รับการยอมรับและถูกปฏิเสธ 
 ผลการวิจัยเน้นย้ำศักยภาพของโมเดลกรอบ
แนวคิดของ Kang และ Namkung (2019) ที ่สามารถ
ครอบคลุมทฤษฎีความเป็นไปได้ของการเกิดการคิด
พิจารณาโดยละเอียดในการประเมินคุณภาพของข้อมูล
และความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้ ยกระดับงานของ Chu และ 
Kim (2011) ที ่สำรวจเอ็นเกจเมนท์ผ่าน eWOM ของ
ผู้บริโภคในการค้นหาข้อมูล และยอมรับมุมมองของ Yena 
และ Tang (2015) เกี่ยวกับการให้ความคิดเห็นออนไลน์ 
การศึกษานี้เติมเต็มช่องว่างของการศึกษาเอ็นเกจเมนท์
ผ่าน eCOM ปัจจัยกระตุ้นมี 5 ตัวแปร ได้แก่ คุณภาพของ
ข้อมูล ความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้ ความไว้วางใจของผู้บริโภค 
การค้นหา eWOM และ การแสดง eWOM ผลลัพธ์ได้มา
จากการสำรวจผ่านแบบสอบถามออนไลน์เพื ่อรวบรวม
มุมมองของผ ู ้บร ิโภคไทยจำนวน 301 คน ได ้มาซึ่ ง
ผลการวิจัย 3 ประการ 
 ประการแรกคือความสำคัญของปัจจัยที่โน้มน้าว
ผู้บริโภคให้วางใจคุณภาพของข้อมูลและความน่าเชื่อถือ
เชิงรับรู้ ผลลัพธ์และการวิเคราะห์แสดงให้เห็นว่าความ
น่าเชื่อถือเชิงรับรู้มีอิทธิพลเป็นอย่างสูงต่อคุณภาพของ
ข ้อม ู ล  ซ ึ ่ ง ตร งก ับ  Mak et al. , (1997 ); Kang and 
Namkung, (2019) ระบุว่าความน่าเชื่อถือของข้อมูลเป็น
สิ ่งที ่สำคัญในการพิจารณาของผู ้บริโภค ดังนั ้น ปัจจัย
สำคัญที่โรงแรมควรใส่ใจคือความเชี ่ยวชาญ ความน่า
ไว้วางใจ และชื่อเสียงเพ่ือให้ผู้บริโภคไว้วางใจผ่านการรีวิว
ในเว็บไซต์ของไทย 
 ประการที่สอง ข้อมูลส่งผลต่อการรับรู ้ข้อมูล
ผ่านเว็บไซต์รีวิวออนไลน์ของผู้บริโภค เช่น พันทิป ใน
โมเดลทฤษฎีความเป็นไปได้ของการเกิดการคิดพิจารณา
โดยละเอียด ผู้บริโภคมักไม่คิดไตร่ตรองอย่างถี่ถ้วนเมื่อ
รับรู้ข้อมูลผ่านเว็บไซต์รีวิวออนไลน์ งานวิจัยน้ีชี้ให้เห็นว่า
ผู้บริโภคสามารถโน้มน้าวได้ด้วยความน่าเชื่อถือของผู้ส่ง

สาร ซึ ่งเป็นการใช้เส้นทางริม(Peripheral Route) ซึ่ง
สอดคล้องกับนักวิจัยหลายคนที่พิจารณาเก่ียวกับการรับรู้
ของผู ้บริโภค เช ่นนั ้น การร ีวิวโรงแรมออนไลน์ทำให้
ผู้บริโภคไทยพิจารณาความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่รับรู้จาก
ตัวบุคคลมากกว่าคุณภาพของข้อมูล 
 ประการสุดท้าย ปัจจัยที่ส่งผลต่อเอ็นเกจเมนท์
ผ ่าน eWOM จะเห็นได้ว่าเอ็นเกจเมนท์ผ ่าน eWOM 
ได้รับความเชื่อถืออย่างสูงจากผู้บริโภคไทยในเว็บพันทิป 
แต่ผู้บริโภคไทยเชื่อข้อมูลที่ตนค้นหามากกว่าความคิดเห็น
บนเว ็บไซต์พ ันทิป ด ังน ั ้น จากการค้นหาและแสดง 
eWOM สามารถสร ุปได ้ว ่าผ ู ้บร ิโภคไทยร ับร ู ้ค วาม
น่าเชื่อถือจากผู้เขียนและแสดงความคิดเห็นบนโพสต์มา
กกว่าการตรวจสอบคุณภาพของข้อมูลบนเว็บพันทิป 
 โดยภาพรวม งานวิจัยนี้มีความพยายามในการ
วินิจฉัยความเข้าใจแรงจูงใจของผู้บริโภคชาวไทยในการมี
เอ็นเกจเมนท์ออนไลน์บนเว็บไซต์รีวิว จะเห็นได้ชัดว่า
ปัจจัยสำคัญของแรงจูงใจคือความน่าเชื่อถือเชิงรับรู้ที่มีผล
ทางบวกที่สุดต่อความไว้วางใจของผู ้บริโภค การค้นหา
และการแสดง eWOM ในขณะที ่คุณภาพของข้อมูลมี
อิทธิพลในทางบวกต่อการค้นหา eWOM ไม่ได้มีผลอัน
สำคัญต่อการแสดง eWOM และไม่มีผลต่อคุณภาพของ
ข้อมูลบนเว็บไซต์พันทิปเลย เช ่นนั ้นจึงเห็นได้ช ัดว่า
ผู้บริโภคไว้วางใจการค้นหา eWOM มากกว่าการให้ความ
คิดเห็นของ eWOM นักการตลาดสามารถนับไปเลือกใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลก่อนการให้ข้อมูลแก่ผู ้บริโภค 
งานวิจัยชิ้นน้ีเป็นสิ่งสำคัญต่อวงการการตลาดในการเลือก
ข้อมูลเพ่ือที่จะโน้มน้าวผู้โบริโภคในโลกยุคดิจิทัล 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ข้าพเจ้าได้รับการสนับสนุนและการช่วยเหลือ
เป็นอย่างดีตลอดการศึกษา ข้าพเจ้าขอขอบคุณ ดร.ฮงเฟย 
ลิน ที ่ปร ึกษาวิจ ัยอย่างสุดซึ ้ง ที ่กร ุณาสละเวลาและ
คำแนะนำอันเป ็นประโยชน์อย ่างส ูง ในการพ ัฒนา
วิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ ข้าพเจ้าขอขอบคุณมิตรสหายและ
บ ุคคลท ั ่ ว ไปในส ั งคมออนไลน ์ท ี ่ อ ุ ท ิ ศ เวลาตอบ
แบบสอบถาม และข้าพเจ้าขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเซา
แธมป์ตันประเทศอังกฤษที่จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ
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และสร้างโอกาสอื่น ๆ อันเป็นการอำนวยความสะดวกให้
วิทยานิพนธ์นี ้เสร็จสมบูรณ์และสุดท้ายนี ้ขอบคุณสำนัก
วิชาการจัดการมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ที ่มอบโอกาสใน
การประชุมวิชาการครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการอาหารกวาง วิธีการให้อาหาร ปัญหาอุปสรรคและการจัดการ
ปัญหาของผู้ประกอบการ วิธีดำเนินการวิจัย โดยใช้แบบสัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จาก
ผู้ประกอบการ จำนวน 10 ราย นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้สถิติและวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า การเพาะเลี้ยงกวางเชิง
พาณิชย์ของผู้ประกอบการ ใช้อาหารหลักได้แก ่พืชสด ประเภทหญ้า คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 76.5 รองลงมา คือ พืชตากแห้ง  
คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 10.5  และอาหารสำเร็จรูป ได้แก่ อาหารข้น คิดเป็นค่าเฉลี่ย ร้อยละ 9.0 ตามลำดับ วิธีการให้อาหาร
ประเภทหญ้า จะจัดกองไว้บนพื้นดินหรือในตะแกรงยกสูง ส่วนอาหารข้นจะใส่ไว้ในภาชนะ ปัญหาส่วนใหญ่ในด้านอาหาร
เพาะเลี้ยงกวาง ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ ต้นทุนค่าอาหารและค่าแรงงานสูง การขาดอุปกรณ์ เครื่องจักร และ
เงินทุน ส่วนอุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ราคาอาหารสัตว์และค่าขนส่งสูงข้ึน กระบวนการจัดการปัญหา
ของผู้ประกอบการ จำแนกเป็น (P-Planning) การวางแผน พบว่า มีการวางแผนการจัดหาอาหารกวาง เพื่อลดต้นทุน วาง
แผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการจัดซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และที่ดินสำหรับการขยายงาน (O-Organizing) การจัดโครงสร้าง
องค์กรเป็นแบบตามหน้าที่ และจัดหาแรงงานจากคนในท้องถิ่น (D-Directing) การติดต่อประสานงานภายในองค์กรเป็นไป
อย่างใกล้ชิด มีเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้า และ (C-Controlling) มีการควบคุมและติดตามผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 
 
คำสำคัญ: การจัดการ / อาหารกวาง / การเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ 
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Abstract 
This study aimed to explore deer food needs, feeding methods, problems, obstacles, and the 

management of entrepreneurs' problems.  The method of this research was using interview forms to collect 
quantitative and qualitative information from ten entrepreneurs. The data was analyzed using statistics and 
content analysis. The research results showed that the main food uses are fresh plants in the type of grass, 
which is an average of 76.5%, followed by dried plants, an average of 10.5%, and concentrated food, an 
average of 9.0%. The grass feeding methods were stacked on the ground or a raised grill. The concentrated 
food was put in the container. Most of the deer feed problems were caused by the internal environment, 
such as high food and labor costs, lacking equipment, machinery, and funds. The obstacles were arising 
from the external environment, such as higher feed prices and transportation costs. The problem 
management process of entrepreneurs was (P-Planning) deer food supply planning to reduce costs. Planning 
financing for procurement of equipment, machinery, and land for expansion. (O-Organizing) organization 
structure as a function and procuring labor from local people. (D-Directing) close coordination within the 
organization is close. Build networks and trading partners, and (C-Controlling) to control and monitor the 
work regularly. 
 
Keywords: management / deer feed / commercial deer farming 
 
1. บทนำ 

การเพาะเล ี ้ยงกวางเช ิงพาณิชย์ เก ิดข ึ ้นใน
ประเทศไทย มากว ่า 20 ป ีมาแล ้ว ในป ัจจ ุบ ันมี
ผู ้ประกอบการเพาะเลี ้ยงกวางเชิงพาณิชย์ที่เป็นสมาชิก
สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำนวน 47 ราย (สหกรณ์
ก วา ง แห ่ ง ป ร ะ เทศไทย , 2561 , หน ้ า  1 - 2 )  และ
ผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ อีกจำนวนไม่
ต่ำกว่า 20 ราย โดยประมาณจำนวนกวางที่เพาะเลี้ยงใน
ประเทศไทย ไม่ต่ำกว่า 3,000 ตัว กระจายอยู่ทั่วทุกภาค
ของประเทศ และมีการเพาะเลี้ยงกวางมากที่สุดในพื้นที่
ภาคกลาง ในด้านผลตอบแทนจากการเพาะเลี ้ยงกวาง  
สามารถสร้างรายได้จากส่วนต่างๆ เกือบทุกส่วน ได้แก่ 
เน ื ้อกวาง ส ่วนเนื ้อส ัน สามารถจำหน่ายได ้ในราคา 
กิโลกรัมละ 800-1,500 บาท และเมื ่อนำไปประกอบ
อาหารประเภท สเต ็ก จะเพิ ่มม ูลค่าได ้อ ีก 2 -3 เท่า  
เน่ืองจาก เน้ือกวางเป็นเน้ือคุณภาพสูง มีความนุ่ม แต่ไม่มี
ไขม ัน จ ึงเป็นท ี ่ต ้องการของผ ู ้บร ิโภคที ่ร ักส ุ ขภาพ 
โดยเฉพาะชาวตะวันตก ซึ ่งนิยมรับประทานสเต็กเน้ือ
คุณภาพดี นอกจากเนื ้อสันแล้ว เนื ้อกวางส่วนอื ่น ๆ ยัง

สามารถนำไปแปรรูปเป็นอาหารมูลค่าสูง เช่น ไส้กรอกเน้ือ
กวาง เนื้อกวางตุ๋นสกัดเข้มข้น และประกอบอาหารอื่น ๆ 
ตามเมนูของทางร้านได้หลากหลายเมนู ในส่วนของหนัง
กวาง สามารถฟอกและย้อมสี นำมาตัดเย็บเป็นเครื่องหนัง 
ประเภท เสื้อคลุม เสื้อกั๊ก กางเกง กระเป๋า และรองเท้า  
เป็นที่ชื่นชอบของกลุ่มผู้นิยมแต่งกายด้วยเครื่องหนังเป็น
อย่างมาก เน่ืองจาก หนังกวาง มีคุณสมบัติ นุ่มกว่าหนังวัว 
แต่เหนียวและทนทานมาก  ส่วนประกอบของกวางที่
สำคัญที่สุดและสามารถสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรได้มาก
ที่สุด นั ่นคือ เขากวาง โดยเฉพาะ เขากวางอ่อน  ตาม
ความเชื่อของชาวเอเชีย โดยเฉพาะชาวจีน  เขากวางอ่อน  
มีสรรพคุณเป็นยาบำรุงสมรรถภาพทางเพศ จึงเป็นที่นยิม
รับประทานในเพศชาย  แต่ในปัจจุบัน นักวิจัย พบสาร
และฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพอีกหลายชนิด ซึ่ง
สารเหล่าน้ีมีผลต่อระบบฮอร์โมนทั้งเพศชายและเพศหญิง 
โดยเฉพาะผู ้สูงอายุ ทำให้มีกลุ ่มผ ู ้บริโภคเพิ ่มมากข้ึน  
ส่งผลให้ราคาจำหน่าย เขากวางอ่อนสด สูงถึงกิโลกรัมละ 
6,000 บาท เขากวางอ่อนอบแห้ง กิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 
15,000 บาท  ในประเทศนิวซีแลนด์ ได้กำหนดเกรด
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คุณภาพเขากวางอ่อน ตามความยาวของเขา ไม่น้อยกว่า 
40 เซนติเมตร และเส้นรอบวง ไม่น้อยกว่า 18 เซนติเมตร 
จัดอยู ่ในเกรด A  และคุณภาพจะลดลงตามขนาดความ
ยาวและเส้นรอบวงเขา ต้ังแต่เกรด A1, A2, A3, A4, B, C 
และ D (กรมปศุสัตว์, 2548, หน้า 21) ส่วนในประเทศไทย 
สหกรณ์กวางฯ จะรับซื้อเขากวางอ่อน แบ่งเป็น 4 เกรด 
ได ้แก ่ เกรด A, B, C และ D โดยพิจารณาจากความ
สมบูรณ์ของเขา นอกจากการจำหน่ายเขากวางอ่อนแบบ
สดแล้ว ผู้ประกอบการสามารถนำเขากวางอ่อนมาอบให้
แห้ง บดและบรรจุแคปซูลจำหน่ายได้ในราคาไม่ต่ำกว่า 
1,000 บาท (60 แคปซูล)    ในส่วนของ เขากวางแก่ 
สามารถนำไปต่อยอดผลิตเป็นผลิตภัณฑ์หลากหลาย
รูปแบบ เพ่ือเพ่ิมมูลค่า เช่น เข็มกลัด หัวเข็มขัด โปโลไทน์ 
แหวน กำไลข้อมือ สร้อยคอ ต่างหู เป็นต้น  

จากผลตอบแทนดังกล่าวถือว่าอยู ่ในเกณฑ์สูง 
เม ื ่ อ เท ี ยบก ับการทำปศ ุส ัตว ์ อ ื ่ น ๆ  ส ่ งผล ให ้ เกิด
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวางรายใหม่อย่างต่อเนื่อง แต่
การเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ ผู้ประกอบการต้องมีความ
พร้อมด้านอาหารที่ใช้ในการเพาะเลี้ยง เนื่องจาก กวาง มี
ความต้องการอาหารประเภทพืชสด ซึ ่งส่วนใหญ่จะใช้ 
หญ้ารูซี่ ประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว  ประมาณ 8-
10 กิโลกรัมต่อวันต่อตัว (กรมปศุสัตว์ , 2556, หน้า 1)  
และเสริมอาหารข้น   ดังนั้น  หากสมมติผู้ประกอบการ
เพาะเลี ้ยงกวาง จำนวน 50 ตัว มีความจำเป็นต้องใช้
อาหารพ ืชสด ประมาณ 400 -500 ก ิ โลกร ัมต ่อวัน  
ผู้ประกอบการจึงต้องแหล่งอาหารที่เพียงพอ ซึ่งในภาค
กลางมีผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ ไม่ต่ำ
กว่า 15 ราย  จำนวนกวางมากกว่า 1,800 ตัว ทำให้มี
ความต้องการอาหารพืชสด สูงถึง 14-18 ตันต่อวัน โดย
เฉลี่ยผลผลิตหญ้าต่อไร่ประมาณ 0.8 ตัน และต้องใช้เวลา
ในการปลูกประมาณ 3 เดือน ทำให้ต้องใช้พื้นที่ปลูกหญ้า
รวมกันประมาณ ไม่ต่ำกว่า 1,500 ไร่ ถือเป็นปัญหาสำคัญ
ของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวางหลายรายในปัจจุบัน ทำ
ให้บางรายมีปัญหาการขาดแคลนอาหารพืชสดในพ้ืนที่ จน
ต้องไปจัดหาซื้ออาหารพืชสดในพ้ืนที่อื่นๆ ซึ่งเป็นการเพ่ิม
ต้นทุนในการประกอบการอย่างมาก  

ดังนั ้นผู ้วิจัย จึงมีแนวทางในการศึกษาความ
ต้องการอาหารเพาะเลี ้ยงกวาง วิธีการให้อาหารกวาง 
ปัญหาอุปสรรคในการจัดการด้านอาหารเพาะเลี ้ยงกวาง 
และการจัดการปัญหาของผู้ประกอบการ โดยนำข้อมูลเชิง
ปริมาณมาวิเคราะห์ค่าทางสถิติและข้อมูลเชิงคุณภาพมา
วิเคราะห์เนื ้อหา และสรุปผลโดยใช้กระบวนการจัดการ 
PODC เพื่อให้ได้ข้อมูลสำหรับใช้เป็นแนวทางการจัดการ
ปัญหาด้านอาหารเพาะเลี้ยงกวางของผู้ประกอบการในเขต
ภาคกลาง โดยผลการวิจัยนี้จะเกิดประโยชน์โดยตรง ใน
การเพิ ่มประสิทธิภาพการจัดการด้านอาหาร สำหรับ
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ทั้งรายใหม่และ
รายเก่า อีกท้ังยังสามารถใช้เป็นฐานข้อมูลให้กับหน่วยงาน
ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู ้สนใจเกี ่ยวกับการเพาะเลี้ยง
กวางเชิงพาณิชย์ อันจะสามารถสร้างความเข้มแข็งด้าน
การปศุสัตว์ในเขตภาคกลางและในระดับประเทศต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

อัจฉรัตน์  สุวรรณภักดี (2560) กวางเป็นสัตว์

เคื ้ยวเอื ้อง 4 กระเพาะ ประกอบด้วย กระเพาะรูเมน 

ผ้าขี้ริ้ว รังผึ้ง และกระเพาะแท้ กวางส่วนใหญ่ไม่มถุีงน้ำดี 

ยกเว้น กวางมัสศ์ กวางสามารถกินอาหารได้หลายชนิด ทั้ง

อาหารหยาบและอาหารข้น แต่ควรจะให้อาหารหยาบใน

การเลี้ยงกวาง เพราะเป็นอาหารที่กวางชอบ และประหยัด

ต้นทุนในการเลี้ยง พืชที่กวางชอบมาก 1-10 ชนิด ได้แก่ 

หญ้านมหนอน โมกมัน ข่า ตานูหม่อน หญ้าคา ต้ิวขาว ย้า 

ไหวทาน ผักชีฝรั่ง และมันเหม็น นอกจากน้ี ใบไม้สด หญ้า

สด ฟางแห้ง เปลือกข้าวโพด และมันสำปะหลังตากแห้ง ก็

มีการนำมาใช้เลี้ยงกวางได้ตามความเหมาะสมของอาหาร

ในช่วงนั้น ๆ ปริมาณอาหารที่กวางต้องการต่อตัวต่อวัน 

แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับพันธุ์และระยะในการเจริญเติบโต 

การให้อาหารข้นแก่กวางสามารถใช้อาหารสูตรเดียวกับโค

เน้ือ แต่ไม่ควรให้มากกว่าครึ่งหน่ึงของอาหารกวาง ที่กินใน

แต่ละวัน เพราะอาจมีผลกับระบบย่อยอาหาร และ

จุลินทรีย์ที่ทำหน้าที่ย่อยอาหารในกระเพาะกวางได้ การ

ทำแปลงหญ้าจึงเป็นเรื่องจำเป็นมากสำหรับการทำฟาร์ม

กวาง ช ่วยให ้กวางม ีอาหารเพียงพอและลดต ้นทุน
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ค่าอาหารข้น หลักการพิจารณาในการทำแปลงหญ้า คือ 

เลือกบริเวณพ้ืนที่ที่อุดมสมบูรณ์ที่สุด มีน้ำเพียงพอตลอดปี 

หากมีการปลูกพืชตระกูลถั ่วผสมทำให้เพิ ่มคุณค่าทาง

อาหารมากข ึ ้น ม ีการวางแผนปล ่อยกวางแทะเล็ม

หมุนเวียนในแต่ละแปลง หรือตัดสดให้กินอย่างเพียงพอ

ในช่วงหน้าแล้ง ในส่วนของ น้ำ ที่ใช้ในการเลี้ยงกวาง ควร

เป็นน้ำท่ีสะอาด อาจเป็นน้ำประปาหรือน้ำบาดาล ไม่ควร

ให้กวางมีการขาดน้ำเป็นระยะเวลานาน 

ฐาปนา  ฉ่ินไพศาล (2559) ได้อธิบายความหมาย

ของการจัดการ (Management) ไว้ว่า ในการดำเนินงาน

ของธุรกิจน้ันจำเป็นต้องอาศัยการจัดการซึ่งเป็นทั้งศาสตร์

และศิลป์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน หากขาดการจัดการแล้ว 

งานนั้นก็จะไม่ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่วางไว้ 

แม้ว่าจะมีทรัพยากรทางการเงินต่าง ๆ ได้แก่ เครื่องจักร

อุปกรณ์ เงินทุน วัตถุดิบ เป็นต้น การให้นิยามความหมาย

ของการจัดการก็มีความแตกต่างกัน โดยนักวิชาการหลาย

ท่านได้ให้ความหมายของการจัดการไว้ดังน้ี 

Mary Paker Follet ให ้ ความหมายว ่ า  การ

จัดการเป็นศิลปะในการทำงานโดยอาศัยผู้อื่น 

Peter F. Ducker อธิบายว่า การจัดการเป็นการ

ทำงานให้สำเร็จโดยอาศัยผู้อื่น 

Bartol and Martin อธิบายว่า การจัดการเป็น

กระบวนการในการดำเนินงานเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ 

โดยทำหน้าท่ีหลัก 4 ประการ คือ การวางแผน (Planning) 

การจัดองค์การ (Organizing) การนำ (Leading) และการ

ควบคุม (Controlling) 

สมค ิด  บางโม (2558) ได ้อธ ิบายเก ี ่ยวกับ 

กระบวนการจัดการตามแนวความคิดปัจจุบัน ไว้ว่า จาก

กระบวนการจัดการหลายแนวความคิด นักวิชาการ

ทางการบริหารส่วนใหญ่ในปัจจุบัน ได้ศึกษาและวิเคราะห์

แนวความคิดทั้งหมดและสรุปว่า กระบวนการจัดการควร

จะมีเพียง 4 ข้ันตอน คือ PODC ดังน้ี 

Planning –การวางแผน 

Organizing –การจัดองค์กร (รวมทั้งการจัดคน

เข้าทำงานด้วย) 

Directing –การอำนวยการหรือการชี้นำ 

Controlling –การควบคุมติดตามผลการทำงาน 

จากแนวคิดการจัดการ สามารถสรุปได้ว่า การจัดการ 

(Management) คือ การดำเนินการด้านการวางแผน การ

จัดองค์กร การอำนวยการ และการติดตามผล เพื ่อให้

สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ โดยมีข้ันตอนหลัก 4 ข้ัน 

ได้แก ่

1. การวางแผน (Planning) เป็นการกำหนดแนว

ทางการปฏ ิบ ัต ิ งานไว ้ล ่ วงหน ้า จากการ

คาดการณ์เหตุการณ์ที่จะเกิดข้ึนในอนาคต 

2. การจัดองค์กร (Organizing) เป็นการกำหนด

โครงสร้างของการทำงานภายในองค์กร เพื่อให้

สามารถกำหนดหน้าที ่ความรับผิดชอบของ

พนักงานในแต่ละคนได้ 

3. การอำนวยการ (Directing) เป็นการสั่งการและ

ประสานงานของฝ่ายบริหารสู่พนักงานเพื่อให้

งานสามารถบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

4. การติดตามผล (Controlling) เป็นการติดตาม

และประ เม ินผลการปฏ ิบ ั ต ิ งาน เพ ื ่ อ วัด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 

 
3. วิธดีำเนินการวิจัย 

การวิจ ัยนี ้ ใช ้ระเบียบวิธีว ิจ ัยเช ิงพรรณนา 
(Descriptive Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง 
ค ือ แหล ่งข ้อม ูลปฐมภ ูม ิ  จากการส ัมภาษณ์เช ิงลึก 
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ในเขตภาคกลาง 
เกี่ยวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ข้อมูลการประกอบการ 
ข้อมูลความต้องการอาหารเพาะเลี้ยงกวาง ข้อมูลวิธีการให้
อาหารกวาง ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดการด้าน
อาหารเพาะเล ี ้ยงกวาง  และการจ ัดการป ัญหาของ
ผู ้ประกอบการ ส่วนแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากเอกสาร สื่อเผยแพร่และอินเตอร์เน็ต ที่เกี่ยวกับ
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การเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ และการจัดการด้านอาหาร
เพาะเลี้ยงกวางของหน่วยงานราชการและเอกชน ทั้งใน
และต่างประเทศ เพ่ือให้ได้ข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์และ
สรุปผล มีวิธีดำเนินงานวิจัย ดังน้ี 
ประชากร 
 ประชากร คือ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวางเชิง
พาณิชย์ในเขตภาคกลาง  จำนวน  13 ราย ซึ่งการวิจัยครั้ง
น้ีกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละ 60 
ของจำนวนประชากรทั้งหมด (ไม่ต่ำกว่า 8 ราย) 
กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวาง
เชิงพาณิชย์ในเขตภาคกลาง  จำนวน  10 ราย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์ เร ื ่อง การจัดการปัญหาด้าน
อาหารเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ของผู้ประกอบการใน
เขตภาคกลาง  ทำการทดสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงเน้ือหา
โดยผู้เชี่ยวชาญ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยน้ี เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเพาะเลี ้ยง
กวางเชิงพาณิชย์ในเขตภาคกลาง จำนวน 10 ราย ซึ่งเป็น
การสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับการสังเกตการณ์ของผู้วิจัย 
เก่ียวกับข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศและอายุ ข้อมูล
การประกอบการ ได ้แก ่ ร ูปแบบการประกอบธุรกิจ 
โครงสร้างองค์กร แหล่งเง ินทุน และจำนวนการจ้าง
แรงงาน ข้อมูลความต้องการอาหารเพาะเลี้ยงกวาง ได้แก่ 
จำนวนกวาง ชนิดของกวาง และประเภทอาหารที่ใช้
เพาะเลี้ยงกวาง ข้อมูลวิธีการให้อาหารกวาง ข้อมูลปัญหา
อุปสรรค ในการจัดการด้านอาหารเพาะเลี้ยงกวาง ได้แก่ 
ปัญหาที่เกิดขึ ้นจากสภาพแวดล้อมภายในองค์กร และ
อุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และ
การจัดการปัญหาของผู้ประกอบการ ได้แก่ วิธีการแก้ไข
ปัญหาและวิธีการแก้ไขอุปสรรค 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยนี ้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนก
ตามประเภทของข้อมูลเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1. การว ิ เคราะห ์ข ้อมูลเช ิงปริมาณ ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติ ได้แก่ ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย 
ได้แก่  
 1.1 ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล คือ เพศ ใช้
การวิเคราะห์ค่าร้อยละ และอายุ ใช้การวิเคราะห์ค่าเฉลี่ย  
 1.2 ข้อมูลความต้องการอาหารเพาะเลี้ยง
กวาง ได้แก่ จำนวนกวาง ชนิดของกวาง และประเภท
อาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงกวาง ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ 
 1.3 ข้อมูลการประกอบการ ได้แก่ รูปแบบ
การประกอบธุรกิจ โครงสร้างองค์กร แหล่งเงินทุน และ
จำนวนการจ้างแรงงาน ใช้การวิเคราะห์ค่าร้อยละ 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลเช ิงค ุณภาพ ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา ได้แก่ ข้อมูล
วิธีการให้อาหารกวาง ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดการ
ด้านอาหารเพาะเลี ้ยงกวาง ได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ ้นจาก
สภาพแวดล้อมภายในองค์กร และอุปสรรคที่เก ิดจาก
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กร และการจัดการปัญหาของ
ผู้ประกอบการ โดยนำมาสรุปผลตามกระบวนการจัดการ 
PODC  

  
4. ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
มีผลการวิจัย ดังน้ี 
 ผลการวิจ ัยข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคล พบว่า 
ผู้ประกอบการจำนวน 10 ราย จำแนกเป็นเพศชาย 8 ราย 
คิดเป็นร้อยละ 80.0 และเพศหญิง 2 ราย คิดเป็นร้อยละ 
20.0  มีอายุ คิดเป็นค่าเฉลี่ย 55.8 ปี (52 ปี, 67 ปี, 56 ปี, 
51 ปี, 55 ปี, 55 ป,ี 53 ปี, 49 ปี, 58 ปี และ 62 ปี)  

ผลการวิจ ัยข้อมูลการประกอบการ  พบว่า 
ผู ้ประกอบการทุกราย (ร้อยละ 100.0) มีรูปแบบการ
ป ร ะ ก อ บ ธ ุ ร ก ิ จ แ บ บ เ จ ้ า ข อ ง ค น เ ด ี ย ว  ( Sold 
Proprietorship) ดำเนินการในแบบธุรก ิจครอบครัว 
โครงสร ้า งองค ์กรจ ั ดแบ ่ งตามหน ้ าที่  (Functional 
Organization Structure) ม ี ค วามซ ้ ำ ซ ้ อน ใน แต ่ละ
ตำแหน่งงาน โดยดำเนินการบริหารงานร่วมกันระหว่าง
สมาชิกในครอบครัว  แหล่งเงินทุนที่ใช้ในการประกอบการ 
มาจาก 2 แหล่ง ได้แก่ เงินทุนของตนเองและครอบครัว 
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ค่าเฉลี ่ยคิดเป็นร้อยละ 60.0 และ เงินกู ้จากแหล่งทุน
ภายนอก ร้อยละ 40.0 และจำนวนการจ้างแรงงาน คิด
เป็นค่าเฉลี่ย 4.1 คน (12 คน, 1 คน, 4 คน, 2 คน, 3 คน, 
2 คน, 1 คน, 0 คน, 10 คน และ 6 คน) ซึ่งแปรผันไปใน
ทิศทางเดียวกันกับจำนวนกวางที่เพาะเลี้ยง 

ผลการวิจ ัยข้อมูลด้านการเพาะเลี ้ยงกวาง 
พบว่า ผู้ประกอบการเพาะเลี ้ยงกวางจำนวนรวม 1,492 
ตัว จำแนกตามชนิดของกวาง คือ พันธุ ์ร ูซ่า มากที่สุด 
จำนวน 926 ตัว คิดเป็นร้อยละ 62.1 รองลงมาคือ พันธ์ุ
ลูกผสมเน้ือทราย-ดาวอินเดีย จำนวน 220 ตัว คิดเป็นร้อย
ละ 14.8  พันธุ์ลูกผสมกวางม้า-รูซ่า จำนวน 120 ตัว คิด
เป็นร้อยละ 8.0  ตามลำดับ ดังข้อมูลในตารางที ่1 

ผลการวิจ ัยข้อมูลการจัดการด้านอาหาร
เพาะเลี้ยงกวาง พบว่า ผู ้ประกอบการทุกราย (ร้อยละ 
100.0) ใช้อาหารหลักในการเพาะเลี้ยงกวางประเภท พืช
สด ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน และหญ้าแพงโกล่า คิด
เป็นค่าเฉลี ่ย ร้อยละ 76.5 รองลงมา คือ พืชตากแห้ง 
ได้แก่ ฟางข้าว ข้าวโพด หญ้าแห้ง หญ้าหมัก คิดเป็น
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ 10.5  และอาหารสำเร็จรูป ได้แก่ อาหาร
ข้น(อาหารสำเร็จรูปสำหรับเลี ้ยงโคนม) คิดเป็นค่าเฉลี่ย 
ร้อยละ 9.0 ตามลำดับ ดังข้อมูลในตาราง 2 และ 3 

การให ้อาหารเสร ิมในการเพาะเล ี ้ยงกวาง 
ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ใช้อาหารเสริมประเภท ยอดไม้ 
ใบไม้ เช่น ใบกระถิน ฝักฉำฉา และผลไม้ เช่น กล้วย ผลไม้
ในท้องถิ่นตามฤดูกาล ซึ่งผู้ประกอบการสามารถปลูกพืช
อาหารเสริมได้เองในพ้ืนที่ แต่ไม่เพียงพอตลอดทั้งปี ทำให้
ต้องจัดหาเพ่ิมเติมจากแหล่งภายนอก  

ผลการวิจัย พบว่า ผู ้ประกอบการมีวิธีการให้
อาหารที่คล้ายคลึงกัน โดยจะให้อาหารประเภทพืชสด 
และพืชตากแห้ง เช่น หญ้าเนเปียร์ หญ้าขน หญ้าแพงโก
ล่า ใบกระถิน หญ้าหมัก และฟางข้าว โดยจัดกองไว้บน
พื้นดินหรือในตะแกรงยกสูงบริเวณคอกเลี้ยง เพื่อให้กวาง
สามารถแทะเล็มได้ตลอดทั้งวัน ส่วนอาหารข้น กล้วย 
ข้าวโพด และฝักฉำฉา จะใส่ในภาชนะวางเฉพาะเวลาให้
อาหารเพียงวันละ 1 มื้อเท่านั้น ปริมาณอาหารที่กวางกิน
ต่อวัน จะอยู่ประมาณร้อยละ 10 ของน้ำหนักตัว และต้อง
จัดหาน้ำดื่มไว้ให้ในคอกเลี้ยง ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการ จะ

สร้างบ่อซีเมนต์หรือใช้ถังขนาดใหญ่ ความสูงไม่เกิน 50 
เซนติเมตร บรรจุน้ำไว้คอกๆละ 1-2 แห่ง โดยกวางจะมา
ก้มกินน้ำท่ีเตรียมไว้  

ผลการวิจัย ข้อมูลปัญหาอุปสรรคในการจัดการ
ด้านอาหารเพาะเลี้ยงกวาง จำแนกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

ปัญหาที ่เกิดขึ ้นจากสภาพแวดล้อมภายใน
องค์กร พบว่า ผู้ประกอบการ มีปัญหา ได้แก่ 1)ต้นทุนใน
การจัดซื้อและค่าขนส่งอาหารสูง เน่ืองจากแหล่งอาหารอยู่
ไกลจากฟาร์มเพาะเลี้ยง 2)ขาดเงินทุนในการขยายพื ้นที่
ปลูกอาหารพืชสด 3)ต้นทุนด้านแรงงานในการเลี้ยงกวาง
และผลิตอาหารสูง และ 4)ขาดอุปกรณ์และเครื่องจักรใน
การผลิตอาหาร 

อุปสรรคที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายนอก
องค์กร พบว่า ผู้ประกอบการ มีอุปสรรค ได้แก่ 1)ราคา
อาหารสัตว์ในท้องตลาดสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง และ 2)ราคา
ค่าน้ำมันและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงข้ึน  

ผ ล ก า ร ว ิ จ ั ย  ก า ร จ ั ด ก า ร ป ั ญ ห า ข อ ง
ผู้ประกอบการ สามารถสรุปผลตามกระบวนการจัดการ 
PODC พบว่า  

P : Planning (การวางแผน) ผู้ประกอบการส่วน

ใหญ่มีการวางแผนการจัดหาอาหารเป็นรายปี เพื ่อให้

เพียงพอต่อการเพาะเลี้ยงกวางตลอดทั้งปี โดยวางแผนการ

ปลูกพืชอาหาร เช่น หญ้า ข้าวโพด กล้วย โดยเฉพาะ

ผู ้ประกอบการที่ม ีพื ้นที ่สำหรับการปลูกหญ้า จะวาง

แผนการปลูกโดยแบ่งพ้ืนที่เป็นแปลงๆ และทยอยให้กวาง

เข้าไปกินหญ้าตามแปลงต่างๆ ที่กำหนดไว้ หมุนเวียนกัน

ไป และวางแผนจัดซื้อหญ้าเพ่ิมเติมในช่วงหน้าแล้ง โดยใน 

1 ปี จะจัดซื้อเพียง 1-2 ครั้ง ส่วนอาหารข้น จะจัดซื้อจาก

ร้านจำหน่ายอาหารสัตว์ ที่ใกล้ที่สุด ส่วนใหญ่อยู่ในเขต

อำเภอหรือจังหวัดที่ฟาร์มต้ังอยู่ โดยวางแผนจัดซื้อ 1 ครั้ง 

ให้ได้อาหารสำหรับเพาะเลี้ยงประมาณ 3-4 เดือน เพ่ือลด

ต้นทุนค่าขนส่ง และลดต้นทุนจากระดับราคาสินค้าท่ีสูงข้ึน 

ผู้ประกอบการมีการวางแผนด้านการจัดหาเงินทุนสำหรับ

การซื้ออุปกรณ์ เครื่องจักร และที่ดินเพิ่มเติมสำหรับการ

ขยายพื้นที ่เพาะเลี ้ยงและพื้นที ่ปลูกพืชอาหาร โดยเป็น

แผนระยะปานกลาง คือ แผน 3-5 ปี 
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O : Organizing (การจัดองค์กร) เนื่องจากการ

เพาะเลี ้ยงกวางในภาคกลาง ยังเป็นธุรกิจขนาดเล็ก ซึ่ง

ผู้ประกอบการส่วนใหญ่จะดำเนินธุรกิจในรูปแบบเจ้าของ

คนเดียว และเป็นธุรกิจในครอบครัว ดังน้ัน การจัดองค์กร 

จึงจัดตามความสามารถของสมาชิกในครอบครัว มีการ

แบ่งหน้าท่ีความรับผิดชอบในงานด้านต่างๆ แต่ยังไม่มีการ

จัดเป็นโครงสร้างแผนกงานที่ชัดเจน ทำให้สมาชิกบางคน

รับงานในหลายหน้าท่ี ซึ่งลักษณะการจัดองค์กรเช่นน้ี ก็จะ

มีข้อดีในแง่ของสายการบังคับบัญชาที่สั้น ทำให้เกิดความ

คล่องตัวในการดำเนินงาน ในส่วนของการจ้างแรงงาน 

ส่วนใหญ่จะจ้างแรงงานปฏิบัติงานในฟาร์มเพาะเลี้ยง ซึ่ง

จะจัดคนเข้าทำงานตามความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติงาน

ได้ โดยพนักงานใหม่จะได้รับการสอนงานจากพนักงานเดิม

ซึ่งมีประสบการณ์ในการทำงานมาก่อน  การจัดหาแรงงาน

มักจะจัดหาจากคนในท้องถ่ิน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถ

ลดต้นทุนในเรื่องที่พักอาศัยของพนักงานได้ 

D : Directing (การอำนวยการหรือการชี ้นำ ) 

ผู้ประกอบการ มีการติดต่อประสานงานภายในองค์กร

อย่างใกล้ชิด ทำให้ผู้บริหารทุกคนรับทราบข้อมูลที่ถูกต้อง

ตรงกัน มีการปรึกษาหารือ และมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ

ดำเนินงาน ส่งผลให้องค์กรมีความเข้มแข็ง ในด้านการ

ติดต่อประสานงานกับองค์กรหรือหน่วยงานภายนอก 

ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ มีเคร ือข่ายความร่วมมือกับ

หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน มีพันธมิตรทางการค้า เช่น 

ผู้จำหน่ายปัจจัยการผลิต ผู้จำหน่ายสินค้า ผู้นำเข้า-ส่งออก

สินค้า เป็นต้น ซึ่งถือเป็นปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จใน

การประกอบการ 

C : Controlling  (การควบคุมติดตามผลการ

ทำงาน) ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ มีการควบคุมและติดตาม

ผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ โดยใช้ข้อมูลจากผลการ

ดำเนินงานในอดีต เป็นฐานในการเปรียบเทียบ รวมทั้ง

ผู ้ประกอบการบางส่วน เริ ่มหันมาใช้เทคโนโลยีในการ

บันทึก ประมวลผลข้อมูล และ การติดตามการปฏิบัติงาน

ของพนักงาน 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล คือ 

ผลการวิจัย พบว่า ผู ้ประกอบการใช้อาหารหลักในการ

เพาะเลี้ยง คือ อาหารประเภทพืชสด ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ 

หญ้าขน หญ้าแพงโกล่า โดยให้อาหารประมาณร้อยละ 10 

ของน้ำหนักตัว ซึ ่งสอดคล้องกับผลการวิจัยของธันยพร 

ช่างเสนาะ (2556, หน้า 59) ที ่ทำวิจัยเรื ่อง ระบบการ

ดำเนินงานและปัจจัยแห่งความสำเร็จธุรกิจการเพาะเลี้ยง

กวางของสมาชิกสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด ที่

พบว่าผู้ประกอบการ ได้แบ่งการให้อาหารออกเป็น 2 ช่วง 

คือในช่วงเช้าและกลางวัน แต่บางฟาร์มให้ในช่วงเช้าและ

เย็น ปริมาณของอาหารให้คือตามน้ำหนักตัวกวาง คือร้อย

ละ 10 ของน้ำหนักตัว อาหารที่ใช้เลี ้ยง แบ่งได้เป็น 2 

ประเภท คืออาหารหยาบ เช่น หญ้า ถั่ว พืชอาหารสัตว์

ต่าง ๆ เช่น หญ้าหมัก ข้าวโพด กระถิน ผู้ประกอบการควร

มีพืชอาหารสัตว์สำรองไว้ให้เพียงพอ ถ้ากวางได้รับอาหาร

หยาบที่มีคุณภาพเพียงพอแล้วจะช่วยลดต้นทุนค่าอาหาร

ข้น หญ้าที่ใช้ในการเลี้ยงกวาง ได้แก่ หญ้าแพงโกล่า รูซี่ 

และหญ้าขน 

 จากผลการวิจัย พบว่า ปัญหาส่วนใหญ่ในด้าน

อาหารเพาะเลี้ยงกวาง ที่เกิดจากสภาพแวดล้อมภายใน 

ได้แก่ ต้นทุนค่าอาหารและค่าแรงงานสูง การขาดอุปกรณ์ 

เคร ื ่ องจ ักร  และเง ินท ุน ส ่วนอ ุป สรรคท ี ่ เก ิดจาก

สภาพแวดล้อมภายนอก ได้แก่ ราคาอาหารสัตว์และค่า

ขนส่งสูงข้ึน สามารถสรุปผลการวิจัยการจัดการปัญหาด้าน

อาหารกวางของผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์

ในเขตภาคกลาง พบว่า ผู ้ประกอบการส่วนใหญ่ มีการ

จัดการปัญหา ดังน้ี ผู้ประกอบการมี P-การวางแผนการ

จัดหาอาหารเพาะเลี้ยงกวาง วางแผนการจัดซื ้ออาหาร 

เพื่อลดต้นทุน วางแผนการจัดหาเงินทุนสำหรับการจัดซื้อ

อุปกรณ์ เครื่องจักร และที่ดินสำหรับการขยายงาน O-การ

จัดโครงสร้างองค์กรตามหน้าที่ และจัดหาแรงงานจากคน

ในท้องถิ่น D-การติดต่อประสานงานภายในองค์กรเป็นไป
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อย่างใกล้ชิด มีเครือข่ายและพันธมิตรทางการค้า และ C-มี

การควบคุมและติดตามผลการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 

 จากผลการวิจัยน้ี ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวาง 

สามารถนำแนวทางการจ ัดการป ัญหาไปปร ับใช ้ ให้

เหมาะสมภายใต้บริบทของแต่ละพ้ืนที่  

  

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ล้านนา ผู้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยครั้งน้ี 
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ตารางที่ 1 จำนวนและค่าร้อยละของกวางที่เพาะเลี้ยง จำแนกตามชนิดของกวาง 
ข้อมูลด้านชนิดกวางที่เพาะเลี้ยง จำนวน (ตัว) ค่าร้อยละ 

     พันธ์ุรูซ่า 926 62.1 
     พันธ์ุซิก้า 3 0.2 
     พันธ์ุฟอลโล่ 42 2.8 
     พันธ์ุกวางม้า 100 6.7 
     พันธ์ุกวางแดง 4 0.3 
     พันธ์ุดาวอินเดีย 55 3.7 
     พันธ์ุเน้ือทราย 11 0.7 
     พันธ์ุลูกผสมกวางม้า-รูซ่า 120 8.0 
     พันธ์ุลูกผสมรูซ่า-ดาวอินเดีย 11 0.7 
     พันธ์ุลูกผสมเน้ือทราย-ดาวอินเดีย 220 14.8 

รวม 1,492 100.0 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าร้อยละสัดส่วนของประเภทอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงกวาง 

ข้อมูลผู้ประกอบการ สัดส่วนของประเภทอาหารที่ใช้เพาะเลี้ยงกวาง (ร้อยละ) รวม 
พืชสด พืชตากแห้ง อาหารสำเร็จรปู อาหารผลิตเอง 

     รายที่ 1 60.0 20.0 10.0 10.0 100.0 
     รายที่ 2 80.0 20.0 - - 100.0 
     รายที่ 3 85.0 - 15.0 - 100.0 
     รายที่ 4 100.0 - - - 100.0 
     รายที่ 5 90.0 - 10.0 - 100.0 
     รายที่ 6 70.0 15.0 15.0 - 100.0 
     รายที่ 7 70.0 - 10.0 20.0 100.0 
     รายที่ 8 60.0 20.0 20.0 - 100.0 
     รายที่ 9 70.0 20.0 - 10.0 100.0 
     รายที่ 10 80.0 10.0 10.0 - 100.0 

ค่าเฉลี่ย 76.5 10.5 9.0 4.0 100.0 
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ตารางที่ 3 จำนวนและค่าร้อยละของผู้ประกอบการที่ใช้อาหารเพาะเลี้ยงกวาง จำแนกตามประเภทอาหารเพาะเลี้ยงกวาง 
 (ตอบได้มากกว่า 1 ข้อ) 

ข้อมูลประเภทอาหาร จำนวนผู้ประกอบการ (ราย) ค่าร้อยละ 
พืชสด   
     หญ้าเนเปียร์ 7 35.0 
     หญ้าขน 7 35.0 
     หญ้าแพงโกล่า 4 20.0 
     อื่นๆ เช่น กล้วย ใบกระถิน 2 10.0 

รวม 20 100.0 
พืชตากแห้ง   
     หญ้าแห้ง 1 10.0 
     ฟางข้าว 2 20.0 
     หญ้าหมัก 1 10.0 
     ข้าวโพด 2 20.0 
     ไม่ใช้พืชตากแห้ง 4 40.0 

รวม 10 100.0 
อาหารสำเร็จรูป   
     อาหารข้น(โคนม) 7 70.0 
     ไม่ใช้อาหารสำเร็จรูป 3 30.0 

รวม 10 100.0 
อาหารผลิตเอง   
     หญ้าหมัก 2 20.0 
     เปลือกข้าวโพด 1 10.0 
     ไม่ผลิตอาหารเอง 7 70.0 

รวม 10 100.0 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษก่อนและหลังการใช้แบบฝึกคำศัพท์ 
และศึกษาความพึงพอใจหลังเรียนของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ลงทะเบียน
เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิตภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 144 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือแบบฝึก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์วัดความสามารถในด้านความรู้คำศัพท์ และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการใช้
แบบฝึกคำศัพท์ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และ 
t-test ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกคำศัพท์ดีข้ึนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ.05 และ2) นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึกคำศัพท์ในระดับมาก  (�̅� = 4.32, S.D. = 0.56)  
 
คำสำคัญ: แบบฝึกคำศัพท์  ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  ความพึงพอใจของนักศึกษา  
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Abstract  
The purposes of this research were to compare the students’ achievement before and after using 

vocabulary-enhancement exercises and study the satisfaction towards the use of vocabulary-enhancement 
exercises among 144 undergraduate students at Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok who 
were enrolled in English for Life Skill in the second semester of the Academic Year 2 0 19.  The instruments of 
this study were vocabulary-enhancement exercises, a vocabulary achievement test as a pretest and a post-test, 
and a questionnaire to explore their satisfaction towards using vocabulary-enhancement exercises. The statistics 
used in this study were percentages, mean, standard deviation, and T-test for dependent samples. The results 
showed that the students’ English vocabulary achievement after using vocabulary enhancement exercises was 
significantly higher than that of the pretest, at a level of 0.05, and the students’ satisfaction towards the use of 

vocabulary-enhancement exercises was at a high level (  �̅�= 4.32, S.D. = 0.56).  
 
Keywords: vocabulary-enhancement exercises, English Vocabulary Knowledge, students’ satisfaction. 
 
1. บทนำ  

ปัจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทอย่างมากในสงัคม
โลก โดยเฉพาะเพื่อการติดต่อสื่อสารระหว่างองค์กรต่าง ๆ 
ทั้งภาครัฐและเอกชน การมีทักษะและความชำนาญในการ
ใช้ภาษาอังกฤษทั้งด้านการฟัง การพูด การอ่าน และการ
เขียน จึงมีความสำคัญอย่างย่ิง โดยเฉพาะนักศึกษาที่จะเป็น
กำลังในการพัฒนาประเทศชาติ การส่งเสริมและพัฒนา
ความสามารถการใช้ทักษะด้านภาษาอังกฤษจึงเป็นภารกิจ
หลักที่สถาบันอุดมศึกษาจะต้องปฏิบัติ เพื่อการผลิตบัณฑิต
ให้มีคุณภาพตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  

ตามนโยบายการยกระดับมาตรฐานภาษาอังกฤษ
ในสถาบันอุดมศึกษา หนึ่งในภารกิจหลักจำเป็นต้องพัฒนา
และจัดการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนด และพิจารณาจัด
ก ิจกรรมนอกกระบวนการสอน จะต ้องใช ้ส ื ่ อ  และ
สิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมด้วยเช่นกัน   เพื่อสร้างแรงจูงใจให้
นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษได้ด้วย
ตนเอง  

สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก ยังพบว่ามีปัญหาและอุปสรรคอยู่มาก หากเทียบ
ผลคะแนนจากการสอบว ัดผลการเร ียนในรายว ิ ช า
ภาษาอังกฤษเพื ่อทักษะชีวิต ซึ ่งเป็นรายวิชาพื ้นฐานที่
นักศึกษาทุกคนจะต้องเรียนตามหลักสูตรการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี โดยพบว่านักศึกษามีปัญหาในการพัฒนาทักษะ
ภาษาอังกฤษของตนเอง โดยเฉพาะอย่างยิ ่งปัญหาการ
เรียนรู้คำศัพท์ เช่น นักศึกษาไม่รู้คำศัพท์ที่จะใช้ในการสื่อ
ความหมาย  เกิดความสับสนในการจำความหมายของคำท่ี
สะกดคล้ายกัน และไม่สามารถนำมาใช้ในการพูดสื่อสารได้
คณะผู้วิจัย สังเกตเห็นได้ว่านักศึกษาส่วนมากขาดความรู้ใน
การเขียนสะกดคำ การอ่าน และการจำความหมายของ
คําศัพท์ภาษาอังกฤษ ดังที่สมุทร เซ็นเชาวนิช (2542) กล่าว
ว่าอุปสรรคอันดับแรกของการอ่านภาษาอังกฤษ คือคำศัพท์ 
เพราะการไม่เข้าใจความหมายของคำที่อยู่ในข้อความ เป็น
ผลทำให้อ่านแล้วไม่เข้าใจ ความรู้คำศัพท์ จึงมีความสัมพันธ์
เชิงบวกกับความสามารถในการอ่าน กล่าวคือผู้ที่รู้คำศัพท์
นั ้นจะสามารถเข้าใจเรื ่องราว หรือข้อความที่อ่านได้เป็น
อย่างดี ดังนั ้นครูผู ้สอนจึงควรพัฒนาความรู ้ด้านคำศัพท์
ให้กับผู ้เรียน เพราะความรู้ด้านคำศัพท์ถือเป็นรากฐานที่
สำคัญในการเรียนภาษาอังกฤษและการพัฒนาทักษะทาง
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ภาษาในด้านอื่น ๆ ซึ่งกล่าวได้ว่าคำศัพท์เป็นองค์ประกอบ
หนึ่งซึ ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของภาษา การที่ผู ้เร ียนได้
เรียนรู ้คำศัพท์มาก และสามารถนำมาใช้ได้อย่างถูกต้อง
คล่องแคล่ว ย่อมช่วยให้การเรียนภาษาได้ผลดี (ดวงเดือน 
แสงชัย. 2539) รวมถึงการอ่านออกเสียง คำศัพท์ที่มีลักษณะ
คล้องจองจะทำให้เด็กสนุกสนานเพลิดเพลิน สามารถจำและ
เข้าใจความหมายของคำศัพท์และเนื ้อหาในคำคล้องจอง 
ดังที่จงรักษ์ เลี้ยงพานิชย์ (2557) กล่าวว่าแบบฝึกหัดคําศัพท์
แบบเติมคํา แบบจับคู่ และแบบ เชื่อมโยงคํา สามารถช่วยให้
ผู ้เรียนเรียนคําศัพท์ได้ดี ซึ ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 
Dakun and Gieve (2008) ที่พบว่าการใช้กลวิธีการเรียนรู้
คำศัพท์ที่หลากหลายจะช่วยส่งเสริมการเรียนรู้คำศัพท์ของ
ผู้เรียน การจัดกิจกรรมการเรียนรู ้มีอิทธิพลต่อการเร ียนรู้
ภาษาของผู ้เรียน การเลือกวิธีการเรียนรู ้ที ่เหมาะกับพ้ืน
ฐานความรู ้และวัยของผู ้เรียนจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการ
เรียนรู ้ทางภาษา ดังนั ้นในการสร้างแบบฝึกคำศัพท์ครั้งน้ี 
คณะผู ้ วิจ ัยได้นำผลการศึกษาข้างต้นมาประยุกต์ใช้ให้
สอดคล้องและเหมาะสมกับเนื ้อหาที่ต้องการฝึกฝน  เพ่ือ
พัฒนาแบบฝึกให้มีประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน 

 
วัตถุประสงค์ 
1. เพ ื ่อเปรียบเท ียบผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียน

คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรีก่อนและ
หลังการใช้แบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

2. เพื ่อศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่เรียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต  ที่มี
ต่อการใช้แบบฝึกคำศัพท์ 

 
กรอบแนวคิด 
การศึกษาครั้งน้ีเป็นเป็นการศึกษาเชิงทดลองแบบ

กลุ่มเดียวสอบก่อนและหลัง (One group pretest -
posttest design) ดังน้ี 

     

 

 
นวัตกรรมที่ใช้ 

 
 
              ผลที่เกิดกับผู้เรียน 
 
 
 
 
ระบุถึงวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 

 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง 
คณะผู้วิจัยออกแบบแบบฝึกคำศัพท์เพื่อพัฒนาการเรียนรู้
คำศัพท์ของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยใช้แนวคิดและ
ทฤษฎี ดังน้ี 
1. การเรียนรู้เก่ียวกับการฝึกของธอร์นไดค์  
(อ้างถึงในทิศนา แขมณี, 2557) 
               1 . 1  ก ฎ แห ่ ง ค ว า ม พ ร ้ อ ม  ( The law of 
readiness) หมายถึง การเรียนรู้จะเกิดขึ ้นได้ดีถ้าผู้เรียนมี
ความพร้อมงทางร่างกายและจิตใจ  
     1.2 กฎแห่งการฝึกหัด (Law of exercise) 
เป็นการฝึกหัดหรือกระทำบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะทำให้
การเรียนรู้น้ันคงทนถาวร  
     1.3 กฎแห่งการใช้ (Law of use and disuse) 
เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากการเชื่อมโยงระหว่างสิ่งเร้ากับการ
ตอบสนอง ความมั่นคงของการเรียนรู้จะเกิดข้ึนหากได้มีการ
นำไปใช้บ่อย ๆ แต่หากไม่มีการนำไปใช้อาจมีการลืมเกิดข้ึน
ได้  

แบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

1. ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษ
ของนักศึกษา 

2. ความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แบบฝึก
คำศัพท์ 
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     1.4 กฎแห่งผลที ่พึงพอใจ (Law of effect) 
เมื่อบุคคลได้รับผลที่พึงพอใจย่อมอยากจะเรียนรู้ต่อไป แต่
ถ้าได้รับผลที่ไม่พึงพอใจจะไม่อยากเรียนรู้ ดังนั้นการได้รับ
ผลที่พึงพอใจ จึงเป็นปัจจัยสำคัญในการเรียนรู้  
 2. แนวคิดในการสร้างแบบฝึกหัดเพื ่อพ ัฒนา
คำศัพท์ของ Paribakht and Wesche (1994) 
     2.1 การเลือกให้ความสนใจ (Selective 
Attention): แบบฝึกหัดประเภทน้ีจะทำให้ผู้เรียนสนใจตัว
คำศัพท์ เช่น การนำเสนอรายการคำศัพท์ก่อนเน้ือหา แล้ว
ให้ผู้เรียนอ่านคำศัพท์ที่กำหนดให้ และให้หาว่าคำศัพท์น้ัน
อยู่ส่วนไหนของบทความ  
     2.2 การรู้จำคำศัพท์ (Recognition): แบบฝึก
ประเภทน้ี ผู้เรียนต้องเชื่อมโยงคำศัพท์กับความหมาย ดังน้ัน 
ผู้เรียนแค่รู้บางส่วนของคำศัพท ์     
     2.3 การจัดประเภทคำศัพท์ (Manipulation): 
แบบฝึกหัดประเภทน้ีผู้เรียนต้องจัดองค์ประกอบของวลีใหม่
โดยการอ้างถึงโครงสร้างและความรู้ทางไวยากรณ์  
   2.4 การตีความหมายคำศัพท์(Interpretation) 
แบบฝึกหัดประเภทน้ีผู้เรียนต้องสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง
คำศัพท์กับคำท่ีปรากฏในบทความ  
    2.5 การนำไปใช้ (Production) ผู้เรียนต้อง
จดจำ เข้าใจความหมาย หน้าท่ีหลัก ไวยากรณ์ของคำศัพท์
ในบริบทและสามารถจำคำศัพท์หรือวลีซึง่สามารถนำไป
แทนที่ในบริบทได้  
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
  1.1 ประชาการ คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก   ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ใน
ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 232 คน 

  1.2 เลือกกลุ่มตัวอย่างโดยวิธีสุ ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย คือนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชา

ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิต ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 
2562 จำนวน 144 คน โดยใช้ตารางสำเร็จรูปกำหนดขนาด
ของกลุ ่มตัวอย่างของ Krejcie and Morgan (อ้างถึงใน
พรรณี ลีกิจวัฒนะ, 2559) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95% และ
ความคลาดเคลื่อน ± 5%   

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
   2.1 แบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่สร้างข้ึนตาม

แนวคิดของ Paribakht and Wesche (1994) โดยเลือก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษจากหนังสือ Stretch ของ Susan 
Stempleski ที่ใช้เป็นแบบเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
ท ักษะช ีว ิต  จำนวน 6 บทเร ียน ด ั งน ี ้  1. Weather 2. 
Everyday activities 3. Math, history and art 4. A busy 
semester 5. Favors and requests 6. Before you 
travel 

   2.2 แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้
คำศัพท์ ซึ่งเป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 4 ตัวเลือก
จำนวน 60 ข้อ ซึ่งผ่านการวิเคราะห์หาความเชื่อมั่นโดยใช้
สูตร KR 20 ท่ีมีค่าความยากง่าย (p) เท่ากับ 0.62 และ ค่า
อำนาจจำแนก (r) เท่ากับ 0.44 และมีค่าความเชื่อมั่นของ
แบบทดสอบ เท่ากับ 0.94 

  2.3 แบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีต่อการใช้แบบฝึกคำศัพท์ ชนิดมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 10 ข้อ โดยกำหนดเกณฑ์การ
ให้คะแนน ของบุญชม ศรีสะอาด (อ้างถึงในชูศรี วงศร์ัตนะ, 
2558) ดังน้ี 

   คะแนน  5   หมายถึงมีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
   คะแนน  4   หมายถึงมีความพึงพอใจมาก 
   คะแนน  3   หมายถึงมีความพึงพอใจปานกลาง 
   คะแนน  2   หมายถึงมีความพึงพอใจน้อย 
   คะแนน  1   หมายถึงมีความพึงพอใจน้อยที่สุด 
เกณฑ์การแปลผลคะแนนระดับค่าเฉลี่ย โดยอาศัย

จุดกึ่งกลางของคะแนนไว้ดังน้ี     
   ค่าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 หมายความว่า นักศึกษา

มีความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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   ค่าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 หมายความว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจมาก 

   ค่าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 หมายความว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจปานกลาง 

   ค่าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 หมายความว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจน้อย 

   ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 หมายความว่า นักศึกษา
มีความพึงพอใจน้อยที่สุด 

ข้อคำถามที ่บรรจุลงในแบบสอบถามความพึง
พอใจต้องผ่านการตรวจสอบความตรงเชิงเนื ้อหาของข้อ
คำถามกับวัตถุประสงค์ ( IOC) ตามเกณฑ์ค ่าดัชนีความ
สอดคล้อง (IOC) ตั้งแต่ 0.67 ขึ้นไป และจากการตรวจสอบ
ของผู้เชี่ยวชาญด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต่างประเทศ พบว่าข้อคำถามในแบบสอบถามความพึง
พอใจของนักศึกษาระดับปริญญาตรีต่อการใช้แบบฝึก
คำศัพท์มีค่าดัชนีความความสอดคล้องเท่ากับ 1.00 ซึ่ ง
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยน้ีมีวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 
3.1 ปฐมน ิ เทศน ักศ ึกษาเพ ื ่อทำความเข ้าใจ 

จุดประสงค์ และวิธีการประเมินผล 
3.2 ให้นักศึกษากลุ่มตัวอย่างจำนวน 144 คน ทำ

แบบทดสอบคำศัพท์ก่อนเรียน (Pre-test) ที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน
และหาคุณภาพแล้ว เพื่อวัดความสามารถด้านคำศัพท์ก่อน
การทดลอง 

3.3 ผู้วิจัยดำเนินการสอนนักศึกษากลุ่มตัวอย่างใน
ชั้นเรียน และอธิบายการทำแบบฝึกคำศัพท์ทุกๆครั้งหลังจบ
บทเรียน รวมทั้งสิ้น 6 บท โดยแนะนำ อธิบายการทำแบบ
ฝึกคำศัพท์ครั้งละ 30 นาที เพื่อให้นักศึกษาฝึกทำนอกเวลา
เรียน จำนวน 6ครั้ง  

3.4 นักศึกษากลุ่มตัวอย่างทำแบบทดสอบคำศัพท์
หลังเร ียน (Posttest) ซึ ่งเป็นแบบทดสอบฉบับเดียวกับ
แบบทดสอบก่อนเรียน (Pre-test) แบบสลับข้อ จำนวนบท
ละ 10 ข้อในชั่วโมงต่อมา จากนั้นตรวจและบันทึกคะแนน
ของนักศึกษาแต่ละคน 

3.5 ให้นักศึกษาทำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อ
การใช้แบบฝึกคำศัพท์ 

3.6 นำคะแนนจากการทำแบบทดสอบก่อนและ
หลังเรียนแต่ละบท และค่าระดับคะแนนแบบสอบถามความ
พึงพอใจต่อการใช้แบบฝึก มาวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เพ่ือ
ตรวจสอบสมมติฐาน 

4. การวิเคราะห์ข้อมูล 
   4.1 หาค ่ า สถ ิ ต ิ พ ื ้ น ฐ าน  ได ้ แก ่  ร ้ อ ยละ 

(percentage) ค่าเฉลี ่ย ( ) และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) ของคะแนนที่ได้จากการทดสอบวัดผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนรู้คำศัพท์ก่อนและหลังใช้แบบฝึกคำศัพท์  

4.2 เปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คำศัพท์
ของกลุ ่มตัวอย่างที่ใช้แบบฝึกคำศัพท์ ก่อนเรียนและหลัง
เรียน โดยใช้ t-test แบบ Dependent Sample 

4.3 ว ิ เคราะห ์ระด ับความพ ึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้แบบฝึกคำศัพท์ด้วยแบบสอบถามความพึงพอใจ
ชนิดมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ หาค่าเฉลี่ย ในแต่ละ
ข้อโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป  
 
4. ผลการวิจัย  

1. ผลส ั มฤทธ ิ ์ ท า งก าร เร ี ยนด ้ านคำศ ัพท์
ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการใช้แบบฝึกคำศัพท์
ภาษาอังกฤษ สูงกว่าก่อนใช้อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย รายละเอียดตาม
ตาราง 1 
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ตารางที่ 1  ผลการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คำศพัท์ของนักศึกษาระหว่างก่อนและหลังเรียนที่ใช้แบบฝึกคำศพัท์ภาษาอังกฤษ  

คะแนนการทดสอบ
ผลสัมฤทธิ์ทางการ

เรียน 

N คะแนน
เต็ม 

�̅� S.D. ∑𝑫 ∑𝑫𝟐 t Sig. 

ก่อนเรียน 
หลังเรียน 

144 
144 

60 
60 

22.90 
47.78 

8.06 
5.26 

3584 95988 43.40 .000** 

*นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที่ 1 พบว่าหลังการใช้แบบฝึกคำศัพท์ 

นักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนรู้คำศัพท์สูงกว่าก่อนเรียน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยภาพรวมคะแนน
เฉลี่ยก่อนเรียนเท่ากับ 22.90 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
8.06 และคะแนนเฉล ี ่ยหล ัง เร ียนเท ่าก ับ 47.78  ส ่วน

เบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 5.26 ค่าสถิติ t เท่ากับ 43.40 
คะแนนเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 24.87 คิดเป็นร้อยละ 41.45 

2. นักศึกษามีความพึงพอใจต่อการใช้แบบฝึก
คำศัพท์ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยรวมเฉลี่ย
เท่ากับ 4.32 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.56 ตาม
รายละเอียดตามตารางที่ 2 

 
ตารางที่2 ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาต่อการใช้แบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

รายการประเมิน �̅� S.D ระดับความ
พึงพอใจ 

1. แบบฝึกคำศัพท์คำพ้องมีความเหมาะสมกับเน้ือหาในบทเรียน 

2. แบบฝึกคำศัพท์คำพ้องช่วยให้เข้าใจเน้ือหาในบทเรียนง่ายข้ึน 

3. แบบฝึกคำศัพท์คำพ้องช่วยให้ออกเสียงคำศัพท์ได้ถูกต้อง 

4. แบบฝึกคำศัพท์คำพ้องช่วยให้จำคำศัพท์ได้มากข้ึน 

5. แบบฝึกคำศัพท์คำพ้องช่วยให้เข้าใจความหมายคำศัพท์มากข้ึน 

6. แบบฝึกคำศัพท์คำพ้องช่วยให้มีความรู้ด้านคำศัพท์มากข้ึน 

7. แบบฝึกคำศัพท์คำพ้องสามารถสง่เสริมให้นักศึกษาฝึกทบทวนคำศัพท์ด้วย
ตนเองมากข้ึน 

8. แบบฝึกคำศัพท์คำพ้องเป็นวิธีการฝึกที่เหมาะสมกับนักศึกษา 

9. แบบฝึกคำศัพท์คำพ้องเป็นประโยชน์ต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทักษะชีวิต 

10. นักศึกษาสามารถนำวิธีการเรียนรู้น้ีไปใช้ในรายวิชาอื่น 

4.47 
4.33 
4.18 
4.28 
4.28 
4.38 
4.29 

 
4.26 
4.46 

 
 

4.27 

0.63 
0.68 
0.75 
0.69 
0.79 
0.70 
0.76 

 
0.79 
0.66 

 
 

0.79 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

 
มาก 
มาก 

 
 

มาก 
รวม 4.32 0.56 มาก 
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จากตารางที่ 2 พบว่านักศึกษามีความพึงพอใจต่อ
การใช้แบบฝึกคำศัพท์อยู่ในระดับมากทุกรายการ ความพึง
พอใจของนักศึกษาโดยรวมเฉลี่ยเท่ากับ 4.32 ในแต่ละข้อ
เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย ดังน้ี ข้อที่ 1 แบบฝึกคำศัพท์มี

ความเหมาะสมกับเนื ้อหาในบทเรียน (�̅� = 4.47, S.D. = 
0.63) ข้อที่ 9 แบบฝึกคำศัพท์เป็นประโยชน์ต่อการเรียนใน

รายวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อทักษะชีวิต (�̅� = 4.46, S.D. = 
0.66) ข้อที่ 6แบบฝึกคำศัพท์ช่วยให้มีความรู้ด้านคำศัพท์

มากขึ้น (�̅� = 4.38, S.D. = 0.70)  ข้อที่ 2 แบบฝึกคำศัพท์

ช่วยให้เข้าใจเนื ้อหาในบทเรียนง่ายขึ ้น(�̅� = 4.33, S.D. = 
0.68)  ข้อที่ 7 แบบฝึกคำศัพท์สามารถส่งเสริมให้นักศึกษา

ฝึกทบทวนคำศัพท์ด้วยตนเองมากขึ้น (�̅� = 4.29, S.D. = 
0.76) ข้อที่ 4 แบบฝึกคำศัพท์ช่วยให้จำคำศัพท์ได้มากข้ึน 

(�̅� = 4.28, S.D. = 0.69) ข้อที ่ 5 แบบฝึกคำศัพท์ช่วยให้

เข้าใจความหมายของคำศัพท์มากขึ้น  (�̅� = 4.28, S.D. = 
0.79) ข้อที่ 10 นักศึกษาสามารถนำวิธีการเรียนรู้นี้ไปใช้ใน

รายวิชาอ ื ่น (�̅� = 4.27, S.D. = 0.79)  ข้อท ี ่  8 แบบฝึก

คำศัพท์เป็นวิธีการฝึกที ่เหมาะสมกับนักศึกษา(�̅� = 4.26, 
S.D. = 0.79) และ ข้อที่ 3 แบบฝึกคำศัพท์ช่วยให้ออกเสียง

คำศัพท์ได้ถูกต้อง (�̅� = 4.18, S.D. = 0.75) 
ด ังน ั ้นจากผลการศ ึกษาความพ ึงพอใจของ

นักศึกษาต่อการใช้แบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษแสดงให้เห็น
ว่าโดยภาพรวมนักศึกษามีความพึงพอใจมากต่อการใช้แบบ
ฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ  

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากการวิจัยเรื่องการใช้แบบฝึกคำศัพท์เพ่ือพัฒนา
ความรู้ด้านคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี อภิปรายผลการศึกษาได้ดังน้ี 

1. ผลจากการเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
คำศัพท์ภาษาอังกฤษของกลุ่มตัวอย่างโดยใช้แบบฝึกคำศัพท์
เสริมการเรียนปกติในชั้น พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้
คำศัพท์ของนักศึกษาที่เรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือ
ทักษะชีวิต หลังใช้แบบฝึกสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานของการวิจัย 
แสดงว่าภายหลังการใช้แบบฝึกแล้วนักศึกษามีผลสัมฤทธ์ิ
การเรียนรู้คำศัพท์ดีข้ึน อาจมีสาเหตุดังน้ี  
      1.1 คำศัพท์ที่ผู้วิจัยนำมาสร้างแบบฝึกคำศัพท์
ภาษาอังกฤษนั้นนำมาจากหนังสือเรียนที ่ใช้ในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื ่อทักษะชีวิต ในแต่ละบทจะมีคำศัพท์
เป้าหมายที่ต้องเรียนรู้บทละ 10 คำ แล้วนำมาสร้างแบบฝึก
คำศัพท์คำพ้องที่เป็นลักษณะการอ่านออกเสียงคำศัพท์ และ
บอกความหมายภาษาไทย พร้อมทำแบบฝึกหัดคำศัพท์แบบ
จับคู ่คำศัพท์กับความหมายซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ 
Gairns และ Redman (1991) ที่ได้กล่าวถึงหลักการเลือก
คำศัพท์ที ่ควรนำมาสอนว่า ควรเป็นคำศัพท์ที ่ปรากฏใน
หนังสือเรียน ซึ่งรวมถึงหนังสือที่ใช้ในกิจกรรมการสอนต่าง 
ๆ ดังนั้นการเลือกคำศัพท์ที่สอดคล้องกับเป้าหมายในการ
เรียนหรือเป็นคำศัพท์ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้จริงจึงมีส่วน
ในการทำให้ผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาดีข้ึน 
และยังสอดคล้องกับการวิจัยของ พิชญา ติยะร ัตนาชัย 
(2557) ที่พัฒนาแบบฝึกคำศัพท์ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับนักศึกษาชั้นปี
ที่ 2 โดยเปรียบเทียบความสามารถทางการเรียนคำศัพท์หลัง
การใช้แบบฝึกที่สร้างขึ้นตามแนวคิดการสอนภาษาอังกฤษ
เพื ่อการสื ่อสารที ่เน้นให้นักศึกษาได้ฝ ึกเป็นรายบุคคล 
ผลการวิจัยพบว่าความสามารถในการเรียนคำศัพท์ ของ
นักศึกษาหลังการทำแบบฝึกคำศัพท์มีค่าสูงกว่าก่อนการทำ
แบบฝึกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ดังนั้นโดย
การใช้แบบฝึกคำศัพท์นี้นั้นสามารถพัฒนาความรู้ทางด้าน
คำศัพท์ของนักศึกษาให้สูงข้ึนได้ 
     1.2 นักศึกษาจะถูกกระตุ ้นความสนใจด้วยการ
ออกเสียงคำศัพท์คำพ้องพร้อมบอกความหมายภาษาไทย ได้
ฝึกออกเสียงคำศัพท์ซ้ำ ๆ บ่อย ๆ จึงเกิดความคุ้นเคย ในข้ัน
น้ีถือเป็นการเตรียมความพร้อมให้นักศึกษารู้ความหมายของ
คำศัพท์ก่อนที่จะทำแบบฝึกหัด และทำให้เกิดความแม่นยำ
ในการจำคำศัพท์ และการฝึกออกเสียงซ้ำ ๆ ก็ช ่วยให้
นักศึกษาได้พบคำศัพท์บ่อย ๆ ทำให้เกิดความคุ้นเคย และ
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จำคำศัพท์ได้ ซึ่งเป็นไปตามทฤษฎีการเรียนรู้เก่ียวกับการฝึก
ของธอร์นไดค์ ที่กล่าวถึงกฎแห่งการฝึกหัดไว้ว่า การฝึกหัด
หรือกระทำบ่อย ๆ ด้วยความเข้าใจจะทำให้การเรียนรู้น้ัน
คงทนถาวร ถ้าไม่ได้กระทำซ้ำ ๆ บ่อย ๆ การเรียนรู้น้ันจะไม่
คงทนถาวรและในที่ส ุดอาจลืมได้ ดังนั ้น การใช้แบบฝึก
คำศัพท์เสริมจากการเรียนปกติในห้องจึงเป็นการส่งเสริมให้
นักศึกษาได้ฝึกฝนเพ่ิมมากข้ึนทั้งในด้านการออกเสียงคำศัพท์
และการทำแบบฝึกหัดควบคู่ไปจึงทำให้ผลสัมฤทธิ์ทางการ
เรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาสูงข้ึน   

1.3 แบบฝึกคำศัพท์ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นนั้น เป็นแบบ
ฝึกที ่มีรูปแบบฝึกหัด เป็นการเน้นกระบวนการฝึกฝนของ
ผู้เรียน โดยใช้ทฤษฎีตามแนวการสร้างแบบฝึกหัดเพ่ือพัฒนา
คำศัพท์ของ Paribakht and Wesche (1994) แบบฝึกหัด
ประเภทการรู้จำคำศัพท์ (Recognition) แบบฝึกประเภทน้ี 
ผู้เรียนต้องเชื่อมโยงคำศัพท์กับความหมาย ดังน้ัน ผู้เรียนแค่
รู ้บางส่วนของคำศัพท์ เช่น การจับคู ่คำศัพท์กับคำพ้อง
ความหมายหรือคำจำกัดความ และ การเลือกความหมายที่
ถูกต้องของคำศัพท์ในข้อสอบหลายตัวเลือก ซึ ่งแบบฝึก
ประเภทนี้มีประสิทธิผลอย่างมากในการพัฒนาคำศัพท์ ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Kargozari และ Ghaemi 
(2011) ได้ศึกษาเปรียบเทียบผลของแบบฝึกหัดที่แตกต่างกัน
มีผลต่อการจดจำคำศัพท์ของผู้เรียน โดยใช้แบบฝึกหัดแบบ
เลือกตอบ แบบฝึกหัดเติมคำ และการเขียนประโยค ผล
การศึกษาสรุปว่าการฝึกด้วยแบบฝึกหัดแบบเลือกตอบน้ันมี
ประสิทธิภาพมากกว่าแบบเติมคำและการเขียนประโยค เขา
แย้งว่าในแบบฝึกหัดแบบปรนัยการเก็บรักษาคำศัพท์น้ันยาว
กว่าแบบฝ ึกห ัดอ ีกสองแบบเพราะในแบบฝึกหัดแบบ
เลือกตอบ ผู้เรียนจะต้องให้ความสำคัญกับความหมายของ
คำศัพท์ แต่ในการทำแบบฝึกหัดเติมคำในช่องว่างและ การ
เข ียนประโยคผ ู ้ เร ียนไม ่เพ ียงแต่จะต้องจดจ ่ออยู ่กับ
ความหมายของคำเท่านั ้น แต่ต้องเน้นในด้าน อื ่น ๆ ของ
ภาษาเช่นไวยากรณ์ด้วย ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ 
Hashemzadeh (2012) ที่กล่าวว่าแบบฝึกหัดแบบการรู้จำ
คำศัพท์ แบบเติมคำในช่องว่างและการจับคู ่มีประสิทธิผล 

หรือเกิดผลดีต่อการจดจำคำศัพท์ และการจะจดจำคำศัพท์
ใหม ่ควรฝ ึกซ ้ำ ๆ จากแบบฝ ึกห ัดหลากหลายแบบฝึก
เพื่อที่จะเก็บข้อมูลในความทรงจำระยะยาวและการจดจำ
อย่างง ่าย ๆ จงร ักษ ์ เล ี ้ยงพานิช ย์  (2557) ย ืนย ันว่า
แบบฝึกหัดคําศัพท์แบบเติมคํา แบบจับคู่ และแบบ เชื่อมโยง
คํา ช่วยให้ผู้เรียนเรียนคําศัพท์ได้ดีกว่าแบบอื่น จึงพอสรุปได้
ว่า การใช้แบบฝึกคำศัพท์สามารถช่วยให้ผลสัมฤทธ์ิทางการ
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษสูงข้ึนได้ 

2. ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาต่อ
การใช้แบบฝึกคำศัพท์ พบว่า ในภาพรวมนักศึกษามีความพึง
พอใจอยู่ในระดับมาก ( = 4.32, S.D. = 0.56) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่า นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดใน
ประเด็นแบบฝึกคำศัพท์มีความเหมาะสมกับเนื ้อหาใน
บทเร ียน (  = 4.47, S.D. = 0.63) แบบฝ ึกคำศ ัพท์ เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อทักษะ
ช ีว ิต  (  = 4.46, S.D. = 0.66) แบบฝ ึกคำศ ัพท ์ช ่วยให้
นักศึกษามีความรู้ด้านคำศัพท์มากขึ้น  (  = 4.38, S.D. = 
0.70) และแบบฝึกคำศัพท์ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจเนื้อหาใน
บทเรียนง่ายข้ึน (  = 4.33, S.D. = 0.68)   
เน่ืองจากการศึกษาครั้งน้ี มีจุดมุ่งหมายเพ่ือพัฒนาการเรียนรู้
คำศัพท์ของนักศึกษาในรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือทักษะชีวิต 
จึงเลือกคำศัพท์จากหนังสือเรียนในรายวิชาดังกล่าวมาสร้าง
แบบฝ ึกคำศ ัพท์ สำหร ับนักศ ึกษาที ่ เร ียนในรายวิชา
ภาษาอังกฤษเพื่อทักษะชีวิตใช้ฝึกฝนนอกเวลาเรียน ทั้งน้ี
แบบฝึกคำศัพท์นี้ จึงมีส่วนส่งเสริมการเรียนรู้จดจำคำศพัท์ 
โดยนักศ ึกษาจะได้ฝ ึกอ ่านออกเส ียงคำศัพท์น ั ้นบอก
ความหมาย พร้อมทำแบบฝึกหัด  จึงทำให้นักศึกษาได้พบ
เจอคำศัพท์เป้าหมายนั้น ๆ หลายครั ้งในแบบฝึกทำให้
นักศึกษาคุ้นเคย และจำคำศัพท์ได้  ท้ังน้ีหากนักศึกษาเรียน
ในชั ้นเรียนตามปกติเพียงอย่างเดียวโดยไม่ได้ใช้แบบฝึก
คำศัพท์นี้เสริม นักศึกษาอาจละเลยหรือไม่ใส่ใจต่อการจำ
คำศัพท์เท่าที่ควร การที่ผู้อาจารย์สอนนำแบบฝึกคำศัพท์น้ี 
มาใช้ในรายวิชาดังกล่าว จึงเป็นการเปิดโอกาสให้นักศึกษา
ได้ฝึกฝนการอ่านออกเสียงคำศัพท์และได้ฝึกใช้คำศัพท์มาก
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ขึ้นจาก ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่า การใช้แบบฝึกคำศัพท์นี ้ เป็น
ประโยชน์ต่อการเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อทักษะ
ชีวิต ช่วยให้นักศึกษามีความรู้ด้านคำศัพท์มากขึ้น และช่วย
ให้นักศึกษาเข้าใจเน้ือหาในบทเรียนได้ง่ายข้ึน ซึ่งสอดคล้อง
กับการศึกษาของศิรพร ศัตรวาหา ธนวิทย์ ไชยสุข และ กันต
ภณ สำแดงเดช (2559) ที่พบว่า ความสามารถในการเรียน
ศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลังการทําแบบฝึกคําศัพท์ 
มีค ่าส ูงกว่าก่อนการใช้แบบฝึก นอกจากการใช้แบบฝึก
คำศัพท์จะสามารถช่วยพัฒนาให้เข้าใจ และจดจำคำศัพท์
ภาษาอังกฤษได้ดีขึ ้นแล้ว ยังช่วยให้ผู ้เรียนเกิดการเรียนรู้ 
และมีการพัฒนาด้านการอ่านออกเสียงให้ถูกต ้องโดย
ทบทวนความรู้ด้วยตนเองได้ 
 
ข้อเสนอแนะ 

1. การใช้แบบฝึกคำศัพท์เป็นวิธีที่มีประสิทธิภาพ
มากในการพัฒนาความรู้คำศัพท์ดังผลที่ปรากฏในงานวิจัยน้ี 
ดังน้ันจึงแนะนำการนำแบบฝึกคำศัพท์มาใช้จะช่วยให้ผู้เรียน
ได้ฝึกทักษะทางด้านคำศัพท์ให้ดีข้ึนได้  

2. ผู้สอนสามารถใช้แบบฝึกคำศัพท์เป็นเครื่องมือ
ในการวัดผลระหว่างเรียนหรือการวัดผลย่อย ซึ่งจะให้ผู้สอน
ทราบได้ว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ในหน่วยน้ัน ๆ อย่างไรหรือ
ควรซ่อมเสริมผู้เรียนคนไหนหรือเรื่องใดบ้าง   

3. ผู ้สอนสามารถผลิตแบบฝึกขึ ้นมาใช้เองได้ 
เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกทักษะหลังจากได้เรียนเนื้อหาที่เรียนไป
แล้วซึ่งสามารถส่งผลให้ผู้เรียนเกิดความชำนาญเพิ่มมากข้ึน 
ทำให้ผู้เรียนทราบข้อบกพร่องของตนเองและนำมาปรับปรุง
แก้ไขนักเรียนให้ได้เพ่ิมพูนความรู้และทักษะมากย่ิงข้ึน 
ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป  

1. ควรศึกษาวิจัยเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ ์ในการ
เรียนคำศัพท์ภาษาอังกฤษของนักศึกษาที่ใช้แบบฝึกคำศัพท์
ร่วมกับการทำแบบฝึกหัด กับกลุ่มนักศึกษาที่ไม่ใช้แบบฝึก
เพ่ือเปรียบเทียบความแตกต่างทางด้านความสามารถในการ
เรียนรู้คำศัพท์ของนักศึกษาท้ังสองกลุ่ม 

2. ควรมีการศึกษาต่อไปว่าความรู ้คำศัพท์ของ
นักศึกษาที่พัฒนาขึ ้นนั ้นช่วยส่งผลต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการ
เรียนภาษาอังกฤษในด้านอื่นมากข้ึนหรือไม่ 
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  2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก 

 
บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ และ 2) เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยใช้แบบสอบถามกลุ่มตัวอย่างผู้หญิงที่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในพ้ืนที่
จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 355 คน  
 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สมการถดถอยโลจิสติค พบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว และผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งใบหน้า น้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง และจำนวนชิ้นในการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประมาณ 1-2 ชิ้นต่อครั้ง เมื่อทำการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิง
พบว่าปัจจัยทางด้านปัจจัยทางด้านความคิด (CF) และปัจจัยด้านบรรทัดฐาน (NF) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงาม
ของผู้หญิง ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยค่าผลกระทบส่วนเพ่ิม (Marginal effect) ของปัจจัยทางด้านความคิดมีค่าเท่ากับ 
.160766 แสดงถึงความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู ้หญิงเปลี ่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันร้อยละ  
0.160766  
 
คำสำคัญ: การตัดสินใจซื้อ, พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์, ผลิตภัณฑ์ความงาม 
 

Abstract  
 The objectives of this study were (1) to study customer’s decision processes to purchase the 
cosmetics of women through an electronic platform; and (2) to study factors influenced decision processes 
to purchase the cosmetics of women through an electronic platform. The target group of this study was 
355 women who currently live in Bangkok and usually buy cosmetics online through an electronic platform. 
The questionnaires were used to collect data. Data collection was analyzed used the binary logistic 
regression analysis.  
The results of this study showed that the majority of respondents usually purchased cleansing, moisturizer, 
and a facial cleansing product less than once a week, and the amount of purchasing each time was also 

 
1 คณะบริหารธุรกิจธุรกิจ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
2 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลยัเซาธ์อีสท์บางกอก 
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less than 1-2 pieces a week. When considering factors that affected decision processes to purchase the 
cosmetics of women through an electronic platform. There were as follows: a cognitive factor and a 
normative factor affected a decision to buy beauty products of a woman with the reliability of 0.978 with 
marginal effects of cognitive factor .160766, which can be showed that the probability of purchasing decision 
of cosmetics products of a woman would be in the same direction 0.160766.   
 
Keywords: consumer purchasing decision, electronic platform, cosmetics for women. 
 
1. บทนำ 
 ปัจจุบันผู้หญิงได้เข้าก้าวมาเป็นพลังสำคัญใน
การขับเคลื ่อนเศรษฐกิจ ทั ้งในฐานะแรงงานและฐานะ
ผู้บริโภคสามารถทำให้เศรษฐกิจเจริญเติบโต ซึ่งปัจจุบัน
ผู้หญิงจำนวนไม่น้อยก้าวขึ ้นมาทำหน้าที ่หลักในการหา
เลี ้ยงครอบครัว มีอำนาจตัดสินใจ และเป็นผู ้กำหนด
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ในขณะเดียวกันยังสร้างโอกาส
ให้กับตนเองโดยการริเริ่มหรือทำธุรกิจธุรกิจ รวมถึงการ
ได้รับโอกาสในการก้าวข้ึนตำแหน่งระดับผู้บริหาร (Office 
of Knowledge Management and Development 
(Public Organization), 2016) โดยภูมิภาคที่มีผู้บริหาร
หญิง (ภาคธุรกิจ) สูงที่สุด คือ ภูมิภาคอาเซียน (สัดส่วน
ร้อยละ 36) รองลงมาคือ แอฟริกา กลุ่ม Emerging APAC 
และกลุ ่ม BRIC (มีส ัดส่วนเท่ากันร ้อยละ 29) (Grant 
Thornton, 2017) ประกอบกับปัจจุบันประชากรโลกมี
ประมาณ 7.53 พันล้านคน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 3.79 
พันล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 50.33) และเพศหญิงจำนวน 
3.74 พันล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 49.67) (World Bank, 
2017) ซึ ่งประมาณเกือบครึ ่งนึงของประชากรโลกเป็น
ผู้หญิงและมีแนวโน้มที่ผู้หญิงจะมีอายุขัยเฉลี่ยเพ่ิมมากข้ึน 
โดยผู้หญิงมีอายุขัยเฉลี่ย 74 ปี ส่วนผู้ชายมีอายุขัยเฉลี่ย 
7 0  ปี  ( United Nations Population Fund, 2017 ) 
ในขณะที่ประเทศไทยมีประชากรทั้งหมด 66.19 ล้านคน 
แบ่งเป็นเพศชายจำนวน 32.46 ล้านคน (คิดเป็นร้อยละ 
49) และเพศหญิงจำนวน 33.73 ล้านคน (คิดเป็นรอ้ยละ 
51) 

หลักสำคัญที่ทำให้ผู ้หญิงเข้ามามีบทบาทต่อ
เศรษฐกิจและสังคมประกอบด้วยหลายปัจจัย เช่น การ
ได้รับการศึกษามากข้ึนและสูงข้ึนของผู้หญิงทั่วโลก ส่งผล

ให้ผู ้หญิงมีโอกาสในการประกอบอาชีพและมีบทบาท
ในทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น นอกจากนี้ ผู้หญิงยัง
สามารถดำเนินชีวิตได้ยืดหยุ่นมากขึ้นและมีศักยภาพใน
การใช้จ่ายสูงในการดูแลตนเองจึงทำให้ผู้หญิงมีแนวโน้ม
อยู ่เป็นโสดและแต่งงานช้าลง เนื ่องจากสามารถพึ่งพา
ตนเองทางด้านการเงินและเติมเต็มชีวิตได้โดยไม่ต้อง
พึ ่งพาคู ่ครอง นำไปสู ่การมีบุตรน้อยลงและมีขนาด
ครอบครัวเล็กลง จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่า ผู้หญิงก้าว
เข้าสู่ภาคเศรษฐกิจและสามารถสร้างรายได้ด้วยตนเองจึง
นำไปสู ่บทบาทใหม่ที ่สำคัญ คือ ความสามารถในการ
พึ่งพาตนเอง การหาเลี ้ยงครอบครัว นอกจากนี้ ความ
มั่นคงทางการเงินของผู้หญิงได้เพิ่มอำนาจทางการเงินอัน
นำไปสู ่อำนาจการตัดสินใจและการกำหนดการใช้จ่าย
ภายในครอบครัว ซึ่งการขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่เกิดจากการ
บริโภค หากพิจารณาจากปัจจัยเกี่ยวกับเพศ พบว่า แรง
ขับเคลื ่อนประมาณร้อยละ 70 - 80 ของการบริโภค
ทั้งหมดมาจากผู้บริโภคที่เป็นเพศหญิง อันเป็นผลมาจาก
อำนาจการซื ้อของตนเองและผู ้เป็นอิทธิพลในการซื้อ
โดยเฉพาะการซื ้อผล ิตภัณฑ์ความงามผ ่านช่องทาง
ออนไลน์ ทั้งน้ีจากผลการวิจัยตลาดของบริษัท กันตาร์ เวิร์
ลดพาแนล (ไทยแลนด์) พบว่า มีมูลค่าสูงถึง 5.7 หมื่นล้าน
บาท (เติบโตร้อยละ 3.8 เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา) โดยการ
วิจัยได้เจาะลึกกลุ่มสินค้าเครื่องสำอางและความงามใน 4 
กลุ่มย่อย โดยกลุ่มผลิตภัณฑ์ที ่มีการเติบโตสูงสุดคือ 1) 
กลุ่มผลิตภัณฑ์เมกอัพ (Make Up) เติบโตในอัตราร้อยละ 
16 รองลงมาคือ 2) กลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลผิวหน้า (Face 
Care) เติบโตในอัตราร้อยละ 4.5 3) กลุ่มผลิตภัณฑ์บอด้ี
แคร์ (Body Care) เติบโตในอัตราร้อยละ 3.5 และ4) กลุ่ม
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ผลิตภัณฑ์ดูแลผมและศีรษะ (Hair Care) เติบโตในอัตรา
ร้อยละ 0.8 ตามลำดับ (The Bangkok Insight, 2018) 

อย่างไรก็ตามแม้ว่า ธุรกิจความงามที่เกี่ยวข้อง
กับกลุ่มผู้บริโภคผู้หญิงจะเป็นธุรกิจที่มีโอกาสเติบโตใน
ระดับสูง แต่การดำเนินธุรกิจยังต้องเผชิญกับสภาพการ
แข่งขันที ่รุนแรงของตลาด โดยฉพาะในตลาดความงาม
ออนไลน์ รวมไปถึงมาตรการเกี่ยวกับโฆษณาผลิตภัณฑ์
ความงามที่มีกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการโฆษณา
ประโยชน์และสรรพคุณของตัวผลิตภัณฑ์ส่งผลให้การ
สื่อสารเพ่ือสร้างความเข้าใจในตัวผลิตภัณฑ์และการเข้าถึง
ผู้บริโภคมีความเข้มข้นมากขึ้น จากเหตุผลที่ได้กล่าวมา
ข้างต้น จึงทำให้ผู ้วิจัยสนใจวิเคราะห์การตัดสินใจและ
ปัจจัยที ่ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของ
ผู้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ โดยวิจัยครั้งน้ี
เป็นประโยชน์ในเชิงพาณิชย์สำหรับผู ้ประกอบการให้
สามารถนำข้อมูลไปใช้ปรับเปลี่ยน ปรับปรุง และพัฒนา 
กลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถตอบสนองความต้องการ
ของผู้บริโภคผู้หญิงได้อย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการสร้างโอกาส
ทางธุรกิจเก่ียวกับความงามและขับเคลื่อนตลาดความงาม
ในช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 2.1 กา รว ิ เ ค ราะห ์พฤต ิ ก รรมผ ู ้ บร ิ โภค 
(Analyzing Consumer Behavior) 
  การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการค้นหา
หรือวิจัยเก่ียวกับพฤติกรรมการซื้อและการใช้ของผู้บริโภค 
ทั้งที่เป็นบุคคล กลุ่ม หรือองค์การ เพ่ือให้ทราบถึงลักษณะ
ความต้องการและพฤติกรรมการซื ้อ การใช้ การเลือก
บริการ แนวคิด หรือประสบการณ์ที่จะทำให้ผู้บริโภคพึง
พอใจ      โดยคำตอบที่ได้จะช่วยให้นักการตลาดสามารถ
กำหนดกลยุทธ์ทางการตลาด (Market Strategies) ที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู ้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม (Sereerat, S., 1998)  
 การศ ึกษาพฤต ิกรรมผ ู ้ บร ิ โภคจะทำให้
ผู ้ประกอบการเข้าใจพฤติกรรมในการเลือกและการซื้อ
ของผู ้บริโภค โดยเครื ่องมือที ่นิยมใช้วิเคราะห์ข้อมูล
ผ ู ้บร ิ โภค (Customer Analysis)  ท ี ่ เป ็นกล ุ ่มล ู กค้ า

เป้าหมายในการตลาด คือ 6W 1H ประกอบด้วย Who, 
What, Why, When, Where, Who, How เพ ื ่อให ้ได ้ซึ่ ง
คำตอบ 7 ประการ (7Os) ประกอบด้วย Occupants, Object, 
Objective, Organizations, Occasions, Outlets แ ล ะ 
Operations ซึ่งข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์จะบ่งชี้ที่
นำมาปร ับ ใช ้ เป ็น     กลย ุทธ ์ทางการตลาดท ี ่ ม ี
ประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคได้อย่างเหมาะสม  
 
 2.2 แนวคิดความตั้งใจซื้อสินค้าและบริการ 
(Purchas Intention)  
 Zeithaml, Parasuraman และ Berry (1990) กล่าว
ว่า ความต้ังใจซื้อเป็นการแสดงถึงการเลือกใช้บริการน้ันๆ เป็น
ตัวเลือกแรกและเป็นมิติหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึงความภักดีของ
ลูกค้า  
 Kim และ Pysarchil (2000) กล่าวว่า ความ
ต้ังใจซื้อ หมายถึง ช่วงที่ผู้บริโภคพร้อมที่จะเลือกทางเลือก
ใดก็ตามที่ดีที่สุดให้สอดคล้องกับความต้องการ ทั้งนี้ การ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคอาจจะไม่ได้ข้ึนอยู่กับตัวสินค้าเพียง
อย่างเดียว หากแต่เป็นการซื้อผลประโยชน์ที่จะได้รับจาก
สินค้าให้ตรงกับความต้องการที่เกิดขึ้น ซึ่งความตั้งใจซื้อเป็น
เพียงโอกาสที่จะนำไปสู่การซื้อจริง  
 โดยสรุป ความตั้งใจซื ้อ หมายถึง การที่ผู้บริโภค
ประเมินสินค้าและบริการแล้วเกิดความพึงพอใจ และพร้อมที่
จะเลือกทางเลือกใดก็ตามที่ดีที่สุดให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตนเอง  
 สำหรับแนวคิดทฤษฏีพฤติกรรมตามแผน (Theory 
of Planned Behavior: TPB) เป็นทฤษฎีที ่ต่อยอดมาจาก
ทฤษฎีการกระทําเชิงเหตุผล (Theory of Reason Action) 
ที ่ผนวกกับการรับรู้ความสามารถในการควบคุมพฤติกรรม 
(Jaffar, M. A., & Musa, R., 2013) และจัดให้ทฤษฎีแนวคิด
พฤติกรรมตามแผนเป็นหนึ ่งในกรอบแนวความคิดที ่ทรง
อิทธิพลและเป็นที ่นิยมมากที ่ส ุด ทั ้งนี ้ การศึกษาการ
พยากรณ์พฤติกรรมจากตัวแปรด้านทัศนคติทฤษฎีแนวคิด
พฤติกรรมตามแผน มีส่วนประกอบ 3 ส่วน ดังน้ี 
 1. ทัศนคติต ่อพฤติกรรม (Attitude towards 
Behaviors) 
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 1.1 องค์ประกอบด้านความคิดและสติปัญญา 
(Cognitive Component) คือ ส่วนที่เป็นความเชื่อส่วนตัว
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ ซึ่งเป็นสิ่งที่บุคคลนึกคิดโดยทั่วไป ทั้งน้ี การ
ตอบสนองต่อบุคคลหรือสิ่งเร้าต่างๆ ในลักษณะของการรับรู้ 
เป็นผลอันเน่ืองมาจากความคิด ความเชื่อ และความเข้าใจ 
 1.2 องค ์ประกอบด ้านความร ู ้ส ึกและอารมณ์ 
(Affective Component) คือ ความรู้สึกด้านอารมณ์ของบุคคล
ที่มีความสัมพันธ์กับสิ ่งเร้า ซึ ่งมีผลแตกต่างกันไปตาม
บุคลิกภาพของบุคคลน้ันๆ  
 1.3 องค ์ประกอบด ้ านพฤต ิ กรรม (Behavior 
Component) คือ ความโน้มเอียงที่บุคคลจะตอบสนองต่อสิ่ง
เร้า ในทิศทางเดียวกันหรือตรงกันข้ามข้ึนอยู่กับความเชื่อ 
 2. การคล้อยตามกลุ่มอ้างอิง (Subjective Norm) 
 2.1 การวัดการคล้อยตามกลุ่มอ้างอิงทางตรง 
คือ การประเมินความเชื่อของบุคคลที่มีต่อความคิดเห็น
ของบุคคลส่วนมากท่ีมีความสำคัญ ว่าบุคคลน้ันควรแสดง
หรือไม่ควรแสดงพฤติกรรมน้ันๆ 
  2.2 การจ ัดการคล ้อยตามกลุ ่มอ ้างอ ิงโดย
ทางอ้อม คือ ผลรวมระหว่างความเชื่อเกี่ยวกับทัศนะของ
กลุ่มอ้างอิงต่อการกระทำของตน หมายถึง ความเชื่อที่ว่า
บุคคลแต่ละคนที่อยู่ในกลุ่มอ้างอิงต้องการให้ตนกระทำ
หรือไม่กระทำพฤติกรรมนั้นเพียงใดและจูงใจที่จะคล้อย
ตามความคาดหวังของกลุ ่ม โดยการรับรู้ของบุคคลว่า
ตนเองต้องการทำตามที ่กล ุ ่มอ้างอิงต้องการให้ตนทำ
เพียงใด ซึ่งกลุ่มอ้างอิงในที่นี ้ หมายถึง บุคคลหรือกลุ่ม
บุคคลที่มีความสำคัญต่อบุคคลผู้น้ัน  
 3.  การร ับร ู ้ความสามารถในการควบค ุม
พฤติกรรม (Perceived Behavioral Control) เป็นการ
ร ับร ู ้ของบุคคลว่าเป ็นการยากหรือง ่ายท ี ่จะกระทำ
พฤติกรรมน้ันๆ ซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงประสบการณ์
ในอดีตที ่ผ่านมาและการคาดคะเนถึงปัจจัยเอื ้ออำนวย
และอุปสรรค (Ajzen, I., 1991) 
 
 2.3 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการตัดสินใจ
ซื้อ  
        ก า ร ต ั ด ส ิ น ใ จ  ( Decision Making) ห ม า ย ถึ ง 
กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำสิ ่ง ใดสิ ่งหนึ ่งจาก

ทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้องตัดสินใจใน
ทางเลือกต่างๆของสินค้า และบริการอยู่เสมอ โดยที่เขา
จะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจำกัดของ
สถานการณ์ การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญและ
อยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (ฉัตยาพร เสมอใจ,2550) 
       รูปแบบพฤติกรรมในการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค 
ซึ่งสามารถแบ่งออกได้ตามระดับของความพยายามในการ
แก้ปัญหา คือ  
      1. พฤต ิกรรมการแก ้ป ัญหาอย ่าง เต ็มร ูปแบบ 
(Extended Problem Solving: ESP) เป็นพฤติกรรมที่
ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าท่ีมีความซับซ้อน อาจเป็นสินค้า
ที่มีราคาสูงหรือเป็นสินค้าท่ีผู้บริโภคไม่เคยมีประสบการณื
มาก่อน จึงจำเป็นต้องหาข้อมูลอย่างมากเพ่ือการตัดสินใจ 
         2. พฤติกรรมการแก้ปัญหาแบบจำกัด (Limited 
Problem Solving: LPS) เป็นการตัดสินใจซื้อที่ผู้บริโภค
ไมไ่ด้มีทางเลือกในการตัดสินใจมากนัก หรือมีข้อจำกัดใน
การเลือกซื้อสินค้า ทำให้ไม่สามารถเปรียบเทียบสินค้า
ได้มากเท่าที่ควร 
        3. พฤติกรรมการตัดสินใจซื้อตามความเคยชิน เป็น
ลักษณะของการซื้อซ้ำที่เกิดความพึงพอใจจากการซื้อใน
ครั้งก่อนๆจนทำให้เกิดความภักดีในตราผลิตภัณฑ์ (Brand 
Loyalty)  
        4. พฤต ิกรรมการต ัดส ินใจซ ื ้อแบบท ันที  คือ
พฤติกรรมการซื้อที่เกิดจากสิ่งเร้าทางการตลาดเป็นสำคัญ
ทำให้ผู้บริโภคซื้อสินค้าโดยไม่ได้มีการใช้เวลาคิดมากนัก 
       5. พฤต ิกรรมท ี ่ ไม ่ย ึ ดต ิ ดและแสวงหาความ
หลากหลาย เป็นลักษณะของผู ้บริโภคที่ชอบทดลองใช้ 
ทดลองซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ อยู่เสมอ  
ดังน้ันจะเห็นได้ว่ารูปแบบการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคน้ัน
มีหลากหลายแบบทั้งน้ีมีสาเหตุมาจากลักษณะส่วนบุคคล 
บุคลิกภาพส่วนตัว รูปแบบของผลิตภัณฑ์ รวมถึงช่วงเวลา
ในการตัดสินใจซื้อสินค้าในแต่ละครั้ง 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากร 
 การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ โดยใช้
แบบสอบถามปลายปิดเป็นเครื่องมือในการวิจัย   
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 ประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ผู้หญิงที่มีกำลัง
ซื ้อ (อำนาจซื ้อ) และเคยซื ้อผลิตภัณฑ์ความงามผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ในเขตกรุงเทพมหานคร 
โดยการวิจัยครั้งน้ีเลือกประชากรที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 
อ้างอิงตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและ
เยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550 มาตรา 4 ระบุว่า “เยาวชน” 
หมายถึง บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 18 ปีข้ึนไป 

3.2 กลุ่มตัวอย่าง 
ทั้งน้ีการเลือกตัวอย่างเพ่ือเป็นตัวแทนในการวิจัย

ครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยได้ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบหลายขั ้นตอน 
(Multi-Stage Random Sampling) เพื ่อให้ตัวอย่างและ
ข้อมูลที ่ครบถ้วนตามที ่ผ ู ้ว ิจัยต้องการ สำหรับการสุ่ม
ตัวอย่างโดยอาศ ัยหลักความน่าจะเป ็น (Probability 
Sampling) เป ็นการส ุ ่มต ัวอย ่างแบบง ่าย (Sampling 
Random Sampling) โดยการจ ับสลากเขตทั ้งหมดใน
กรุงเทพมหานคร  

 
3.3 เคร่ืองมือวิจัย 
เครื ่องมือในการวิจัย แบ่งออกเป็น 2 ส่วนคือ 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ อายุ ระดับ
การศึกษา อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน และจำนวนสมาชิก
ในครัวเรือน ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี ่ยวกับพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามของผ ู ้หญิงผ ่านช่องทางพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยข้อคำถามส่วนที่ 3 แสดงความคิดเห็น
ของปัจจัยทั ้ง 5 ด้าน 1) ด้านความคิด 2) ด้านอารมณ์
ความรู ้สึก 3) ด้านบรรทัดฐาน 4) ด้านทัศนคติ และ 5) 
ความต้ังใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ มีลักษณะคำถามเป็นแบบ
มาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซึ่งกำหนดตามวิธี
ของลิเคิร์ท (Likert Scale) (Likert, 1961) แบ่งระดับการ
วัดเป็น 5 ระดับ 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) 

ครั ้งนี ้มีการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งปฐมภูมิ (Primary 
Data) รวบรวมข้อมูลจากการทำแบบสอบถามของตัวอย่าง
ในเขตกรุงเทพมหานคร โดยวิธีการสัมภาษณ์จากผ ู ้ให้
คำตอบโดยตรง (Personal interview หร ือ Face to 
Face Interview) 

1. แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยเก็บ
ข้อมูลจากการรวบรวมข้อมูลเบื ้องต้นจากกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 355 โดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามในพื้นที่ต่างๆ 
ในกรุงเทพมหานคร  

2. แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย
การศึกษาค้นคว้าข้อมูลจากเอกสาร วารสารวิชาการ 
งานวิจัย และเว็บไซต์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 

3.5 สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล 
1. สถิติเช ิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

เป็นหลักการที่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล นำเสนอข้อมูลและหา
ค่าสถิติเบื้องต้น เป็นการอธิบายหรือบรรยายลักษณะของ
ข้อมูลที ่เก็บรวบรวม เป็นการสรุปถึงลักษณะของข้อมูล
กล ุ ่มท ี ่ศ ึกษา ได ้แก ่  การหาค ่า เฉล ี ่ ยและร ้ อ ยละ 
(Percentage) 

2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ใช้
การวิเคราะห์การถดถอยโลจิสติก (Logistic Regression) 
ใช้ในการทดสอบสมมติฐานในการหาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  

การวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความ
งามของผู้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ครั้งน้ี มี
วัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามโดยอาศัยแบบจำลองการถดถอยโลจิ
ส ต ิ ก  ( Logistic Regression) โ ด ย พ ิ จ า รณาจ ากค่ า 
Nagelkerke-R2 มีประสิทธิภาพในการพยากรณ์ความ
ถูกต้องของการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิง
ผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
 
4. ผลการวิจัย  
 การวิจัยครั ้งนี ้มีตัวอย่างที ่เป็นผู ้หญิงจำนวน 
355 คน โดยผู้ตอบแบบสอบถามให้ความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถามด้วยความสมัครใจน้ันมีอายุต้ังแต่ 18 ปี
ขึ้นไป ผลการศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างมีสถานภาพโสด 
ร้อยละ 78.87 ซึ่งส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาปริญญาตรี
และเป็นพนักงานบริษัทเอกชน คิดเป็นร้อยละ 76.06 และ 
48.17 ตามลำดับ กลุ่มตัวอย่างมีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
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ถือว่าเป็นวัยเพ่ิงเริ่มต้นการทำงาน ดังน้ัน ระดับรายได้ต่ำ
กว่า 20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 59.72  
 ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 1 พบว่า
พฤติกรรมการตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ร่างกายของผู ้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  
ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายผา่น
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีความถ่ีในการซื้อน้อย
กว่าสัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 80.95 จำนวนชิ้น ใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประมาณ 1-2 ชิ้นต่อครั้ง ร้อยละ 
65.71 ซึ ่งเหตุผลส่วนใหญ่ในการซื ้อผลิตภ ัณฑ์ผ ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือรู ้สึกปลอดภัยและมี
ประโยชน์ คิดเป็นร้อยละ 49.05 และ 40.95 ตามลำดับ 
ส่วนช่องทางการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดร่างกายผ่าน 
Shopee Facebook และ Lazada ตามลำดับ ซึ่งมีการใช้
จ่ายในการซื้อสินค้าตั้งแต่ 300 – 500 บาท คิดเป็นร้อย
ละ 36.67 ใน 1 เดือนการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด
ร่างกายส่วนใหญ่เป็นการซื้อเพ่ือตนเองร้อยละ 78.57 โดย
ผู ้ตอบแบบสอบถามร ้อยละ 83.81 มีความสนใจใน
มาตรฐานสินค้าก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

ส่วนการซื ้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวของผู ้หญิงผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าส่วนใหญ่เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ร้อย
ละ 59.15 และมีความถี่ในการซื้อน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง 
ค ิดเป็นร ้อยละ 80.95 จำนวนชิ ้นในการซื ้อผลิตภัณฑ์
ดังกล่าวประมาณ 1-2 ชิ้นต่อครั้ง ร้อยละ 65.71 ซึ่งเหตุผล
ส ่วนใหญ่ในการซ ื ้อผล ิตภ ัณฑ์ผ ่านช ่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์คือรู้สึกปลอดภัยและมีประโยชน์ คิดเป็น
ร้อยละ 49.05 และ 40.95 ตามลำดับ ผู ้ซื ้อๆ สินค้าซื้อ
ผลิตภัณฑ์บำรุงผิวผ่าน Shopee Facebook และ Lazada 
คิดเป็นร้อยละ 37.62 22.38 และ 14.29 ตามลำดับ ซึ่งมี
การใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิวตั้งแต่ 300 - 500 
บาท คิดเป็นร้อยละ 36.67 ใน 1 เดือนการซื้อผลิตภัณฑ์
บำรุงผิวส่วนใหญ่เป็นการซื ้อเพื่อตนเอง  ร้อยละ 78.57 
โดยผู ้ตอบแบบสอบถามร้อยละ 83.81 มีความสนใจใน
มาตรฐานสินค้าก่อนซื้อผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด 

การซื ้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้าผู ้หญิงผ ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่วนใหญ่เคยซื้อ

ผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งใบหน้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 59.44 และมีความถี่ในการซื้อน้อย
กว่าสัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นร้อยละ 75.71 จำนวนชิ้นในการ
ซื ้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประมาณ 1-2 ชิ ้นต่อครั ้ง ร้อยละ 
67.14 ซึ่งเหตุผลส่วนใหญ่ในการซื้อผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์คือรู้สึกมีประโยชน์และปลอดภัย คิด
เป็นร้อยละ 42.86 และ 40.95 ตามลำดับ ช่องทางการซื้อ
ผล ิ ตภ ัณฑ ์สำหร ับตกแต ่ ง ใบหน ้ าผ ่ าน Facebook 
Instagram และ Shopee คิดเป็นร ้อยละ 31.43 21.43 
22.38 และ 20.00 ตามลำดับ 

ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยต่างๆ ที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามของผู ้หญิงผ ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ โดยมีรูปแบบความสัมพันธ์ดังน้ี 
 
PD = f (CF, AF, NF, AT, OT) 
กำหนดให้   
CF คือ ปัจจัยทางด้านความคิด (Cognitive 
Factor) 
AF คือ ปัจจัยทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (Affective 
  Factor) 
NF คือ ปัจจัยด้านบรรทัดฐาน (Normative 
Factor) 
AT คือ ปัจจัยด้านทัศนคติ (Attitude Factor) 
OT คือ ความต้ังใจสั่งซื้อสินค้าออนไลน์ (Online 
 Purchase Intention) 
 
 การวิเคราะห์เก่ียวกับความคิดเห็นของปัจจัยที่มี
ผลต่อความตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างชุดตัวแปรปัจจัยด้านความคิด ปัจจัย
ด้านอารมณ์ความรู้สึก ปัจจัยด้านบรรทัดฐาน และปัจจัย
ด้านทัศนคติ กับความต้ังใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์ความงามผ่าน
ช่องทางออนไลน์  มีค่าอยู่ระหว่าง 0.429 - 0.6.85 ซึ่งมี
ความสัมพันธ์กันในทิศทางบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.01 ตัวแปรทั้งหมดมีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
ทั ้งหมดมีค่าน้อยกว่า 0.8 (Cooper, Schindler & Sun, 
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2006) แสดงว่าตัวแปรต่างๆ ไม่มีความสัมพันธ์กันเอง 
สามารถนำไปวิเคราะห์ในข้ันตอนต่อไปได้ (ตารางที ่1)
 
ตารางที่ 1 แสดงค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์อย่างง่าย 

 CF AF NF AT OI 
CF 1     

AF .579** 1    

NF .429** .575** 1   

AT .533** .601** .575** 1  

OI .575** .581** .577** .685** 1 
หมายเหตุ ** ระดับนัยสำคัญ 0.01 
ที่มา: จากการคำนวณ
 

ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ปัจจัยที ่มีผลต่อความ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ประกอบไปด้วย 1) ปัจจัยทางด้าน

ความคิด (CF) 2) ปัจจัยทางด้านอารมณ์ความรู้สึก (AF) 
3) ปัจจัยด้านบรรทัดฐาน (NF) 4) ปัจจัยด้านทัศนคติ (AT) 
และ 5) ความตั้งใจสั่งซื ้อสินค้าออนไลน์ (OT) สามารถ
วิเคราะห์ด้วยการถดถอยโลจิสติค (Logistic Regression) 
อธิบายได้ดังตารางที ่2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

 
B 

Odds 
Ratio S.E. z Sig. Exp(B) 

Marginal 
Effect 

CF .6897361     1.99319 .273737 2.52 .012 1.993 .160766 
AF .103299    1.108823 .2618313      0.39 .693 1.109 .0240773 
NF -.9852461    .3733473 .2723619 -3.62 .000 .373 -.229644 
AT .4544307     1.575276 .292468      1.55 .120 1.575 .1059202 
OI -.4919757    .6114172 .2749171 -1.79 .074 .611 -.114671 
Constant .6995568    2.01286 1.000155 0.70 .484 2.013  

a. Variable(s) entered on step 1: CF, AF, NF, AT, OI Pseudo R Square 0.067 
 
 ผลการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ 2 เกี ่ยวกับ
ปัจจัยที ่ผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของ
ผู ้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์จากตาราง
ข้างต้น เป็นการวิเคราะห์ด้วยสมการถดถอยโลจิสติค โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์แห่งการกำหนด (Pseudo R Squared) 
เท่ากับ 0.067 แสดงว่าตัวแปรอิสระสามารถอธิบายการ
เปลี่ยนแปลงการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ได้ร้อยละ 6.70  

โดยเฉพาะปัจจัยด้านบรรทัดฐาน (NF) อธิบายได้
ว่าระดับปัจจัยด้านบรรทัดฐานอันได้แก่ ความนิยมของคน
ในสังคม การได้รับการแนะนำจากคนในครอบครัว และ
เพื ่อน จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางตรงกันข้ามกับการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู ้หญิงผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ณ ระดับความเชื่อมั่นที่ 95% ส่วน
ปัจจัยด้านปัจจัยทางด้านความคิด (CF) อธิบายได้ว่าระดับ
ปัจจัยความคิด ได้แก่ ความสะดวกสบายในการซื้อผ่าน
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ช ่องทางพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอนิกส ์ ระดับค ุณภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงการโปรโมชั่นในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ 
เป็นต้น จะมีความสัมพันธ์ในทิศทางเดียวกันกับการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  ณ ระดับความเชื ่อมั ่นที ่ 95% 
น่ันเอง 

ทั ้งนี ้เม ื ่อทำการอธิบายผลกระทบส่วนเพ่ิม 
(Marginal Effect) พบว่าปัจจัยทางด้านบรรทัดฐาน (NF) 
เท่ากับ -.229644 หมายถึงความสำคัญของปัจจัยทางด้าน
บรรทัดฐานเปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ความน่าจะเป็นที่จะ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยนแปลงในทิศทางตรงข้ามร้อย
ละ 0.229644 ส่วนค่าผลกระทบส่วนเพิ ่มของปัจจัย
ทางด้านปัจจัยทางด้านความคิด (CF) เท่ากับ .160766 
หมายถ ึงความสำค ัญของป ัจจ ัยทางด ้านความคิด
เปลี่ยนแปลงไป 1 หน่วย ความน่าจะเป็นที่จะตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามของผู ้หญิงผ ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์เปลี ่ยนแปลงในทิศทางเดียวกันร้อยละ 
0.160766 น่ันเอง 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 อภิปราย 
 ผลการวิเคราะห์การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความ
งามของผู้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า
ปัจจัยด้านความคิดโดยผู้บริโภคพิจารณาจากขั้นตอนใน
การใช ้ งานท ี ่ ไม ่ย ุ ่ งยากซ ับซ ้อนของการซ ื ้อส ินค้า
เครื ่องสำอางผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั ้นมี
ความสะดวกสบายในการซื้อสินค้าเพราะสามารถซื้อสินค้า
ได้ทุกที่ทุกเวลา มีการส่งเสริมการจัดจำหน่าย และสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคโดยการรับประกันสินค้าเมื่อ
สินค้าเกิดปัญหา เช่น สินค้าชำรุดเสียหาย รวมทั้งการที่
ผู้บริโภคสามารถตรวจสอบและเปรียบเทียบราคาในสินค้า
ชนิดเดียวกันเพื่อให้ได้ราคาที่ตรงตามความต้องการของ
ผ ู ้บร ิ โภคมากท ี ่ส ุด สอดคล ้องก ับการศ ึกษาของ 
Tippayapornkul, P. (2 0 1 6 )  แ ล ะ  Kumpeera, P. 
(2015) ว่าปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางใน
ระบบออนไลน์นั้นผู้บริโภคพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มีให้
เลือกหลากหลายรูปแบบ หลายตราสินค้า มีผลิตภัณฑ์

ใหม่ๆ ให้เลือกซื้ออย่างสม่ำเสมอ ผลิตภัณฑ์มีหลายระดับ
ราคาและมีราคาถูกกว่าเมื่อเปรียบเทียบกับตามห้างร้าน
ทั่วไป รวมทั้งสามารถเลือกการชำระเงินได้หลายช่องทาง 
ผู ้บริโภคสามารถสั ่งได้ทุกที ่ทุกเวลาและสามารถเลือก
สถานที่จัดส่งสินค้าตามความต้องการของตนเอง ที่สำคัญ
ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับรายละเอียดสินค้า 
ศึกษาวิธีการใช้งานได้ง่ายไม่ซับซ้อน 

 ในขณะที่ปัจจัยบรรทัดฐานเป็นปัจจัยมีอิทธิพล
ต่อความตั ้งใจซื ้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู ้หญิงผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ความตั้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามของผ ู ้หญิงผ ่านช่องทางพาณิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์นั้นเป็นผลจากบรรทัดฐานทางสังคม เช่น 
การแนะนำจากคนในครอบครัว กลุ่มเพื่อน และจากกลุ่ม
คนที่มีอิทธิพลบนสื่อสังคมออนไลน์ อาทิ Youtuber และ 
Reviewer สอดคล้องกับการศึกษาของ Thaweephorn, 
P (2017) ที่ว่าปัจจัยด้านบรรทัดฐานทางสังคมที่มาจาก
การแนะนำโดยคนในครอบครัวและกลุ่มเพื่อน รวมไปถึง
สื ่อต่างๆ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ ล้วนมีอิทธิพลเชิงบวกต่อ
ความตั ้งใจซื ้อส ินค้าบนช่องทางออนไลน์ ทั ้งนี ้ จาก
การศึกษาของ Yamutai N. (2015) พบว่า ผู้บริโภคส่วน
ใหญ่ให้ความเชื ่อถือและเห็นประโยชน์ในการอ่านบท
วิจารณ์ (review) บทความอย่างมาก  

 
สรุปผลการวิจัย 

 ภาพรวมของพฤต ิกรรมการต ัดส ินใจซื้ อ
ผลิตภัณฑ์ความงามของผู ้หญิงผ ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ทำความ
สะอาดร ่างกายของผ ู ้หญ ิงผ ่านช ่องทางพาณ ิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่วนใหญ่ไม่เคยซื้อผลิตภัณฑ์ทำ
ความสะอาดร่างกายผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
และมีความถ่ีในการซื้อน้อยกว่าสัปดาห์ละครั้ง คิดเป็นร้อย
ละ 80.95 จำนวนช ิ ้น ในการซ ื ้อผลิตภ ัณฑ์ด ังกล่าว
ประมาณ 1-2 ชิ้นต่อครั้ง ส่วนการซื้อผลิตภัณฑ์บำรุงผิว
ของผู้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าส่วน
ใหญ่เคยซื ้อผลิตภัณฑ์บำร ุงผ ิวผ ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 59.15 และมีความถ่ีในการซื้อน้อย
กว่าสัปดาห์ละครั ้ง คิดเป็นร้อยละ 80.95 จำนวนชิ้นใน
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การซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประมาณ 1-2 ชิ้นต่อครั้ง ร้อยละ 
65.71 และการซื ้อผลิตภัณฑ์ตกแต่งใบหน้าผู ้หญิงผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่า ส่วนใหญ่เคยซื้อ
ผลิตภัณฑ์สำหรับตกแต่งใบหน้าผ่านช่องทางพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ร้อยละ 59.44 และมีความถ่ีในการซื้อน้อย
กว่าสัปดาห์ละครั ้ง คิดเป็นร้อยละ 75.71 จำนวนชิ้นใน
การซื้อผลิตภัณฑ์ดังกล่าวประมาณ 1-2 ชิ้นต่อครั้ง ร้อยละ 
67.14 
 ซึ ่งเมื ่อทำการวิเคราะห์ปัจจัยที ่ม ีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิงผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ พบว่าปัจจัยด้านปัจจัยทางด้าน
ความคิด (CF) และปัจจัยด้านบรรทัดฐาน (NF) มีผลต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ความงามของผู้หญิง 

ข้อเสนอแนะ 
 1. ข ้อเสนอแนะสำหร ับองค ์กรภาคธ ุรกิจ 
ผู ้ประกอบการควรทำการสื ่อสารให้ผู ้บริโภครับรู ้และ
พิจารณาว่าการซื ้อผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทาง
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับตนเองทำให้ผู้บริโภคเกิดความ
สะดวกสบายสามารถเข้าถึงข้อมูลรายละเอียดและสั่งซื้อ
ได้ทุกท่ีทุกเวลา และการจัดโปรโมชั่นใหม่ๆ ควรมีการแจ้ง
เตือนให้ผู้บริโภครับรู ้ในทุกช่องทางเพื ่อกระตุ ้นให้เกิด
ความสนใจและตัดสินใจซื้อได้ง่ายขึ้นภายใต้ระยะเวลาที่
กำหนด 
 2. ข้อเสนอแนะสำหรับองค์กรภาครัฐ ภาครัฐ
ควรบูรณาการระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื ่อบังคับใช้
กฎหมายและข้อบังคับต่างๆ รวมไปถึงการเพ่ิมบทลงโทษกับ
ผู ้ประกอบการที่มีการนำผลิตภัณฑ์ที ่ไม่ได้คุณภาพและ
มาตรฐานมาจำหน่ายบนช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์อย่าง
จริงจัง การพัฒนาชุดทดสอบผลิตภัณฑ์ความงามเบื้องต้น
สำหรับประชาชนทั ่วไปที่ สามารถพกพาสะดวก มีความ
รวดเร็วในการทดสอบ ราคาไม่แพง 
 3. ข้อเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยในครั้งต่อไป 
ภาพรวมของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3 กลุ่ม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ทำความสะอาดร่างกาย ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว ผลิตภัณฑ์
ตกแต่งใบหน้า ดังนั้น ควรทำการศึกษาเจาะลึกเกี่ยวกับ
พฤติกรรมและปัจจ ัยท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อความตั ้งใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามของผู ้หญิงผ่านช่องทางพาณิชย์
อ ิ เล ็กทรอนิกส์ในแต่ละกลุ ่มหรือตราสินค้าเพ ื ่อให้

ผ ู ้ประกอบการเข ้าใจและรับร ู ้ถ ึงความต้องการของ
ผู ้บริโภคได้ชัดเจนมากขึ ้น และการวิจัยครั ้งนี ้ผู ้บริโภค
ผ ู ้หญิงกลุ ่มผ ู ้ส ูงอาย ุเป็นกล ุ ่มท ี ่ม ีพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์ความงามผ่านช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
น้อยกว่ากลุ่มอื่นๆ ทั้งที่กลุ่มผู้สูงอายุผู้หญิงเป็นกลุ่มที่มี
กำลังซื ้อสูงและมีความต้องการซื ้อผลิตภัณฑ์ความงาม
เหมือนผู้บริโภคในกลุ่มอื่นๆ ดังนั้น ควรศึกษาพฤติกรรม
เพื ่อเป็นการขยายฐานลูกค้า ในธุรกิจความงามผ่าน
ช่องทางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การวิจ ัยฉบ ับนี ้สำเร ็จล ุล ่วงไปได้ด ้วยการ
สนับสนุนในทุกด้านจากสถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ 
ขอบคุณท่านผู้บริหาร คณบดีคณะบริหารธุรกิจ หัวหน้า
สาขาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิที่ตรวจสอบและแนะนำเครื่องมือวิจัย 
และข ้อม ูลจากผ ู ้ประกอบการท ุกท ่านท ี ่ ให ้ข ้อมูล
ประกอบการทำวิจัยครั้งน้ี  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษาโดยใช้แบบฝึกโทอิกจำลอง 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในงานวิจัยคือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 21 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบทดสอบโทอิกจำลองก่อนเรียนและหลังเรียน และ
แบบฝึกโทอิกจำลอง ผลการวิจัยพบว่า ก่อนการใช้แบบฝึกโทอิกจำลองความสามารถการฟังของกลุ่มเป้าหมายต่ำโดยมีระดับ
คะแนนเฉลี่ยที่ร้อยละ 31.48  และหลังการใช้แบบฝึกโทอิกจำลองพบว่ามีระดับคะแนนเพิ่มขึ้นร้อยละ 90 โดยมีนัยสำคัญที่
ระดับ 0.01 
 
คำสำคัญ: ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษ, แบบฝึกฟังโทอิกจำลอง, โทอิก 
 

Abstract 
 The purpose of the research was to improve student’s English listening skills by using Mock TOEIC 
listening exercises. The sample was 21 third-year students studying in the Faculty of Business Administration 
and Liberal Arts at Rajamangala University of Technology Lanna Lampang. The instruments for this research 
were pre- and post-Mock TOEIC listening tests and Mock TOEIC listening exercises. It was found that before 
practicing by Mock TOEIC listening exercises, the participants listening competence is considered low with 
the average scores of 31.48 %. After practicing with the given exercises, the score was surprisingly increased 
by 90%. There is a significant difference at the level of 0.01.   
 
Keywords: English listening skill, Mock TOEIC Listening exercises, TOEIC 
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1. บทนำ 

การเรียนรู้ภาษาต่างประเทศเป็นสิ่งจำเป็นในโลกยุค

โลกาภิวัฒน์ ภาษาต่างประเทศโดยเฉพาะภาษาอังกฤษ

ส่งผลกระทบต่อโลกแห่งวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี เศรษฐกิจ

และการศึกษาเนื่องจากใช้เป็นภาษาที่ใช้ในการสื่อสารใน

เร ื ่องธุรกิจทั ่วโลก (Mufwene, 2010) ด้วยเหตุนี ้ เอง

ภาษาอังกฤษจึงกลายเป็นภาษาสำหรับการสื่อสารระหว่าง

ประเทศ อย่างไรก็ตามการใช้ภาษาเพ่ือการสื่อสารอย่างมี

ประสิทธิภาพน้ันจำเป็นต้องใช้ทักษะทางภาษาทั้งสี่ทักษะ

คือ ทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียน การฟัง

เป็นทักษะที่สำคัญเน่ืองจากเป็นทักษะที่จำเป็นในการรับรู้

ข้อมูล (Houstijn, 2003) นอกจากนั้นทักษะการฟังยังมี

ความสำคัญในการสื่อสารเนื่องจากเป็นทักษะแรกที่ใช้ใน

การสื่อสารด้วยวาจา ความเข้าใจในการฟังมีความสำคัญ

ต่อความสำเร็จในการเรียนรู้ในด้านธุรกิจ อาชีพและการ

ติดต่อสื ่อสาร ดังน้ันการพัฒนาทักษะการฟังจ ึงเป็น

สิ่งจำเป็นอย่างย่ิง  

จากรายงานดัชนีความสามารถการใช้ภาษาอังกฤษ 

(2017) ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 53 

จาก 80 ประเทศที่ร่วมในการจัดอันดับด้วยคะแนน 49.78 

โดยคะแนนที่ระดับต่ำถูกจัดอยู ่ในอันดับ 15 จาก 20 

ประเทศในเอเชีย นอกจากนี้ ผลรายงานการสอบคะแนน 

TOEIC ทั่วโลกในปี 2560 – 2561 รวมถึง 16 ประเทศทั่ว

โลกประกอบด้วยบราซิล จีน โคลัมเบีย ฝรั ่งเศส ญี่ปุ่น 

มาเลเซีย ไทย ไต้หวัน และประเทศอื่นๆ ที่มีค่าเฉลี่ย 487 

จุด ซึ่งถือเป็นอันดับสุดท้ายของหลายประเทศที่ตรวจสอบ

โดย บริษัท Chauncey Group International และจาก

การสัมภาษณ์เบื้องต้นกับอาจารย์ผู้สอนวิชาภาษาอังกฤษ

ในระด ับอ ุดมศ ึกษาเก ี ่ ยวก ับป ัญหาท ักษะการ ใช้

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาพบว่าอาจารย์ส่วนใหญ่มี

ความเห ็นว ่าน ักศ ึกษาม ีป ัญหาด ้านท ักษะการฟัง

ภาษาอังกฤษมากที่สุดแม้ว่านักศึกษาไทยส่วนใหญ่ที ่ได้

เรียนภาษาอังกฤษขั้นพื ้นฐานมากกว่าหกปีตั ้งแต่ระดับ

ประถมศ ึกษาถึงระดับอ ุดมศ ึกษายังคงม ีป ัญหากับ

ความสามารถทางภาษาอังกฤษทั้งในด้านทักษะการฟัง

และการพูดเนื ่องมาจากไม่มีความสามารถที่จะเข้าใจ

สำเนียงของเจ้าของภาษาเพราะขาดการฝึกฝนในด้านการ

ฟ ังและนอกเหน ือจากน ั ้นค ือความร ู ้ด ้ านคำศ ัพท์  

(Chalpati, 2007) 

ดังนั้น การที่ผู้เรียนได้สัมผัสกับการใช้ภาษาอังกฤษ

เป็นประจำสามารถพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ

ของผู้เรียน ซึ่งส่งผลให้ผู้เรียนมีคะแนนสอบเพิ่มมากข้ึน 

จากมูลเหตุแห่งปัญหาการจัดการเรียนการสอนที่กล่าวมา

ข้างต้นผู ้สอนควรพยายามจัดเนื ้อหาในรายวิชา หรือ

เทคนิควิธีการจัดการเรียนการสอนที่กระตุ ้นให้ผู ้เรียน

สนใจที่จะเรียนรู้  

  ในปัจจุบันหน่วยงานและองค์กรจำนวนมาก ไม่ว่า
จะเป็นภาครัฐหรือเอกชนต่างต้องการพนักงานที่มีคะแนน
สอบภาษาอังกฤษตามเกณฑ์ที่กำหนดซึ่งส่วนใหญ่จะเป็น
ข้อสอบวัดระดับที ่เรียกว่า TOEIC (Test of English for 
International Communication) ซึ ่งเป็นแบบทดสอบ
มาตรฐานท ี ่ พ ัฒนาข ึ ้ น ในป ี  1997 และถ ือว ่ า เป็น
แบบทดสอบในระดับสากลเพื ่อวัดความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของประเทศที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่
สอง เนื ้อหามักจะเน้นที ่ทักษะการฟังและการอ่านของ
ผ ู ้ เร ียน การศ ึกษาวิจ ัยคร ั ้งน ี ้จะทำให ้ทราบระ ดับ
ความสามารถด้านทักษะการฟังภาษาอังกฤษของนักศึกษา
ว่าอยู ่ในระดับใดซึ ่งจะเป็นแนวทางแก่อาจารย์ผู้สอน
ภาษาอังกฤษได้นำไปใช้พัฒนาการเร ียนการสอนให้มี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเตรียมความ
พร้อมของนักศึกษาในการเข้าสู่การทำงาน 

จากเหตุผลข้างต้นผู้วิจัยจึงมีความสนใจในการพัฒนา

ทักษะในด้านการฟังภาษาอังกฤษของผู้เรียนโดยใช้แบบ

ฝ ึ ก ก า ร ฟ ั ง จ ำลอ ง โท อ ิ ก  ( Mock TOEIC listening 

exercises) และแบบทดสอบการฟังจำลองโทอิก (Mock 

TOEIC listening test) และ เพ่ือให้ผู้เรียนทดลองใช้แบบ

ฝ ึกโทอ ิกจำลองสำหร ับพ ัฒนาท ักษะด ้านการ ฟัง

ภาษาอังกฤษและเพ่ือเปรียบเทียบผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน

โดยใช้แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 
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วัตถุประสงค์การวิจัย 

1. เพื ่อพัฒนาทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษของ
ผู้เรียนโดยใช้แบบฝึกการฟังจำลองโทอิก และแบบทดสอบ
การฟังจำลองโทอิก   
 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ทักษะการฟังมีความสำคัญอย่างยิ ่ง เป็นทักษะที่
เกิดขึ้นก่อนทักษะการพูด หากไม่มีทักษะการฟังเราจะไม่
สามารถพัฒนาทักษะการพูดได้ การสนทนาจะประสบผล
และครบกระบวนการของการสื่อสารได้น้ัน ผู้ฟังต้องเข้าใจ
สิ่งที่ผู้พูดพูดออกมา เพื่อสะสมตัวป้อนทางภาษาให้มาก
พอ ในการวิจัยครั้งน้ีผู ้วิจัยได้ทำการศึกษาและทบทวน
แนวคิดทฤษฎีและเอกสารงานวิจัยที่เกี ่ยวกับการพัฒนา
ทักษะด้านการฟังภาษาอังกฤษด้วยตนเองของผู ้ที ่มิใช่
เจ้าของภาษา ดังน้ี  

2.1 ความหมายของการฟัง 
Underwood (1989, P.1) ได ้ให ้ความหมายของ

การฟังไว้ว่าหมายถึงการที่ผู้ฟังให้ความสนใจและพยายาม
เพื ่อการเข้าใจความหมาขของสิ ่งที ่ได้ฟัง รวมทั้งความ
พยายามที่จะเข้าใจความหมายตามวัตถุประสงค์ของผู้ส่ง
สารด้วยเข้าใจประโยคที่พูดว่าสัมพันธ์กับประโยคอื่น ๆ ว่า
มีหน้าท่ีอย่างไรในการสื่อสาร  

Riverse (1980, P.16) ได้ให้ความหมายว่าการฟัง
คือการทำความเข้าใจคำพูดโดยต้องมีการตีความหมาย
หรือวิเคราะห์ในสิ่งที่ได้ฟัง ผู้ฟังจะรับคำพูดของผู้พูดแล้ว
นำมาสร้างความหมายขึ ้นคือกระบวนการเปลี ่ยนแปลง
ภาษาพูดให้เกิดความหมายขึ ้นภายในใจ  (Block, 1993, 
P.108) ซ ึ ่ ง ต ้ อง ใช ้ ค วามสนใจและพยายาม ทร าบ
ความหมายของสิ่งที่ได้ยิน 

2.2 กลวิธีเพ่ือพัฒนาทักษะการฟัง 
ศูนย์ทรัพยากรภาษาหลักแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา 

(Nation Capital Language Resource Center: 
NCLRC, 2004) กล ่าวว ่า การฟังเป ็นก ิจกรรมที ่ช ่วย
ส่งเสริมให้ผู ้เรียนภาษาได้รับตัวป้อนทางเสียงซึ ่งเป็น
รากฐานของการเรียนรู้ภาษาและช่วยให้ผู้เรียนสื่อสารกับ
ผู้อื่นได้ ดังนั้นในการเรียนภาษาผู้เรียนควรที่จะได้รับการ
พ ัฒนาให ้สามารถจ ัดการก ับพฤต ิกรรมการฟ ัง ใน

สถานการณ์ต่าง ๆ จัดการกับตัวป้อนที่เข้ามาในรูปแบบที่
หลากหลาย รวมถึงให้สามารถจัดการกับวัตถุประสงค์ของ
การฟังได้ด้วย สิ่งเหล่าน้ีจะช่วยให้ผู้เรียนพัฒนากลวิธีการ
ฟังขึ้นมาพร้อมกันกับความสามารถในการเลือกกลวิธีการ
ฟังที่เหมาะสมกับสถานการณ์แต่ละสถานการณ์ กลวิธีการ
ฟังเป็นเทคนิคหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมให้เกิดความเข้าใจ
และมุ่งเน้นไปที่ตัวป้อน การฟังโดยตรงหรืออาจเรียกว่า
เป็นกลวิธสำหรับพัฒนาทักษะการฟังสามารถแบ่งตาม
วิธีการที่ผู้ฟังใช้ในการจัดการกับตัวป้อนการฟัง (NCLRC, 
2004) ดังน้ี  

2 . 2 . 1 ก ล ว ิ ธ ี แ บ บ บ น ล ง ล ่ า ง  (Top-down 
strategies) เป็นกลวิธีที่ยึดผู้ฟังเป็นฐาน โดยผู้ฟังจะเข้าไป
ยังพ้ืนความรู้เดิมของตนเองในด้านหัวข้อ สถานการณ์หรือ
บริบทที่ฟังนั ้น รวมถึงเข้าไปสู ่พื ้นความรู ้ด้านชนิดของ
ข้อความและภาษา ซึ่งพ้ืนความรู้ดังกล่าวจะช่วยกระตุ้นให้
เกิดการคาดการณ์ที ่ช่วยในการตีความสิ ่งที ่ได้ยินและ
คาดการณ์ไปถึงสิ่งที่จะได้ยินต่อไป และกลวิธีการฟังแบบ
บนลงล่างน้ีประกอบด้วย 

- การฟังเพื่อจับใจความสำคัญ (Listening for 
the main idea) 

- การคาดคะเน (Predicting) 
-  การอน ุมานหร ือลงความเห ็น (Drawing 

inferences) 
- การสรุปความ (Summarizing) 

2.2 .2  กลว ิ ธ ี แบบล ่ า งข ึ ้ นส ู ่ บน (Bottom-up 
strategies) เป็นกลวิธีที ่ยึดตัวข้อความเป็นหลัก โดยให้
ผ ู ้ฟังอาศัยตัวภาษาที่มากับข้อความ ได้แก่ เส ียง คำ 
ไวยากรณ์ ในการนำไปสู่ความหมาย ประกอบด้วย 

- การฟังเพื่อหารายละเอียดเฉพาะ (Listening 
for specific details) 

- การหารากศัพท์ (Recognizing cognates) 
- การหารูปการเรียงคำ (Recognizing word-

order patterns) 
2 . 3  แน วค ิ ด ท ฤษ ฎ ี ธ ร รมช า ติ  (The Natural 

Approach) 
การสอนตามแนวคิดทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural 

Approach) การสอนภาษาอ ั งกฤษด ้วยแนวค ิดว ิ ธี
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ธรรมชาติซึ่งเป็นแนวคิดที่สอนภาษาที่อาศัยลักษณะของ
การเร ียนร ู ้ภาษาและพ ัฒนาท ักษะทางด ้านภาษา 
(Kreshen & Terrell,  1983)  แนวค ิ ด ธ ร ร มช าต ิ ใ ห้
ความสำคัญในการพัฒนาทักษะทางด้านการสื ่อสาร
โดยเฉพาะทักษะการฟังและการพูดแล้วจึงพัฒนาทักษะ
การอ่านและการเขียน เนื ่องจากทักษะการฟังเป็นสิ่งที่
สำคัญอย่างย่ิงสำหรับช่วงแรกของการเรียนรู้ภาษา  
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากรเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลล้านนา ลำปาง โดยกลุ่มตัวอย่างถูกเลือกด้วยการสุ่ม
แบบเจาะจง จำนวน 21 คน คือนักศึกษาชั้นปีที่ 3 คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  

1) แบบฝ ึกการฟ ังภาษาอังกฤษจำลอง  TOEIC 

จำนวน 3 ชุด แต่ละชุดมีสิบรายการ โดยมีการประเมิน

คุณภาพของแบบฝึกจากผูเชี ่ยวชาญ 3 ท่าน ได้ค่า IOC 

โดยเฉลี่ยที่ 0.67 อยู่ในเกณฑ์มีคุณภาพ 

 2) แบบทดสอบการฟังจำลอง TOEIC ประกอบด้วย

ข้อสอบ 40 ข้อ โดยคัดเลือกเนื ้อหาจากแหล่งทดสอบ

ออนไลน์ที ่เกี ่ยวข้องกับแนวข้อสอบ TOEIC และมีการ

ประเมินคุณภาพของแบบฝึกจากผูเชี ่ยวชาญจำนวน 3 

ท่าน ได้ค่า IOC โดยเฉลี ่ยที ่ 0.67 ถือว่าแบบฝึกอยู ่ใน

เกณฑ์มีคุณภาพใช้ได้ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูลและระเบียบวิธีวิจัย 

การศึกษาดำเนินการตามข้ันตอนดังต่อไปน้ี 

1) ทำการนัดหมายกับผู้เรียนและอธิบายรายละเอียด
เก่ียวกับการทดสอบการฟังก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบ
การฟังจำลอง TOEIC 

2) แบ่งผู้เรียนออกเป็นกลุ่มตามแถวที่น่ังในห้องเรียน  
3) แจกแบบทดสอบที่ประกอบไปด้วยคำถาม 30 ข้อ

และ 4 ตัวเลือกในแต่ละข้อ  
4) ผ ู ้ เร ียนเร ิ ่มต ้นทำแบบทดสอบการฟังโดยใช้

แบบทดสอบการฟังจำลอง TOEIC ซึ่งควบคุมโดยผู้วิจัย  

5) หลังจากการทดสอบ เข้าส ู ่การทดลองโดยให้
ผู้เรียนฝึกทำแบบฝึกหัด 3 ชุดซึ่งประกอบด้วยคำถาม 10 
คำถามและตัวเลือก 4 ตัวเลือก เป็นเวลา 30 ชั่วโมงโดยใน
ระหว่างการฝึกผู้วิจัยจะเป็นผู้อธิบายและแนะนำเทคนิคใน
การฟังคำถามแต่ละข้อ 

6) หลังจากเร ียนครบตามกำหนด ผู ้เร ียนทำการ
ทดสอบการฟังภาษาอังกฤษอีกครั ้ง โดยใช้แบบทดสอบ
การฟังจำลอง TOEIC  

7) ทำการเปรียบเทียบคะแนนจากการทดสอบก่อน
เรียนและหลังเรียน เพ่ือหาผลผลสัมฤทธ์ิของผู้เรียน 

 
3.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 

การวิ เคราะห ์ข ้อม ูลใช ้ค ่าสถิต ิค ือ 1) ค ่าความ

แปรปรวนของแบบทดสอบการฟังก่อนและหลังการสอบ 

TOEIC ก่อนและหลังการฝึกทำแบบฝึกหัด 2) ค่า T-test 

โดยใช้ความน่าจะเป็นที่ 0.05 3) ค่าเฉลี่ย (x)̅ และ 4) ค่า 

SD 

𝑇 =
(�̅�1 − �̅�2)

√
(𝑆1)

2

𝑁1
+
(𝑆2)

2

𝑁2

 

T-Value Formula 
 

 
Standard Deviation Formula 

 

 
Variance Formula 
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4. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาเรื่อง การพัฒนาทักษะการฟังโดยใช้

แบบฝึกโทอิกจำลองของนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา  

สรุปผลการวิจัยได้ดังน้ี  

ตารางที่ 1 ค่าเฉลี ่ย (x̅) ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) ค่า

ความแปรปรวนคะแนน และ ค่า T-Test ของ

คะแนน จากการทดสอบก่อนเรียนและหลัง

เรียน 

แบบทดสอบ N x̅ S.D Variance T-Test(Value) 

ก่อนเรียน 21 12.66 3.07 9.43 
1.75 

หลังเรียน 21 36.09 3.20 10.29 
*T-test ใช้ค่าของความแตกต่างนัยสำคัย ท่ี 0.05  

 
จากการทำแบบทดสอบก่อนเร ียน 40 รายการ 

ผ ู ้ เร ียนทั ้ง  21 คน ม ีคะแนนเฉล ี ่ย  12.66 มีค ่าความ
แปรปรวน 9.43 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 3.07 ในส่วน
ของการทำแบบทดสอบหลังเรียน พบว่าคะแนนเฉลี่ยของ
นักเรียนเพิ่มขึ้นจาก 12.67 เป็น 36.09 มีความแตกต่าง
ของคะแนนก่อนเร ียนและหล ังเร ียนค ือ  23.43  ซึ่ง
หมายความว่าคะแนนได้เพิ่มขึ้นอย่างมีนัยสําคัญหลังการ
เรียนด้วยแบบฝึกจำลองโทอิก ที่ 1.75  

 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการวิจัยครั้งน้ีสรุปได้ว่า การพัฒนาทักษะด้าน

การฟังภาษาอังกฤษของผู ้เรียนโดยใช้แบบฝึกการฟัง
ภาษาอังกฤษจำลอง TOEIC และ แบบทดสอบการฟัง
จำลอง TOEIC มีผลการพัฒนาด้านการฟังภาษาอังกฤษใน
ระดับที่สูงขึ้น โดยดูจากผลคะแนนทดสอบการฟังจำลอง 
TOEIC ของผู ้เรียน ดังนั ้นหมายความว่าผู้เรียนสามารถ
พัฒนาความสามารถในการฟังภาษาอังกฤษได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ด้วยการฝึกฝนในด้านการฟังภาษาอังกฤษที่
เหมาะสม ดังเช่น แบบฝึกการฟังภาษาอังกฤษจำลอง 
TOEIC 

ดังนั้น การใช้แบบฝึกฟังภาษาอังกฤษจำลอง TOEIC 
ถือเป็นเครื่องมือหนึ่งที่ได้รับการพัฒนาเพื ่อช่วยส่งเสริม

การฝึกฝนทักษะการฟังภาษาอังกฤษในด้าน  การฟังเพ่ือ
จับใจความสำคัญ (Listening for the main idea)   การ
ส ร ุ ปค วาม  (Summarizing) และ   การฟ ั ง เพ ื ่ อ ห า
รายละเอียดเฉพาะ (Listening for specific details) ซึ่ง
สอดคล ้องก ับกลย ุทธ ์ ในการฝ ึกฟังภาษาของศ ูนย์
ทรัพยากรภาษาหลักแห่งชาติของสหรัฐอเมริกา (NCLRC, 
2004) ที ่ผ ู ้ เร ียนต้องมีการใช้ ทั ้งกลวิธีแบบบนลงล่าง 
(Top-down strategies) เป ็นกลวิธ ีผู้ เร ียนจะฟังและ
เชื ่อมโยงกับพื ้นความรู ้เดิมของตนเองในด้านห ัวข้อ 
สถานการณ์หรือบริบทที่ฟังน้ัน และกลวิธีแบบล่างข้ึนสู่บน 
(Bottom-up strategies) เป็นกลวิธีที่ผู้เรียนยึดข้อความ
ที่ได้ยินเป็นหลัก จากตัวภาษาที่มากับข้อความที่ได้ยิน 
ได้แก่ คำศัพท์ต่างๆ  รูปประโยค เพื่อนำไปสู่สิ่งที่เข้าใจ
เฉพาะเจาะจง เป็นต้น  

ปัจจุบันประเทศไทยได้รับการจัดอันดับให้เป็นหน่ึงใน
ประเทศกําลังพัฒนาท่ีผู้เรียนมีความสามารถในการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษต่ำและติดอันดับประเทศสมาชิกอาเซียนที่มี
คะแนนเฉลี่ยน้อยมากและวิธีเดียวที่จะปรับปรุงนี้คือการ
สร้างสภาพแวดล้อมที่ เอ ื ้อต่อการพัฒนาทักษะการฟัง
ภาษาอังกฤษอย่างต่อเน่ือง ซึ่งสอดรับกับ การสอนตาม
แนวคิดทฤษฎีธรรมชาติ (The Natural Approach) ของ 
Kreshen & Terrell (1983) ที่ได้ศึกษาในเรื่องการพัฒนา
ทักษะทางภาษาตามแนวคิดธรรมชาติ โดยให้ความสำคัญ
ในการพัฒนาทักษะทางด้านการสื่อสารโดยเฉพาะทักษะ
การฟังและการพูด เนื่องจากทักษะการฟังเป็นสิ่งที่สำคัญ
อย่างยิ ่งสำหรับช่วงแรกของการเรียนรู ้ภาษา นักวิจัย
แนะนําให้มีหลักสูตรเพ่ิมเติมที่มุ่งเน้นส่งเสริมทักษะการฟัง
ของผู้เรียนมากกว่าไวยากรณ์ เช่น การออกเสียงคําศัพท์ 
วลี ประโยค ถึงระดับข้อความในการฟังระดับที ่ส ูงข้ึน 
รวมถึงแบบฝึกหัดการฟังที่เหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละระดับ 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าขอแสดงความขอบคุณอย่างจริงใจสำหรับทุก
คนที่ให้ความช่วยเหลือในการทำวิจัยน้ีให้เสร็จสมบูรณ์ 
ขอขอบคุณอาจารย์พิมเนตร เทพปัญญา หัวหน้าหลักสูตร
ภาษาอ ังกฤษ คณะบร ิหารธ ุรก ิจและศ ิลปศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนา ลำปาง อาจารย์ JoJah 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอินของนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบสาธิตกับกลุ ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ   2) ศึกษาความพึงพอใจของ
นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โรงเรียนแห่งหน่ึงในกรุงเทพมหานคร แผนกศิลป์–คำนวณ 
จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน รวม 90 คน ซึ่งได้มาจากการสุ่มตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multistage sampling) 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ประกอบด้วย 1) แผนจัดการเรียนการรู้ เรื่อง การออกเสียงพินอินที่มี j q x zh ch sh z c s 
ประสมอยู่ จำนวน 3 แผน               2) แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่านออกเสียงพินอินที่มี j q x zh ch sh z c s 
ประสมอยู่ จำนวน 36 คำ 3) แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต การวิเคราะห์

ข้อมูลทางสถิติ โดยการหาคำนวณค่ามัชฌิมเลขคณิต ค่าเฉลี ่ย  (x̄)  ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ทดสอบค่าที (t-test) 
ผลการวิจัยพบว่า 1) นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบสาธิต มีความสามารถในการอ่านออกเสียง
พินอินที่ม ี j q x zh ch sh z c s ประสมอยู่ สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการสอนโดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ .05  2) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิตอยู่ระดับ

มากท่ีสุด (x̄ = 4.82)  
 

คำสำคัญ: ความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอิน, พินอิน, วิธีการสอนแบบสาธิต  
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Abstract  
This research was aimed to 1) compare the PinYin pronunciation ability among Grade 10 students 

between those in demonstration teaching method and those in ordinary teaching method; and 2) explore 
the satisfaction of Grade 10 students toward the learning with the demonstrative teaching method. The 
multi-stage sampling was used to obtain the sample of Grade 10 students in the Arts-Math Program 
attended semester 2 of the 2019 academic year at a school in Bangkok which included 2 classrooms. There 
were 45 students each, totaling 90 students. Research instruments were three learning management plans 
on PinYin with combined j q x zh ch sh z c s, the pronunciation test of 36 words of PinYin with combined j 
q x zh ch sh z c s, and a questionnaire of learner's satisfaction towards the demonstrative teaching method. 

Statistical use for this study were mean (x̄) and standard deviation (S.D), including t-test. The results showed 
that: 1) students in the teaching and learning management with the demonstration teaching method had 
greater ability in pronuncing PinYin with combined j q x zh ch sh z c s than those in the teaching and 
learning management with a traditional method, at a statistical significance level of .05; and 2) the students’ 

satisfaction toward the demonstration teaching method was at the highest level in overall ( x̄ = 4.82).  
 

Keywords: PinYin Pronunciation Ability,  PinYin, Demonstration Teaching Method 
 
1. บทนำ  

ภาษาถ ือได ้ ว ่ าเป ็นส ื ่ อกลางสำค ัญในการ
ติดต่อสื่อสาร พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2554 
ให้คำจำกัดความของภาษาไว้ว่า ภาษาเป็นถ้อยคำที ่ใช ้พูด
หร ือเข ียนเพื ่อส ื ่อความของชนกล ุ ่มใดกล ุ ่มหนึ ่ง เช่น 
ภาษาไทย ภาษาจีน หรือเพื ่อสื ่อความเฉพาะวงการ เช่น 
ภาษาราชการ ภาษากฎหมาย ภาษาธรรม รวมไปถึงเสียง 
ตัวหนังสือ หรือกิริยาอาการที่สื ่อความได้ เช่น ภาษาพูด 
ภาษาเขียน ภาษาท่าทาง ภาษามือ เป็นต้น ดังน้ัน จะเห็นได้
ว่าภาษาเป็นเครื ่องมือที ่ใช้ในการสื่อสารที่สำคัญและเป็น
สื่อกลางที่จำเป็นต่อการติดต่อสื่อสารกันระหว่างบุคคลใน
สังคม (ชะเอม สังสีแก้ว, 2562, น.374) เมื่อเข้าสู่ยุคศตวรรษ
ที่ 21 สาธารณรัฐประชาชนจีนมีบทบาทมากขึ้นในเวทีโลก 
ความสัมพันธ์ด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนระหว่าง
ประเทศจีนและประเทศไทยขยายตัวมากยิ่งขึ้น ทำให้ความ
ต้องการผู ้มีความสามารถด้านภาษาจีนเพิ่มมากขึ้นตามไป
ด้วย ส่งผลให้ความต้องการเรียนภาษาจีนในประเทศไทย
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว (ตุลยนุสรญ์ สุภาษา และ ฉี เสวียหง, 
2560, น.2) ภาษาจีนมีบทบาทในชีวิตประจำวันมากข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง ดังเราจะเห็นได้จากด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยมาก
ขึ ้นเรื ่อยๆ  ร้านค้าส่วนใหญ่ต้องมีภาษาจีนอธิบายและ
โฆษณาในร้าน อีกทั้งด้านธุรกิจการค้าที่ชาวไทยและชาวจีนมี
การติดต่อธุรกิจกันมากขึ ้น มีกิจกรรมทางด้านการตลาด 
การเงิน การค้าระหว่างกัน ทำให้ตระหนักได้ว่าภาษาจีนเป็น
ภาษาที่สำคัญ  และถ้าหากสามารถใช้ภาษาจีนสื่อสารได้ก็จะ
เป็นประโยชน์ต่อตัวผู้เรียน (วัชราภรณ์  จูฑะรงค์, 2560, น.
2) 

การเร ิ ่มเร ียนภาษาจีนนั ้นผ ู ้ เร ียนต้องเร ียนรู้   
PinYin หรือ พินอิน ก่อน เนื่องจาก PinYin เป็นตัวช่วยใน
การออกเสียงอักษรจีนให้ถูกต้อง ซึ ่งบางตัวออกเสียงยาก 
และยากที ่จะใช้ภาษาไทยในการจดจำ ดังนั ้น จ ึงใช ้ตัว 
Phonetics  เพราะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษซึ ่งผ ู ้ เร ียน
สามารถเข้าใจและจดจำได้ง่าย และการสอนภาษาจีนจะใช้ 
PinYin ในการกำกับเสียง ซึ่งพินอิน คือ เครื่องมือทางด้าน
ภาษาที่สะดวกและง่ายต่อการศึกษาภาษาจีนและอักษรจีน 
สำหรับผู้ที่สนใจจะเรียนรู้การใช้ภาษาจีนได้เรียนรู้การออก
เสียงภาษาจีนได้อย่างถูกต้องและแม่นยำ โดยการยืมอักษร
โรมัน เช่น b p m f  มาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงพยัญชนะ 
เสียงสระ และเสียงวรรณยุกต์ ของภาษาจีนกลาง ซึ่งเป็นการ
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ยืมตัวอักษรโรมันมาใช้เป็นสัญลักษณ์แทนเสียงเท่าน้ัน ส่วน
ระบบการออกเสียงเป็นระบบเสียงของภาษาจีนกลาง ไม่ใช่
การออกเสียงภาษาอังกฤษ   (สุรชัย ปัทมผดุงศักด์ิ, 2547)  
ในขณะเดียวกัน ความยากของภาษาจีนก็คือออกเสียงยาก
และเขียนยาก อีกทั ้งมีหลายแบบ หลายสำเนียง เช่น จีน
กลาง  จีนกวางตุ้ง ย่ิงไปกว่าน้ันอักษรยังมี 2 แบบ คือ อักษร
จีนตัวเต็ม และอักษรจีนตัวย่อ  ด้วยเหตุผลต่างๆ เหล่านี้จึง
เป็นผลให้ผู้เรียนหลายๆ คนไม่ค่อยอยากเรียนภาษาจีน  อีก
ทั้งจากรายงานการวิจัยเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการออกเสียง 
พยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาจีนกลาง พบว่า 
ปัญหาด้านการสอน คือ  เรื ่องการขาดแคลนบุคลากรที่มี
ความรู ้ความสามารถด้านภาษาจีนอีกเป็นจำนวนมาก 
คุณภาพของครูผู ้สอนภาษาจีนทั ้งในระดับประถมศึกษา 
มัธยมศึกษา และอุดมศึกษา เพราะภาษาจีนเป็นภาษาท่ียาก 
หากได้ครูที ่มีความรู ้ไม่แม่นยำและไม่ชัดเจน ก็อาจทำให้
ผู้เรียนได้ความรู้ไม่แม่นยำและไม่ชัดเจนด้วย ประกอบด้วยใน
สังคมปัจจุบันจำเป็นต้องรู้ภาษาจีนเป็นภาษาที่ 2 และ 3 
แล้วนอกเหนือจากภาษาอังกฤษ การใช้ภาษาจีนในประเทศ
ไทยจึงมีความสำคัญที่จะทำให้ติดต่อกับชาวจีนเพื ่อสร้าง
เครือข่ายในการติดต่อสื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ด้านการค้า 
เศรษฐกิจ และสังคม การศึกษาได้อย่างดี (สายฝน วรรณ
สินธพ, 2554, น.2) สำหรับผู ้เรียนชาวไทยนั้นจะพบว่ามี
ปัญหาในการออกเสียงพินอิน โดยเฉพาะการออกเส ียง
พยัญชนะในระบบเสียงพินอิน จำนวน 9 เสียงได้แก่ เสียง  j 
q x zh ch sh z c s (Jiang Juan, 2014, น.3) 

จากการที ่ผ ู ้ว ิจ ัยมีประสบการณ์ในการสอน
ภาษาจีนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลาย 
และผู้ใหญ่ พบว่ามีผู้เรียนหลายคนที่มีการสะกดและอา่น
ออกเสียงพยัญชนะและสระในพินอินไม่ถูกต้อง และไม่
ชัดเจน เนื่องจากในพินอินนั้นมีเสียงพยัญชนะและเสียง
สระหลายเสียงที่ไม่สามารถเทียบเสียงในภาษาไทยได้ จึง
เป ็นเร ื ่องยากมากที ่ผ ู ้ เร ียนจะออกเส ียงได ้ช ัด เจน 
โดยเฉพาะเสียงพยัญชนะ j q x zh ch sh z c s  จาก
ความสำคัญและปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจในประเด็น
ปัญหาการอ่านออกเสียงภาษาจีนพินอินและต้องการที่จะ
พัฒนาเทคนิคการอ่านออกเสียง โดยใช้วิธีการสอนแบบ
สาธิต ซึ่งเป็นกระบวนการที่ผู้สอนใช้ในการช่วยให้ผู้เรียน

เกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยการแสดง
หรือทำสิ่งที่ต้องการให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ ให้ผู้เรียนสังเกตดู
แล้วให้ผู้เรียนซักถาม อภิปราย และสรุปการเรียนรู้ที่ได้
จากการสังเกตการสาธิต (ทิศนา แขมมณี, 2547) รวมไป
ถึงการนำสื่อที่ใช้ในการประกอบการเรียนการสอนวิชา
ภาษาจีน เพื ่อแสวงหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล ่าว 
เนื่องจากการออกเสียงนั้นเป็นพื้นฐานของหลายๆ ทักษะ 
เช่น การพูด การอ่าน การฟัง รวมถึงการสนทนา  ถ้าหาก
ผู้เรียนออกเสียงไม่ถูกต้องหรือไม่ชัดเจนแล้ว อาจจะทำให้
การพูดเพื่อการสื่อสารเกิดความไม่เข้าใจหรือเข้าใจผดิได้ 
เพราะว่าเสียงในภาษาจีนนั ้นถ้าหากออกเสียงผิด หรือ
เพ้ียนไปก็สามารถเปลี่ยนไปเป็นคำอื่น หรือความหมายอื่น
ได้ ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงนำวิธีการสอนแบบสาธิตมาใช้เพ่ือ
พ ัฒนาการอ ่านออกเส ียงพ ินอ ิน ของน ักเร ียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4  เพื่อให้ผู้เรียนได้ฝึกการอ่านออกเสียง
ได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งสอดแทรกคำศัพท์ที่นักเรียนควร
รู ้ ตามหลักสูตรแกนกลางฯ พ.ศ. 2551  กลุ่มสาระการ
เร ียนร ู ้ภาษาต ่างประเทศ ภาษาจ ีน ในระด ับชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 อีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย  
 1. เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออก
เสียงพินอินของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่
ใช้วิธีการสอนแบบสาธิตกับกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ 

2. เพื ่อศ ึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบ
สาธิต  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การสอนโดยวิธีการสาธิต หมายถึง กระบวนการ
ที่ผู ้สอนใช้ในการช่วยให้ผู ้ เรียนได้เกิดการเรียนรู ้ตาม
วัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ โดยการแสดงหรือการกระทำให้
ดูเป็นตัวอย่าง พร้อมๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้ผู้เรียน
ได้รับประสบการณ์ตรงจากการสังเกต แล้วให้ผู้เรียนได้
ซักถามอภิปรายและสรุปการเรียนรู ้ที่ได้จากการสังเกต 
เป็นที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายในหมู่ผู้สอน ไม่ว่าจะเป็น
การสอนนักเรียนในระดับใด โดยเฉพาะเมื่อผู้สอนพบว่า
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การอธิบายบทเรียนเพียงอย่างเดียวมีข้อจำกัด กล่าวคือ
ผู้เรียนเกิดความไม่เข้าใจอย่างถ่องแท้ในเนื้อหาวิชานั้นๆ 
ไม่เกิด มโนมติหรือสามารถสรุปเนื้อหาที่เรียนไปแล้วได้ 
หลังจากที่ผู้สอนสอนเนื้อหาดังกล่าวจบแล้ว  (สิริวรรณ 
ศรีพหล  และพันทิพา อุทัยสุข, 2540, น.79) 
 วิธ ีการสอนแบบสาธิต หมายถึง คร ูผ ู ้สอน 
วิทยากรที่ผู้สอนเชิญมาหรือคนในวิดีโอแสดงหรือกระทำ
ให้ดูเป็นตัวอย่างพร้อมๆ ด้วยการอภิปราย เพื่อให้ผู้เรียน
ได้เข้าใจสิ่งที่ผู้กระทำสอนอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม   
ภาษาจีนเป็นภาษารูปภาพ ไม่ใช่ภาษาสะกดผสมอักษร
ดังเช ่นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ ดังนั ้น การเร ียน
ภาษาจีนน้ันจึงประกอบด้วยการเรียน 2 ส่วน  ส่วนหน่ึง
คือตัวอักษร และอีกส่วนหน่ึงคือการออกเสียง ซึ่งภาษาจีน
จะเรียกชื่อส่วนน้ีเป็น พินอิน (PinYin) การเรียนพินอินน้ัน
สำคัญมาก ปัจจุบันใช้พินอินในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ เพ่ือ
พิมพ์ภาษาจีนแบบสะกดคำได้ 
 Sun, R.B. & Trowbridge, L.W.  ( 1973) ไ ด้
แบ่งประเภทของการสาธิตออกเป็น  6 ประเภทดังน้ี  1) 
ครูแสดงการสาธิตคนเดียว 2) ครูและนักเรียนร่วมกัน
สาธิต 3) กลุ่มนักเรียนเป็นผู้สาธิต 4) นักเรียนคนเดียวเป็น
ผู้สาธิต 5) วิทยากรเป็นผู้สาธิต 6) การสาธิตเงียบ  โดยใน
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการสอนแบบสาธิตการอ่านออกเสียง
พ ิ น อ ิ นท ี ่ มี  j q x zh ch sh z c s ป ร ะ ส ม อ ยู่  ใ ช้
กระบวนการที่ผู ้สอนใช้การแสดง การกระทำ และสื่อ
ต่างๆ เช่น การเปิดวิดีโอภาพให้ผู ้เรียนดูเป็นตัวอย่าง 
พร ้อมๆ ก ับการบอก อธิบาย เพ ื ่อให ้ผ ู ้ เร ียนได ้รับ
ประสบการณ์ตรงจากการสังเกต แล้วให้ผู้เรียนได้ซักถาม
อภิปรายและสรุปการเรียนรู้ที่ได้จากการสังเกตดังกล่าว  
เพ่ือช่วยให้ผู้เรียนได้เข้าใจการอ่านออกเสียงพินอินที่มี j q 
x zh ch sh z c s ประสมอยู่ อย่างถูกต้องและชัดเจน 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากร คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 

ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562  โรงเรียน

แห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร จำนวน 6 ห้องเรียน รวม 260 

คน 

กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปี

ที ่ 4 ที ่กำลังศ ึกษาในภาคเร ียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2562 

โรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร  แผนกศิลป์–คำนวณ 

จำนวน 2 ห้องเรียน ห้องเรียนละ 45 คน รวม 90 คน ซึ่ง

ได้มาจากการสุ ่มตัวอย่างแบบหลายขั ้นตอน (Multistage 

sampling)  

        ข้ันที่ 1 การได้มาของกลุ่มตัวอย่างใช้การ

ส ุ ่ มแบบกล ุ ่ม  (Cluster random sampling)  โดยใช้

ห้องเร ียนเป็นหน่วยการสุ ่ม ค ือ แผนกศิลป์ –คำนวณ 

จำนวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ม.4/3  และห้อง ม.4/4  

ขั้นที่  2  การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Simple 

random sampling) โดยใช้ห้องเร ียนเป็นหน่วยการสุ่ม 

ได้แก่ ห้อง ม.4/4 เป็นห้องที่ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต และ

ห้อง ม.4/3 เป็นห้องที่ใช้วิธีการสอนแบบปกติ 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  

1. แผนการจัดการเรียนการรู้ เรื่อง การออก

เสียงพินอินที ่มี j q x zh ch sh z c s ประสมอยู่ จำนวน 3 

แผน แผนละ 2 คาบเร ียน คาบเร ียนละ 50 นาที โดยมี

รายละเอียด คือ แผนที่ 1: เรื่อง พินอินที่มี j q x ประสมอยู่   

แผนที่ 2: เรื่อง พินอินที่มี zh ch sh ประสมอยู่  และแผนที่ 

3: เรื่อง พินอินที่มี z c s ประสมอยู่ 

2. แบบทดสอบวัดความสามารถการอ่าน

ออกเสียงพินอินซึ่งใช้วัดก่อนและหลังการเรียนการสอน โดย

ออกแบบคำถามในแบบทดสอบให ้ครอบคล ุมเนื ้ อหา 

วัตถุประสงค์และสอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง ซึ่งมี

ลักษณะเป็นแบบทดสอบการอ่านคำศัพท์พินอินที่มี j q x zh 

ch sh z c s ประสมอยู ่ จำนวน 36 คำ คะแนนเต็ม 36 

คะแนน โดยให้นักเรียนอ่านเป็นรายบุคคลและมีครูเป็นผู้ให้

คะแนน 
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3. แบบสอบถามความพึงพอใจของผู ้เรียน

ต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต โดยที่ผู้วิจัยสร้างข้ึน

เพื่อเก็บข้อมูลนี้มีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประเมินค่า 

(Rating Scale) ตามแบบของลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) 

มี 5 ระดับ จำนวน 8 ข้อ 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. จ ัดส่งหนังส ือขอความอนุเคราะห ์ ถึง

ผู้อำนวยการโรงเรียนแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานคร เพื่อขอ

อนุญาตนำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2562  

จำนวน 2 ห้องเรียน ได้แก่ ห้อง ม.4/3  และห้อง ม.4/4  มา

เป็นกลุ่มตัวอย่างในการทดลองครั้งน้ี 

2. ดำเนินการชี้แจงแก่กลุ่มตัวอย่างให้ทราบ

เกี่ยวกับระยะเวลาเน้ือหาการเรียน เพ่ือให้กลุ่มตัวอย่างเข้าใจ

วิธีการจัดการเรียนการสอนสำหรับการทดลองในครั้งน้ี 

3. ทดสอบก ่อนเร ี ยน (Pre-test) ด ้ วย

แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอินที่มี     

j q x zh ch sh z c s  ประสมอยู่ จำนวน 36 ข้อ กับผู้เรียน

กลุ ่มตัวอย่างชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โรงเรียนแห่งหนึ ่งใน

กรุงเทพมหานคร ใช้เวลาในการทดสอบ 50 นาที โดยใช้เวลา

ก่อนเข้าเรียน (นอกเวลาจากแผนฯ) 

4. ดำเนินการสอนโดยใช้แผนการจัดการ

เรียนรู ้การอ่านออกเสียงพินอินที ่มี j q x zh ch sh z c s  

ประสมอยู่ จำนวน 3 แผน โดยมีภาพและวิดีโอประกอบการ

อ่านออกเสียง ประกอบการสอน จำนวน 6 ชุด  เรื่องการอ่าน

ออกเสียง       สัทอักษรระบบพินอินที่มี  j q x zh ch sh z 

c s  ประสมอยู่ 

5. ทำแบบทดสอบหลังเร ียน (Post-test) 

โดยใช้แบบทดสอบวัดความสามารถในการอ่านออกเสียงพิน

อินที่ม ีj q x zh ch sh z c s ประสมอยู่ เพ่ือดูพัฒนาการของ

นักเรียน 

6. ประเมินแบบทดสอบวัดความสามารถใน

การอ่านออกเสียงพินอินที่มี j q x zh ch sh z c s ประสมอยู่  

ก่อนและหลังการทดลองของกลุ่มตัวอย่างและนำวิเคราะห์

ดัวยวิธีการทางสถิติและเปรียบเทียบผลด้วยวิธีทางสถิติและ

นำมาอภิปรายผล 

3.4 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล/ การ

วิเคราะห์ข้อมูล 

นำข้อมูลทั ้งหมดมาวิเคราะห์ด้วยวิธีการทาง

สถิต ิ  โดยการหาคำนวณค่าม ัชฌิมเลขคณิต ( x̄) ค่า

เบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) วิเคราะห์ผลต่างของคะแนน

และเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยผลต่างคะแนน

ความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอินที่มี j q x zh ch 

sh z c s ประสมอยู่ โดยใช้วิธีการสอนแบบสาธิต ของ

นักเรียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 4 โดยการทดสอบค่าที (t-

test) แบบกล ุ ่มต ัวอย ่าง  2 กล ุ ่ม ท ี ่ เป ็นอ ิสระต่อกัน 

(Independent Sample)   

 
4. ผลการวิจัย  

4.1 ผลการเปรียบเทียบคะแนนการทดสอบ

ความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอินที่มี j q x zh ch 

sh z c s ประสมอยู่ ก่อนและหลังดำเนินการสอน ของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4  (N=45) และนักเรียนชั้น

มัธยมศึกษาปีที่ 4/3 (N=45) พบว่า นักเรียนที่ได้รับการ

จัดการเรียนรู ้โดยวิธีการสอนแบบสาธิต กับนักเรียนที่

ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ มีคะแนน

ก่อนเรียนจากแบบทดสอบความสามารถในการอ่านออก

เสียง พินอินที่มี j q x zh ch sh z c s ประสมอยู่ (วิธีการ

สอนแบบสาธิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 12.56, วิธีการสอนแบบ

ปกติ ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 12.40) หลังการจัดการเรียนการ

สอนพบว่า นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบสาธิต มีคะแนนหลังเร ียนจากแบบทดสอบ

ความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอินที่มี j q x zh ch 

sh z c s ประสมอยู ่ (วิธ ีการสอนแบบสาธิต ค ่าเฉลี่ย

เท่ากับ 26.47, วิธีการสอนแบบปกติ ค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 
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18.82) สูงกว่านักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบปกติ อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี ่  .05 ซึ่ ง

สอดคล้องกับสมมติฐานที่ต้ังไว้ 

4.2 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4/4 มีความพึง

พอใจต่อการเรียนเรื่องการอ่านออกเสียงพินอินที่มี j q x 

zh ch sh z c s ประสมอยู่ โดยวิธีการสอนแบบสาธิตอยู่

ในระดับมากที่สุด ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.82 เมื่อพิจารณาเป็น

รายข้อการประเมิน พบว่า  รายการประเมินที่ 5 นักเรียน

ทราบเกณฑ์การประเม ินผลล่วงหน้า ม ีคะแนนการ

ประเมินความพึงพอใจสูงที ่สุด มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.98  

ส่วนรายการประเมินที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ

รายการประเมินที ่ 7 บรรยากาศห้องเรียนเอื ้อต่อการ

เรียนรู้ (พิจารณาจากสื่ออุปกรณ์ต่างๆ มีความพร้อม) มี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.64 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาครั ้งนี ้มีจ ุดมุ ่งหมายเพื ่อ 1) 

เปรียบเทียบความสามารถในการอ่านออกเสียงพินอินของ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระหว่างกลุ่มที่ใช้วิธีการสอน

แบบปกติกับกลุ่มที่ใช้วิธีการสอนแบบสาธิต 2) เพ่ือศึกษา

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่มีต่อ

การเรียนด้วยวิธีสอนแบบสาธิต จากผลการศึกษาค้นคว้า

ผู้วิจัยอภิปรายผลตามลำดับดังน้ี 

นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนการรู้โดยวิธีการ

สอนแบบสาธิต มีความสามารถในการอ่านออกเสียงพิน

อินที่ม ีj q x zh ch sh z c s ประสมอยู่ สูงกว่านักเรียนที่

ได้รับการจัดการเรียนการรู้โดยวิธีการสอนแบบปกติ อย่าง

มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ .05 ทั้งนี้เนื่องมาจากการจัดการ

เรียนการรู้โดยใช้วิธีสอนแบบสาธิตจะเน้นให้นักเรียนเห็น

กระบวนการอย่างชัดเจนโดยมีส่วนร่วมในการสาธิตต้ัง

คำถามซึ่งช่วยในการสอนแบบสาธิตได้ผลดียิ ่งขึ ้น โดย

วิธีการสอนแบบสาธิต มีจุดประสงค์ที่ตรงเป้าหมาย  1) 

เพื่อกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนมีความสนใจบทเรียน

ยิ่งขึ้น 2) เพื่อช่วยอธิบายเนื้อหาที่ยาก 3) เพื่อพัฒนาการ

ฟังการสังเกตและการสรุปทำความเข้าใจ 4) เพื ่อแสดง

วิธีการหรือกลวิธีในการปฏิบัติงาน 5) เพ่ือสรุปประเมินผล

ความเข้าใจในบทเรียน และทบทวนบทเรียน  มีขั้นตอน

การจัดกิจกรรมที่ชัดเจน โดยเริ่มจาก ผู้สอนใช้การแสดง 

การกระทำ และสื่อต่างๆ เช่นการวิดีโอ ภาพให้นักเรียนดู

เป็นตัวอย่าง พร้อมๆ กับการบอก อธิบาย เพ่ือให้นักเรียน

ได้รับประสบการณ์ตรงจากการสังเกต แล้วให้นักเรียนได้

ซักถามอภิปรายและสรุปการเรียนรู ้ที่ได้จากการสังเกต

ดังกล่าว  เพื่อช่วยให้นักเรียนได้เข้าใจการอ่านออกเสียง

พินอินที่มี j q x zh ch sh z c s ประสมอยู่ อย่างถูกต้อง

และชัดเจน  ระหว่างการสอนเปิดโอกาสให้นักเรียนในการ

ถามคำถาม ตอบคำถามนักเรียน ทำให้นักเรียนเข้าใจใน

เนื้อหาการเรียนการสอนมากขึ้น ให้นักเรียนรู้สึกมีส่วน

ร่วมในการเรียนการสอนกระตุ้นความสนใจให้นักเรียนมี

ความสนใจในการเรียนมากขึ้น สอดคล้องกับแนวคิดของ 

ทิศนา แขมมณี (2547, น.21) ที่สรุปข้อดีของวิธีสอนแบบ

สาธ ิตว ่า  1)  เป ็นว ิธ ีสอนท ี ่ช ่ วยให ้น ักเร ียนได ้ รั บ

ประสบการณ์ตรงจากผู้สอน ผู้เรียนได้มีโอกาสเห็นสิ่งที่

เรียนรู้อย่างเป็นรูปธรรมทําให้เกิดความเข้าใจและจดจําใน

เร ื ่องที ่สาธิตได้ดีและนาน 2) เป็นวิธีการสอนที ่ช ่วย

ประหยัดเวลา อุปกรณ์และค่าใช้จ่ายถ้าหากได้ใช้ทดแทน

การทดลอง 3) เป็นวิธีที่สามารถสอนนักเรียนได้จํานวน

มาก นอกจากน้ี อาภรณ์  ใจเท่ียง (2550, น.144-145) ได้

กล่าวไว้ว่า ข้อดีของการสอนโดยใช้การสาธิต มีดังนี้ 1) 

ประหยัดเวลาการลองผิดลองถูกของนักเร ียน และ

ประหยัดวัสดุในการสอนเมื่อสาธิตให้ดูเป็นหมู่หรือทั้งชั้น 

2) นักเร ียนสามารถเข้าใจวิธีปฏิบัติได้ด ี เพราะเป็น

ประสบการณ์ตรง มีตัวอย่างให้ดูจ ับต้องได้ และเห็น

ขั้นตอนในการปฏิบัติอย่างชัดเจน 3) เป็นการกระตุ้นการ

เร ียนการสอน เพราะเป ิดโอกาสให ้น ักเร ียนร ่วม
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กิจกรรม   4) เป็นการฝึกนักเรียนให้รู้จักสังเกต หาเหตุผล 

และสรุปหลักเกณฑ์ได้  สิริวรรณ    ศรีพหล และ พันทิพา 

อุทัยสุข (2540 , น.80) ได้อธิบายถึงคุณค่าของการสอน

โดยใช้การสาธิตไว้อย่างน่าสนใจ ดังน้ี 1) เป็นการสอนที่

ผู้เรียนสามารถเกิดมโนมติความคิด และเข้าใจหลักการ

โดยผ่านการแสดงหรือการกระทำให้เห็นได้อย่างชัดเจน 

เพราะบางสิ ่งบางอย่างหรือกระบวนการบางอย่าง ถ้า

แสดงให้เห็นว่าเกิดขึ ้นอย่างไร มีขั ้นตอนอย่างไร ฯลฯ 

แล ้ว  ย่อมเป ็นการง ่ายกว่าท ี ่จะอธิบายส ิ ่งน ั ้นหรือ

กระบวนการน ั ้นๆ   ด ้วยคำพ ูด  2)  เป ็นการสอนที่

ประหยัดเวลาทั ้งผ ู ้สอนและผู ้เร ียน เช ่น บางครั ้งครู

ต้องการอธิบายกระบวนการใดกระบวนการหนึ่ง ซึ ่งมี

ความซับซ้อน ต้องใช้เวลาในการสอนหลายคาบเรียน จึง

จะทำให้ประหยัดเวลาในการอธิบาย และทำให้ผู ้เรียน

เข้าใจได้อย่างรวดเร็วด้วย 3) เป็นการสอนที ่สามารถ

ผสมผสานกับวิธีการสอนแบบต่างๆ  เช่น แบบบรรยาย 

แบบอภิปราย แบบทดลอง กล่าวคือมีการสาธิตให้ดกู่อน 

แล้วนำไปสู่การบรรยาย การอภิปราย การทดลองหรือการ

ฝึกปฏิบัติ เป็นต้น 4) เป็นการสอนที่เร้าใจผู้เรียน กระตุ้น

ให ้ผ ู ้ เร ียนสนใจบทเร ียนมากยิ ่งข ึ ้น เพราะการได้

ประสบการณ์ตรงย่อมทำความตื ่นเต้นให้ก ับผู ้ เ ร ียน

มากกว่าคำอธิบายธรรมดา ๆ 5) เป็นการสอนที่สามารถ

ใช้ได้ในโอกาสต่างๆ  กัน เช ่น เมื ่อต้องการนำเข้าสู่

บทเรียน เมื่อต้องการนำไปสู่การแก้ปัญหา เมื่อต้องการให้

ผู้เรียนเกิดแนวคิดในเรื่องหน่ึง เมื่อต้องการทบทวนความรู้

ที่ได้เรียนไปแล้ว  อีกทั้งยังสอดคล้องกับผลการวิจัยของ 

สุนทร เสี้ยวสกุล (2553, น.34) ที่ได้ศึกษาเรื่องการพัฒนา

บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนผ่านเว็บวิชา ระบบเสียง 

ด้วยวิธีการจัดการเรียนรู้แบบสาธิต ซึ่งมีผลการวิจัยพบว่า

ผู้เรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน

อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  และยังสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ กมลทิพย์บริบูรณ์ และกานต์ตะรัตน์ 

วุฒิเสลา (2557) ที่ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน

แบบสาธิต เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสำหรับ

นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5  ซึ ่งผลการวิจัยพบว่า

นักเรียนมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนที่ค่าเฉลี่ยแตกต่างกันใน

การสอบก่อนเรียนและหลงเรียนด้วยนัยสําคัญทางสถิติที่

ระดับ .05 เช่นเดียวกัน  

ความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 

4/4 ที่มีต่อการเรียนด้วยวิธีการสอนแบบสาธิต ผลการวิจัย

พบว่า นักเรียนมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ระดับมาก

ที่สุด (x̄ = 4.82) เนื่องมาจากวิธีการสอนแบบสาธิตเป็น

รูปแบบการสอนที่นักเรียนเข้าใจบทเร ียนได้ง่ายทั ้งน้ี

เนื่องมาจากการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วิธีสอนแบบ

สาธิตจะเน้นให้นักเรียนเห็นกระบวนการอย่างชัดเจนโดย

มีส่วนร่วมในการสาธิตตั้งคำถามซึ่งช่วยในการสอนแบบ

สาธิตได้ผลดีย่ิงข้ึน  และในระหว่างการสอนได้เปิดโอกาส

ให้นักเรียนในการถามคำถาม ทำให้นักเรียนเข้าใจใน

เนื ้อหาการเรียนการสอนมากขึ้น กระตุ ้นความสนใจให้

นักเรียนมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น และสอดคล้อง

กับผลการวิจัยของ กมลทิพย์ บริบูรณ์ และกานต์ตะรัตน์ 

วุฒิเสลา (2557) ที่ได้จัดการเรียนรู้โดยใช้เทคนิคการสอน

แบบสาธิต เพื ่อพัฒนาผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนสำหรับ

นักเร ียนชั ้นมัธยมศึกษาปีที ่ 5  ซึ ่งผลการวิจัยพบว่า

นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุดต่อเทคนิคการ

สอนแบบสาธิต (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.54) 

อีกทั้งมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากนักเรียนอกีว่า 

วิธีการสอนแบบสาธิตของครูทำให้เข้าใจการออกเสียง

ของพินอินได้ง่ายข้ึน ครูได้สาธิตวิธีการออกเสียงให้ดู โดย 

ใช้เสียง ภาพ ผสมกัน ทำให้บรรยากาศห้องเรียนน่าเรียน

มากขึ ้น  วิธีการสอนแบบสาธิตทำให ้กล ้าออกเส ียง

ภาษาจีน อีกทั ้งยังมีโอกาสในการสอบถามคำถามที่ตน

สงสัยอีกด้วย ทำให้ชอบเรียนภาษาจีน เรียนรู้ภาษาจีน 

และสามารถไปใช้ในชีวิตประจำวันได้  
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ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

จากวิจัยครั้งนี้พบว่าการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ

สอนแบบสาธิตทำให้ผู้เรียนมีความสามารถในการอ่านออก

เสียง   พินอินที่มี j q x zh ch sh z c s ประสมอยู่ดีขึ้นกว่า

วิธีการสอนแบบปกติ  สำหรับผู้สอนที่จะนำผลการวิจัยไปใช้

นั ้นควรกำหนดเวลาการจัดกิจกรรมสาธิตให้เหมาะสมกับ

ผู้เรียน  ทั้ง  ใบความรู้และการฝึกออกเสียงเป็นรายบุคคล 

เพื่อให้ผู้เรียนมีเวลาในการทำกิจกรรมและซักถามครูผู้สอน

และเพื ่อนได้เต็มที ่ เพราะการสอนแบบสาธิตนี ้มีจุดเด่นที่

ผู้เรียนได้เห็นต้นแบบแล้วฝึกฝนทำซ้ำๆ ด้วยตนเอง 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 

ควรมีการพัฒนาชุดการสอนหรือสื่อมัลติมีเดีย

เก่ียวกับการออกเสียงพินอินที่มีตัวอย่างการสาธิตการออก

เสียงในหลากหลายรูปแบบ เช่น ภาพจำลองของอวัยวะที่

เกี ่ยวข้องในการออกเสียงที ่ถูกต้อง ภาพวิดีโอการออก

เสียงอย่างช้าๆ จากเจ้าของภาษา เป็นต้น โดยที่ผู้เรียน

สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง เพื ่อให้ผู ้เรียนได้มีโอกาส

เลือกฝึกฝนการออกเสียงพินอินตามความสนใจและบริบท

ของผู้เรียน  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี โดยการจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด 2) เพื ่อศึกษา
เปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี หลัง
การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนระดับปริญญาตรี 
ชั้นปีที่ 1 จำนวน 640 คน ทำการสุ่มแบบกลุ่มโดยจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จำนวน 45 คน เพื่อเป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ 
ได้แก่ แบบสอบถาม แบบวัดทักษะ และแบบประเมินคุณลักษณะ วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย   ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน สถิติ T-Test   
 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ทักษะการให้เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษาหลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดสูงกว่าก่อนการใช้ปัญหาปลายเปิด อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคะแนนเฉลี่ยก่อน

การทดลอง (�̅� = 10.82, S.D. = 2.73) คะแนนเฉลี ่ยหลังการทดลอง (�̅� = 27.78, S.D. = 1.89) และไม่มีนักศึกษาที่ได้
คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
 
คำสำคัญ: ทักษะการให้เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการ, การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด, นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี 

 
  

mailto:*rc_bsu@hotmail.com


49 
 

 

Abstract  
 This Research Aims: 1) To Compare Reasoning Skills And Management Communication Skills Of 
Private University Students, Bachelor’s Degree; And 2) To Compare The Reasoning And Management 
Communication Skills Of Private University Students, Bachelor’s Degree After Using Open-Ended Problems. 
The Population Of This Study Was 640 First-Year Students In A Private University. Forty-Five Students Were 
Randomly Drawn From One Classroom To Be A Sample Of Tools, Namely A Skill-Measurement 
Questionnaire And A Character Evaluation Questionnaire. Statistical Use Of This Study Was The Mean, 
Percentage, Standard Deviation, And T-Test. 
           The Results Showed That Students' Reasoning Skills And Management Communication Skills After 
Learning Management Using Open-Ended Problems Was Improved. It Was Considered Significantly Different 

At The .01 Level With An Average Score Before The Implementation (�̅� = 10.82, S.D. = 2.73), The Average 

Scores After The Experiment Was 27.78  (�̅� = 27.78) And A Standard Division Was 1.8 (S.D = 1.8), And There 
Were No Students With Scores Below 70 Percent.                               
 
Keywords: Reasoning Skill And Management Communication Skill, Learning Management By Using Open-
Ended Problems, Undergraduate Students 
 
1. บทนำ  
 การ จ ั ดก ารม ี บทบาทสำค ัญอย ่ า ง ย ิ ่ ง ต่ อ
กระบวนการ  พัฒนามนุษย์เพ่ือความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
นับต้ังแต่การก้าวเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 เป็นต้นมา โลกมีการ
เปลี่ยนแปลงหลายสิ่งหลายอย่างอย่างรวดเร็วมาก ตั้งแต่
เ ร ื ่ อ งของการปฏ ิ ว ั ต ิ เทค โนโลย ีด ิ จ ิ ตอล  ( Digital 
Disruption) ไปจนถึงเรื่องของการปฏิวัติอาชีพ (Career 
Disruption) หลายสิ่งหลายอย่างทำให้วิถีชีวิตของมนุษย์
เปลี่ยนไปเพ่ือก้าวให้ทันโลกที่เปลี่ยนแปลง รวมไปถึงเรื่อง
การศึกษาที่เริ่มปรับเปลี่ยนรูปแบบตลอดจนมีสาขาวิชา
ใหม่ ๆ ที่น่าสนใจผุดข้ึนมามากมาย การก้าวเข้าสู่ศตวรรษ
ที ่ 21 นั ้นแม้แต่องค ์กรเองก็ต้องปร ับตัวให้ทันการ
เปลี ่ยนแปลง รวมไปถึงแรงงานทั้งหลายที่ก็ต้องพัฒนา
ตัวเองให้ก้าวทันความก้าวหน้าด้วย หลายประเทศเริ่มมี
การส่งเสริมการศึกษาในการเตรียมความพร้อมเพ่ือพัฒนา
ประชากรให้เหมาะสำหรับโลกในยุคใหม่ ไปจนถึงพัฒนา
ศ ั กยภาพประชากรและแรงงาน ให ้ ก ้ าวท ันการ
เปลี่ยนแปลงน้ีด้วย ซึ่งว่ากันว่าทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 ที่
มีความจำเป็นและเป็นแนวทางในการพัฒนาบุคลากรชาติ
ในทุกระดับนั ้นก ็ค ือทักษะ 8C ได้แก่ ทักษะการคิด

สร้างสรรค์ ทักษะทางด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะ
ทางด้านความสัมพันธ์ข้ามวัฒนธรรม ทักษะทางด้านการ
สื ่อสาร ทักษะในการสร้างความร่วมมือ ทักษะในการ
เผชิญวิกฤตและการแก้ปัญหา ทักษะการเรียนรู้อย่างไม่
หยุดนิ ่ง ทักษะวิชาชีพเชิงลึก   (สุภิญ พิทักษ์ศักดากร. 
2560) 
 จากการศึกษาสภาพการจัดการศึกษาในปัจจุบัน 
พบว่ายังมีปัญหาอุปสรรคอยู่มาก เช่น จากการศึกษา
เอกสารและผลการประชุมสัมมนา สรุปว่าระบบการศึกษา
ไทยยังไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะรองรับสภาพการ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมโลกได้ เช่น การศึกษาเน้นการ
ท่องจำมากกว่าการคิดวิเคราะห์หาเหตุและผลหรือการ
แสวงหาความรู้ด้วยตนเอง ค่านิยมสังคมไม่สอนให้คนคิด
เป็นทำเป็น และประยุกต์ใช้เป็น ที่สำคัญสังคมไทยไม่เป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ เพราะระบบการเรียนการสอนเป็น
ลักษณะของการป้อนข้อมูลให้ท่องจำ ไม่กระตุ้นให้เกิดการ
เรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ  ขาดการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ ขาดความ
อดทนในการเรียนและการทำงานตลอดจนไม่เห็นคุณค่า
ของการเรียนอย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต (กิดานันท์ มลิทอง. 
2550) ดังนั้น ผู้สอนจึงควรเป็นผู้อำนวยความสะดวกใน
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การเรียนรู้ (Facilitator) อีกทั้งการจัดการเรียนการสอน
ควรจะให้ผู้เรียนได้คิดวิเคราะห์ ลงมือปฏิบัติจนเกิดการ
เรียนรู ้โดยส่งเสริมให้ผู ้ เรียนได้มีบทบาทในการสร้าง
ความรู้ด้วยตนเอง สามารถคิดเป็น ทำเป็นและแก้ปัญหา
เ ป ็ น  ส อ ด ค ล ้ อ ง ต า ม ก ร อ บ ม า ต ร ฐ า น ค ุ ณ ว ุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (Tqf) ดังจะเห็นได้จากการ
รายงานผลการวิจัยของโครงการ Pisa ซึ่งเบกเกอร์และชิ
มาดะ (Becker; & Shimada. 1997)  ได ้นำเสนอการ
จัดการเรียรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดมาใช้ในการจัดการ
เร ียนการสอน ด้วยลักษณะของปัญหาปลายเปิดเป็น
สถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์ 
คิดอย่างมีวิจารณญาณ จนสามารถประมวลความรู้ทั้งที่
เร ียนเพื ่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหา ซึ ่งมีทั ้งคำตอบที่
หลากหลายและมีกระบวนการแก้ปัญหาที่หลากหลายจน
สามารถพัฒนาไปเป็นปัญหาอื่นได้ ซึ่งลักษระเด่นดังกล่าว
น้ีทำให้ผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันในชั้นเรียนสามารถ
ให้เหตุผลตามระดับความสามารถและความถนัดของแต่
ละบุคคลได้ ด้วยเหตุนี ้ทำให้ผ ู ้ เร ียนเกิดการสื ่อสาร 
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันวิธี
หนึ่งและจากการที่ผู้เรียนแต่ละคนหาคำตอบที่เป็นของ
ตนเองและนำมาอภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้
แนวคิดอื ่น ๆ ได้จากเพื ่อนร่วมชั ้นซึ ่งจะทำให้ผู ้ เร ียน
สามารถ        เรียนรู ้เหตุผลที่แตกต่างจากแนวคิดของ
ตนเอง (ปานจิต     รัตนพล. 2558) 
 นอกจากนี้นักวิชาการศึกษาคนอื่น ๆ ได้ร่วมกัน
วิเคราะห์ระบบการศึกษาไทยในปัจจุบันทำให้ได้ข้อสรุป
เกี่ยวกับสภาพปัญหาด้านการศึกษาที่สำคัญคล้ายคลงึกัน 
ได้แก่ ด้านผู้สอนและวิธีการสอน กล่าวคือผู้สอนมุ่งสอน
แต่เน้ือหาวิชาเป็นหลัก ทั้งยังเป็นผู้กำหนดทุกสิ่งทุกอย่าง
ในการเรียนการสอน ส่วนวิธีการสอนน้ันเน้นที ่การสอน
หนังสือมากกว่าการสอนคน เพราะยึดวิชาเป็นตัวตัง
มากกว่ายึดผู้เรียนเป็นตัวตั ้ง พฤติกรรมการสอนเป็นไป
อย่างจำเจ และเน้นพฤติกรรมถ่ายทอดป้อนข้อมูลที่
จำเป็นส่วนใหญ่ การฝึกปฏิบัติ ฝึกคิด ใช้ความรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล การอบรมบ่มนิสัยด้าน
คุณธรรม จริยธรรม มีน้อยกว่าการท่องบ่นเน้ือหา จึงทำให้
ผู้เรียนขาดคุณลักษณะช่างสงสัยหรือใฝ่รู้ ขาดความคิด

สร้างสรรค์ ไม่กล้าคิด ไม่กล้าปฏิบัติ และมองไม่เห็น
ความสำคัญของการเรียนรู ้ตลอดชีวิตเช่นกัน (สุรางค์ 
โค้วตระกูล. 2552) 
  จากประสบการณ์การสอนของผู ้ว ิจัย จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ และสถานประกอบการในการติดตาม
ผู้สำเร็จการ ศึกษา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาขาดทักษะใน
ด้านการคิดที ่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ทักษะการ
สื่อสาร ซึ่งจากการประชุมร่วมกันกับสถานประกอบการได้
ข้อมูลเกี ่ยวก ับสภาพปัญหาการปฏิบัติงานในสถาน
ประกอบการ อาทิ เช่น นักศึกษาไม่สามารถแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ ไม่สามาร
ตัดสินใจในการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้เอง ขาดทักษะการ
ให้เหตุผลที่สมเหตุสมผลและทักษะทางด้านการสื่อสารต 
ขาดภาวะผู้นำ ไม่มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ในการทำงาน 
และไม่มีความมั ่นใจในตนเอง จากการค้นหาสาเหตุ
ดังกล่าวพบว่า น่าจะมีสาเหตุหลายด้าน เช่น ตัวผู้เรียน 
พบว่า มีคะแนนผลการเรียนก่อนเข้าเรียนในมหาวิทยาลัย 
อยู ่ในระดับปานกลางถึงในระดับต่ำ ซึ ่งอาจเป็นสาเหตุ
หน่ึงที่ทำให้การจัดการเรียนรู้ไม่สัมฤทธ์ิผลเท่าที่ควรเน่ือง 
จากนักศึกษาขาดความมุ่งมั ่นในการเรียนและแรงจูงใจ 
นอกจากสาเหตุด้านผู้เรียนดังกล่าวแล้ว จากการสัมภาษณ์
และรวบรวมข้อมูลการจัด การเรียนการสอนของอาจารย์
ที่ผ่านมา พบว่า น่าจะเป็นสาเหตุอีกประการหนึ่งที่ส่งผล
ต่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เนื ่องจากอาจารย์จัดการ
เรียนรู้แบบเดิม ๆ เช่น การใช้การบรรยาย การเลียนแบบ 
การสาธิต ให้ปฏิบัติทำตาม ไม่ได้ฝึกให้นักศึกษาได้คิดริเริ่ม
และสร้างสรรค์ จึงทำให้นักศึกษาขาดโอกาสในการฝึกคิด 
วิเคราะห์การปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การ
แก้ ปัญหาด้วยตนเอง จึงจำเป็นต้องพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด  
 การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปีญหาปลายเปิดเป็น
นวัตกรรมหน่ึงที่ผู้สอนจะนำมาช่วยให้ผู้เรียนเกิดความคิด
รวบยอดที่ถูกต้อง กระตุ ้นให้ผู ้เรียนอยากตอบคำถาม 
อยากมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ซึ่งใน
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สภาพการจัดกิจกรรมทางด้านการจัดการมักมีการสื่อสาร
โดยการถาม-ตอบ ลักษณะคำถามท่ีใช้ถามผู้เรียนควรเป็น
คำถามที ่ช ่วยกระตุ ้นให้ผู ้ เรียนคิดและสามารถแสดง
คำตอบหรือวิธีการได้หลากหลาย โดยปัญหาปลายเปิดมี
จุดเด่นอยู่ที่การถามว่าผู้เรียนได้ตอบมาอย่างไร ไม่ใช่อยู่ที่
การถามว่าคำตอบคืออะไร คล้ายกับว่าปัญหาแบบ
ปลายเปิดเป็นสถานการณ์เชิญชวนแกมบังคับให้ผู ้เรียน
ต้องแสดงเหตุผลและแนวคิดอย่างละเอียดของตนออกมา 
ซึ่งสอดคล้องกับชานนท์ จันทรา ที่กล่าวว่าการสร้างและ
ขยายปัญหาที่เป็นปลายเปิดเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียน
ได้สร้างการเรียนรู้และความเข้าใจทางด้านการจัดการได้
ด้วยตัวของผู้เรียนโดยอาศัยประสบการณ์เดิมและทำการ
เชื่อมโยงระหว่างหัวข้อ กับศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน การ
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดจะเปิดโอกาสให้
ผู ้เรียนแต่ละคนได้ดึงหรือเลือกเอาวิธีการที่ตนเองถนัด
ออกมาใช้ในการแก้ปัญหา ผู้เรียนแต่ละคนมีโอกาสที่จะได้
คำตอบที่อาจไม่เหมือนใครเป็นคำตอบเฉพาะของตนและ
ด้วยสถานการณ์อย่างนี้จะช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียน
อยากท่ีจะแลกเปลี่ยนและเปรียบเทียบคำตอบของตนเอง
กับเพื่อน ซึ่งเอื้อต่อผู้เรียนที่มีความสามารถต่างกันโดยที่
ผู้เรียนแต่ละคนสามารถใช้ความรู ้ทางด้านการจัดการที่
ตนเองมีมาช่วยแก้ปัญหานั้น ๆ (ไมตรี อินทร์ประสิทธ์ิ . 
2559) 
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำ
การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและทักษะการสื ่อสาร
ทางการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับ
ปริญญาตรี โดยการจัดการเร ียนรู ้ด ้วยการใช้ปัญหา
ปลายเปิดมาเป็นพื้นฐานพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและ
ทักษะการสื่อสารทางการจัดการสำหรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั ้งนี ้เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนในระดับนี ้ให้มี
ค ุณลักษณะดังกล่าว นอกจากนั ้นรูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการ
จ ัดการเร ียนรู ้ท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลใน
มหาวิทยาลัยได้ และนักศึกษาสามารถที่จะนำความรู้ 
วิธีการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติไปใช้ในชีวิต ในวิชาชีพได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ 
 

2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพ่ือเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและทักษะ
การสื ่อสารทางการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน ระดับปริญญาตรี โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้
ปัญหาปลายเปิด 
 2. เพ่ือศึกษาเปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและ
ท ักษะการส ื ่ อสารทางการจ ั ดการของน ักศ ึก ษา          
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดกับเกณฑ์การให้คะแนน 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ได้การใช้การพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและ
ท ักษะการส ื ่ อสารทางการจ ั ดการ ของน ักศ ึ กษ า
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี โดยการจัดการ
เร ียนรู ้ด ้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด ซึ ่งช ่วยพัฒนาให้
นักศึกษามีความสามารถในการทำความเข้าใจปัญหา
วางแผนแก้ปัญหา ดำเนินการตามแผน ตรวจสอบผล 
และเลือกแนวทางการปฏิบัติ เพ่ือตอบสนองต่อทักษะการ
ให้เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการที่เกิดข้ึนได้
อย่างเหมาะสมด้วยการมองโลกตามความเป็นจริงและใช้
การคิดในเชิงบวก 
  2. เป็นประโยชน์สำหรับอาจารย์ และผู้ที่สนใจ
เก่ียวกับการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและทักษะ      การ
สื่อสารทาง การจัดการได้นำรูปแบบการเรียนรู ้น้ี     ไป
ประยุกต์ใช้เพื่อเสริมสร้างทักษะการให้เหตุผลและทกัษะ
การสื่อสารทางการจัดการให้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู้  
  ท ฤ ษ ฎ ี ก า ร ส ร ้ า ง ค ว า ม รู้  
(Constructivism Theory) เป็นหลักการ แนวคิดเก่ียวกับ
การเรียนรู้และวิธีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียน
ได้รู้จักวิธีการเรียนรู้สามารถแสวงหาความรู้ด้วยการนำ
ความรู ้เดิมมาเชื ่อมโยงให้เกิดการเร ียนรู ้ใหม่ได้อย่าง
ต่อเนื ่อง ทำให้ผู ้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู ้อย่าง
ต่อเนื่องตลอดชีวิต ผู้เรียนได้วิเคราะห์หรือตั้งคำถามจาก
โจทย ์ป ัญหาผ ่ านกร ะบวนการสะท ้อนควา มคิ ด 
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(Reflective Thinking) มีปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นใน
กลุ ่ม มีการเรียนด้วยการปฏิบัติ (Action Learning) ซึ่ง
นำไปสู ่การค้นคว้าหาคำตอบหรือสร้างความรู ้ใหม่ นัก
ทฤษฎีที่เกี ่ยวกับการสร้างความรู้ มีความเชื่อว่าผู้เรียน
สร้างความรู้ด้วยตนเอง หรืออย่างน้อยตีความหมาย ความ
จริง หรือข้อมูลเหล่านั ้นจากการรับรู้ประสบการณ์ใหม่ 
ของตนเอง   ทฤษฎีการสร้าง
ความรู ้ (Constructivism Theory) เช ื ่อว่า การเร ียนรู้ 
เป็นกระบวนการสร้างมากกว่า การรับความรู ้ ดังน้ัน 
เป้าหมายของการจัดการเรียนการสอนจะสนับสนุนการ
สร้างมากกว่าความพยายามในการถ่ายทอดความรู้ ดังน้ัน 
กลุ่มแนวคิดทฤษฎีการสร้างความรู ้ จะมุ่งเน้นการสร้าง
ความรู ้ใหม่อย่างเหมาะสมของแต่ละบุคคล และเชื ่อว่า
สิ ่งแวดล้อมมีความสำคัญในการสร้างความหมายตาม
ความเป็นจริง (Duffy And Cunningham, 1996)  
 
5. กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
 
6. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากร    
  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาทักษะการให้
เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี โดยการจัดการ
เรียนรู ้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด เป็นนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที่กำลังเรียนอยู่ ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1 
ปีการศึกษา 2563 จำนวน 640 คน 
  
 กลุ่มตัวอย่าง   
  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้

ในการทดลองการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและทักษะ
การสื ่อสารทางการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัย
เอกชน ระดับปริญญาตรี โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้
ปัญหาปลายเปิด เป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรี         ที
กำลังเรียนอยู่ ชั้นปีที่ 1 ประจำภาคเรียนที่ 1             ปี
การศึกษา 2563 ซึ ่งได้จากการสุ ่มแบบกลุ่ม (Cluster 
Random Sampling) โดยจับฉลากมา 1 ห้องเรียน จาก6 
ห้อง จำนวนนักศึกษา 45 คน เน่ืองจากมหาวิทยาลัยมีการ
จัดห้องเรียนโดยคละความสามารถของผู้เรียน 
      
 ตัวแปรที่ศึกษา   
  ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
  1. ต ั ว แป ร ต ้ น  ( Independent Variable) 
ได้แก่ การจัดการเร ียนรู ้ด ้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด
  2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) ได้แก่ 
      2.1 ทักษะการให้เหตุผลทางการจัดการ 
      2.2 ทักษะการสื่อสารทางการจัดการ 
 
7. เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 1. แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาทักษะการให้
เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่ 
  1.1 แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลเชิงนโยบาย
การจัดการศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบัน
   1.2 แบบวิเคราะห์เอกสาร แนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและทักษะการ
สื่อสารทางการจัดการ การสร้างรูปแบบการเรียนการสอน 
เอกสาร แนวคิดการจัดการเร ียนรู ้ด ้วยการใช้ปัญหา
ปลายเปิด       
 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้เก็บรวบรวม
ข้อม ูลความต้องการรูปแบบการเร ียนการสอนด้าน
องค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ และรายละเอียดต่าง 
ๆ จำนวน 1 ฉบับ     
 ขั ้นตอนการสร้างเครื ่องมือ ดำเนินการดังน้ี
  1. แบบวิเคราะห ์เอกสาร  จำนวน 2 ฉบับ 
ดำเนินการสร้างโดยมีข้ันตอนเดียวกันดังน้ี 
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   1.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา เกี่ยวกับวิธีการ
สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร   
   1.2 สร ้างแบบว ิ เคราะห ์เอกสารโดย
กำหนดประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและจัดทำหัวข้อย่อย
และตารางการวิเคราะห์ตามประเด็นที่กาหนด โดยจำแนก
เป็นสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบันคู ่ขนานกันและ
ตอนทา้ยกำหนดตารางหัวข้อสรุปผลเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง 
2 ส่วน   1.3 นำแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างข้ึนไป
ให้อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบันการศึกษาที่
ผู้วิจัยสังกัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสม
ของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีรวมถึงภาษาที ่ใช้
   1.4 นำแบบวิเคราะห์เอกสารที่สร้างข้ึนไป
ให้ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรง
ของเนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้และนำมาหา
ค่าดัชนีความสอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร (Index 
Of Item Objective Congruence : Ioc) ค่าดัชนีความ
สอดคล้องต้ังแต่ 0.60 ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันใน
เกณฑ์ที่ยอมรับได้    
   
 1.5 นำแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขใน
เร ื ่องภาษาและรายละเอียดของประเด ็นคำถามตาม
คำแนะนำของอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วไปวิเคราะห์
เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานต่อไป   
  
 2. แบบสัมภาษณ์ ผู ้วิจัยสร้างและพัฒนา โดยมี
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี    
  2.1 ศึกษาเอกสาร ตำราเกี ่ยวกับการสร้าง
แบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการเรียนการสอน
ตามสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบัน  
  2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบ
การเรียนการสอนตามสภาพที่คาดหวังและสภาพปจัจุบัน 
โดยจำแนกเป็นสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบันคู่ขนาน
กันและตอนท้ายกำหนดตารางหัวข้อสรุปผลเปรียบเทยีบ
ข้อมูลทั้ง 2 ส่วน     
 2.3 นำแบบสัมภาษณ์ที ่สร้างขึ ้นไปให้อาจารย์ 
และผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึง

ภาษาท่ีใช้   2.4 นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของ
เนื้อหา (Content Validity) ภาษาที่ใช้ และนำมาหาค่า
ดัชนีความสอดคล้องของแบบสัมภาษณ์ (Index Of Item 
Objective Congruence: Ioc) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ การวิเคราะห์ข้อมูลความเหมาะสมสอดคล้อง
ของแบบสัมภาษณ์ โดยใช้การคำนวณค่าดัชนีความ
สอดคล้องตามสูตร (Rowinelli And Hambelton 1997, 
อ้างถึงใน พิชิต ฤทธ์ิจรูญ 2544 : 273) นำข้อมูลที่รวบรวม
จากความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญมาคำนวณหาค่าดัชนี
ค ว า ม ส อ ด ค ล ้ อ ง  ( Index Of Item Objective 
Congruence) พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1
และปรับปรุงแก้ไขแบบสัมภาษณ์ในรายละเอียดของภาษา
ให้ชัดเจน     2.5 น ำ แ บ บ
สัมภาษณ์ ที่ปรับปรุงแก้ไขในรายละเอียดของภาษาตาม
ข้อเสนอแนะของอาจารย ์และผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ แล ้วไป
สัมภาษณ์ผู ้เชี ่ยวชาญด้านการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้
ปัญหาปลายเปิด จำนวน 2 ท่าน ผู้บริหารทางการศึกษา 
จำนวน 2 ท่าน อาจารย์ 3 ท่าน และนักศึกษา จำนวน 8 
ท่าน (ชูศรี วงศ์รัตนะ, 2546) 
 
8. การวเิคราะห์ขอ้มูล 
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบทักษะการให้เหตุผลและ
ทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษา ทั้ง 2 ด้าน 
ได้แก่ ทักษะการให้เหตุผลทางการจัดการ ทักษะการ
สื่อสารทางการจัดการ ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้

ปัญหาปลายเปิด โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (T-
Test Independent) แ ล ะ แ บ บ ไ ม ่ อ ิ ส ร ะ  ( T-Test 
Dependent) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการของทักษะการให้
เหตุผลและทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษา
ในช่วงระหว่างการเรียนตามที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วย

การใช้ปัญหาปลายเปิด โดยใช้ค่าร้อยละค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการวิเคราะห์เนื้อหา 
(Content Analysis) 
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  3. วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนของ
ผู ้สอนและบันทึกผลการเร ียนรู ้ของผู ้เร ียน ด้วยการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
 
9. ผลการวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการให้เหตุผลและ
ท ักษะการส ื ่ อสารทางการจ ั ดการของน ักศ ึ กษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี โดยการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด เป็นการวิจัยเชิงทดลอง 
(Experimental Research) แบบแผนการวิจัยข้ันพ้ืนฐาน 
(Pre – Experimental Designs) แบบหนึ่งกลุ่มสอบกอ่น
ส อ บ ห ล ั ง  One Group Pretest – Posttest Designs 

ผ ู ้ ว ิจ ัยนำเสนอผลการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล เพ ื ่อบรรลุ
วัตถุประสงค์ของการวิจัยดังน้ี 
 จากตารางที่ 1 พบว่าทักษะการให้เหตุผลทางการ
จัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญา
ตรี หลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดสูง
กว่าก่อนการจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 มีคะแนนเฉลี่ยก่อน

การทดลอง (�̅� = 10.82, S.D. = 2.73) และคะแนนเฉลี่ย

หลังการทดลอง (�̅� = 27.78, S.D. = 1.89) แสดงว่าการ
จัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดทำให้คะแนน
ทักษะการให้เหตุผลทางการจัดการสูงข้ึน 
 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์คะแนนระดับทักษะการให้เหตุผลของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ก่อนและหลัง
ที่ได้จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด 
 

กลุ่มตัวอย่าง N K 𝑿 ̅ S.D. T 

ก่อนทดลอง (Pre – Test ) 45 40 10.82 2.73  
20.21* หลังทดลอง (P0st – Test ) 45 40 27.78 1.89 

 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
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ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์คะแนนระดับทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี 
โดยการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด ซึ่งมีการจัดระดับความสามารถออกเป็น 5 ระดับตามช่วงคะแนนร้อยละ 
 

 
 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์คะแนนทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี โดย
การจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด 
 

 
**มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  

 
 จากตารางที ่ 2 พบว่าคะแนนทักษะการสื ่อสาร
ทางการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับ   
ปริญญาตรี โดยการจัดการเร ียนรู ้ด ้วยการใช้ปัญหา
ปลายเปิดโดยภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก (ร้อยละ 80.62) 
ซึ่งนักศึกษาที่ได้คะแนนทักษะการสื่อสารทางการจัดการ
อยู ่ในระดับดีมากมีจำนวนมากที ่ส ุด และนอกนั ้นได้
คะแนนทักษะการสื่อสารทางการจัดการอยู่ในระดับดี โดย
ไม่มีนักศึกษาท่ีได้คะแนนต่ำกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70  
 จากตารางที ่ 3 พบว่าคะแนนทักษะการสื ่อสาร
ทางการจัดการของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับ     
ปริญญาตรี หลังการจัดการเรียนรู ้ด ้วยการใช้ปัญหา
ปลายเปิดสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที ่ระดับ .01 แสดงว่าการจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้
ปัญหาปลายเปิดทำให้คะแนนทักษะการสื่อสารทางการ
จัดการสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 โดยมีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็น
ร้อยละ 80.62         

 
10. สรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญา
ตรีที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์
และการจัดประสบการณ์ตามปกติ สรุปผลการวิจัยดังน้ี
  1. ความสามารถในการค ิดแก ้ป ัญหาของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ มีคะแนนเฉลี่ย

อยู ่ในระดับดีมาก (�̅� = 34.00, S.D. = 3.32) สำหรับ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับ

ปานกลาง (�̅� = 26.82, S.D. = 4.73)   
 2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ที ่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และได้รับการ

                            N            k            �̅�            s                                          

80 – 100                        45          100         80.62        6.00                26                   57.72     

70 – 79                                                                                          19                   42.28 

60 – 69                                                                                            0  0.00 

50 – 59 0  0.00 

  0 - 49 0    0.00 

 

                                             N              k              �̅�             s            uo            t 

                                                45            100           80.62        6.00          70          11.90** 
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จัดประสบการณ์ตามปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถ ิต ิท ี ่ ร ะด ั บ  .05 โดยค ่ า เฉล ี ่ ย ของคะ แนน
ความสามารถในการค ิดแก ้ป ัญหาของน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่ากลุ ่มที่
ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ และค่าเฉลี ่ยของ
คะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
มหาวิทยาล ัยเอกชน ระดับปร ิญญาตร ีก ่อนการจัด
ประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับ
ปริญญาตรี หลังการจัดประสบการณ์สูงกว่าก่อนการจัด
ประสบการณ์ทั้งสองกลุ่ม 
 
11. อภิปรายผล 
 1. ท ักษะการให ้เหตุผลทางการจ ัดการของ
นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี หลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดสูงกว่าก่อนการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิด อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ  ที่ระดับ .01 เน่ืองจาก 
  1.1 การที่นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหา
ปลายเปิดน้ัน ทำให้นักศึกษาได้เรียนการจัดการด้วยความ
เข้าใจ เนื ่องจากการจัดการเรียนรู ้ด ้วยการใช้ปัญหา
ปลายเปิดน้ัน นักศึกษาจะเป็นผู้ทำความเข้าใจปัญหาและ
ตัดสินใจเลือกวิธีการในการหาคำตอบ จากนั้นทดสอบว่า
วิธีการดังกล่าวใช้ได้ผลหรือไม่ ถ้าวิธีการนั ้นใช้ได ้ผล
นักศึกษาจะต้องให้เหตุผลว่าเพราะเหตุใด แต่ถ้าวิธีการ
ดังกล่าวไม่ประสบผลสำเร็จ นักศึกษาจะต้องเปลี่ยนเป็น
วิธีอื่นต่อไปจนกว่าจะได้คำตอบที่ถูกต้อง ดังนั้นนักศกึษา
จึงได้พัฒนาทักษะกระบวนการคิด การให้เหตุผล และเป็น
ส่วนหนึ ่งที ่ทำให้นักศึกษาระดับปริญญาตรีเรียนการ
จัดการด้วยความเข้าใจ   
  1.2 ในการตอบคำถามของการจัดการเรียนรู้
ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดนั้น นักศึกษาจะต้องอธิบาย
เหตุผลสนับสนุนวิธีการหาคำตอบของตนเอง ซึ ่งทำให้
ผู้สอนทราบว่านักศึกษามีความเข้าใจในเรื่องที่เรียนไปมาก
น้อยเพียงใดและทำให้ผู้สอนได้ตรวจสอบความถูกต้องของ

ความคิดของนักศึกษา หากเกิดความเข้าใจที่ผิดพลาดจึง
สามารถแก้ไขได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดของ
คูนี่ย์ (Cooney. N.D. 2007) กล่าวถึงการประเมินปัญหา
ปลายเปิดว่าจะช่วยในการวิเคราะห์ปัญหาของผู ้เร ียน 
เนื่องจากการประเมินด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดนั้นจะ
ช่วยให้ผู้สอนสามารถประเมินผู้เรียนว่ามีความรู้อะไรบ้าง 
นอกจากนี้ปัญหาปลายเปิดที่มีลักษณะให้ผู้เรียนอธิบาย 
แสดงเหตุผล การแจ้งเกณฑ์การประเมินให้ผู้เรียนได้ทราบ
น้ัน จะเป็นการช่วยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงข้อผิดพลาด
ของผู้เรียนให้ได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด 
  1.3 การจ ัดการเร ียนรู้ ด ้ วยการใช ้ป ัญหา
ปลายเปิดในการจัดการเรียนรู้ทางการจัดการที่ผู้วิจัยสร้าง
ข ึ ้น ได ้ผ ่ านการปร ับปร ุ งแก ้ไขและตรวจสอบจาก
ผู ้เช ี ่ยวชาญทางด้านการจัดการ ด้านการวัดผลและ
ประเมินผล และในช่วงของการวิจัย ผู ้เร ียนจะได้ทำ
กิจกรรมจากใบกิจกรรม ใบงานและแบบฝ ึกหัดท ี ่มี
ลักษณะเป็นปัญหาปลายเปิด ซึ ่งผู ้เรียนจะต้องอธิบาย
เหตุผลสนับสนุนวิธีการหาคำตอบของตนเอง ส่งผลการให้
คะแนนทักษะการให้เหตุผลทางการจัดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี ภายหลังการ
จัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดสูงกว่าก่อนการ
ใช้การจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดในการ
จัดการเรียนการสอนทางด้านการจัดการ   
  
 2. ทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญาตรี หลังการจัดการ
เรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดสูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 70 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
  2.1 การจ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยการใช ้ป ัญหา
ปลายเปิดจะเปิดโอกาสให้นักศึกษาแต่ละคนได้ดึงหรือ
เลือกเอาวิธีการที่ตนเองถนักออกมาใช้ในการแก้ปัญหา 
นักศึกษาแต่ละคนมีโอกาสที่จะได้คำตอบที่อาจไม่เหมอืน
ใครเป็นคำตอบเฉพราะของตนเองและด้วย  สถานกาณ์จะ
ช่วยสร้างแรงจูงใจให้ผู ้เรียนอยากที่จะแลกเปลี ่ยนและ
เปรียบเทียบคำตอบของตนเองกับเพื่อน เป็นการเรียนรู้
ร ่วมกันและจะนำมาซึ ่งการพูดคุยสื่อสารซึ ่งกันและกัน 
การยกเหตุผลเพื่อยืนยันและสนับสนุนคำตอบ ซึ่งอาจได้
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ความรู้ใหม่และปัญหาใหม่เมื่อมีการปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
ผู้สอนกับผู้เรียนด้วยกันเอง ทำให้การเรียนรู้ก็จะไม่น่าเบื่อ 
และผู้เรียนจะรู้สึกว่ามีเสรีภาพในการคิด 
  2.2 การจ ัดการเร ียนร ู ้ด ้วยการใช ้ป ัญหา
ปลายเปิดเน้นให้ผู้เรียนได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการ
สื่อสารที่ผู้เรียนได้มีโอกาสแสดงความคิดเห็นและได้ใช้
ทักษะการสื่อสารในการแสดงความคิดเห็นอย่างเต็มที่ตาม
ความสามารถโดยไม ่ต ้องกล ัวผิด ม ีอ ิสระในการคิด 
สามารถทำความเข้าใจกับเนื ้อหาที่เรียนได้ง่ายขึ ้นจาก
ความคิดของตนเองและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจาก
เพ่ือร่วมชั้นเรียน และจากการสร้างบรรยากาศในการเรียน
การสอนให้เป็นกันเองระหว่างผู้สอนกับผู้เรียนและผู้เรียน
กับผู ้เรียน ทำให้ผู ้เรียนเกิดความกระตือรือร้นในการ
เรียนรู ้และสามารถแสดงความคิดเห็นออกมาได้อย่าง
เต็มที่และมีความสุขที่จะเรียนรู้ กล้าแสดงออกและกล้าที่
จะถามเมื่อเกิดข้อสงสัยในเน้ือหาท่ีเรียนมากข้ึน ซึ่งต้องใช้
ทักษะการสื ่อสารเพื ่อถ่ายทอดเรื ่องราวต่าง ๆ ที ่เป็น
ข้อเท็จจริง ข้อคิดเห็น เป็นการฝึกทักษะกระบวนการ
สื่อสารทางการจัดการของผู้เรียนให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน ทำให้ทักษะการสื่อสารทางการจัดการของนักศึกษา 
ภายหลังการจัดการเรียนรู้ด้วยการใช้ปัญหาปลายเปิดสูง
กว่าเกณฑ์ที่กำหนด  
  2.3 ลักษณะของการใช้ปัญหาปลายเปิดเป็น
สถานการณ์ปัญหาที่กระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการคิดวิเคราะห์
จนสามารถประมวลความรู้ทั้งหมดที่เรียนเพื่อนำมาใชใ้น
การแก้ปัญหา มีทั้งคำตอบที่หลากหลาย มีกระบวนการ
แก้ปัญหาที่หลากหลายและสามารถพัฒนาไปเป็นปัญหา
อื ่นได ้ ซ ึ ่ งล ักษณะเด่นดังกล ่าวนี ้ทำให ้ผ ู ้ เร ียนที ่มี
ความสามารถต่างกันในชั ้นเรียนสามารถให้เหตุผลตาม
ระดับความสามารถและความถนัดของแต่ละบุคคลได้ 
ด้วยเหตุนี้ทำให้ผู้เรียนเกิดการสื่อสารแลกเปลี่ยนความรู้ 
และประสบการณ์ระหว่างผู้เรียนด้วยกันวิธีหนึ่งและจาก
การที่ผู้เรียนแต่ลคนหาคำตอบที่เป็นของตนเองและนำมา
อภิปรายร่วมกัน ผู้เรียนจึงสามารถเรียนรู้แนวคิดอื่น ๆ ได้
จากเพื่อร่วมชั้นเรียน ซึ่งจะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้
เหตุผลที่แตกต่างจากแนวคิดของตนเอง ทำให้เอื ้อต่อ
ผู ้เรียนที่มีความสามารถต่างกัน โดยที่ผู ้เรียนแต่ละคน

สามารถใช ้ความรู ้ทางการจัดการที ่ตนเองม ีมาช่วย
แก้ปัญหา 
 
12. ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการจัดการเรียนรู ้ด้วยการใช้ปัญหา
ปลายเปิดในการจัดการเรียนการสอนทางการจัดการเพ่ือ
พัฒนาทักษะกระบวนการทางการจัดการในด้าน   อื่น ๆ 
เช ่น ทักษะการแก้ปัญหา ทักษะการเชื ่อมโยงความรู้
ทางการจัดการ 
 2. ควรมีการศึกษาเกี ่ยวกับจัดการเรียนรู ้ด้วย
การใช้ปัญหาปลายเป ิดในการจ ัดการเร ียนการสอน
ทางการจัดการว่าส่งผลต่อทักษะกระบวนการในด้านอื่น ๆ 
เช่น การคิดอย่างวิจารณญาณ การการคิดวิเคราะห์ การ
คิดอย่างเป็นระบบ การสืบเสาะความรู ้ การคิดอย่าง
ไตร่ตรอง   
 3. ควรจะพัฒนาทักษะกระบวนการทางการ
จัดการของผู้เรียนโดยใช้วิธีการสอนแบบอื่น ๆ เช่น การ
สอนแบบการแก้ปัญหา การสอนแบบการสร้างองค์ความรู้
ได้ด้วยตนเอง เพื่อให้ผู้เรียนได้เกิดการเรียนรู้และมีการ
พัฒนาทักษะของผู้เรียน 
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บทคัดย่อ  
การศึกษา การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพื่อความยั่งยืนของธุรกิจชุมชน  มี

วัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและพัฒนาการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพื่อความยั่งยืนของ
ธุรกิจชุมชน โดยผู้ศึกษาได้ทำการศึกษาฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน ซึ่งปัจจุบันองค์ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านที่มีอยู่ได้มีการ
จัดเก็บไว้เป็นหนังสือองค์ความรู้และภูมิปัญญาของปราชญ์ชาวบ้านอาจสูญหายไปตามกาลเวลา ต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีการ
จัดเก็บข้อมูลดังกล่าวไว้บนอินเตอร์เน็ต ซึ่งเป็นการจัดเก็บที่ไม่สะดวกต่อการค้นหา ไม่มีการจัดเก็บอย่ างเป็นระบบ ซึ่งผู้ที่
ต้องการข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้านไม่สะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลที่มีคุณค่าเหล่าน้ีควรมีการจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ มีการเรียกใช้ข้อมูลอย่างสะดวก เพ่ือให้คนรุ่นหลังหรือรุ่นต่อไปได้นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างธุรกิจในชุมชนหรือท้องถ่ิน
ของตนเองอย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ และได้ศึกษาความต้องการของผู้ใช้งานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ
สำหรับจัดการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจชุมชน หลังจากน้ันจึงได้นำผลที่ได้มาวิเคราะห์และออกแบบ
ระบบโดยใช้แผนผังการไหลของข้อมูล (Data Flow Diagram) เป็นเครื่องมือในการออกแบบระบบงาน เพ่ือให้เห็นถึงภาพรวม
ของระบบทั้งข้อมูลและขั้นตอนการทำงาน และแผนผังความสัมพันธ์ระหว่างเอ็นทิต้ี  (ER-Diagram) พัฒนาระบบสารสนเทศ 
ในลักษณะ Web Application ซึ่งใช้ภาษา PHP เชื่อมต่อระบบฐานข้อมูล MySQL ที่สามารถใช้งานผ่าน Web Browser 
แบบ Online โดยภายในระบบมีการออกแบบดังน้ี การจัดการข้อมูล ผู้ใช้งานระบบ และการจัดการด้านข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน 
ผลจากการศึกษาพบว่า 

- ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ การตรวจสอบการใช้งานของผู้ใช้ระบบ และสามารถจัดการข้อมูล
ปราชญ์ชาวบ้านได้  

- ปราชญ์ชาวบ้านสามารถกรอกข้อมูลได้อย่างสะดวก ผู้ใช้เข้าใจระบบและสามารถแก้ไขข้อมูลของตนเองได้  
 ซึ่งแสดงว่าการพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับจัดการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือความยั่งยืนของธุรกิจชุมชน 

สามารถสนับสนุนให้ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดยระบบที่พัฒนาข้ึนได้ถูกทดสอบหาประสิทธิภาพและ
คุณภาพโดยกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 10 คน ชาวบ้านตำบลรำแดง จำนวน 10 คน ชาวบ้านตำบลคลองแดน จำนวน 10 คน ใน
จังหวัดสงขลา รวมทั้งสิ้นจำนวน 30 คน ในโดยทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 และใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลและนำมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยทางสถิติ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามวิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณา ผลการวิเคราะห์การศึกษาจากการทดสอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบที่มีต่อ
ฐานข้อมูล จำนวน 30 ชุด พบว่า ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ พบว่า ความสามารถของเว็บไซต์
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ส่วนการเข้าสู่ระบบ และความสามารถของเว็บไซต์ส่วนสมัครสมาชิกของผู้ใช้ ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดเท่ากัน (xˉ= 5.00) 
ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านการทำงานได้ตามเมนูของเว็บไซต์ พบว่า การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และระดับความ

น่าเชื่อถือของเว็บไซต์ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสงขลา ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากท่ีสุดเท่ากัน (xˉ=4.67) 
 

คำสำคัญ : การจัดการฐานข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้าน  
 

Abstract  
This study on information system develop ment for managing local wisdom elite’s database for 

the sustainability of community businesses, aimed to explore and develop the database of local wisdom 
elites through the use of information system. The researchers studied the existing database of local wisdom 
elites and found that currently the body of knowledge of the local wisdom elites, which had been gathered 
and recorded in the form of books, may be lost with the passing of time. There have been some attempts 
to document those body of knowledge on the Internet, which is inconvenient for searching and stored 
unsystematically. Users who would like to search for the information of these local wisdom elites are 
unable to do. Such body of knowledge is invaluable and should be documented more systematically and 
in a way that is more convenient for retrieving so that later generations may be able to utilize it and build 
up sustainable and efficient community or local businesses. The researchers have also studied users’ needs 
related to the information system development for the database of local wisdom elites for the sustainability 
of community businesses. Then the results of the studies were analyzed in order to design the system by 
using data flow diagram as the system design tools in order to see the overall system, the work process 
and the ER diagram. The information system was developed in the form of web application which used 
PHP language connecting to the database system MySQL which could be used through online web browsers. 
The internal system was designed to accommodate information management, system users, and management of 
local wisdom elite’s infor mation. The research findings are as follows: 

- The system administrators were able to manage system users’ information, to oversee the 
system usage by the users and to manage local wisdom elites’information.  

- The local wisdom elites were able to fill in the information conveniently. The users unders tood 
and were able to edit the route information which meant that the development of the infor mation system 
was able to enhance the infor mation of local wisdom elites. 

This shows that the development of an information system for managing the database of villagers 
for the sustainability of the community business can support the villagers' information effectively. The 
developed system was tested for efficacy and quality by a sample group of 10 people, 10 villagers in 
Tambol Rum Daeng, 10 people in Khlong Dan Sub-district, in Songkhla Province. A total of 30 people were 
studied in the first semester of the 2015 academic year and used a questionnaire to collect data and 
analyze the data by statistical data. The data was collected using questionnaires and analyzed using 
descriptive statistics. The results of the analysis of studies from 30 sets of questionnaires on the system 
user's satisfaction with databases were found satisfaction on the effectiveness of the website, the login part, 
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and the ability of the user subscription site with the average scores of 5.00 (xˉ = 5.00). Functionality 
comments, according to the website menu, were found to prevent potential errors. And the level of 
reliability of the website of the folk scholar’s database in Songkhla Province was equally satisfied with the 

average scores of 4.67 (xˉ = 4.67). 
 

Keywords : Managing of the Folk Philosopher Database. 
 
1. บทนำ  

ปัจจุบันองค์ความรู้ของภูมิปัญญาชาวบ้านได้ถูก
จัดเก็บไว้เป็นหนังส ือ อาจสูญหายหรือชำรุดไปตาม
กาลเวลา และต่อมาได้มีการพัฒนาให้มีการจัดเก็บข้อมูล
ดังกล่าวไว้ในเวปไซต์ต่าง ๆ เกี ่ยวกับองค์ความรู ้ของ
ชาวบ้าน ซึ่งการจัดเก็บในเวปไซต์นั้นไม่สามารถค้นหาได้
สะดวกมากนัก เน่ืองจากการจัดเก็บไม่ได้รวบรวมเป็น
หมวดหมู่ ไม่ได้แยกเป็นพื้นที่ ไม่มีการจัดเก็บที่เป็นระบบ
เท่าที ่ควร ซึ ่งผ ู ้ท ี ่ต ้องการข้อมูลขององค์ความรู ้ของ
ชาวบ้านไม่สะดวกในการเรียกใช้ข้อมูล ซึ่งการเก็บข้อมูลที่
มีคุณค่าเหล่านี้ ควรมีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบ มีการ
เรียกใช้ข้อมูลอย่างสะดวก ให้คนรุ่นหลังหรือรุ่นต่อไปได้
นำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างธุรกิจในชุมชนหรือท้องถ่ิน
ของตนเองอย่างย่ังยืนและมีประสิทธิภาพ  

บุคคลสำคัญในชุมชนหรือท้องถิ่นที่เป็นเจ้าของ
ภูมิปัญญาชาวบ้าน ภูมิปัญญาท้องถิ ่นสะสมขึ้นมาจาก
ประสบการณ์หรือความชัดเจนจากชีวิตและสังคมใน
ท้องถิ่นหนึ่งๆ เพราะฉะนั้นจึงมีความสอดคล้องกับเรื่อง
ของท้องถิ่นมากกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มาจากข้างนอก 
ลักษณะสำคัญของภูมิปัญญาท้องถิ่นคือ มีวัฒนธรรมเป็น
พื ้นฐาน มีความเป็นบูรณการสูงทั้ง ในเรื ่องของกาย ใจ 
สังคม และสิ่งแวดล้อมและเชื่อมโยงไปสู่นามธรรมที่ลึกซึ้ง
สูงส่ง อีกทั้งยังเน้นความสำคัญของจริยธรรมมากกว่าว่า
วัตถุธรรม เพราะภูมิปัญญาท้องถิ ่นให้ความสำคัญแก่
ประสบการณ์ จึงมีความเคารพผู้อาวุโส ซึ ่งเป็นผู ้ท ี ่มี
ประสบการณ์มากกว่า ซึ่งเรียกบุคคลสำคัญในชุมชนนี้ว่า 
“ปราชญ์ชาวบ้าน” 

ปราชญ์ชาวบ้าน  นอกจากจะเป็นผู ้ทรงภูมิ
ปัญญาแล้ว รัฐบาลยังส่งเสริมให้ผู้ที่มีภูมิความรู้ ได้แสดง
ศักยภาพ ภูมิความรู้ที่เป็นการบำเพ็ญตนให้เกิดประโยชน์

ต่อผู้อื่นแล้ว จึงนับเป็นการสร้างสังคมที่มีคุณภาพในชุมชน
อีกด้วยปราชญ์ชาวบ้านมีหลักคิด วิธีการทำงาน เพ่ือแก้ไข
ปัญหาให้กับชุมชนและสังคม ผ่านกระบวนการการปฏิบัติ
ตลอดชีวิต ลองผิดลองถูก เรียนรู ้ท่ามกลางการเผชิญ
ปัญหา ถอดสรุปบทเรียน ตกผลึกกจนกลายเป็นภูมิปัญญา 
สามารถนำไปปฏิบัติใช้กับชุมชนหรือท้องถ่ินของตนเองได้ 

ดังนั ้น คณะผู้วิจัยเล็งเห็นความสำคัญในการ
พัฒนาฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน เพื่อนำไปสู ่การสร้าง
ธุรกิจที่ยั่งยืนของชุมชน ซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่สามารถ
ร่วมกันจัดเก็บข้อมูลที ่มีอยู ่อย่างเป็นระบบ ทำให้องค์
ความรู้ของปราชญ์ชาวบ้านจะยังคงอยู่และเป็นประโยชน์
ต่อคนรุ่นใหม่ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1) เพ ื ่อศ ึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำหรับจัดการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพื่อความยั่งยืน

ของธุรกิจชุมชน 

2) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้สนใจที่มีต่อ

ระบบสารสนเทศสำหรับจัดการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน

เพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจชุมชน 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหร ับจ ัดการ
ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือความย่ังยืนของธุรกิจชุมชน 
มีดังน้ี 

ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูลปราชญ์ ชาวบ้าน
พัฒนาตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบ  (System 
Development Life Cycle : SDLC) มี 5 ระยะ (Satzingeret 
al.,2007) ได้แก่ การวางแผน การวิเคราะห์การออกแบบ 
การนำไปใช้งานและการสนับสนุน รายละเอียดดังน้ี 
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1.  การวางแผน (Planning) ทำการกำหนด
ปัญหาโดยใช้วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องด้วยวิธี
สัมภาษณ์สังเกตและศึกษาจากเอกสารและแหล่งข้อมลูที่
มีพบว่า ปัญหา คือ ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนไม่มี
การจัดเก็บรวบรวมให้เป็นระบบข้อมูล ขาดศูนย์กลางใน
การจัดเก็บข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันส่งผลทำให้ผู้ใช้เข้าถึง
ข้อมูลได้ยากและไม่สามารถนำข้อมูลมาใช้ประโยชน์ตาม
ความต้องการได้  

2.  การว ิ เคราะห ์ระบบ (Analysis) ศ ึกษา
ขั ้นตอนการทำงานของระบบงานปัจจุบัน (งานเดิม) 
รวบรวมความต้องการของผู ้ใช้เพื ่อนำมากำหนดเป็น
ความสามารถของระบบใหม่ ดังน้ี 

(1) การเข้าใช้งานระบบส่วนนี้จะรับข้อมูลจาก
ผู ้ใช้เพื ่อนำไปตรวจสอบสิทธิ ์ของผู ้ใช้ หากข้อมูลผู ้ใช้
ถูกต้องจะสามารถเข้าใช้งานระบบได้ แต่หากข้อมูลผู้ใช้ไม่
ถูกต้องระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ เพ่ือตรวจสอบและแกไข
ข้อมูลเข้าสู่ระบบให้ถูกต้อง หลังจากเข้าสู่ระบบเรียบร้อย
แล้ว หากสิทธิ ์การใช้งานเป็นผู ้ด ูแลระบบจะสามารถ
จัดการเพิ่ม/ลบ/แก้ไข/ค้นหาข้อมูลและพิมพ์รายงานได้
หากสิทธิ์การใช้งานเป็นผู้ใช้งานจะสามารถค้นหาข้อมูล
และพิมพ์รายงานได้  

(2) การค้นหาข้อมูล ส่วนนี ้จะรับข้อมูลจาก 
ผู้ใช้งานและดำเนินการค้นหาข้อมูลจากฐานข้อมูล หาก
พบข้อมูลจะแสดงผลข้อมูลให้ก ับผู ้ใช้  และหากไม่พบ
ข้อมูลทำการแจ้งให้ผู้ใช้งานทราบ  

(3) การจัดการเพ่ิมข้อมูลส่วนน้ีจะรับข้อมูล จาก
ผู้ใช้จากนั้นระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ทำการเพิ่ม หากพบข้อมูลถูกต้องระบบจะให้ผู้ใช้ยืนยัน
และบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล และหากพบข้อผิดพลาด
ของข้อมูลที่จะทำการเพ่ิมระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้ทราบ  

(4) การจัดการลบข้อมูลส่วนน้ีจะรับข้อมูล จาก
ผู้ใช้จากน้ันระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่จำ
ทำการลบ หากพบข้อมูลถูกต้องระบบจะให้ผู้ใช้ยืนยันและ
ลบข้อมูลออกจากฐานข้อมูล และหากไม่พบข้อมูลหรือพบ
ข้อผิดพลาดที่จะเกิดจากการลบข้อมูลระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบ  

(5)  การจัดการปรับปรุงแก้ไข ส่วนน้ีจะรับข้อมูล
จากผู ้ใช้จากนั้น ระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของ
ข้อมูลที่จำทำการปรับปรุง หากข้อมูลที่ต้องการปรับปรุง
ถูกต้องระบบจะให้ผู ้ใช ้ยืนยันและบันทึกข้อมูลลงใน
ฐานข้อมูล และหากพบข้อผิดพลาดระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้
ทราบ  

(6)  การพิมพ์รายงาน ส่วนนี้จะรับข้อมูล จาก
ผู้ใช้จากนั้นระบบจะตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลที่
ต้องการพิมพ์รายงาน หากข้อมูลถูกต้องระบบจะทำการ
พิมพ์รายงานให้กับผู้ใช้และหากไม่พบข้อมูลระบบจะแจ้ง
ให้ผู้ใช้ทราบ  

3. การออกแบบระบบ (Design) การออกแบบ
ระบบเป ็นกระบวนการกำหนดรายละ เอ ี ยดของ
องค์ประกอบของระบบฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านใน
ช ุมชน พ ิจารณาการออกแบบเช ิงตรรกะ (Logical 
Design) และการออกแบบเช ิ งกายภาพ ( Physical 
Design) ได้แก่ การออกแบบฟอร์มและรายงาน การ
ออกแบบ ส ่วนต่อประสานกับผ ู ้ ใช ้  (User Interface 
Design) การออกแบบพจนานุกรมข้อมูล และแผนภาพ 
ค ว า ม ส ั ม พ ั น ธ ์ ข อ ง ข ้ อ ม ู ล  ( Entity-Relationship 
Diagrams) โดยเลือกใช้แบบจำลองฐานข้อมูล เชิงสัมพันธ์ 
(Relational Database)  

4. การนำไปใช ้งาน ( Implementation) ใน
ข ั ้นตอนน ี ้ เป ็นการ เข ียนโปรแกรม (Coding) และ
ตร วจสอบข ้ อผ ิ ดพลาด  ( Testing and Debugging) 
หลังจากที่ทำการเขียนโปรแกรมเสร็จสิ ้นแล้ว ทำการ
ตรวจสอบข้อผิดพลาด (Error) ตรวจสอบการทำงานของ
โปรแกรมทีละขั้นว่า ทำงานที่ถูกต้องได้ผลลัพธ์ตรงตาม
ความเป็นจริง และทำการทดสอบความถูกต้องของ
โปรแกรม (Testing and Validating) ด้วยการทดสอบ
ความถูกต้องของข้อมูลเช่นการใส่ข้อมูลที่ถูกต้อง  การใช้
ขอบเขตและความถ ูกต ้องของข ้อม ูลการใช ้ความ
สมเหตุสมผลข้อมูลที ่เป็นตัวเลขและตัวอักษร  ข้อมูล
เป็นไปตามข้อกำหนด เป็นต้น และเมื่อทดสอบโปรแกรม
หรือระบบจนผู้ใช้ยอมรับแล้ว พร้อมที่จะนำมาใช้งานจริง
แล้วจึงทำการติดต้ังโปรแกรม  
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5.  การสนับสนุน (Support) ทำการติดตาม
การทำงานของระบบฐานข้อม ูลปราชญ์ชาวบ้านว่า
สามารถทำงานได้ถูกต้อง เป็นปกติและตรวจสอบความ
ผิดพลาดต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้นจากการนำไปใช้งานใน
สภาพแวดล้อมจริง ซึ่งอาจไม่พบข้อผิดพลาดนั้นในการ
ทดสอบระบบ ซึ ่งหากพบข้อผิดพลาดจะทำการแก้ไข
ปรับปรุงรวมถึงการให้คำปรึกษาแก่ผู ้ใช้ในกรณีที ่ เกิด
ปัญหาในระหว่างการใช้งานระบบ 

 
 

 
 
 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการวิจัย คือ ปราชญ์ชาวบ้านในตำบลบางกล่ำ ตำบลรำ
แดง และตำบลคลองแดน จังหวัดสงขลา จำนวน 30 คน 
โดยทำการศึกษาในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 โดย
ใช ้ว ิธ ีการส ุ ่มแบบแบ่งช ั ้นภ ูม ิ  (Stratified Random 
Sampling) การแบ่งกลุ่มตัวอย่างนี้ใช้สูตรในการคำนวณ
โดยยอมให้เกิดความคลาดเคลื ่อน 0.05 และมีค่าความ
เชื่อมั่น 95% ตามตารางของ Yamane จากน้ันคิดสัดส่วน
ตามพื ้นที ่ จ ึงได้เป็นชาวบ้านในชุมชนตำบลบางกล่ำ 
จำนวน 10 คน ชาวบ้านตำบลรำแดง จำนวน 10 คน 
ชาวบ้านตำบลคลองแดน  จำนวน 10 คนในจังหวัดสงขลา 
รวมทั้งสิ้นจำนวน 30  คน ซึ่งเป็นพื้นที่ที่นักวิจัยลงพื้นที่
สำรวจว่ามีปราชญ์ชาวบ้านอยู่หลายพ้ืนที่ที่สามารถนำมา
เป็นข้อมูลในงานวิจัยได้ 

ด้านเน้ือหา การศึกษาครั้งน้ีได้ทำการศึกษาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลของปราชญ์ชาวบ้าน ในการสร้าง
ธุรกิจที ่ย ั ่งยืนของชุมชนโดยผ่านระบบสารสนเทศ  มี
ว ัตถ ุประสงค์  เพ่ือศึกษาและพัฒนาการพ ัฒนาระบบ
สารสนเทศสำหรับจัดการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพ่ือ
ความย่ังยืนของธุรกิจชุมชน 

ด้านพื ้นที ่ ผ ู ้ว ิจ ัยได้เก็บข ้อม ูลจากปราชญ์
ชาวบ้านในตำบลบางกล่ำ ตำบลรำแดงและตำบลคลอง
แดน จังหวัดสงขลา 

ด้านระยะเวลา เวลาท่ีใช้ในการศึกษาต้ังแต่วันที่ 
1 ตุลาคม 2557 – 30 กันยายน 2558 

ด้านตัวแปร ประกอบด้วย 1) ตัวแปรต้น ได้แก่ 
เพศ อายุ อาชีพ รายได้ ครอบครัว และ 2) ตัวแปรตาม 
คลองแดนมีความพึงพอใจหลังจากใช้งานระบบแล้วสูง
กว่าบางกล่ำ 

การวิ เคราะห ์ข ้อม ูลและการใช ้สถ ิ ติ  การ
วิเคราะห์ข้อมูลของประสิทธิภาพของการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานสนับสนุนที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการทำงานและ
การในครั ้งนี ้ใช ้เคร ื ่องคอมพิวเตอร ์ประมวลผลด้วย
โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS (Statistical Package  for  the 
Social Sciences)  for windows ซึ่งได้เลือกใช้สถิติเชิง
พรรณนา (Descriptive Analysis) ได้แก่ อัตราส่วนร้อย
ละ (Percentage) ค่าความถี่ (Frequency) ค่าเฉลี่ยเลข
คณิต (Arithmetic Mean) และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(Standard Deviation) เพื่อวัดค่าเฉลี่ยและการกระจาย
ของข้อม ูล และนำเสนอในร ูปตารางพร ้อมก ับการ
พรรณนาประกอบ เพื่ออธิบายคุณลักษณะกลุ่มตัวอย่าง 
ประสิทธิภาพของระบบ  
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการพัฒนาระบบ เครื่องมือในการพัฒนา

ระบบ (Tools) คือ  

4.1.1 โปรแกรมระบบจ ัดการฐานข ้อมู ล 

MySQL  

มายเอสคิวแอล (MySQL) คือ โปรแกรมระบบ

จัดการฐานข้อมูลที่พัฒนาโดยบริษัทมายเอสคิวแอลเอบี 

(MySQL AB) มีหน้าที่เก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ รองรับ

คำสั่งเอสคิวแอล (SQL = Structured Query Language) 

เป็นเครื่องมือสําหรับเก็บข้อมูลที่ต้องใช้ร่วมกับเครื่องมือ

หรือ โปรแกรมอื่นอย่างบูรณาการเพื่อให้ได้ระบบงานที่

รองรับความต้องการของผู ้ใช้เช่นทำงานร่วมกับเครื่อง
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บร ิการเว ็บ (Web Server) เพ ื ่อให ้บร ิการแก ่ภาษา

สคริปตท์ทำงานฝั ่งเครื ่องบริการ (Server-Side Script) 

เช่น ภาษาพีเอชพี ภาษาเอเอสพีดอทเน็ตหรือภาษาเจเอส

พี เป ็นต้น หร ือทำงานร ่วมก ับโปรแกรมประย ุก ต์  

(Application Program) เช่น ภาษาวิชวลเบสิกดอทเน็ต 

ภาษาจาวา หรือภาษาซีชาร ์ป เป็นต้น  โปรแกรมถูก

ออกแบบให้สามารถทํางานได้บนระบบปฏิบัติการที่

หลากหลาย และเป็นระบบฐานข้อมูลโอเพนทซอร์ทที่ถูก

นําไปใช้งานมากที ่ส ุด MySQL เป็นที ่นิยมใช้ก ันมาก

สําหรับฐานข้อมูลสําหรับเว็บไซต์ เช่น มีเดียวิก ิและ 

phpBB และนิยมใช้งานร่วมกับภาษาโปรแกรม PHP ซึ่ง

มักจะได้ชื่อว่าเป็นคู่จะเห็นได้จากคู่มือคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ 

ที ่จะสอนการใช้งาน MySQL และ PHP ควบคู ่ก ันไป 

นอกจากนี้หลายภาษาโปรแกรมที่สามารถทำงานร่วมกับ

ฐานข้อม ูล MySQL ซ ึ ่งรวมถึง ภาษาซ ี ซ ีพล ัสพลัส 

ปาสคาล ซีชาร์ป ภาษาจา วา ภาษาเพิร์ล พีเอชพีไพทอน 

รูบีและภาษาอื่น ใช้งานผ่าน API สําหรับโปรแกรมที่ติดต่อ

ผ่าน ODBC หรือ ส่วนเชื่อมต่อกับภาษาอื่น (database 

connector) เช่น เอเอสพีสามารถเรียกใช้MySQL ผ่าน

ทาง MyODBC,ADO,ADO.NET เป็นต้น 

โปรแกรมช่วยในการจัดการฐานข้อม ูลและ

ทำงานกับฐานข้อมูลในการจัดการฐานข้อมูล MySQL 

สามารถใช้โปรแกรมแบบ command-line เพื ่อจัดการ 

ฐานข้อมูล (โดยใช้คำสั ่ง : MySQL และ mysqladmin 

เป็นต้น). หรือจะดาวน์โหลดโปรแกรมจัดการ ฐานข้อมูล

แบบ GUI จากเว็บไซต์ของ MySQL ซึ ่งค ือโปรแกรม: 

MySQL Administrator และ MySQL Query Browser. 

เป็นต้น ส่วนเชื่อมต่อกับภาษาการพัฒนาอื่น (database 

connector) มีส ่วนติดต่อ( interface) เพื ่อเช ื ่อมต่อกับ

ภาษาในการพัฒนาอื่น ๆ เพ่ือให้เข้าถึงฟังก์ชั่นการทำงาน

กับฐานข้อมูล MySQL ได้ เช่น ODBC (Open Database 

Connector) อันเป็นมาตรฐานกลางที่กำหนดมาเพ่ือให้ใช้

เป็นสะพานในการเชื่อมต่อกับโปรแกรมหรือระบบอื่น ๆ 

เช ่น MyODBC อัน เป ็นไดรเวอร ์ เพ ื ่อใช ้ส ําหร ับการ

เชื ่อมต่อในระบบปฏิบัติการวินโดว์ JDBC คลาสส่วน

เชื ่อมต่อสําหรับ Java เพื ่อใช้ในการติดต่อกับ MySQL 

และมี API (Application Programming Interface) ต่าง 

ๆ มีให้เลือกใช้มากมายในการที่เข้าถึง MySQL โดยไม่

ข้ึนอยู่กับภาษาการพัฒนาภาษาใดภาษาหน่ึง 

4.1.2 โ ป ร แ ก ร ม จ ั ด ก า ร ฐ า น ข ้ อ มู ล 

phpMyAdmin phpMyAdmin คือโปรแกรมที่ถูกพัฒนา

โดยใช้ภาษา PHP เพื่อใช้ในการบริหารจัดการฐานข้อมูล 

MySQL แทนการคีย์คำสั่ง เน่ืองจากถ้าเราจะใช้ฐานข้อมูล

ที่เป็น MySQL บางครั้งจะมีความลำบาก และยุ่งยากใน

การใช้งาน ดังนั ้นมีเครื ่องมือในการจัดการฐานขอ้มูล 

MySQL ขึ้นมาเพื ่อให้สามารถจัดการ ตัว DBMS ที่เป็น 

MySQL ได้ง่ายและสะดวกยิ่งขึ้น โดย phpMyAdmin ก็

ถ ือเป ็นเคร ื ่องม ือชน ิดหน ึ ่ ง ในการจ ัดการน ั ่นเอง 

phpMyAdmin เป็นส่วนต่อประสานที ่สร้างโดยภาษา 

PHP ซึ่งใช้ จัดการฐานข้อมูลMySQL ผ่านเว็บ เบราว์เซอร์

โดยสามารถที่จะทำการสร้างฐานข้อมูลใหม่หรือทำการ

สร้าง TABLE ใหม่ ๆ และยังมี function ที่ใช้สําหรับการ

ทดสอบการ Query ข้อมูลด้วยภาษา SQL พร้อมกันน้ัน 

ยังสามารถทำการ insert delete update หรือแม้กระทั่ง

ใช้คำสั่งต่าง ๆ เหมือนกับการใช้ภาษา SQL ในการสร้าง

ตารางข้อม ูล  phpMyAdmin เป ็นโปรแกรมประเภท 

MySQL Client ตัวหนึ่งที่ใช้ในการจัดการข้อมูล MySQL 

ผ่านเว็บบราว์เซอร์ได้โดยตรง phpMyAdmin ตัวนี ้จะ

ท ํางานบน Web server เป ็น PHP Application ที ่ ใช้

ควบคุมจัดการ MySQL Server ในส่วนของการ แสดงผล

หน้าแรกเมื่อเข้าสู่หน้าแสดงผล phpMyAdmin จะแสดง

รุ่นของ phpMyAdmin ที่ใช้งานอยู่ พร้อมทั้งสามารถที่จะ

จัดการกับรหัสอักขระที่ใช้ในการเก็บข้อมูลฝั่งเมนูด้านซ้าย

จะแสดงข้อม ูลของฐานข้อม ูลป ัจจ ุบ ัน (DATABASE 
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NAME) และเมื่อทําการเลือกแล้วจะแสดงโครงสร้างของ

ตารางข้อมูล 

4.1.3  ภาษาที่ใช้ในการพัฒนาระบบ ภาษาพี

เอชพี (PHP) 

PHP เป ็นภาษาสคร ิปต ์ท ี ่ทำงานโดยม ี ตั ว

แปลภาษาและทำงานที ่ฝ ั ่ ง เซ ิร ์ฟเวอร ์ (Server-Side 

Script) ส่วนการทำงานของบราวเซอร์ของผู ้ใช้เรียกว่า 

ไคลเอ็นตฺไซด์ (Client Side) ซึ่งรูปแบบในการเขียน คำสั่ง

การทำงานนั ้นจะมีล ักษณะคล้ายกับภาษา Perl หรือ

ภาษา C และสามารถใช้งานร่วมกับภาษา HTML ได้อย่าง

มีประสิทธิภาพ โดยการทำงานจะเริ่มต้นที ่ผู้ใช้ส่งความ

ต้องการผ่านเว็บบราวเซอร์ทาง HTTP (HTTP Request) 

ซึ่งอาจจะเป็นการกรอกข้อมูล ซึ่งข้อมูลเหล่านั้นจะเป็น

เอกสารที่เขียนแทรกอยู่ในไฟล์ที ่มีส่วนขยายเป็น .php 

เช ่น ไฟล์  Test.php เม ื ่อเอกสาร PHPเข้ามาถึง เ ว็บ

เซิร์ฟเวอร์ก็จะถูกส่งไปในรูปแบบเอกสาร HTML ส่งกลับ

ไปให้เว็บเซิร์ฟเวอร์เพ่ือส่งต่อไปให้บราวเซอร์แสดงผลทาง

ฝั่งผู้ใช้ต่อไป 

4.2 ผลจากศึกษาและพัฒนาระบบสารสนเทศ

สำหรับจัดการฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านเพื่อความยั่งยืน

ของธุรกิจชุมชน พบว่า  

ความสามารถของเว็บไซต์ส่วนการเข้าสู่ระบบ 

และความสามารถของเว็บไซต์ส่วนสมัครสมาชิกของผู้ใช้  

ผ ู ้ใช ้ม ีความพึงพอใจมากที ่สุดเท่ากัน (xˉ=5.00) และ

ความสามารถของเว ็บไซต์ส ่วนการแสดงข้อมูลจาก

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสงขลา ผู้ใช้มีความพึง

พอใจน้อยที่สุดเท่ากัน (xˉ=4.67) 

ความคิดเห็นเก่ียวกับด้านการทำงานได้ตามเมนู

ของเว็บไซต์ พบว่า การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 

และระดับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ฐานข้อมูลปราชญ์

ชาวบ้านในจังหวัดสงขลา ผู้ใช้มีความพึงพอใจมากที่สุด

เท่ากัน (xˉ=4.67) ส่วนความครอบคลุมการใช้งานของ

เว็บไซต์ที่สร้างกับการใช้งานจริง ความถูกต้องในการแสดง

ข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสงขลา ความถูกต้องของ

ผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านใน

จังหวัดสงขลา และความถูกต้องในการเพิ ่มข้อมูลของ

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสงขลา ผู้ใช้มีความพึง

พอใจน้อยที่สุดเท่กัน (xˉ= 4.33) 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับด้านความสะดวกในการใช้

งานเว็บไซต์  พบว่า  ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ 

เพ่ือใช้ในการอธิบายและสื่อความหมายของเว็บไซต์ ความ

เหมาะสมในการใช้ส ัญลักษณ์หรือร ูปภาพในการสื่อ

ความหมายและความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของ

ส่วนประกอบและเมนูต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ผู้ใช้มีความพึง

พอใจมากท่ีสุด เท่ากัน (xˉ=4.67) ส่วนความเหมาะสมใน

การเลือกใช้ชนิด ขนาด และสีตัวอักษรบนเว็บไซต์ และ

ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู ้ใช้  ผู ้ใช้มี

ความพึงพอใจน้อยที่สุดเท่ากัน (xˉ=4.33) ดังภาพต่อไปน้ี 

1) ซึ่งหน้าเพจเมนู Home หรือหน้าแรกของ

เว็บไซต์  

2) ทำต้นแบบ (Prototyping) ขั้นตอนนี้ส ่วน

ต่าง ๆ ที ่ได้ออกแบบไว ้จะนำมาพัฒนาต้นแบบของ

ระบบงาน ซึ่งปัจจุบันมีเครื่องมือจำนวนมากที่ช่วยในการ

พัฒนา เพ่ือนำต้นแบบน้ีไปใช้ ตรวจสอบความถูกต้องของ

ระบบงานก่อนนำไปใช้จริง ซึ ่งถ้าข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นก็

สามารถนำไปเป็น ข้อมูลสำหรับขั้นตอน Requirement 

Collection and Analysis ได้ใหม่ 

3) ทดลองใช้ (Implementation) เป็นข้ันตอน

ที่นำเอาระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาเสร็จเรียบร้อยไป

ทดลองใช้งาน 

4) ทดสอบและตรวจสอบความถ ูก ต ้ อ ง 

(Validation and Testing) เป็นขั ้นตอนการตรวจสอบ

ความลูกต้องของระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน 
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5) ปฏ ิบ ั ต ิ การ (Operation) เป ็นข ั ้ นตอน

สุดท้ายซึ่งแน่ใจแล้วว่าระบบงานสารสนเทศที่พัฒนาข้ึน

สามารถทำงานได้อย่างลูกต้องจึงเริ่มนำข้อมูลต่างๆ มาใช้

ในการปฏิบัติงานจริง 

4.3 ผลจากการสอบถามความพึงพอใจ โดยมีข้อ

คำถามครอบคลุมในส่วนที่เกี ่ยวข้อง จำนวน 30 ชุดนำ

แบบสอบถามไปทดลองใช้ (Try Out) เพื ่อหาค่าความ

เชื่อมั่น (Reliability) ของ แบบสอบถาม โดยใช้ค่าสถิติสัม

ประสิทธิสหสัมพันธ์แอลฟา จากนั้นนำแบบสอบถามไป

สอบถามปราชญ์ชาวบ้านในชุมชนตำบลบางกล่ำ ตำบลรำ

แดง และตำบลคลองแดน หลังจากท่ีได้ใช้ระบบเรียบร้อย

แล้ว จำนวน 30 ชุด ผู้ใช้งานฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านใน

จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ โดยเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 

67 และเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 33 จำแนกตามอายุ โดยอายุ 

15-20 ปี คิดเป็นร้อยละ 17 อายุ 21-35 ปี คิดเป็นร้อยละ 

17 และอายุมากกกว่า 35 ปี คิดเป็นร้อยละ 67 จำแนกตาม

อาชีพ โดยนิสิต/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 17 ค้าขาย คิดเป็น

ร้อยละ 23 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 33 ประมง คิดเป็นร้อย

ละ 17 และอื่น ๆ คิดเป็นร้อยละ 10 จำแนกตามรายได้ โดย

รายได้ 5,000-15,000 คิดเป็นร้อยละ 50 รายได้ 15,000-

30,000 คิดเป็นร้อยละ 33 และรายได้มากกว่า 30,000 คิด

เป็นร้อยละ 17 จำแนกตามสถานภาพทางครอบครัว โดย

แต่งงาน คิดเป็นร้อยละ 67 โสด คิดเป็นร้อยละ 33 และหย่า

ร้าง คิดเป็นร้อยละ 0 จากนั้นนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลจาก

กลุ่มตัวอย่าง ได้ผลดังน้ี 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคล ของผู ้ตอบ

แบบสอบถาม เป็นเพศหญิง จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อย

ละ 67 และเพศชาย จำนวน 10 คน   คิดเป็นร้อยละ 33 

มีอายุต่ำกว่า 21 ปี จำนวน 5 คน อายุ 21-35 ปี จำนวน 

5 คน และอายุมากกว่า 35 ปี จำนวน 20 มีอาชีพนิสิต/

นักศึกษา จำนวน 5 คน ค้าขาย จำนวน 7 คน เกษตรกร 

จำนวน 10 คน ประมง จำนวน 5 คน และอื่น ๆ จำนวน 

3 คน มีทั้งผู้ที่มีรายได้และไม่มีรายได้ คือผู้ที่ไม่มีรายได้ 

จำนวน 5 คน มีรายได้ 5,000-15,000 บาท จำนวน 18 

คน รายได้ 15,001-30,000 บาท จำนวน 5 คน และ

รายได้มากกว่า 30 ,000 บาท จำนวน 2 คน และมี

สถานภาพทางครอบครัว สมรส จำนวน 20 คน และโสด 

จำนวน 10 คน และจากการศ ึกษาจากการทอด

แบบสอบถามความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้ระบบ ที ่ม ี ต่อ

ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้าน จำนวน 30 ชุด อภิปรายได้ว่า  

1) ความสามารถของเว็บไซต์ส่วนการเข้าสู่

ระบบ และความสามารถของเว็บไซต์ส่วนสมัครสมาชิก

ของผู้ใช้  ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก  

2) การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น และ

ระดับความน่าเช ื ่อถือของเว็บไซต์ฐานข้อมูลปราชญ์

ชาวบ้านในจังหวัดสงขลา ผู้ใช้มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

ดีมาก  

3) ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ เพื่อใช้ใน

การอธิบาย และส ื ่อความหมายของเว ็บไซต์ ความ

เหมาะสมในการใช้ส ัญลักษณ์หรือร ูปภาพในการสื่อ

ความหมาย และความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของ

ส่วนประกอบและเมนูต่าง ๆ บนเว็บไซต์ ผู้ใช้มีความพึง

พอใจอยู่ในระดับดีมาก 
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รูปภาพ ตาราง และสมการ 

 

 
 

รูปที่ 1 หน้าแรกของเว็บไซต์ 
 

 
  

รูปที่ 2 แสดงในส่วนถัดลงมาของหน้าแรก จะมีในส่วนของการสมัครสมาชิก การลงชื่อเข้าใช้งาน  
และการแจ้งลืมรหัสผ่านของสมาชิก ส่วนตรงกลางจะเปน็ข่าวสารของชาวบ้านในหัวข้อต่าง 
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รูปที่ 3  แสดงหน้าเพจของเมนูเกี่ยวกับเรา เป็นการแสดงข้อมูลความเป็นมา วัตถุประสงค์ และข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับเว็บไซต์  
โดยด้านขวาจะแสดงข่าวสารจากเว็บไซต์ อื่น ๆ เช่นเดียวกับหน้าแรก ถัดลงมาก็จะมีส่วนของการลงชื่อเข้าใช้งานของสมาชิก  

และตรงกลางจะแสดงเน้ือหาทั้งหมด 
 

 
 

รูปที่ 4 แสดงเน้ือหาของหน้าเพจเมนู ปราชญ์ชาวบ้าน โดยด้านขวาจะแสดงเช่นเดียวกันกับหน้าอื่น ๆ ท่ีผ่านมาข้างต้น 
ถัดลงมาด้านล่างจะเป็นส่วนของการลงชื่อเข้าใช้งานของสมาชิก ส่วนตรงกลางจะแสดงอำเภอต่าง ๆ ของจังหวัดสงขลา 

โดยสามารถคลิกเข้าไปตามอำเภอดังกล่าว เพ่ือดูปราชญ์ชาวบ้านของอำเภอน้ัน ๆ 
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รูปที่ 5 แสดงในส่วนของหน้าของลิงค์อำเภอต่าง ๆ โดยหน้าน้ีจะรวบรวมปราชญ์ต่าง ๆ ของแต่ละอำเภอเอาไว้ เป็นการ
รวบรวมปราชญ์ชาวบ้านแต่ละอำเภอไว้ เพ่ือให้ผู้ใช้ง่ายต่อการค้นหา หรือต้องการศึกษาปราชญ์ชาวบ้านที่สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  แสดงหน้าเพจของเมนู ภูมิปัญญา โดยด้านขวาจะแสดงข่าวสารจากเว็บไซต์อื่น ๆ เช่นเดียวกับเพจของเมนูอื่น  
ด้านล่างจะแสดงส่วนของการเข้าใช้งานของสมาชิก ส่วนตรงกลางจะแสดงเน้ือหา ความหมายและความสำคัญของภูมิปัญญา 
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ตารางที่ 1 ด้านการตรงต่อความต้องการของผู้ใช้ระบบ 

ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ xˉ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ความสามารถของเว็บไซต์ส่วนการเข้าสู่ระบบ 5.00 0.00 ดีมาก 

ความสามารถของเว็บไซต์ส่วนสมัครสมาชิกของผูใ้ช้ 5.00 0.00 ดีมาก 

ความสามารถของเว็บไซต์ส่วนการแสดงข้อมูลจากฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านใน
จังหวัดสงขลา 

4.67 0.48 ดีมาก 

สรุปค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.89 0.16 ดีมาก 

 
ตารางที่ 2 ด้านการทำงานได้ตามเมนูของระบบ 

ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช ้ xˉ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 

ความครอบคลุมการใชง้านของเว็บไซต์ที่สร้างกับการใช้งานจริง 4.33 0.48 ดี 
การป้องกันข้อผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 4.67 0.48 ดีมาก 

ความถูกต้องในการแสดงข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสงขลา 4.33 0.48 ดี 

ความถูกต้องของผลลัพธ์ที่ได้จากการใช้งานฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านใน
จังหวัดสงขลา 

4.33 0.48 ดี 

ความถูกต้องในการเพ่ิมข้อมูลของฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสงขลา 4.33 0.48 ดี 
ระดับความน่าเชื่อถือของเว็บไซต์ฐานข้อมูลปราชญ์ชาวบ้านในจังหวัดสงขลา 4.67 0.48 ดีมาก 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.44 0.48 ดี 

 
ตารางที่ 3 ด้านความสะดวกในการใช้งานระบบ 

ข้อมูลการแสดงความคิดเห็นของผู้ใช้บริการ xˉ S.D. 
ระดับ 

ความพึงพอใจ 
ความเหมาะสมในการเลือกใช้ชนิด ขนาด และสีตัวอักษรบนเว็บไซต์ 4.33 0.48 ดี 

ความเหมาะสมในการใช้ข้อความ เพ่ือใช้ในการอธิบาย และสื่อความหมาย
ของเว็บไซต์ 

4.67 0.48 ดีมาก 

ความเหมาะสมในการใช้สัญลักษณ์หรือรูปภาพในการสื่อความหมาย 4.67 0.48 ดีมาก 
ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบและเมนูต่าง ๆ บน
เว็บไซต์ 

4.67 0.48 ดีมาก 

ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้ 4.33 0.48 ดี 

ค่าเฉลี่ยโดยรวม 4.53 0.48 ดีมาก 
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บทคัดย่อ  
 การจัดทำวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง ขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานการวิจัยใช้ Adapt Waterfall Model ชึ่งเป็นไปตาม 
The SDLC and SIXMA an essay on which is which and why เนื ่องจากมีการพัฒนาออกมาเป็นระยะและสามารถ
กลับไปแก้ไขงานในขั้นตอนก่อนหน้าได้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเก็บข้อมูลการซื้อ การขายลำไยและข้าว โดยระบบที่
พัฒนาข้ึนแบ่งผู้ใช้งานออกเป็น 5 กลุ่ม ได้แก่ ผู้จัดการ ฝ่ายการขาย ฝ่ายการแปรรูป ฝ่ายรวบรวม ฝ่ายขนส่ง ซึ่งสามารถสรุป
การใช้งานผู้ใช้งานได้ ดังนี้ ผู้จัดการสามารถจัดการผู ้ใช้ระบบ ฝ่ายการขาย สามารถเพิ่มข้อมูลการขาย ฝ่ายการแปรรูป 
สามารถขอเบิกสินค้าเพ่ือนำมาแปรรูปได้ ฝ่ายรวบรวม สามารถอนุมัติการขอเบิกจากแผนกแปรรูปและทำการซื้อสินค้า ฝ่าย
ขนส่ง สามารถเก็บลายเซ็นผู้ส่งและผู้รับ จากการศึกษาและพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง พบว่าระบบสามารถทำงานได้จริงตามความต้องการของผู้ใช้ และสามารถ
นำมาประยุกต์ใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 
คำสำคัญ: ระบบรวบรวมและแปรรูปสินค้า, ผลผลิตทางการเกษตร,  สหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

 
Abstract  

The purpose of this research was to develop the management system for agricultural product 
collection and processing center -- A Case Study of San Pa Tong Agricultural Cooperative -- to increase 
efficiency in collecting data for buying and selling longan and rice. The research process and methodology 
used for this study was The Adapt Waterfall Model-based, “The SDLC and SIXMA an essay on which is which 
and why.” This process of study was chosen since it developed periodically and could be revised back to 
previous steps. The developed system divided users into 5 groups: sales manager, processing department, 
collection department, and transportation department, which could summarize the user used as follows. 
Managers could manage their users properly. The sales department could add sales information. The 
department of product processing could request for processing. The storage department could approve 
the withdrawal requests from the product processing department and made purchases. The delivery 
department could send the products and collect the sender’s and receiver’s signatures in progress. 
Regarding the best practice from the management system for agricultural product collection and processing 
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center -- A case study of San Pa Tong Agriculture Cooperative Limited -- showed that the system could 
work according to the user needs and apply to meet the objectives set. 
 
Keywords: Product collection and processing system, agricultural products, San Pa Tong Agriculture 
Cooperative Limited 
 
1. บทนำ  

ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 

ตั้งอยู่ที่ 157 หมู่1ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตองจ.เชียงใหม่ 

เป็นศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร ที่มี

การรับรวบรวมพืชผลทางการเกษตรต่าง ๆ  นำมาแปรรูป

และผลิตส่งออกไปยังที่ต่าง ๆ อาทิเช่นการรับซื้อข้าวจาก

เกษตรกรนำมาแปรรูปสีข้าวแล้วนำมาบรรจุพันธ์ส่งออกมี

การรับซื้อลำไยเพ่ือนำมาแปรรูปอบแห้งแล้วส่งออก ทั้งยัง

รับซื้อพืชผลอื่น ๆ อีกเช่น ถั่วเหลือง หอมหัวใหญ่ และ

พืชผลแต่ละชนิดจะมีการรับซื้อตามฤดูกาล โดยจะมีการ

ทำ ประกาศจากทางศูนย์ไปยังเกษตรกรว่าช่วงนี้ได้มกีาร

รับซื้อพืชผลต่างๆ  

จากระบบการทำงานด้วยวิธีการเดิมขององค์กร

ก่อให้เกิดปัญหาในการทำงาน โดยแบ่งออกเป็นส่วน ๆ 

โดยส่วนงานการตรวจสอบข้อมูลต่าง ๆ น้ันต้องทำการไป

ตรวจสอบค้นหาในเอกสารที่ได้บันทึกนึกจากการเก็บ

ข้อมูลส่วนใหญ่นั้นจะเก็บเป็นเอกสารจำนวนมากทำให้

ยากต่อการจัดเก็บและค้นหาบ่อยครั้งที่เอกสารเกิดการ

ศูนย์หาย การจัดการเอกสารต่าง ๆ มักถูกเขียนด้วยมือ

และนำไปจัดพิมพ์ลงในเอกสารด้วยโปรแกรม Microsoft 

word การจัดเก็บเอกสารด้วยวิธีดังกล่าวมักจะเกิดความ

ผิดพลาดและการศูนย์หายอยู่บ่อยครั้งการจัดการเรื่องงบ

การเงินจะถูกเก็บข้อมูลในเอกสารเมือข้อมูลมีปริมาณมาก 

อาจทำให้สูญหายได้ และ มีความยากต่อการคำนวณ 

ส่งผลให้ยอดซื้อขายไม่ตรงกับความเป็นจริง และ การซื้อ

ผลผลิตมิได้มีการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนในการรับซื้อทำให้ซื้อ

สินค้าทุกคนที่นำมาขายส่งผลให้สินค้าค้างสต๊อก ส่วน

ยอดขายจะเป็นการคำนวณด้วยมือโดยนำมาเทียบกับ

ยอดขายเดือนที่ผ่านมา การประชาสัมพันธ์นั้นเป็นการ

โฆษณาผ่านวิทยุและติดป้ายหน้าสหกรณ์ ทำให้ไม่สามารถ

ประชาสัมพันธ์ได้อย่างทั ่วถึง การคัดเกรดลำไยและคิด

ราคาเป็นการบันทึกข้อมูลลงในกระดาษบ่อยครั ้งมักจะ

เกิดความผิดพลาด ขั ้นตอนการตรวจสอบคุณภาพข้าว

และชั่งนํ้าหนักข้าวการมีการเก็บข้อมูลโดยใช้เอกสารโดย

ที ่ข้อมูลที ่ร ับแต่ละวันมีปร ิมาณเยอะมาก อาจทำให้

เอกสารสูญหาย การสรุปยอดในแต่ละวัน/เดือน/ปีข้อมูล

อาจมีความผิดพลาดได้ ส่วนการตรวจสอบข้าวเปลือกใน

คลังแต่ละครั้งมักจะมีจำนวนข้าวเปลือกไม่ครบ โดยใน

การเกิดขึ้นแต่ละครั้งจะหาสาเหตุได้ยากและไม่มีวิธีแกไ้ข

หากเกิดเหตุการณ์เดิมขึ้นอีก ส่วนของการแปรรูปต้องรอ

เอกสารจากฝ่ายอื่นเพื่อรอคำสั่งการแปรรูปจึงทำให้การ

ทำงานนั้นล่าช้า และ ไม่สามารถดูประวัติการสั ่งผลิต

ย้อนหลังได้ การจะนำผลผลิตมาทำการแปรรูปจะมี

ขั้นตอนการเดินเอกสารที่ยุ่งยาก ไม่เป็นระบบ การบรรจุ

ภัณฑ์จะต้องรอเอกสารคำสั่งทำให้เกิดความล่าช้าในการ

ดำเนินงาน การรับคำสั่งซื้อนั้นจะทำการคุยผ่านโทรศัพท์

หรือผู้ขายมาที่สหกรณ์โดยตรงและทำการจดบันทึกเป็น

เอกสาร 

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 

1) เพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการศูนย์รวบรวม
และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์
การเกษตรสันป่าตอง 
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2) เพื ่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้งาน
ระบบบริหารจัดการศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทาง
การเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

ผลที ่ควาดว่าจะได้รับทางตรง คือ ได้ระบบ
บริหารจัดการศูนย์รวบรวมและแปรร ูปผลผล ิตทาง
การเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

ผลที ่ควาดว่าจะได ้ร ับทางอ ้อม ค ือ ระบบ
ดังกล่าวจะสามารถช่วยเพิ่มประสิทธิภาพด้านการจัดเก็บ
ข้อมูล เปรียบเทียบ และวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสามารถ
บริหารจัดการอย่างเป็นระบบมากย่ิงข้ึน 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ระบบสารสนเทศ (Information System) 
ระบบสารสนเทศ หมายถึง  ระบบที่มีการนำคอมพิวเตอร์
มาช่วยในการรวบรวม จัดเก็บ หรือจัดการกับข้อมูล
ข่าวสารเพ่ือให้ข้อมูลน้ันกลายเป็นสารสนเทศที่ดี สามารถ
นำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจได้ในเวลาอันรวดเร็ว
และถูกต้อง โดยกระบวนของของระบบสารสนเทศ มี
หลักการเบื้องต้นมีตัวอย่าง ดังรูปที่ 1 กระบวนของระบบ
สารสนเทศ 
 

 
 

รูปที่ 1 กระบวนของระบบสารสนเทศ 
 
2.1 ระบบจัดการฐานข้อมูล ( Database 
Management System 

ระบบจัดการฐานข้อมูล คือซอฟต์แวร์สำหรับ
บริหารและจัดการฐานข้อมูล เปรียบเสมือนสื ่อกลาง
ระหว่างผู ้ใช้และโปรแกรมต่างๆ ที ่เกี ่ยวข้องกับการใช้

ฐานข้อมูล ซึ ่งมีหน้าที ่ช่วยให้ผู ้ใช ้เข้าถึงข้อมูลได้ง ่าย
สะดวกและมีประสิทธิภาพ การเข้าถึงข้อมูลของผู้ใช้ อาจ
เป็นการสร้างฐานข้อมูล การแก้ไขฐานข้อมูล หรือการต้ัง
คำถามเพื ่อให้ได้ข้อมูลมาโดยผู ้ใช้ไม่จำเป็นต้องรับรู้
เกี่ยวกับรายละเอียดภายในโครงสร้างของฐานข้อมูล 
เปรียบเสมือนเป็นสื่อกลางระหว่างผู้ใช้และโปรแกรมต่าง 
ๆ ที ่เก ี ่ยวข้องกับการใช้ฐานข้อมูลซึ ่งต่างจากระบบ
แฟ้มข้อมูลที่หน้าท่ีเหล่าน้ีจะเป็นหน้าท่ีของโปรแกรมเมอร์ 
ซึ่งระบบจัดการฐานข้อมูลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน ได้แก่ 
Oracle, Microsoft SQL Server และ MySQL เป็นต้น 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับการคัดแยกขนาดลำไย 

ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจท ี ่ม ีความสำคัญของ
ประเทศซ ึ ่ง เป ็นท ี ่ต ้องการของตลาดทั ้งภายในและ
ต่างประเทศ ซึ่งประเทศไทยเป็นประเทศที่ส่งออกลำไยสด
แลผลิตภัณฑ์ลำไยเป็นอันดับหนึ่งของโลก โดยส่วนใหญ่
ส่งออกในรูปลำไยสดและลำไยอบแห้งตลาดหลักลำไยของ
ไทยได้แก่ สาธารณรัฐประชาชนจีน อินโดนีเซีย เวียดนาม 
และฮ่องกง ในช่วงเดือนสิงหาคม ถึงกันยายนของแต่ละปี 
เป็นช่วงที่มีผลผลิตออกมาก พ้ืนที่เพาะปลูกและเก็บเกี่ยว
มากที่สุดอยู ่ในแถบภาคเหนือของประเทศ เช่น จังหวัด
เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย ลำปาง พะเยา เป็นต้น และ
ภาคตะวันออกของประทศ เช่น จังหวัดจันทบุรี การรับซื้อ
ลำไยเพื่อที่จะนำไปอบเป็นลำไยแห้ง ตลาดรับซื้อลำไยจะ
กำหนดราคาต่อกิโลกรัมตามขนาดของลำไย ซึ ่งขนาด
ลำไยที่ผู้รับซื้อกำหนดจะคัดขนาดโดยใช้เครื่องคัดขนาด
ลำไยที่ใช้หลักการ 
ตะแกรงคัดขนาดวัตถุ (Sieve) ที่มีตะแกรงคัดขนาดลำไย
สด 4 ขนาด คือ 

1)  ขนาด AA ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่าศูนยก์ลาง
มากกว่า 27 มิลลิเมตร 

2)  ขนาด A ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า 25 มิลลิเมตร ถึง 27 มิลลิเมตร 

3)  ขนาด B ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า 22 มิลลิเมตร ถึง 25 มิลลิเมตร 

4)  ขนาด C ลูกลำไยมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง
มากกว่า 19 มิลลิเมตร 

2.3 การซื้อ – การขายข้าว 
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ในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ
ตอนบน เมื่อชาวนาผลิตข้าวเปลือกเจ้าได้ ส่วนหนึ่งจะใช้
บริโภคภายในครัวเรือน โดยทยอยแบ่งสีที่โรงสีขนาดเล็ก 
(กำลังสี 1-12 ตัน ต่อ 24 ชั่วโมง) ส่วนที่เหลือจะขายให้แก่
โรงสีขนาดกลาง (กำลังสี 30-60 ตัน ต่อ 24 ชั่วโมง) หรือ
พ่อค้าข้าวเปลือก หรือผ่านตลาดกลางข้าวเปลือกใน
ภาคเหนือตอนล่างและภาคกลางที่เป็นแหล่งชลประทาน 
เมื่อชาวนาเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกสดจะมีพ่อค้าข้าวเปลือก
หรือตัวแทนโรงสีมารับ ซื้อถึงที่ บางรายจะนำข้าวเปลือก
ไปขายให้แก่โรงสีใกล้เคียง โดยผลักภาระการลดความชื้น
ให้โรงสีหรือขายผ่านตลาดกลาง  ดังนั ้นการประเมิน
คุณภาพจึงต้องมีการตรวจสอบระดับความชื้น เมื่อพ่อค้า
ข้าวเปลือกหรือพ่อค้าคนกลางต้องการขายข้าวเปลือกให้
โรงสีจะนำ ตัวอย่างข้าวเปลือกไปให้โรงสีตรวจสอบ
คุณภาพและตีราคาล่วงหน้าหากราคาเป็นที่ พอใจของทั้ง
สองฝ่าย พ่อค้าคนกลางจึงจะบรรทุกข้าวเปลือกมาส่งให้
โรงสีขนาดกลางในท้องถ่ิน เมื่อโรงสีท้องถ่ินสีเป็นข้าวสาร
แล้ว ข้าวส่วนหนึ ่งจะกระจายสู ่ผ ู ้บร ิโภคในท้อง ถ่ิน
ใกล้เคียง ส่วนที่เหลือจึงจะส่งผ่าน หยง (นายหน้าหรือ
ตัวแทนการติดต่อ) ไปยังกรุงเทพฯ ซึ่งเป็นศูนย์รวมและ
กระจายข้าวไปยังผู้บริโภคในจังหวัดต่าง ๆ ที่ผลิตข้าวไม่
พอบริโภค เช่น ภาคใต้ โรงสีขนาดกลางแถบชานเมือง
กรุงเทพฯ จะขายข้าวสารให้พ่อค้าขายส่ง พ่อค้าขายปลีก 
หรือขายตรงให้ผู ้บริโภครายใหญ่ ๆ เช ่น ร ้านอาหาร 
ภัตตาคาร ส่วนการขายข้าวให้ผู้ส่งออกในปริมาณมากและ
การซื้อขายระหว่างโรงสีขนาดใหญ่ (กำลังสี 100 ตัน ต่อ 
24 ชั่วโมง) กับพ่อค้าส่งออกท่ีกรุงเทพฯ จะผ่านหยง 

2.4 ความช้ืนผลผลิตทางการเกษตร 
การวัดความชื้นเป็นวิธีการที่มักนำไปใช้ในการ

หาปริมาณน้ำที่แทรกตัว หรือผสมอยู่ในของแข็งแล้ววัด
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ของปริมาณความชื้น ส่วนการวัด
ความชื้นทางการเกษตรใช้เพ่ือควบคุมคุณภาพของผลผลิต
พืชต่างๆ เช่น ข้าวเปลือก ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และถ่ัวเหลือง 
เป็นต้น โดยเฉพาะการควบคุมความชื้นในข้าวเปลือกซึ่ง
เป็นพืชเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศไทย ซึ่งมีวิธีการวัด
ความชื้นจากการชั่งน้ำหนักผลผลิตแล้วน้ำไปวัดความชื้น
และคำนวณหาปริมาณเปอร์เซ ็นต์ความชื ้น ความชื้น

สามารถระเหยได้เมื ่อได้รับความร้อนและทำให้น้ำหนัก
ของวัตถุลดลง โดยหน่วยของการวัดความชื้นจะแสดงผล
ออกมาเป็นเปอร์เซ็นต์ปริมาณความชื้น โดยมีสูตรการ
คำนวณอย่างง่าย ดังน้ี 
ปริมาณความชื้น (ร้อยละ) = (น้ำหนักเริ่มต้น – น้ำหนัก
หลังการอบ) x 100/  น้ำหนักเริ่มต้น 

2.5 กระบวนการเบิก (Pocking) สินค้า
เกษตร 

First In First Out (FIFO) หรือ ‘การเข้าก่อน
ออกก่อน’ คือวิธีจัดการและวัดมูลค่าของสินทรัพย์ FIFO 
หมายถึง การนำสินค้าที ่เข้าคลังก่อนมารีบใช้งานและ
หมุนเวียนก่อน เพื่อลดความเสื่อมสภาพและรักษามูลค่า
ของส ินทร ัพย ์โดยรวม โดยที ่  First In First Out เป็น
หลักการที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย ทั้งในทางบัญชี ภาษี และ 
การบริหารการปฏิบัติการ ตราบใดที่ธุรกิจยังมีการบริหาร
สินทรัพย์เข้าออกอย่างต่อเนื ่องหลักการจัดการและวัด
มูลค่าสินทรัพย์ก็ยังจำเป็นอยู่เสมอ 

ตัวอย่างธุรกิจที ่นิยมใช้การบริหารจ ัดการ
สินทรัพย์แบบ First In First Out คือธุรกิจไอที ธุรกิจ
ร้านอาหาร สินค้าเกษตร การจัดเก็บสินค้าสำหรับธุรกิจ
เหล่านี้จะมีปัญหาอย่างเดียวกันคือ สต็อกสินค้า ‘เสื่อม
อายุเร็ว’ 

2.6 การเลือกกราฟให้เหมาะสมกับประเภท
งาน 

กราฟหรือแผนภูมิสำหรับเปรียบเทียบและ
วิเคราะห์ข้อมูลมีมากมายหลายประเภทมาก มีความ
จำเป็นที ่จะต้องเลือกให้เหมาะกับงาน กราฟบางแบบ
อาจจะดูสวยแต่ไม่สามารถนำไปใช้งานต่อได้ หรือยากต่อ
ความเข้าใจ หรืออาจจะซับซ้อน ใช้เวลาในการอ่านและทำ
ความเข้าใจได้ยาก  กราฟด้านซ้ายเป็นกราฟที่สร้างข้ึนมา 
เพื ่อเปรียบเทียบยอดขายสินค้าในแต่ละจังหวัด ซึ ่งดู
ซับซ้อนมากๆ โดยกราฟด้านขวา เป็นกราฟที่เรียบง่าย มี
การจัดกลุ ่มข้อมูล และมีการเน้นในกราฟที่ต้องการจะ
นำเสนอ ดังร ูปที ่  2 การเล ือกกราฟให ้เหมาะสมกับ
ประเภทงาน 
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รูปที่ 2 การเลือกกราฟให้เหมาะสมกับประเภทงาน 
 
2.7 มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ท (Likert rating 
scale) 
ล ักษณะของมาตราส ่วนประมาณค ่ าของล ิ เค ิร์ท
ประกอบด้วยส่วนสําคัญ 2 ส่วน คือ 1) ส่วนที่เป็นข้อความ 
ค ําถามหร ือสถานการณ์ท ี ่ก ําหนด ม ักจะม ีล ักษณะ
สอบถามความคิดเห็น ความรู ้ส ึก หรือทัศนคติ หรือ
พฤติกรรมที ่ แสดงออกของบุคคลที ่ต ้องการว ัด ซึ่ ง
ข้อความดังกล่าวอาจเป็นได้ทั้งทางบวกหรือทางลบ เช่น 
กายภาพบําบัดมีประโยชน์สําหรับประชาชนระดับใด ขณะ
เดินท่านมีความรู้สึกปวดระดับใด เป็นต้น 2) ส่วนที่เป็น
คําตอบ มักเป็นการกําหนดค่าระดับความรู ้สึก ความ
คิดเห็น ทัศนคติ หรือพฤติกรรมที่แสดงออก  
มาตราส่วนประมาณค่าของลิเคิร์ทจะกําหนดคําตอบเป็น 
5 ระดับ ในระดับสนับสนุนถึงระดับไม่สนับสนุน ระดับ
เห็นด้วยถึงระดับไม่เห็นด้วย เป็นต้น ซึ่งมาตราส่วนลิเคิร์ท 
อาจใช้ตัวเลขแสดงการจําแนกระดับพฤติกรรมได้ 5 ระดับ
ค ือ 5, 4, 3, 2, 1 โดยให ้ 5 หมายถึง ความร ู ้ส ึกหรือ
พฤติกรรมที่แสดงออกมาในระดับมากและลดลงเรื่อยๆ
จนถึงระดับ 1 ซึ่งหมายถึงระดับน้อย 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงานการวิจัยใช้ 
Adapt Waterfall Model ชึ่งเป็นไปตาม The SDLC 
and SIXMA an essay on which is which and why 
เน่ืองจากมีการพัฒนาออกมาเป็นระยะและสามารถ
กลับไปแก้ไขงานในข้ันตอนก่อนหน้าได้ ดังรูปที่ 3 ข้ันตอน
และวิธีการดำเนินงานการวิจัย 

 

 
 

รูปที่ 3 ข้ันตอนและวิธีการดำเนินงานการวิจัย 
  

ก่อนดำเนินการวิจัยผู้วิจัยได้ทำการเข้าไปศึกษา
ความเป็นไปได้ของของการพัฒนาระบบ (Phase 1) ทั้ง
ทางด้านเทคนิค ด้านความคุ้มทุน รวมถึงระยะเวลาการ
ปฎิบัติงานที่จะส่งผลให้งานวิจัย หรือ โครงการจะบรรลุ
วัตถุประสงค์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ 

จากขั ้นตอนและวิธีการดำเนินงานการวิจัย 
ผู ้วิจัยจะเข้าไปทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ ้นสหกรณ์
การเกษตรสันป่าตอง (Phase 1) ในรูปที่ 3 และได้ผลลัพธ์
ออกมา ดังรูปที่ 4 ปัญหาที่เกิดขึ้นสหกรณ์การเกษตรสัน
ป่าตอง 

 

 
 

รูปที่ 4 ปัญหาที่เกิดข้ึนสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 



77 
 

 

 

 
 

รูปที่ 5 แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) 
 

โดยทำการจัดเก็บข้อมูลจริงจากเจ้าของร้าน
และผู ้ใช ้งานภายในร้านแล้วนำข้อมูลที ่ได้มาทำการ
วิเคราะห์ โดยกำหนดขอบเขตและกระบวนการที่เกิดข้ึน
ภายในร้านเพ่ือให้ได้เอกสารความต้องการของผู้ใช้ (User 
Requirement Specification) พร้อมทั้งประเมินผลกอ่น
ดำเนินการในข้ันตอนถัดไป 

หลักจากนั้นผู้วิจัยจึงนำเอกสารความต้องการ
ของผู้ใช้ที่ผ่านการตรวจสอบจากเจ้าของร้าน ไปทำการ
ออกแบบ (Phase 3) โดยทำการเขียนแผนภาพบริบท 
(Context Diagram) แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram) ดังร ูปท ี ่  5 การออกแบบฐานข้อม ูล (ER – 
Diagram) พร้อมทั้งออกแบบหน้าจอ เพื ่อให้ได้เอกสาร
การออกแบบระบบ (Detail Design System) 

(Phase4) นักเขียนโปรแกรม (Programmer) 
จะนำเอกสารการออกแบบระบบไปเขียนโปรแกรมตามท่ี
ได้วิเคราะห์และออกแบบไว้ พร้อมทั้งทดสอบระบบอย่าง
ละเอียด (Phase 5) ก่อนนำระบบที่เสร็จสมบรูณ์ไปติดต้ัง
ภายในสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

และข้ันตอนสุดท้ายของการวิจัย ผู้วิจัยได้ทำการ
ประเมินผลการทำงานที่เกิดข้ึน (Phase 6) และทำการ
แก้ไขระบบ กรณีที่เกิดปัญหาข้ึน 

 
4. ผลการวิจัย  

4.1 ผลการพัฒนาระบบ 
การจัดทำวิจัยการพัฒนาระบบบริหารจัดการ 

ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร 
กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง มีผลการ
ดำเนินงานแบ่งตามผู้ใช้ ดังน้ี 

4.1.1 ส่วนการทำงานของผู้จัดการ สามารถ
จัดการข้อมูลพนักงานและข้อมูลลูกค้า สามารถดูรายงาน 
กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบยอดขาย ยอดซื้อสินค้า
เกษตรตามช่วงเวลา ต่างๆของระบบและแก้ไขราคารับซื้อ 
ราคาขายสินค้าได้ ดังร ูปที ่ 6 รายงานทั้งหมดสำหรับ
ผู ้จัดการ และรูปที ่ 7 กราฟแสดงผลการเปรียบเท ียบ
ยอดขาย 
 

 

รูปที่ 6 รายงานทั้งหมดสำหรับผู้จัดการ 
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รูปที่ 7 กราฟแสดงผลการเปรียบเทียบยอดขาย 
 

4.1.2 ส่วนการทำงานของแผนกรวบรวม  
หน้าจอบันทึกข้อมูลการซื ้อของผลผลิต เพิ ่ม ลบ และ
แก้ไขข้อมูลรายการสินค้าและสามารถดูรายงานต่างๆของ
ระบบได้ ดังรูปที่ 8 การซื้อของผลผลิตทางการเกษตร 
 

 

รูปที่ 8 การซื้อของผลผลิตทางการเกษตร 
 

4.1.3 ส่วนการทำงานของแผนกแปรรูป  
หน้าจอบันทึกข้อมูลการขอเบิกสินค้า และสามารถบันทึก
ข้อมูลและจัดการข้อมูลการแปรรูปสินค้า และ สามารถดู
รายงานต่างๆของระบบได้ ดังรูปที่ 9 หน้าจอบันทึกข้อมูล
การขอเบิกสินค้า 
 

 

รูปที่ 9 หน้าจอบันทึกข้อมูลการขอเบิกสินค้า 
 

4.1.4 ส่วนการทำงานของแผนกการขาย สามารถบันทึก
ข้อมูลการขายสินค้า และสามารถบันทึกข้อมูลและจัดการ
ข้อมูลการสั ่งบรรจุภัณฑ์สินค้า และ สามารถดูรายงาน
ต่างๆของระบบได้ ดังรูปที่ 10 หน้าจอบันทึกข้อมูลการ
ขายสินค้า 
 

 

รูปที่ 10 หน้าจอบันทึกข้อมูลการขายสินค้า 
 

4.1. 5 ส่วนการทำงานของแผนกขนส่ง สามารถบันทึก
ข้อมูลการขนส่งสินค้า และ สามารถดูรายงานต่างๆของ
ระบบได้ ดังรูปที่ 11 หน้าจอบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้า 
 

 

รูปที่ 11 หน้าจอบันทึกข้อมูลการขนส่งสินค้า 
4.2 การประเมินผลความพึงพอใจ 

การประเมินผลความพึงพอใจจากใช้งานระบบดังกล่าว
และได้ทำการการวิเคราะห์ผลจากจากแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็นผู้ดูแลระบบจำนวน 1 คน ผู้ตอบแบบประเมินที่
เป็นพนักงานจำนวน 2 คน ผู้ตอบแบบประเมินที ่เป็น
สมาชิกจำนวน 15 คน ผู้ตอบแบบประเมินที่เป็นผู้ใช้ทั่วไป
จำนวน 32 คน โดยมีการกำหนดค่าระดับคะแนนความพึง
พอใจ ดังน้ี 

ระดับความพึงพอใจ  คะแนน  
มากท่ีสุด    5  
มาก    4  
ปานกลาง   3  
น้อย    2  
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ปรับปรุง    1  
และใช้เกณฑ์แปลความหมายค่าเฉลี่ยจาก

แบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า ดังน้ี 
คะแนนระหว่าง   
4.50 – 5.00 หมายถึง พึงพอใจมากท่ีสุด  
3.50 - 4.49 หมายถึง พึงพอใจมาก  
2.50 - 3.49 หมายถึง พึงพอใจปานกลาง  
1.50 - 2.49 หมายถึง พึงพอใจน้อย  
1.00 - 1.49 หมายถึง ควรปรับปรุง 
การประเมินความพึงพอใจความสามารถของ

ระบบโดยรวมของการพัฒนาระบบ จากการทดสอบผล
การทำงานของโปรแกรมพบว่า โปรแกรมสามารถทำงาน
ได้อย่างถูกต้อง 100% และได้ผลสรุปความพึงพอใจต่อ
การใช้งาน ดังรูปที ่ 12 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพ
และการใช้งานระบบ 

 
 
 

 
 
รูปที่ 12 ความพึงพอใจต่อประสิทธิภาพและการใช้งาน
ระบบ 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากวัตถุประสงค์ในโครงการวิจัยการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร กรณีศ ึกษาสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง 

ผ ู ้จ ัดทำได ้ศ ึกษาการทำงานระบบงานเดิมและเก็บ 

รวบรวมข้อมูลของระบบบริหารจัดการ ศูนย์รวบรวมและ

แปรร ูปผลผล ิตทางการเกษตร กรณีศ ึกษาสหกรณ์

การเกษตรสันป่าตอง เพื่อใช้ในการวิเคราะห์ปัญหา และ

หาทางแก้ไขปัญหา ผลการศึกษาพบว่าปัญหาของระบบ

บริหารจัดการ ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง คือ  

1. สำหรับฝ่ายรวบรวมและฝ่ายขายเกิดปัญหา

จาก มีเอกสารซื ้อ – ขาย ของสหกรณ์เกิดการสูญหาย 

หรือชำรุดจากการจัดเก็บที่ไม่มีความปลอดภัย ไม่สามารถ

ค้นหาเอกสารเมื ่อต้องการเอามาใช้งาน จึง ต้องมีการ

จัดทำเอกสารใหม่จึงทำให้เกิดความล่าช้าในการทำงาน 

และไม่มี ปลอดภัยต่อเอกสารที่สำคัญ  

2. สำหรับฝ่ายแปรรูปเกิดปัญหาจาก การขอ

เบิกสินค้าเพ่ือแปรรูป ต้องมีการจัดทำเอกสารเพ่ือส่งไปยัง

ฝ่ายรวบรวม ทำให้เกิดความล่าช้าในการเดินเอกสาร และ

มีโอกาส ผิดพลาดสูง  

3. สำหรับผู้จัดการเกิดปัญหาคือ การเช็คยอด

การซื้อ – ขาย ทำได้ยากและมีโอกาสเกิดความผิดพลาด

สูง 

ทั้งนี้เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าวจึงได้ทำการพัฒนา

ระบบบริหารจัดการ ศูนย์รวบรวมและแปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์การเกษตรสันป่าตอง โดย

จัดทำระบบจัดเก็บข้อมูลเอกสารต่างๆ เพื่อให้ ปลอดภัย

จากการสูญหายต่อมูลต่างๆ และช่วยในการดูรายละเอียด

ต่างๆของข้อมูลสหกรณ์ และ ยังมีระบบการขอเบิกสินค้า

ที่ทำให้มีความถูกต้องและแม่นยำ ระแบบแจ้งเตือนการ

อัพเดตราคาลำไยผ่านไลน์ ระบบการแสดงกราฟยอดซื้อ – 

ขายให้ผู้จัดการได้ทราบว่าภายในวันเกิดการซื้อ – ขายไป

ทั้งหมดเท่าไหร่ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ ศูนย์รวบรวม

และแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร กรณีศึกษาสหกรณ์

การเกษตรสันป่าตอง จัดทำขึ้นเพื่อสนับสนุนบุคลากรทุก

ส ่วนของส ่วนสนับสนุนการดำเนินงานของสหกรณ์

การเกษตรสันป่าตอง เพ่ือช่วยให้การทำงานสะดวกและมี

ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น โดยจะ นำเสนอในรูปแบบ
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เว็บไซต์(Website) ง่ายต่อการใช้งาน และจัดการข้อมูล

ต่าง ๆ ตามท่ีต้องการเพราะจะมีเมนูการใช้งานที่แบ่งแยก

ชัดเจนและทำให้การ ดำเนินงานมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 โครงการวิจัยครั ้งนี ้ สำเร็จลุล่วงไปได้ด ้วยดี

เนื ่องจากได้รับความกรุณาเป็นอย่างดียิ ่งจาก สหกรณ์

การเกษตรสันป่าตอง ที่ได้ให้คำปรึกษาและคำแนะนำใน

การจัดทำวิจัยเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการวิจัยให้

เสร็จสมบูรณ์ ส่งผลให้เกิดความเข้าใจและให้ข้อมูลต่าง ๆ 

ในการพัฒนาระบบในครั้งนี้ ตลอดจนให้ความร่วมมือใน

เรื่องของการจัดหาเอกสาร รายละเอียด ข้อมูลตัวอย่าง

ต่าง ๆ ท่ีจำเป็นต่อการพัฒนาระบบมา 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยนี้เป็นการวิจัยแบบมีส่วนร่วมของชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีและการควบคุมภายในพร้อมทั้งจัดทำคู่มือ กลุ่มประชากรที่ใช้ในการศึกษาคือ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์  OTOP ตำบล
หนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก 
และการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เน้ือหาและการสนทนากลุ่ม 
 ผลการวิจัยพบว่า ได้ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายในโดยการใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป SeniorSoft Professional ในระบบ Point Of Sales : POS ร่วมกับโปรแกรม Excel ในการบันทึกบัญชี และจัดทำ
รายงานทางการเงิน จากผลการทดลองปฏิบัติ พบว่าผู้ที่เกี่ยวข้องมีความเข้าใจในระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ
ควบคุมภายในที่ดีข้ึน และสามารถจัดทำรายงานยอดขายสูงสุด ต่ำสุด รายงานสินค้าคงคลัง รายงานกำไรข้ันต้น และจัดทำงบ
กำไรขาดทุนได้ อีกทั้งสามารถนำไปใช้ในการบริหารจัดการและส่งเสริมอาชีพ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วย ทั้งน้ี
นักวิจัยได้จัดทำคู่มือระบบ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่การปฏิบัติงานของศูนย์ฯ และได้รับผลการประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาระบบและคู่มือ อยู่ระดับดีมาก แสดงถึงระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นมีประสิทธิภาพ และสามารถนำไปใช้ในการ
สร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน ได้จริง  
 
คำสำคัญ :  ระบบสารสนเทศทางการบัญชี, การควบคุมภายใน, เศรษฐกิจพอเพียง 
 

ABSTRACT 
This study is a social participated research. The research objective was to design and develop the 

accounting information system and the internal control of the OTOP products distribution center in Tambol 
Nongpakhrang, Amphoe Mueang, and Chiang Mai Province, including its handbook. Data collection was done 
using an in-depth interview and content analysis method and focus group discussion was used to analyze 
data. 

The study revealed the package tool inaugurated by the researcher using a Senior Soft Professional 
in Point of Sales: POS with Excel application software. The research showed that stakeholders were more 
understandable in the accounting information system and internal control. Moreover, the paper affirmed a 
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great deal of ability to prepare sales, inventory, and gross profit reports, including preparing statements of 
income to engage in accordance with the Sufficiency Economic Philosophy efficiently. The researcher also 
provided the user’s friendly handbook of the program for the center. It was found that the users were 
highly satisfied with the advantages of the handbook, which explains that the information system developed 
was more satisfactory and lead the community to be reliable. 
 
Keywords: Accounting information system, Internal control, Sufficiency economy 
 
1. บทนำ  

การวางรากฐานของช ุมชนเป็นส ิ ่งท ี ่สำคัญเพ่ือ
เสร ิมสร้างความเข ้มแข็งของชุมชน ตามหล ักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และสร้างภูมิค ุ ้มกันที ่ดี 
ภายใต้บริบทของชุมชน เพื ่อรองรับกับกระแสของการ
เปลี่ยนแปลงของระบบเศรษฐกิจ หากชุมชนสามารถสร้าง
งาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้และทราบถึงรายได้ ค่าใช้จ่าย
และกำไรขาดทุนที่แท้จริง ทราบถึงฐานะการเงินที่แท้จริง
ของตนเอง มีการบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ ไม่กู้เงิน
จนเกินกำลังฐานะ จะสามารถแก้ไขปัญหาความยากจน
ของประชาชน และอยู่ร ่วมกันอย่างสงบสุข ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง   

เทศบาลตำบลหนองป่าครั ่ง อยู ่ห ่างจากตัวเมือง
เชียงใหม่ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 1 กิโลเมตรเป็น
ชุมชนกึ่งเมืองกึ ่งชนบท ผลจากการขยายตัวของชุมชน
เม ือง ในช ่วงท ี ่ผ ่านมา เทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
สำนักงานพัฒนาชุมชน หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน
หลายแห่ง  ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มีการจัดตั ้งกลุ่มอาชีพ 
การฝึกอบรมอาชีพแขนงต่าง ๆ ให้กับประชาชนอย่าง
ต่อเนื่อง อีกทั้งมีการกระตุ้นให้กลุ่มวิสาหกิจ กลุ่มอาชีพ
ต่าง ๆ พัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ ่ม เพื่อเข้าร่วมโครงการ
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) อย่างต่อเนื่อง เกิดผล
เป็นที ่ประจักษ์ว่า ประชาชน มีอาชีพ มีรายได้เพิ ่มข้ึน 
อย่างไรก็ตามพบว่าที ่ผ ่านมา        มีปัญหาด้านการ
ควบคุมภายในและระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ไม่
เหมาะสม ทำให้เกิดปัญหาบริหารจัดการภายใน กล่าวคือ 
มีการจัดทำบัญชีอย่างง่าย บันทึกบัญชี    ไม่เป็นปัจจบุัน 
สินค้าที่จำหน่ายมีหลายชนิด บางประเภทเป็นสินค้ารับ
ฝากขาย และบางประเภทเป็นสินค้าท่ีซื้อมา เพ่ือขาย และ

ไม่สามารถจัดทำรายงานสรุปยอดเจ้าหนี ้และลูกหน้ี
คงเหลือ  นอกจากนี้ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องขาดความรู้ ความ
เข ้าใจในการจ ัดทำบ ัญชี   ไม ่สามารถสร ุปผลการ
ดำเนินงานที่แท้จริง เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ เกศชฎา  
ธงประชาและคณะ (2557) และผลการวิจัยของ ศิริรัตน์ 
เจนศิริศักดิ์และคณะ (2554) และอรกัญญา โฆษิตานนท์ 
(2557) พบปัญหาการจัดทำบัญชีอย่างง่ายและไม่สามารถ
นำตัวเลขทางบัญชีมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ
ได้  คณะผู้วิจัยมีความเห็นร่วมกันว่า หากมีการศึกษาวิจัย
และพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุม
ภายในที่เหมาะสมให้กับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่น้ี จะเป็น
สิ่งที่เป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อชุมชน ทั้งในส่วนของกลุ่ม
อาชีพ กลุ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ่มผู้ประกอบการ OTOP ใน
ชุมชน และศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมถึงเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานกำกับดูแล เช่น เทศบาลตำบล
หนองป่าครั่ง และเป็นฐานข้อมูลสำคัญทางเศรษฐกิจของ
ประเทศต่อไป ซึ ่งหากมีการพัฒนาระบบบัญชีและการ
ควบคุมภายในที่เหมาะสมแล้ว จะทำให้มีข้อมูลทางบัญชี
การเง ิน ท ี ่ถ ูกต ้อง เช ื ่อถ ือได ้ และสามารถนำไปใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการได้อย่าง มีประสิทธิภาพ 
อีกทั้งสามารถใช้ข้อมูลเพื่อการพยากรณ์สถานะทางการ
เง ินในอนาคต วัตถุประสงค์ของการวิจ ัยครั ้งนี ้ เพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีและ
การควบคุมภายในของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP    
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยใช้กรณีศึกษาของ ศูนย์
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหนองป่าครั ่ง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีกรอบแนวคิดงานวิจ ัย ในการหาแนว
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ทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และการควบค ุมภายใน พร ้อมทั ้งจ ัดทำค ู ่ม ือระบบ
สารสนเทศทางการบ ัญชี และการควบค ุมภายในที่
เหมาะสม เพื ่อให้ฝ่ายบริหารได้รับข้อมูลทางการเงินที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ ซึ่งจะสามารถนำไปวางแผนส่งเสริม
อาชีพ พัฒนาชุมชน เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน
อย่างย่ันยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ทีมนักวิจ ัยได้ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจ ัยที่
เก่ียวข้อง ดังน้ี  

ระบบบัญชี คือ ระบบการจัดเก็บข้อมูลทางการเงิน
อันประกอบด้วยแบบฟอร์มเอกสารทางการเงินต่างๆ ที่
เป ็นหล ักฐานในการบันทึกทางการบ ัญช ี ตลอดจน
เครื่องมืออุปกรณ์ วิธีการรายงานต่างๆ ที่ได้นำมาใช้ในการ
รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับการดำเนินงานและการเงินของ
กิจการ เพ่ือช่วยให้ฝ่ายจัดการสามารถปฏิบัติหน้าที่อันอยู่
ในความรับผิดชอบของตนเองให้ลุล่วงไปด้วยดี และเพ่ือ
เสนอข้อมูลแก่บุคคลภายนอกผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจการ
ได้มีข้อมูลเพื ่อการบริหารตามวัตถุประสงค์ (ดุษณี ส่อง
เมือง, 2552) 

ระบบสารสนเทศทางการบัญชี คือ ระบบที่ประกอบ
ไปด้วย ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ บุคลากร ข้ันตอนการทำงาน 
การควบคุมภายใน และ ข้อมูลและสารสนเทศ (ศรัณย์       
ชูเกียรติ, 2557) 

การควบคุมภายใน คือ กระบวนการปฏิบัติงานที่
คณะกรรมการองค์การ ฝ่ายบริหารและพนักงานในองค์กร
สร้างข้ึน เพ่ือให้ความมั่นใจอย่างสมเหตุสมผลเก่ียวกับการ
บรรลุวัตถุประสงค์สำคัญ คือ 1) ประสิทธิภาพประสิทธิผล
ของการปฏิบัติงาน 2) ความเชื่อถือได้ของรายงานทางการ
เง ินการบัญชี 3) การปฏิบัติตามกฎหมายสัญญาและ
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง (อุษณา ภัทรมนตรี, 2558) 

ขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี 
ประกอบด้วย 1) การศึกษาการดำเนินธุรกิจขององค์กรใน
ภาพรวม 2) การศึกษาและวิเคราะห์กิจกรรมทางธุรกิจใน
แต่ละวงจรและระบบย่อย 3) การศึกษาและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศที ่ท ันสมัย 4) การวิเคราะห์สิ่ง

คุกคามที่อาจจะเกิดข้ึนในแต่ละวงจรและระบบย่อย   5) 
การออกแบบองค์ประกอบต่างๆ ของระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี 6) การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีตามที่ได้ออกแบบ 7) การติดตามผลการนำระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีมาใช้ (ศรัณย์ ชูเกียรติ, 2557) 

โปรแกรม SeniorSoft Professional ระบบ Point 
of Sale : POS เป็นโปรแกรมสำหรับการขายหน้าร้านใช้
สำหรับการขายสินค้าหน้าร ้านและการบันทึกข้อมูล
เกี่ยวกับสินค้าคงคลัง รวมถึงการจัดทำรายงานการขาย 
(บริษัท      ซีเนียร์ซอฟท์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด, 2559) 

นอกจากนี้ทีมนักวิจัยได้ทบทวนงานวิจัยต่างๆ ที่
เก่ียวข้อง พบว่า ปัญหาการจัดทำบัญชีของวิสาหกิจชุมชน 
และกลุ่มผลิตภัณฑ์ OTOP ส่วนใหญ่เกิดจากความรู้ ความ
เข้าใจของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทำบัญชี การขาดระบบ
เอกสารที่ดีเนื่องจากงบประมาณมีจำกัด และการไม่เห็น
ความสำคัญของการใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางการบัญชี 
ซึ่งสอดคล้องกับศิริรัตน์  เจนศิริศักดิ์ และคณะ (2554) 
ภายหลังจากการวิจัย พบว่า กลุ่มผู้ผลิตตามโครงการหน่ึง
ตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่จัดทำบัญชีอย่างง่าย โดย
แสดงรายรับและรายจ่ายเท่านั ้น ไม่มีการนำตัวเลขมา
วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจอื่นๆ และส่วน
ใหญ่ไม่ต้องการระบบบัญชีที่มีความซับซ้อน มีเพียงกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนเท่านั้นที่มีการจัดทำบัญชี เพราะถูกบงัคับ
โดยข้อบังคับของการจัดตั้งวิสาหกิจชุมชน แต่ไม่มีการนำ
ตัวเลขทางบัญชีมาวิเคราะห์เพ่ือใช้ในการบริหารจัดการ   

นอกจากนี้ยังสอดคล้องกับผลการศึกษาของมานิตย์ 
มานุษยานนท์ (2551) ผลการวิจัยพบว่า ในอดีตผู้นำกลุ่ม
ไม่ทราบผลการดำเนินงาน เนื ่องจากไม่ได้จัดทำระบบ
สำหรับจัดเก็บข้อมูลทางบัญชีด้วยระบบคอมพิวเตอร์ และ
ไม่มีแบบฟอร์มเอกสารที่เป็นมาตรฐานใช้งาน ดังนั้นเพ่ือ
เป็นการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนให้เข้มแข็ง จึงควรมีการ
ออกแบบและพัฒนาให้มีระบบบัญชีที่ดี เพื่อเป็นต้นแบบ
และแนวทางในการปฏิบ ัต ิงานของช ุมชนต่างๆ ซึ่ ง
สอดคล้องกับการศึกษา ของเกศชฎา ธงประชา และคณะ 
(2557) กล่าวว่า การพัฒนาระบบบัญชีตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง และให้ความรู้ความเข้าใจในการ
จัดทำบัญชีอย่างเป็นระบบ แบ่งเป็น 3 ส่วน 1) มีระบบ
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บัญชีที ่เหมาะสม 2) มีเอกสารที ่ใช้ในการจัดทำบัญชี 
ถูกต ้องและสามารถตรวจสอบได้  3) การออกแบบ
โครงสร้างการบริหารที่เหมาะสม 

จากการสังเคราะห์ข้อมูลดังกล่าวทีมนักวิจัยจึงได้
ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัย ดังน้ี 

 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วน

ร่วม (Participatory Action Research :PAR) มีขอบเขต
การวิจัยดังน้ี 

1)  ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
และศูนย์นวดแผนไทย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  

2)  ขอบเขตด้านเนื ้อหา ศึกษาการจัดทำบัญชีและ
การควบคุมภายในเกี่ยวกับการรับเงิน การจ่ายเงิน บัญชี
สินค้าคงคลัง พร้อมทั้งออกแบบและพัฒนาคู่มือระบบ
สารสนเทศทางการบ ัญช ีและการควบค ุมภายในที่
เหมาะสม 

3) ขอบเขตด้านประชากร ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP และศูนย์นวดแผนไทย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่  

4)กลุ่มตัวอย่างผู ้ให้ข้อมูล คือ เจ้าหน้าที ่ของศูนย์
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และศูนย์นวดแผนไทย ตำบล
หนองป่าครั่ง  และ ผู้กำกับดูแล  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1. แบบบันทึกการสังเกตการณ์ โดยสังเกตการณ์

การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ ในการขายสินค้า       
รับชำระเงิน จัดทำเอกสารทางการบัญชีและบันทึกขอ้มูล
ในคอมพิวเตอร์ ทั้งในระบบเดิมและระบบใหม่ 

2. แบบบันทึกการสัมภาษณ์ โดยสัมภาษณ์แบบ
เจาะลึก เจ้าหน้าที ่ของศูนย์ฯ เพื ่อศึกษาและทำความ
เข้าใจกิจกรรมการดำเนินงานและการจัดทำบัญชีของศูนย์ 

3. แบบบันทึกการสนทนากลุ่ม ดังน้ี 1) สนทนา
กลุ่มร่วมกันระหว่างทีมนักวิจัย ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ศูนย์ฯ เพื ่อสรุปประเด็นปัญหาจากการจัดทำบัญช ีใน
ระบบเดิมและจุดอ่อนการควบคุมภายในของระบบบญัชี
เดิม พร้อมทั้งสำรวจความต้องการของผู้บริหารเกี่ยวกับ
การใช้ข้อมูลทางการบัญชีเพ่ือการวางแผนและตัดสินใจใน
การบริหารจัดการของศูนย์ฯ นอกจากนั้นทีมนักวิจัยได้
ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี โดย
สนทนากลุ่มอีกครั ้ง  เพื ่อชี ้แจงทำความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ระบบสารสนเทศฯ ที่ออกแบบและพัฒนาใหม่ เพื่อความ
เข้าใจที่ถูกต้องและนำไปสู่การทดลองปฏิบัติงานจริง และ
ประชุมกลุ ่มเพื ่อสรุปผลการทดลอง   2) สนทนากลุ่ม
ระหว่างทีมนักวิจัย เพื ่อสรุปผลและออกแบบ พัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายใน 
รวมถึงปรับปรุงระบบตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ 
พร้อมทั้งปรับปรุงระบบหลังจากได้มีการนำเอาระบบไป
ทดลองปฏิบัติจริง 3) สนทนากลุ่มเพื่อจัดทำคู่มือระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายใน 

4. แบบประเมินความพึงพอใจของผู ้บริหารและ
เจ้าหน้าที ่ศูนย์ฯ เพื ่อวัดความพึงพอใจในการพัฒนา
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี 

 
วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 

1. ข้อมูลปฐมภูมิเป็นการรวบรวมข้อมูลโดยลง
พ ื ้ น ท ี ่ เ พ ื ่ อ ส ั ม ภ า ษ ณ ์ แ บ บ เ จ า ะ ล ึ ก  ( In Depth 
Interview)  
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2. ข้อมูลทุติยภูมิ เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูล
การออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชี และระบบการควบคุมภายใน จากบทความทาง
วิชาการ วารสาร เอกสารและรายงานการวิจัย และ
เก็บรวบรวมจากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชี
ของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหนองป่า
ครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการวิเคราะห์เน้ือหา
(Content Analysis) โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ นักวิจัยวิเคราะห์
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์และสังเกตการณ์ ถึงข้อมูล
ทางบัญชี ขั ้นตอนกระบวนการจัดทำบัญชี และการ
วัดผลการดำเนินงาน รวมถึงความรู้  ความเข้าใจใน
การจัดทำบัญชี และความเหมาะสมของการควบคุม
ภายใน 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ นักวิจัยร่วมกัน
วิ เคราะห์และสังเคราะห์เนื ้อหาเพื ่อทบทวนแนวคิด
ทฤษฎีที ่ เกี ่ยวข้อง และออกแบบระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชี และจัดทำคู่มือเพื่อรับคำแนะนำจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิในการปรับปรุงแก้ไขให้ระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการควบคุมภายใน มีความสมบูรณ์  
หลังจากนั้นจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่ศูนย์ฯ และนำ
ระบบที่พัฒนาข้ึนไปทดลองปฏิบัติจริง เพื ่อจัดทำคู ่มือ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายใน 
ฉบับสมบูรณ์ให้เจ้าหน้าท่ีศูนย์ฯ นำไปใช้ต่อไป  

นอกจากนั้นนักวิจัยได้ประเมินระดับความพึงพอใจ
ของระบบระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ

ควบคุมภายใน โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย (�̅�)  
 

ขั้นตอนในการดำเนินงานวิจัย 
1. ศึกษากิจกรรมการดำเนินงานและการจัดทำบัญชี

ของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และศูนย์นวดแผน
ไทย    ทีมนักวิจัยได้เก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการบัญชี
และการควบคุมภายในของศูนย ์จำหน่ายผลิตภ ัณฑ์ 
OTOP และศูนย์นวดแผนไทย และได้สอบถามถึงความ
ต้องการของผู้บริหารโดยการสัมภาษณ์เชิงลึก 

2. ศึกษาการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
การรับเงิน การจ่ายเงิน และบัญชีสินค้าคงคลัง การจัดทำ
รายงานทางการเงินของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
และศูนย์นวดแผน ทีมนักวิจัยและพนักงานการเงินและ
บัญชีของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และศูนย์นวด
แผนไทย ได้ร่วมกันสนทนากลุ่ม เพื ่อวิเคราะห์ปัญหา
ทางด้านการควบคุมภายใน การจัดทำเอกสาร การจัดทำ
บัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงิน รวมถึงการใช้
ประโยชน์ของข้อมูลทางบัญชี 
3. ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี

และการควบคุมภายในของศูนย ์จำหน่ายผลิตภ ัณฑ์ 
OTOP และศูนย์นวดแผนไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  นักวิจ ัยนำข้อม ูลที ่เก ี ่ยวข ้องมา
วิเคราะห์และสังเคราะห์ โดยการเชื ่อมโยงกับทฤษฎีที่
เก ี ่ยวข้อง เพื ่อออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการควบคุมภายใน 
4. จัดทำคู ่มือระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ

ควบคุมภายในของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP รวมทั้ง 
นำระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายใน
นำไปทดลองปฏิบัติจริงกับผู้เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสอบถาม
ความพึงพอใจของผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยใช้แบบสอบถาม 
5. ถ่ายทอดองค์ความรู ้ส ู ่ช ุมชนอื ่นเพื ่อสร ้างความ

เข้มแข็งและย่ังยืน 
 
4.ผลการวิจัย 

ทีมนักวิจัยได้ลงพื้นที่เข้าเก็บรวบรวมข้อมูลจากการ
สอบถามและสังเกตการณ์การทำงาน รวมถึงการสนทนา
กลุ่ม เพื่อค้นหาปัญหาการจัดทำบัญชี และจุดอ่อนการ
ควบคุมภายในที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยผลการวิจัยสามารถ
แบ่งได้เป็น 4 ส่วน ดังน้ี 
1. กิจกรรมการดำเนินงานของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP และศูนย ์นวดแผนไทย ตำบลหนองป่าครั่ง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ทำหน้าที ่เสมือนตัวแทน
กระจายสินค้าของผลิตภัณฑ์ชุมชน ซึ่งกลุ่มอาชีพแต่ละ
กลุ่ม ที่อยู่ภายใต้การดูแลของเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง 
นำเอาสินค้าที่กลุ่มอาชีพผลิตขึ้นมาขายหรือฝากขาย ณ 
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ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ไดจ้าก
การผลิตของสมาชิกในกลุ่มอาชีพของเทศบาลตำบลหนอง
ป่าครั่ง โดยผลิตภัณฑ์ของกลุ่มอาชีพ ได้แก่ บายศรี สบู่
สมุนไพร ผลิตภัณฑ์สปา ถ้วยรางวัลเซรามิค เป็นต้น ลูกค้า
ของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ได้แก่ นักท่องเท่ียว ผู้
ที่มาศึกษา ดูงาน และผู้มาใช้บริการศูนย์นวดแผนไทย 

ศูนย์นวดแผนไทย เป็นกลุ ่มอาชีพอีกกลุ่มหนึ่งใน
ตำบลหนองป่าครั ่ง ซึ ่งมีสมาชิก (พนักงานนวด) ทั ้งคน
หนุ่มสาวและผู้สูงอายุที่เป็นผู้ให้บริการรวมเฉลี่ย ประมาณ 
40-50 คนต่อวัน การให้บริการส่วนใหญ่เป็นการให้บริการ 
ณ ศูนย์นวดแผนไทย และมีการให้บริการนอกสถานที่
เพียงเล็กน้อย รายได้จากการให้บริการนวดและสปา มี
จำนวนมากถึง 90% ของรายได้รวมทั้งหมด (ศูนย์ OTOP 
และ ศูนย์นวดแผนไทย) 
 
2.ศึกษาการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในเกี่ยวกับ
การรับเงิน การจ่ายเงิน และบัญชีสินค้าคงคลัง การ
จัดทำรายงานทางการเงิน ของศูนย์จำหน่ายผลิตภณัฑ์ 
OTOP และศูนย ์นวดแผนไทย ตำบลหนองป่าครั่ง 
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านการบัญชีและการ
ควบคุมภายในของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และ
ศูนย์นวดแผนไทย จากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ทำงาน 
และการสนทนากลุ่ม พบว่ามีเอกสารประกอบการลงบัญชี 
แต ่ไม ่ครบถ้วนและสมบูรณ์ และพนักงานไม ่ได ้จบ
การศึกษาด้านบัญชี  จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเอกสาร
ลักษณะใดที่เหมาะสมเป็นเอกสารที่เชื่อถือได้ในทางบัญชี 
รวมถึงไม่ทราบถึงการควบคุมภายใน และความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ ้นจากการรับเงินและจ่ายเงิน โดยขาดเอกสารที่
เชื่อถือได้ ทางทีมนักวิจัยได้ให้คำแนะนำและให้ความรู้
เก ี ่ยวก ับเอกสารที ่ถ ูกต ้อง ตามหล ักการทางบ ัญชี  
นอกจากนี ้ย ังพบว่าผู ้กำก ับดูแลไม่ได ้เน้นให้เห็นถึง
ความสำคัญของการมีเอกสารประกอบการลงบัญชีที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ ่งหากตระหนักถึงความสำคัญของ
ปัญหาดังกล่าว และกำกับดูแลอย่างเข้มงวด จะทำให้การ
ทำงานเป็นระบบ มีความโปร่งใสในการทำงาน และ
ป้องกันปัญหาเกี่ยวกับการทุจริตทางการเงินได้   

ทีมวิจัยได้สอบถามถึงความต้องการของผู้บริหารและ
ผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ ยวข ้อง พบว ่าม ีความต ้องการใช ้โปรแกรม 
SeniorSoft Professional ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้อยู ่เดิม 
และทางศูนย์ฯ ได้ซื้อลิขสิทธ์ิโปรแกรมไว้นานมากแล้ว อีก
ทั้งพนักงานไม่พร้อมสำหรับการเรียนรู้โปรแกรมบัญชีใหม่ 
และทางศูนย์ฯ ไม่มีงบประมาณเพียงพอสำหรับการซื้อ
โปรแกรมอื่นเพ่ิม อย่างไรก็ตามท่ีผ่านมาพบว่าผู้ปฏิบัติงาน
มีการบันทึกข้อมูลในโปรแกรมผิดพลาด ไม่สามารถจัดทำ
รายงานทางการเงิน และบัญชีที ่ถูกต้องได้ รวมถึงไม่
สามารถนำไปใช้บริหารจัดการภายในได้ ดังนั้นผู้บริหาร
และผ ู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องของศูนย์ฯ จ ึงม ีความต้องการให้
ผู้ปฏิบัติงานจัดทำบัญชีให้ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน รวมถึง
มีความต้องการให้สามารถจัดทำรายงานการขาย และ 
รายงานสต๊อคสินค้าท่ีถูกต้อง และรายงานกำไรข้ันต้นแยก
ตามผลิตภัณฑ์ได้ อีกทั้งหากสามารถจัดทำรายงานกำไร
ขาดทุนได้จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการบริหารจัดการ
ต่อไป 

 
3.ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และการควบคุมภายในของศูนย์จำหน่ายผลิตภ ัณฑ์ 
OTOP และศูนย์นวดแผนไทย ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

ทีมนักวิจัยและพนักงานการเงินและบัญชีของศูนย์
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และศูนย์นวดแผนไทยได้
ร ่วมก ันสนทนากล ุ ่ม เพ ื ่อว ิ เคราะห ์ป ัญหาทางด้าน
สารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายในของศูนย์ฯ 
หลังจากนั ้นทีมนักวิจ ัยได้ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายใน เพื่อให้
การจัดทำบัญชีและการควบคุมภายใน การดำเนินงานของ
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และศูนย์นวดแผนไทย 
เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ซึ่งทีมนักวิจัยได้
ออกแบบโครงสร้างระบบการประมวลผลได้ดังน้ี  
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รูปที่ 1 แผนภาพแสดงการประมวลผลคอมพิวเตอร์ ด้วย
โปรแกรม SeniorSoft และ Microsoft Excel 
 

ทีมวิจัยโดยได้ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับ
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP จำนวน  6 ระบบ ดังน้ี 
1. ระบบการจัดซื้อสินค้าเป็นเงินเชื่อและรับฝากขาย  
2. ระบบการจัดซื้อสินค้าเป็นเงินสด  
3. ระบบจ่ายชำระหน้ีเป็นเงินสด  
4. ระบบจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด  
5. ระบบขายสินค้าเป็นเงินสด  
6. ระบบการปิดบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน  

ภายหลังจากการทดลองใช้ระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีและการควบคุมภายในที่ได้พัฒนาขึ้น โดยใช้ข้อมูล
ทดสอบสำหรับงวด 1 วัน งวด 1 เดือน และ 1 ไตรมาส 
มาทำการทดลองปฏิบัติโดยพนักงานที่เกี ่ยวข้อง พบว่า 
พนักงานของศูนย์ฯ สามารถปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี มี
ความเข้าใจการใช้โปรแกรม SeniorSoft Professional 
เพิ ่มมากขึ ้น กล่าวคือ สามารถกำหนดสิทธิการเข้าใช้ 
กำหนดรหัสสินค้าที่เหมาะสมกับกลุ่มผลิตภัณฑ์ สามารถ
จัดทำบาร์โค้ดเพื ่อสะดวกต่อการใช้งาน สามารถจัดทำ
รายงานสรุปสินค้าที ่ขายแยกตามกลุ ่มผลิตภัณฑ์ ได้ 
รายงานการขายประจำเดือนได้ และรายงานสินค้าคงคลัง 

รวมถึงรายงานกำไรขั ้นต้นและรายงานกำไรขาดทุน
ประจำปีได้ นอกจากนี้ยังพบว่าพนักงานมีความพึงพอใจ
กับการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น มีการจัดทำ
เอกสารอย่างเป็นระบบมากข้ึน  นอกจากน้ีทีมวิจัยโดยได้
ออกแบบและพัฒนาระบบ สำหรับศูนย์นวดแผนไทย 
จำนวน  4 ระบบ ดังน้ี 

1. ระบบการรับเงินจากการให้บริการนวดและสปา 
2. ระบบการจ่ายเงินค่าจ้างพนักงานนวดและสปา  
3. ระบบจ่ายค่าใช้จ่ายด้วยเงินสด  
4. ระบบการปิดบัญชีและจัดทำรายงานทางการเงิน  
   ภายหล ังการออกแบบระบบ ทีมนักว ิจ ัยและ

เจ้าหน้าที่ของศูนย์นวดแผนไทย ได้ทำการทดสอบการใช้
งานโปรแกรม SeniorSoft Professional โดยการเพ่ิม
สินค้า 1 กลุ ่ม คือกลุ ่มนวด และเพิ ่มรายละเอียดสินค้า 
โดยใช้การสมมติข้อมูลเพ่ือรับสินค้าเข้า และบันทึกต้นทุน
ของสินค้าในกลุ่มนวด รวมถึงได้นำเอาข้อมูลมาทดสอบ 
การบันทึกรับเงินจากการให้บริการนวด ทดสอบระบบการ
คำนวณต้นทุนและการรายงานกำไรข้ันต้น และกำหนดให้
ช ื ่อล ูกค้า เป็นชื ่อของพนักงานนวดและ ทดสอบการ
ประมวลผลเพื่อนำเสนอรายงาน ผลการทดสอบ พบว่า
ผู้ปฏิบัติงานสามารถจัดทำสรุปรายงานการขายแยกตาม
ลูกค้า และรายงานกำไรขั ้นต้นแยกตามพนักงานนวด 
เพื่อให้ทราบถึงชั่วโมงการทำงานของพนักงานนวดแต่ละ
คน โดยจะได้นำไปใช้เพื ่อการบริหารจัดการ และทีม
นักวิจัยได้จัดการประชุมเช ิงปฏิบัติการ อบรมการใช้
โปรแกรม Microsoft Excel เพื ่อประมวลผลข้อมูลทาง
บัญชี และการจัดทำรายงานทางการเงินเพื ่อนำเสนอ
รายงานทางการเงินต่อผู ้บริหาร โดยมีหัวข้อการอบรม 
ดังน้ี การเปิดและการปิดโปรแกรม Microsoft Excel 
คุณสมบัติทั่วไปของโปรแกรม Microsoft Excel การสร้าง
สมุดงาน (Worksheet) การบันทึกข้อมูลลงในสมุดงาน
และการต้ังค่า Format cell การใช้สูตรคำนวณใน Excel 
การจัดทำรายงาน และ การสั่งพิมพ์งาน และได้แนะนำ
เรื่องการจัดทำรายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน การบันทึก
รายการปรับปรุง การปิดบัญชี และการจัดทำงบการเงิน
ประจำป ี  และได ้ม ีการทดลองปฏ ิบ ัต ิจร ิ ง โดยใช้
คอมพิวเตอร์ของศูนย์ ICT ของเทศบาลหนองป่าครั่ง ซึ่ง
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ในครั้งนี้ได้มีการฝึกปฏิบัติโดยใช้ข้อมูลจริงที่เกิดขึ้นในปี 
2560 เพื ่อจัดทำรายงานทางการเงินประจำเดือน และ
ประจำปี โดยทีมนักวิจัยได้แนะนำการเชื่อมโยงข้อมูลใน
โปรแกรม Excel และสร้างสูตรคำนวณและการเชื่อมโยง
ข้อมูลในงบทดลอง ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน ทำให้ผู้กำกับ
ดูแลจัดทำรายงานทางการเงินปี 2560 ได้โดยไม่ต้องจ้าง
เจ้าหน้าท่ีบัญชีจากภายนอก อีกท้ังสามารถนำเอาข้อมูลที่
ได้ไปวิเคราะห์ เพ่ือการจัดสรรเงินปันผลและกำหนดมูลค่า

หุ ้น ถือเป็นประโยชน์สำคัญที ่จะทำให้ช ุมชนมีความ
เข้มแข็งและสามารถพ่ึงตนเองได้ ทั้งน้ีทีมนักวิจัยได้มีการ
ประเมินผลความพึงพอใจของระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีและการควบคุมภายใน รวมถึงคู่มือการใช้งานระบบ 
จำนวน 6 คน พบว่าเป็นที่พอใจแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัตงิาน 
และผู้กำกับดูแลตามตารางดังน้ี 

 

 
ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจของระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายใน (คะแนนเต็ม 5) 

 
 
อย่างไรก็ตามพบปัญหาในทางปฏิบัติเกี ่ยวกับการ

ข้ามข้ันตอนการทำงานเป็นบางครั้ง เช่น การจัดวางสินค้า
ก่อนการบันทึกร ับสินค้าเข้าในโปรแกรม SeniorSoft 
Professional เป็นต้น ทั้งนี้ผู้กำกับดูแลและผู้บริหารควร
ตระหนักถึงความสำคัญของการปฏิบัติตามการควบคุม
ภายในที่ได้วางไว้ และควรกำกับดูแลอย่างเข้มงวดในการ
ใช้เอกสารทางการบัญชีที่ถูกต้อง รวมถึงการปฏิบัติงาน
ตามขั้นตอนเพื่อความเป็นระบบ ระเบียบในการทำงาน 
และทำให้เกิดความโปร่งใสในการทำงาน ตามแนวทางการ
กำกับดูแลกิจการที่ดีด้วย ผลจากการทดลองการนำระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีและระบบการควบคุมภายในที่ได้
พัฒนาขึ ้น สามารถสรุปได้ว่าพนักงานและผู้กำกับดูแล 
สามารถนำเอาระบบที่พัฒนาขึ ้นไปใช้ประโยชน์ได้จริง
ในทางปฏิบัติ และสามารถจัดทำรายงานการขาย รายงาน
สินค้าคงเหลือ รายงานกำไรขั ้นต้น รายงานรับ -จ่าย
ประจำเดือน และงบกำไรขาดทุน ไปใช้ประโยชน์ในการ

วางแผนบริหารจัดการส่งเสร ิมการประกอบอาช ีพที่
เหมาะสมสอดคล้องก ับบริบทของชุมชน ม ีการวาง
แผนการใช้จ่ายเงินให้เกิดสมดุลทางการเงิน ตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง กล่าวคือ เมื ่อชุมชนได้
ทราบถึงผลการดำเนินงานที่แท้จริงของชุมชนแล้วว่ามี
รายได้เท่าใด รายจ่ายเท่าใด และมีกำไรเท่าใดแล้ว อีกทั้ง
มีสินค้าชนิดใด กลุ่มใดที่เป็นที่ต้องการของกลุ่มผู้บริโภค
แล้ว จะได้นำเอามาเป็นปัจจัยในการพิจารณาวางแผนการ
บริหารจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างงาน สร้าง
อาชีพให้แก่ชุมชน รวมถึงนำไปใช้ในการวางแผนด้านการ
ผลิต  การตลาด และการเงิน ให้มีความเหมาะสม ตาม
หลักความมีเหตุผล และหลักความพอประมาณ กล่าวคือ 
ผลิตได้พอดีกับความต้องการของผู้บริโภคไม่มากเกินไป 
และ ไม่น้อยเกินไป ภายใต้ความสามารถของบุคลากรของ
ช ุมชนในการผล ิตหร ือบร ิการ พร ้อมท ั ้ งประเมิน
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สถานการณ์ในอนาคตเพื่อการสร้างภูมิคุ ้มกันที ่ดีให้แก่
สมาชิกของชุมชน 
 
4.จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ
ควบคุมภายในของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 
รวมทั ้ง นำระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ
ควบคุมภายในไปทดลองปฏิบัติจริง 

ผู้วิจัยได้จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศบัญชีและการ
ควบคุมภายในเพื ่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานของ

พนักงานศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และศูนย์นวด
แผนไทย และเป็นต้นแบบให้ชุมชนอื่นนำไปประยุกต์ใช้กับ
งานบัญชีและงบการเงินของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์  
OTOP หร ือศ ูนย ์นวดแผนไทย โดยค ู ่ม ือด ังกล ่าวได้
พัฒนาขึ ้นโดยใช้คู ่ก ับโปรแกรมสำเร็จรูป SeniorSoft  
Professional V8.5 ซึ่งผลการทดลองพบว่าผู้ปฏิบัติงาน
สามารถปฏิบัติงานจริงดังน้ี  

 

 
ตารางที่ 2 แสดงผลการใช้ระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการควบคุมภายใน 

 
NA : ไม่ต้องจัดทำรายงาน เน่ืองจากศูนย์นวดแผนไทยเป็นกิจการให้บริการ 

 
นอกจากน้ีทีมนักวิจัยได้จัดโครงการถ่ายทอดความรู้สู่

ชุมชนเพื่อให้ผู้ประกอบการผู้บริหารของศูนย์ OTOP ใน
ชุมชนอื่นและผู ้สนใจได้รับความรู ้ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
ระบบสารสนเทศทางการบัญชี และการควบคุมภายใน 
รวมถึงได้แนะนำถึงการจัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อใช้
ประโยชน์ในการบริหารจัดการ ในการสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่ชุมชนอย่างยั่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
อภิปรายผลการวิจัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ
ควบคุมภายใน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
กรณีศึกษา ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ตำบลหนอง   

ป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ โดยทีมนักวิจัยและบุคลากรของ
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ได้ร่วมกันพัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี เพ่ือให้ชุมชนมีระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการควบคุมภายในที่เหมาะสม อีกทั้ง
สามารถจัดทำรายงานทางการเงิน เพ่ือใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นแนวทางใน
การส่งเสริมอาชีพ และ สร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชน 
อย่างยั ่งยืน ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
นอกจากนี ้ท ีมนักวิจัยได้จ ัดทำคู ่มือระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการควบคุมภายใน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง เพื ่อเป็นต้นแบบสำหรับการนำไป
ประยุกต์ใช้กับศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP ในชุมชน
อื่น ดังน้ี 
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1.ด้านการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในของศูนย์
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP และศูนย์นวดแผนไทย 
ตำบลหนองป่าคร่ัง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

จากการสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ทำงาน และการ
สนทนากลุ ่ม พบว่ามีการจัดทำเอกสารประกอบการ
ลงบัญชี แต่ไม่ครบถ้วน และพนักงานไม่ได้จบการศึกษา
ด้านบัญชี จึงไม่สามารถวิเคราะห์ได้ว่าเอกสารลักษณะใด
ที่เหมาะสมและเชื่อถือได้ในทางบัญชี รวมถึงไม่ทราบถึง
การควบคุมภายใน และความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการ
รับเงินและจ่ายเงิน ทีมนักวิจัยได้ให้คำแนะนำและให้
ความรู ้เก ี ่ยวกับเอกสารที ่ถูกต้องตามหลักการบ ัญชี 
นอกจากนี ้ย ังพบว่าผู ้กำก ับดูแลไม่ได ้เน้นให้เห็นถึง
ความสำคัญของการมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชีที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ซึ่งหากผู้กำกับดูแลมีความตระหนักถึง
ความสำคัญของปัญหาดังกล่าว และกำกับดูแลอย่าง
เข้มงวด จะทำให้เกิดการทำงานที่เป็นระบบ มีความ
โปร่งใสในการทำงาน และป้องกันปัญหาเกี ่ยวกับการ
ทุจริตทางการเงินได้  ผลจากการเก็บรวบรวมข้อมูล ทีม
นักวิจัยพบว่าศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP มีการใช้
โปรแกรม SeniorSoft Professional ซึ่งเป็นชุดโปรแกรม
ในระบบ Point Of Sales : POS ในการบันทึกการขาย
สินค้า แต่พนักงานที่ทำงานในปัจจุบันไม่ได้รับการอบรม
การใช้โปรแกรมจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรง พนักงานได้ศึกษา
และทำความเข้าใจการใช้งานของโปรแกรมด้วยตนเอง 
ส่งผลให้เกิดปัญหาในการใช้งานของโปรแกรม เช่น สต๊
อคติดลบ รายงานไม่สามารถเชื ่อถือได้และไม่สามารถ
นำไปใช้ในการบริหารจัดการได้ เป็นต้น นอกจากนี้ยัง
พบว่าไม่มีการสำรองข้อมูลเผื่อเหตุฉุกเฉินเป็นเวลานาน
หลายปี เช่นเดียวกับผลการศึกษา ของมานิตย์ มานุษยา
นนท ์(2551) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชี
และการเงินของกลุ ่มผลิตตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ในอดีตผู้นำกลุ่มไม่ทราบผลการ
ดำเนินงาน เนื ่องจากไม่ได้จัดทำระบบสำหรับจัดเก็บ
ข ้อม ูลทางบ ัญช ีด ้วยระบบคอมพ ิวเตอร ์  และไม ่มี
แบบฟอร์มเอกสารที่เป็นมาตรฐานใช้งานและการศึกษา
ของกุสุมา ดำพิทักษ์ และคณะ (2553) เรื่อง การพัฒนา
ระบบบัญชีสำหรับกลุ่มผู้ผลิตสินค้า OTOP, กรณีศึกษา

กลุ ่มอาหาร จังหวัดปทุมธานี พบว่า กลุ ่มผู ้ผลิตสินค้า 
OTOP กลุ่มอาหาร มีการบันทึกข้อมูลทางบัญชีและการ
นำข้อมูลทางบัญชีมาใช้ในการควบคุมและการตัดสินใจยัง
ไม่สมบูรณ์  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ ศิร ิร ัตน์    
เจนศิริศักดิ์ และคณะ (2554) ได้ทำการวิจัย เรื่อง การ
พัฒนาระบบบัญชี สำหรับกลุ่มผู้ผลิตโครงการหนึ่งตำบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ ในจังหวัดอุบลราชธานี และผลการศึกษา
ของ    อรกัญญา โฆษิตานนท์ (2557) ที่ได้ทำการศึกษา
การพัฒนาระบบบัญชีกลุ่มชุมชนทอผ้าเพ่ือการบริหารที่มี
ความรับผิดชอบต่อสังคม พบปัญหาก่อนทำการวิจัยว่ามี
การจัดทำบัญชี แต่ผู้จัดทำบัญชีและหรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการจัดทำบัญชีไม่มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดทำ
บัญชีอย่างแท้จริง ไม่มีการจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ 
ไม่มีการจัดทำรายงานทางการเงินทำให้ไม่ทราบผลการ
ดำเนินงานและฐานะการเงิน    
 
2.ออกแบบและพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี
และการควบคุมภายในของศูนย์จำหน่ายผลิตภ ัณฑ์ 
OTOP ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  

นักว ิจ ัยได ้ศ ึกษาและวิเคราะห ์การทำงานของ
โปรแกรม รวมถึงได ้เช ิญผู ้ เช ี ่ยวชาญด้านโปรแกรม 
SeniorSoft  Professional มาให้คำแนะนำเกี่ยวกับการ
สำรองข้อมูลเพื่อป้องกันเหตุฉุกเฉิน และจัดฝึกอบรมการ
ใช้งานโปรแกรม SeniorSoft  Professional ที่เกี่ยวข้อง
กับการใช้งานของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์และศูนย์นวด
แผนไทย ให้แก่พนักงานที ่เก ี ่ยวข้องและผู ้กำกับดูแล 
เพ่ือให้มีความเข้าใจที่ถูกต้องเก่ียวกับการใช้งานโปรแกรม 
ทั้งนี้ได้มีการประยุกต์ใช้ความรู้ทางด้านบัญชีของนักวิจัย 
ร่วมกับการวิเคราะห์ความต้องการของผู้กำกับดูแล และ
ความสามารถของโปรแกรม เพื ่อกำหนดการตั ้งค่าของ
ระบบ การกำหนดสิทธิการเข้าใช้ การกำหนดรหัสสินค้า 
การบันทึกร ับสินค้าเข ้า และการจัดทำรายงานจาก
โปรแกรม SeniorSoft Professional ซึ่งผลจากการวิจัย
พบว่าพนักงานสามารถมีความรู ้ความเข้าใจที ่มากข้ึน 
สามารถใช้ ง านโปรแกรมได ้ม ีประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลมากขึ้น  นอกจากนี้ทีมนักวิจัยได้ออกแบบ
และพัฒนาคู่มือระบบสารสนเทศทางการบัญชี เพื่อให้มี
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การควบคุมภายในที่รัดกุมมากขึ้น ภายใต้สภาพแวดลอ้ม
การทำงานของศูนย์ฯ และนำเอาระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นไปทดลองปฏิบัติจริง โดยมีการทดสอบข้อมูล
ประจำวัน และข้อมูลประจำเดือน ซึ่งผลจากการทดสอบ
พบว่าพนักงานมีความเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมมาก
ขึ้นและสามารถจัดทำรายงานการขายประจำวัน รายงาน
การขายประจำเดือน รายงานกำไรขั้นต้น รายงานสรุป
สินค้าคงเหลือ รายงานลูกหนี้คงเหลือ รายงานยอดขาย
สูงสุด-ต่ำสุดแยกตามสินค้า รายงานรับ-จ่ายประจำเดือน 
และงบกำไรขาดทุนได้อย่างถูกต้อง ดังตัวอย่างในรูปที่ 1  
และรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 1 การต้ังค่ารหัสสินค้า 
 

 
 

รูปที่ 2 รายงานกำไรข้ันต้นแยกตามผลิตภัณฑ์ 
 

ซึ่งสามารถสรุปได้ว่าพนักงานมีผลการทำงานที่มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และเป็นประโยชน์
ต่อผู้กำกับดูแล และผู้บริหารในการได้รับข้อมูลที่ถูกต้อง

ตามความเป็นจริง ซึ ่งสามารถนำไปใช้ในการวางแผน
บริหารจัดการ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มยอดขาย การจัด
กลุ ่มผลิตภัณฑ์เพื ่อกระตุ ้นความสนใจของผู ้ซื ้อ การ
วิเคราะห์กำไรขาดทุนเพื่อบริหารจัดการเพื่อสร้างความ
สมดุลทางการเงิน 

นอกจากนี ้ผลจากการวิจัยทำให้มีผ ู ้บริหารได้รับ
ข้อมูลสำหรับการส่งเสริมและสนับสนุนกลุ่มอาชีพอย่าง
เหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะ
เป็นโอกาสในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนอย่าง
ยั่งยืนต่อไป เช่นเดียวกับแนวทางของ มานิตย์ มานุษยา
นนท ์(2551) ได้ทำการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบบัญชี
และการเงินของกลุ ่มผลิตตำบลท่าศาลา อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัยจึงได้ออกแบบระบบบัญชีการเงิน 
แบบฟอร์มเอกสาร และรายงานทางการเงินที ่เกี ่ยวข้อง
ให้แก่กลุ่ม หลังจากนั้นได้นำไปทดลองปฏิบัติกับบคุลากร
ด้านบัญชีและสมาชิกในกลุ่ม เพ่ือทดลองใช้และตรวจสอบ
ความถูกต้องก่อนส่งมอบให้ไว้ใช้เป็นเครื่องมือช่วยในการ
ตัดสินใจเชิงเศรษฐกิจ วางแผนงานจัดทำงบการเงินได้ด้วย
ตนเองนั้น เช่นเดียวกับ  สุทัศน์ กำมณี และคณะ(2561) 
ได้ทำการศึกษา เรื่อง การพัฒนาระบบสารสนเทศทางการ
บัญชีเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของผลิตภัณฑ์ชุมชน 
โดยผู ้ว ิจ ัยได้นำเอาโปรแกรม Visual Basic เช ื ่อมต่อ
ฐานข้อม ูล Microsoft Access และออกรายงานด้วย
โปรแกรม Crystal report มาผสมผสานกันเพื่อออกแบบ
ระบบโปรแกรมสารสนเทศทางการบัญชีให้กลุ่มผลิตภัณฑ์
ชุมชน กรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชนแม่บ้านเกษตรมะขาม
ทอง อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี เป็นพ้ืนที่ต้นแบบ
ในการพัฒนาระบบ โดยได้ออกแบบฟังก์ชันการบันทึกซื้อ
วัตถุดิบเข้า ตัดยอดวัตถุดิบ บันทึกซื ้อเข้า บันทึกค่า
ดำเนินการ และคำนวณต้นทุนการผลิตและกำไรขาดทุน
ได้ นอกจากนี้ได้มีการเผยแพร่และทดลองใช้ระบบให้กับ
กลุ่มชุมชนที่มีความสนใจ ซึ่งผลการทดลองโดยรวมอยู่ใน
ระดับดีมาก อย่างไรก็ตามพบข้อจำกัดของการพัฒนา
ระบบคือการขาดทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่เพียงพอและ
ทัศนคติต่อการเปลี่ยนจากระบบเก่าไปสู่ระบบใหม่ 
3.จัดทำคู่มือระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ
ควบคุมภายในของศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP 

http://dric.nrct.go.th/index.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
http://dric.nrct.go.th/index.php?page=search&topic=author&search_input=%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%95%E0%B8%A2%E0%B9%8C%20%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%97%E0%B9%8C
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รวมทั ้ง นำระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ
ควบคุมภายในนำไปทดลองปฏิบัติจริง 

ผลการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้โปรแกรม 
เพื่อช่วยในการประมวลผลข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน
งวดประจำเด ือน งวดคร ึ ่งปี  และผลการดำเนินงาน
ประจำปี ให้แก่เจ้าหน้าที่ของศูนย์ฯ รวมถึงผู้กำกับดูแล
และผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สามารถจัดทำรายงานทางการ
เงินสรุปภาพรวมทั้งหมดของการดำเนินงานของศูนย์ได้ 
ซึ่งผลจากการวิจัยพบว่าผู้เข้าร่วมทุกคนมีความสนใจใน
การใช้โปรแกรม Excel เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการ
ทำงานดี  รวมถึงได้มีการแนะนำวิธีการเชื ่อมโยงสูตร
คำนวณในโปรแกรม Excel การปิดบัญชีประจำเดือน และ
ประจำปี ซึ ่งผู ้เข้าร่วมทุกคนมีความเข้าใจและสามารถ
จัดทำรายงานได้ นอกจากนี ้ได้ม ีการทดสอบการใช้
โปรแกรม Excel เพ่ือจัดทำรายงาน โดยผู้กำกับดูแลเป็นผู้
ที่ทดสอบนำเอาข้อมูลตัวเลขจริงที่เกิดข้ึนมาทดลองปฏิบัติ
ด้วยตนเอง โดยผลที่ได้พบว่า  ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถจัดทำ
กระดาษทำการงบทดลอง  รายงานสรุปการรับเง ิน -
จ่ายเงิน รายงานกำไรขาดทุน ได้ รวมถึงสามารถนำไปใช้
ในการบริหารจัดการเพ่ือวางแผนทางการเงิน ส่งเสริมกลุ่ม
อาชีพได้อย่างเหมาะสม ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
สรุปผลการวิจัย 

ทีมนักวิจัยและบุคลากรของศูนย์จำหน่ายผลติภัณฑ์ 
OTOP และศูนย์นวดแผนไทย ตำบลหนองป่าครั่ง อำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ ได้สนทนากลุ่มร่วมกัน เพื่อค้นหา
ปัญหาจากการจัดทำบัญชีและการควบคุมภายในที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และถอดแบบองค์ความรู้พร้อมกับการวิเคราะห์
ข้อมูลจากความต้องการของผู้บริหาร เพื่อออกแบบและ
พัฒนาเป็นคู ่มือระบบสารสนเทศทางการบัญชีและการ
ควบคุมภายใน ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานของ
ศูนย์ฯ และได้นำไปทดลองปฏิบัติจริง โดยมีการทดสอบ
ข้อมูลประจำวัน และข้อมูลประจำเดือน หลังการทดสอบ
พบว่าผู ้ปฏิบัติงานเข้าใจในการใช้งานโปรแกรมมากข้ึน
และจัดทำรายงานการขายประจำวัน รายงานการขาย
ประจำเดือน รายงานกำไรขั ้นต้น รายงานสรุปสินค้า

คงเหลือ รายงานลูกหนี้คงเหลือ และรายงานยอดขาย
สูงสุด-ต่ำสุดแยกตามสินค้า ได้อย่างเหมาะสม นอกจากน้ี
ทีมนักวิจัยได้อบรมการใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
เพื ่อประมวลผลข้อมูลทางบัญชี และการจัดทำรายงาน
ทางการเงินเพื่อนำเสนอรายงานทางการเงินต่อผู้บริหาร 
โดยผู้ปฏิบัติงานทดลองปฏิบัติจริง และจัดทำรายงานกำไร
ขาดทุนประจำปีได้ จึงสรุปได้ว่าผู ้ปฏิบัติงานมีผลการ
ทำงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพิ่มขึ้น และเป็น
ประโยชน์ต่อผู้บริหาร ที่จะนำไปใช้ในการวางแผนบริหาร
จัดการ เช่น การวิเคราะห์แนวโน้มยอดขายเป็นต้น และใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจ่ายเงินปันผลประจำปีให้กับ
สมาชิกกลุ่มนวดแผนไทย การวิเคราะห์กำไรขาดทุน ทำให้
ชุมชนทราบถึงผลการดำเนินงานของตนเองและของกลุ่ม
อาชีพ  และนำไปสู่การวางแผนทางการเงินที่ทำให้รายรับ
และรายจ่ายสมดุลกัน และส่งเสริมอาชีพให้เหมาะสมกับ
การผลิต การตลาดและงบประมาณที่มี ถือได้ว่าเป็นการ
ใช้หลักเหตุผล และความพอประมาณ ในการบริหาร
จัดการที่สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีให้แก่ตนเองและกลุ่มอาชีพของ
ชุมชนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึง ใช้
เป็นประโยชน์ในการบริหารจัดการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การทำงานของศูนย์ได้อีกด้วย และเป็นโอกาสในการสร้าง
ความเข้มแข็งให้แก่ชุมชน อย่างย่ังยืนต่อไป 
 
ข้อเสนอแนะ  

จากการศึกษาวิจ ัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการควบคุมภายใน ตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่ ทีมนักวิจัยมี
ข้อเสนอแนะ ดังน้ี 
1. ผู้บริหารและผู้กำกับดูแลควรตระหนักถึงความสำคัญ
ของการมีเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงทางการเงิน และทำให้เกิดความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน ซึ ่งจะเป็นสิ ่งสนับสนุนให้เกิดการควบคุม
ภายใน  ที ่ม ีประสิทธิผล ตามแนวทางการกำกับดูแล
กิจการที่ดี  
2. ผู้บร ิหารและผ ู ้กำก ับดูแลควรจัดให ้ม ีระบบการ
ตรวจสอบภายในเพ่ือให้มั่นใจว่าระบบการทำงานที่มีอยู่มี
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ประสิทธิภาพ รวมทั้งสามารถช่วยในการควบคุมภายใน
เพื่อลดระดับความเสี่ยงให้แก่องค์กรได้อย่างแท้จริง และ
เป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพของการทำงานอย่างต่อเน่ือง 
3. เพื ่อเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานของศูนย์ฯ 
ผู ้บริหารและ ผู ้กำกับดูแลควรมีการสนับสนุนให้มีการ
พัฒนาระบบการรับชำระเงินในลักษณะการใช้คิวอาร์โค้ด 
และควรมีการส่งเสริมสนับสนุนทางด้าน IT ในการพัฒนา
ระบบการทำงานที ่ม ีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื ่องเพ่ือ
รองรับโอกาส การเติบโตของธุรกิจในยุคไทยแลนด์ 4.0 
6. กิตติกรรมประกาศ 

โครงการวิจัยเรื ่อง “การพัฒนาระบบสารสนเทศ
ทางการบัญชีและการควบคุมภายในตามหลักปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง กรณีศึกษา ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ 
OTOP ตำบลหนองป่าครั่ง จังหวัดเชียงใหม่” นี้ได้รับการ
สนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยจากสำนักงานคณะกรรมการ
วิจัยแห่งชาติ (วช.) ประจำปีงบประมาณ 2559   

คณะผู้วิจัยใคร่ขอขอบคุณนายกเทศบาลตำบลหนอง 
ป่าครั่ง และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ได้อนุเคราะห์ข้อมูลและ
ให้ความร่วมมือในการทำวิจัยน้ีด้วยดี ขอขอบคุณที่ปรึกษา
โครงการวิจัย รองศาสตราจารย์สิริโฉม พิเชษฐบุญเกยีรติ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นฤนาถ ศราภัยวานิช ที่ได้ให้
คำแนะนำและข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่องานวิจัย 
และขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพายัพ ที่สนับสนุนงานวิจัย
ครั้งน้ีสำเร็จลุล่วงด้วยดี 
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 บทคัดย่อ   
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการข้อมูลการให้บริการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ 

อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์เพ่ือแก้ไขปัญหาในการจัดการข้อมูลการให้บริการ การจัดเก็บเอกสารหลักฐาน
สำหรับผู้มาใชบ้ริการ ให้เกิดความสะดวกรวดเร็วในการดำเนินงาน ลดข้ันตอนการทำงานที่ซ้ำซ้อน เก็บข้อมูลไว้ในฐานข้อมูล 
ช่วยให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานมากย่ิงข้ึน โดยระบบที่พัฒนาข้ึนน้ันเป็นลักษณะของเว็บแอปพลิเคชัน โดยการใช้ภาษา 
PHP เขียนโครงสร้างหลักของโปรแกรมและสร้างรูปแบบของโปรแกรมร่วมกับ Bootstrap ทำหน้าท่ีเป็น Frontend 
Framework ที่รวมชุดคำสั่ง HTML, CSS และ JavaScript เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือ
ทีเ่รียกว่า Responsive Web และใช้โปรแกรม MySQL เป็นฐานข้อมูลร่วมกับโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล PHPMyAdmin  เว็บ
แอปพลิเคชั่นที่พัฒนาข้ึนสามารถจัดการได้ใน 3 กลุ่มผู้ใช้บริการที่ต้องมีการเก็บประวัติและการเข้ารับบริการอย่างต่อเน่ือง 
ได้แก ่ กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการเด็กสามารถจัดการได้ในส่วนของการฉีดวัคซีน การตรวจพัฒนาการ การออกใบนัดสำหรับการรับ
บริการในครัง้ถัดไป กลุ่มที ่2 ผูร้ับบริการต้ังครรภ ์สามารถจัดการข้อมูลการฝากครรภ ์ ผลการตรวจครรภ์ การออกใบนัดหรือ
ใบส่งตัวผู้ป่วยได้ กลุ่มที่ 3 คือ ผู้รับบริการสูงอายุ สามารถจัดการข้อมูลโรคประจำตัว กิจวัตรประจำวัน การตรวจสุขภาพได้ การ
ประเมินความพึงพอใจของการใช้งานจรงิในกลุ่มผู้ใชง้านระบบจำนวน 15 คน พบว่าความพึงพอใจต่อระบบที่สร้างข้ึนทำงาน
อยู่ในระดับดี สามารถใช้งานได้ตรงตามวัตถุประสงค์และความต้องการของผู้ใช้  

 
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร, เว็บแอปพลิเคชัน, โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล 
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Abstract  
Web Application of Service Information Management for Ban Mae Wa Health Promotion Hospital, 

Mae Ta, Lampang was fabricated to solve problems in managing service information. This web application 
was developed by using PHP language for programming with Bootstrap that present as frontend framework 
to combine HTML, CSS, JavaScript code for responsive web. This web application can enhance work 
efficiency by organize information of patients, create systematic work procedures and reduce redundant 
work. The operation of the web application can be managed 3 groups of patients that need to keep 
treatment history and continuous access to the service, which is Group 1, the service recipients who are 
children can be managed in terms of vaccinate, developmental examination and appointment for the next 
visit. Group 2 pregnant clients can manage prenatal information, pregnant mother health information. Group 
3 is the elderly patients which can manage congenital disease information, daily routine and health 
inspection information. From the actual usage, it was found that the developed system works to meet the 
objectives and needs of users. The evaluation of the satisfaction was collected from 15 users. The results 
show a good level of satisfaction in average. 

 
Keywords: management information system, web application, Health promotion hospital
 
1. บทนำ  

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลจัดเป็น
สถานพยาบาลที่มีความใกล้ชิดและเก่ียวเน่ืองกับการรักษา
สุขภาพของคนในชุมชนเป็นอย่างมาก จากการศึกษาการ
ทำงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลพบว่าผู้ป่วย
กลุ่มที่ต้องมีการเข้ารับการบริการอย่างต่อเน่ืองแบ่งเป็น 3 
กลุ่ม คือ กลุ่มที่ 1 ผู้รับบริการเด็กที่จำเป็นต้องมีการได้รับ
วัคซีนตามช่วงเวลาอย่างต่อเนื ่อง  รวมทั ้งต้องมีการ
ประเมินพัฒนาการในแต่ละช่วงวัยอย่างสม่ำเสมอ กลุ่มที่ 
2 ผู้รับบริการสูงอายุจำเป็นต้องมีการบันทึกสุขภาพและ
การเปลี่ยนแปลงของร่างกาย การจำแนกกลุ่มผู ้สูงอายุ
เพื่อให้เหมาะสมกับการดำเนินงานดูแลส่งเสริมสุขภาพ
ผู้สูงอายุระยะยาว กลุ ่มที่ 3 ผู้ร ับบริการที ่ตั ้งครรภ์ซึ่ง
จำเป็นต้องมีการตรวจสุขภาพและการบันทึกพัฒนาการ
ของทารกในครรภ์ ทั้งสามกลุ่มผู้รับบริการน้ีมีข้อมูลที่ต้อง
บันทึกเป็นจำนวนมาก และต้องมีการนัดหมายบ่อยครั้ง 
การจัดการข้อมูลในระบบงานเดิมใช้การจดบันทึกใน
แฟ้มข้อมูลและการออกใบนัดด้วยการเขียน ซึ่งพบปัญหา
ในการสืบค้นข้อมูล การจัดเก็บที่ต้องใช้พ้ืนที่มาก การสูญ

หายและความปลอดภัยในการเข ้าถ ึงข ้อม ูล ด ัง น้ัน
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพประจำตำบลแม่ทะจึงมีความ
ต้องการระบบสารสนเทศที่ ใช ้คอมพิวเตอร ์ร ่วมกับ
อินเตอร์เน็ตที่มีประสิทธิภาพในการจัดการข้อมูล ให้มีการ
จัดเก็บอย่างถูกต้อง ปลอดภัยและน่าเชื ่อถือ สามารถ
นำมาใช้งานได้อย่างสะดวกรวดเร็ว จึงมีแนวคิดในการ
พัฒนาเว็บไซต์ที่รองรับการใช้งานบนทุกขนาดของหน้าจอ
อุปกรณ์ข้ึน เพ่ือช่วยรองรับในการทำงานของโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านแม่วะ อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปาง โดยบุคลากรสามารถใช้อุปกรณ์ส ่วนตัว เช่น 
สมาร์ทโฟน แท็บเล็ตและเครื ่องแลปท็อปมาใช้ทำงาน 
และเข้าถึงระบบสารสนเทศขององค์กร  

2. แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

การใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับอินเทอร์เน็ตมีผลต่อ
ความเจริญก้าวหน้าของทุก ๆ สังคม การนำเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตเข้ามาร่วมกับการจัดเก็บข้อมูลข่าวสารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศมีความสำคัญมากขึ้น ปัจจุบันการ
ปฏิบัติด้านต่าง ๆ อาศัยเทคโนโลยี เช่น การใช้เว็บไซต์
เป็นเครื ่องมือช่วยในการปฏิบัติงานร่วมกับการพัฒนา
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ระบบฐานข้อมูลกลางที่เป็นมาตรฐานทำให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปอย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยการจัดเก็บข้อมูล
จำนวนมากลงในฐานข้อมูล เก็บข้อมูลแบ่งตามประเภททำ
ให้ง่ายต่อการค้นหา ทำให้ข้อมูลมีความถูกต้องปลอดภัย
และมีความสะดวกรวดเร็วในการทำงานมากย่ิงข้ึน (สมพล 
สุขเจริญพงษ์ , กสมล ชนะสุข (2558)) การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการใช้งานในสถานพยาบาลได้เริ ่มมีการ
พัฒนาข้ึน เน่ืองจากสถานพยาบาลเป็นแหล่งการทำงานที่
มีข้อมูลจำนวนมาก ต้องการระบบการจัดเก็บข้อมูลที่
ถูกต้อง แม่นยำ ครบถ้วน ปลอดภัย สามารถเรียกดูข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อความง่ายต่อการรักษาและติดตาม
อาการ ดังเช่น การพัฒนาระบบสารสนเทศติดตามตัวตาม
รอยทางคลินิก (Clinical Tracer) ผ ู ้ป ่วยโรคซึมเศร้า 
หน่วยตรวจโรคจิตเวชศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช ได้ทำ
การนำระบบสารสนเทศ มาช่วยในการติดตามตัวตามรอย
ทางคลินิก (Clinical Tracer) ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าที่จัดเก็บ
ในรูปแบบเอกสาร สามารถเพ่ิม ประสิทธิภาพในการดูแล
และติดตามผู้ป่วยโรคซึมเศร้าได้โดยระบบสารสนเทศที่
พัฒนาขึ้นมีความปลอดภัย ใช้งานง่าย ประมวล คะแนน
การประเมินได้ถูกต้อง รวดเร็ว และมีระบบการรายงานวัน
นัดหมาย หลังจากพัฒนาระบบและทดลองใช้จริง พบว่า 
ระบบสามารถช่วยให้การติดตามผู้ป่วยได้สะดวกขึ้น และ
ประมวลผลลัพธ์การรักษาได้รวดเร็ว (ปรีชญา ชัยสิงห์ , 
อุดมสิทธิ์ จีรสิทธิ์กุล , กมลพร วรรณฤทธิ์ (2561)) การ
บันทึกข้อมูลโดยใช้โปรแกรมในการช่วยบันทึกข้อมูล มี
ความสะดวกรวดเร็ว และแม่นยำกว่าการเก็บข้อมูลเป็น
เอกสาร สะดวกต่อการประเมินผลและการออกรายงาน 
และมีความปลอดภัยของข้อมูลมากย่ิงข้ึน ประโยชน์อีกข้อ
หนึ่งของการนำเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมกับระบบการ
จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพทำให้สามารถนำข้อมูล
ทางสุขภาพของคนในชุมชนมาใช้ประโยชน์ในการป้องกัน
และวางแผนการให้ความรู้และการบริการด้านสุขภาพของ
คนในชุมชนได้ สามารถวิเคราะห์ปัญหาด้านสุขภาพของ
คนในชุมชน จัดการเรื ่องการเบิกจ่ายค่ารักษาได้อย่าง
ถ ูกต ้องและสามารถส ่งต ่อรายงานให ้ก ับกระทรวง
สาธารณสุขต่อไป และเพื ่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดการ
บันทึกข้อมูลจำเป็นต้องบันทึกอย่างถูกต้องแม่นยำ มี

รายละเอียดครบถ้วน มีระบบตรวจสอบคุณภาพข้อมูล
และมีกลไกควบคุมคุณภาพข้อมูลให้มีคุณภาพสูงสุด 
(สุมาลี อินไชย (2559)) เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้มารับ
บริการและความน่าเชื่อถือของสถานพยาบาล 

ระบบสารสนเทศในหน่วยงานสาธารณสุขใน
ปัจจุบัน ได้มีบทบาทและมีความสำคัญเพิ่มมากขึ้น ทั้งใน
โรงพยาบาลศูนย์ โรงพยาบาลชุมชน โรงพยาบาลทั่วไป 
รวมถึงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล กล่าวคือ มีการ
ใช้ระบบสารสนเทศทั้งในรูปแบบของฐานข้อมูล การใช้
โปรแกรมเพื่อประมวลผลและวิเคราะห์การทำงานของ
บุคลากรสาธารณสุข ระบบสารสนเทศจึงนับว่าเป็นปัจจัย
หนึ่งของการบริหารหน่วยงานสาธารณสุข ซึ ่งการที่จะ
บริหารจัดการหน่วยงานสาธารณสุขให้บรรลุวัตถุประสงค์
นั ้น บุคลากรสาธารณสุขทั ่วทั้งหน่วยงานและผู้บริหาร
จะต้องใช้ ระบบสารสนเทศที ่ม ีความเหมาะสม หาก
หน่วยงานใดขาดการนำระบบสารสนเทศที่มีประสิทธิภาพ
มาบริหารจัดการ หน่วยงานน้ันจะมีผลทำให้ประสิทธิภาพ
ในการปฏ ิบ ัต ิ งานท ี ่ช ้ า ส ่ งผลให ้การดำเนินงานมี
ประสิทธิภาพไม่เหมาะสมส่งผลต่อผู ้มารับบริการ (ไตร
รัตน์ ใบศร (2559)) โดยการออกแบบเว็บไซต์จะมีการ
ออกแบบให้สามารถแสดงผลได้บนทุกขนาดของหน้าจอ
อ ุปกรณ์  หร ือเร ียกว ่า  “Responsive Web Design” 
(RWD) เป็นการออกแบบเว็บไซต์เพื ่อให้การแสดงผล
ข้อมูลบนเว็บไซต์สามารถปรับขนาดการแสดงได้อย่าง
เหมาะสมกับขนาดของหน้าจออุปกรณ์ที ่มีหลากหลาย
ขนาด (เจษฎา สุขชาต (2559)) การออกแบบเว็บไซต์ใน
รูปแบบ RWD มีข้อดีคือ (1) ทำให้ใช้งานง่าย (2) เพ่ิม
ประสบการณ์ที่ดีให้แก่ผู้ใช้งาน และ (3) ทำให้ผู ้พัฒนา
ระบบใช้เวลาในการบำรุงรักษาระบบน้อยลง โดยระบบ
สารสนเทศที่พัฒนาข้ึนน้ี 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการ

ข้อมูลการให้บริการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ้านแม่วะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปางต้องมีการ
วิเคราะห์และศึกษาปัญหาจากระบบงานเดิมเพ่ือออกแบบ
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ระบบใหม่ให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้และทำ
ให้การพัฒนาโครงงานประสบความสำเร็จลุล่วงไปได้ โดย
มีการใช้งานซอฟต์แวร์ดังต่อไปนี้เพื ่อการพัฒนาระบบ 
ได้แก่  

1. ชุดคำสั่งภาษาเอชทีเอมเอล (HTML)  เป็น
ภาษาท่ีใช้ในการเขียนเว็บไซต์และกำหนดการแสดงผล
ข้อมูลหน้าเว็บเพจ 

2. ชุดคำสั่งภาษาซีเอสเอส (CSSX) ใช้สำหรับ
ตกแต่งจัดรูปแบบของเว็บไซต์และ กำหนดการแสดงผล
บนหน้าเว็บเพจใช้ร่วมกับชุดคำสั่งภาษา HTML  

3. ชุดคำสั่งภาษาจาวาสคิปต์ (JavaScript) 
เป็นภาษาท่ีใช้ร่วมกับภาษา HTML ในการจัดรูปแบบ
เว็บไซต์ให้ดูมีการเคลื่อนไหวและตอบสนองกับผู้ใช้งานได้
ดี  

4. Bootstrap คือ Frontend Framework ที่
รวม HTML, CSS และ JS เข้าด้วยกันสำหรับพัฒนา 
Web ที่รองรับทุก Smart Device หรือ เรียกว่า 
Responsive Web หรือ Mobile First  

5. My SQL เป็นโปรแกรมฐานข้อมูล 
6. Sublime Text ใช้สำหรับการพัฒนา

โปรแกรมออกแบบเขียนโค้ด 
7. ชุดคำสั่งภาษาพีเอชพี (PHP) ใช้เขียน

โครงสร้างหลักของโปรแกรมและสร้างรูปแบบของ
โปรแกรมใชร้่วงกับระบบจัดการฐานข้อมูล 

8. PHPMyAdmin โปรแกรมจัดการฐานข้อมูล 

โดยเคร ื ่องม ือท ี ่ ใช ้ในการออกแบบระบบ
ประกอบไปด้วยพจนานุกรมข้อมูล (Data Dictionary)
ความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล (ER-Diagram) แผนภาพ
กระแสข้อมูล (Data Flow Diagram) ผังงานโครงสร้าง 
(Structure Chart) แบบฟอร์มข้อมูลขาเข้าและรายงาน
ของระบบงานใหม่ 

3.2 การวิเคราะห์ระบบงานเดิม 
 จากการศึกษาขั ้นตอนการดำเนินงานของการ
ให้บริการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้าน 
แม่วะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง พบกว่ามีข้ันตอนการ
ดำเนินงานดังนี ้ เมื่อเริ่มเข้าไปใช้บริการผู้ใช้บริการย่ืน
บัตรประจำตัวประชาชนแก่เจ้าหน้าท่ีธุรการจะซักประวัติ

ผู้มาใช้บริการ และชั่งน้ำหนักกวัดส่วนสูง ทำการคัดแยก
ผู้มาใช้บริการและส่งขอมูลให้เจ้าหน้าที่พยาบาลวิชชีพ
และเจ ้าหน้าท ี ่สาธารณะส ุข ทำการตรวจส ุขภาพ 
ประเมินสุขภาพ และบันทึกข้อมูลลงในแฟ้มข้อมูล ซึ่ง
สามารถสรุป    ข้ันตอนดังกล่าวเป็นแผนผังงานได้ดังรูป
ที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แสดงผังการทำงานเดิม 
3.3 ปัญหาที่พบในระบบงานเดิม 

 จากการศึกษาระบบงานเดิมของการให้บริการ
สำหรับโรงพยาบาลส่งเสร ิมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ 
อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง สามารถวิเคราะห์ปัญหา
ระบบการทำงานของการให้บริการสำหรับโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปาง ได้ดังแสดงในรูปที่ 2  
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3.3.1 กระบวนการทำงาน การทำงานมี
ประสิทธิภาพต่ำ และข้อมูลมีคุณภาพต่ำ เนื่องจากการ
ทำงาน 
ไม่เป็นไปตามกระบวนการ ทำงานซ้ำซ้อนกัน ซึ่งข้อมูลมี
จำนวนมาก แต่ไม่สามารถค้นหาหรือนำมาใช้ได้ทันที จึง
ทำให้เกิดความล่าช้า 
 3.3.2 ผู้อำนวยการ มีหน้าที ่ในการตรวจสอบ
การทำงาน และเรียกดูรายงานข้อมูลมีจำนวนมาก และ
ถูกจัดเก็บด้วยวิธีที่ไม่สามารถนำมาสืบค้น หรือเรียกดูใน
รูปแบบรายงานได้ และทำให้การติดตามการทำงานเป็นไป
ได้ยาก 
 3.3.3 เจ ้าหน้าที ่ธ ุรการ การจัดเก็บข้อมูลมี
คุณภาพต่ำ ขั ้นตอนหารค้นหาข้อมูลมีความล่าช้า และ
ข้อมูลไม่มีความปลอดภัยเสี่ยงต่อการสูญหายของข้อมูล 
 3.3.4 เจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข, เจ้าหน้าท่ีพยาบาล
วิชาชีพ ขั้นตอนการทำงานมีความล่าช้า แบบฟอร์มการ
ประเมินไม่สะดวกให้กับผู้ปฏิบัติงาน ติดตามความคืบหน้า
ได ้ยาก การดำเนินงานมีข ้อจำก ัดในการเก ็บข้อมูล

เนื่องจากจำนวนข้อมูลมีปริมานมากซึ่งไม่สามารถติดตาม
ผล ค้นหาข้อมูล หรือเรียกใช้ข้อมูลจำนวนมากได้ในทันที 

3.4 การออกแบบระบบใหม่ 
 แนวทางของระบบงานใหม่ได้จากการวิเคราะห์
ความต้องการของผู้ใช้งาน และนำมาออกแบบระบบงาน
ใหม่โดยมีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยในเรื่อง
ของการจัดทำเป็นเว็ปแอพพลิเคชันที่ใช้งานผ่านเบราเซอร์
บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื ่อเก็บข้อมูลประการตรวจ
สุขภาพ ประวัติผู้มาใช้บริการ ข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ ข้อมูล
การฉีดวัคซีนและประเมินพัฒนาการต่างๆของเด็ก รวมไป
ถึงการออกรายงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล
บ้านแม่วะ ตำบลสันดอนแก้ว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
ม ีด ังตารางที ่  1 และใช ้ วิ ธ ีการพัฒนาโปรแกรมเชิง
โครงสร้าง โดยการทำงานของระบบงานใหม่สามารถ
อธิบายดังแผนภาพ Data Flow Diagram และใช ้ ER 
Diagram ในการอธิบายความส ัมพันธ ์ของข้อม ูลใน
ฐานข้อมูล 

 
ตารางที่ 1 ตารางลิสต์รายละเอียดของเอ็กเทอร์นัลเอ็นทิต้ี และโปรเซสที่เก่ียวขอ้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

รายการผู้ใช้งานระบบ รายการข้อมูล รายการโปรเซส 

1) ผู้ดูแลระบบ 
2) ผู้อ านวยการ 
3) เจ้าหน้าท่ีพยาบาลวิชาชีพ 
4) เจ้าหน้าท่ีสาธารณะสุข 
5) เจ้าหน้าท่ีธุรการ 

 

1) แฟ้มข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
2) แฟ้มข้อมูลทั่วไปของเด็ก 
3) แฟ้มข้อมูลทั่วไปของ

ผู้สูงอายุ 
4) แฟ้มข้อมูลทั่วไปของหญิง

ต้ังครรภ์ 
5) แฟ้มข้อมูลการฉีดวัคซีน 
6) แฟ้มข้อมูลการฝากครรภ์ 
7) แฟ้มข้อมูลการตรวจ

สุขภาพผู้สูงอายุ 
8) แฟ้มข้อมูลการประเมิน

พัฒนาการเด็ก 
9) แฟ้มข้อมูลการประกอบ

กิจวัตรประจ าวัน 
10) แฟ้มข้อมูลข่าว

ประชาสัมพันธ์ 
 

1) จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ 
2) จัดการข้อมูลผู้ใช้บริการ 
3) จัดการข้อมูลเด็ก 

3.1) เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลเด็ก 

3.2) จัดการข้อมูลการฉีดวัคซีน 

3.3) จัดการข้อมูลการประเมินพัฒนาการ  

3.4) ออกใบนัด 

4)  จัดการข้อมูลผู้สูงอายุ 
4.1) เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลผู้สูงอายุ 

4.2) จัดการข้อมูลการประเมินการประกอบ

กิจวัตรประจ าวันของผู้สูงอายุ 

4.3) จัดการข้อมูลการตรวจสุขภาพผู้สูงอายุ  

4.4) ออกใบนัด 

5)  จัดการข้อมูลการฝากครรภ์ 
5.1) เพ่ิม ลบ แก้ไขข้อมูลการฝากครรภ์  
5.2) จัดการข้อมูลการฝากครรภ์ 
5.3) ออกใบนัด 

6)  จัดการข้อมูลข่าวประชาสัมพันธ์  
7)  การเรียกดูรายงาน 
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รูปที่ 2 แสดงแผนผังข้องมูล Data Flow Diagram Level 0 
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รูปที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของฐานข้อมูล 
 

4. ผลการวิจัย  
จากการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันบริหารจัดการ

ข้อมูลการให้บริการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลบ ้านแม ่วะ  อำเภอแม ่ทะ  จ ั งหว ัดลำปาง  มี
วัตถุประสงค์เพื่อช่วยจัดการการเก็บข้อมูลผู้มาใช้บริการ 
และเพ่ิมความสะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีในการเก็บข้อมูล โดย
ข้อมูลจะมีความปลอดภัยและครบถ้วน ในโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปาง โดยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช ่วย
สนับสนุนการทำงานให้เกิดความคล่องตัวสามารถทำงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และสามารถนำข้อมูล
สารสนเทศที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคตได้ โดยได้
ทำการวิเคราะห์ ออกแบบฐานข้อมูลและพัฒนาระบบตาม
วัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้จนสำเร็จลุล่วงตามเป้าหมาย 
โดยมีผลการดำเนินงานดังแสดงในรูป 4-11 

 
 

รูปที่ 4 แสดงหน้าแรกของเว็บไซต์ 
 

 
 

รูปที่ 5 แสดงหน้ารายละเอียดข้อมูลการฉีดวัคซีนเด็ก 
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รูปที่ 6 แสดงหน้าจัดการข้อมูลการประเมินพัฒนาการ
เด็ก 

 

 
 

รูปที่ 7 แสดงหน้าข้อมูลรายงานการตรวจสุขภาพ
ผู้สูงอาย ุ

 

 
 

รูปที่ 8 แสดงหน้าข้อมูลการประเมินสุขภาพผู้สูงอาย ุ
 

 

 
รูปที่ 9 แสดงหน้าข้อมูลผลการตรวจสุขภาพผู้สูงอาย ุ

 

 
 

รูปที่ 10 แสดงหน้าการเพิ่มข้อมูลหญิงต้ังครรภ์ 
 

 
 

รูปที่ 11 แสดงหน้าจัดการข้อมูลของการฝากครรภ์ 
 

หล ังจากระบบการให ้บร ิการโรงพยาบาล
ส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านแม่วะ อำเภอแม่ทะ จังหวัด
ลำปางได้ถูกพัฒนาขึ ้นตามวัตถุประสงค์แล้ว ได้มีการ
ประเมินความพึงพอใจในการใช้งานระบบโดยแบ่งเป็น 4 
ด้าน คือ ด้านความสามารถระบบตรงตามความต้องการ 
ความพึงพอใจต่อความถูกต้องในการทำงาน ความพึง
พอใจด้านความสะดวกต่อการใช้งาน ความพึงพอใจด้าน
ความปลอดภัยของระบบ โดยผลการประเมินพบว่าความ
พึงพอใจเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับมากทุกด้าน ดังรูปที่ 12 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
จากการดำเนินงานข้างต้น การพัฒนาระบบแอพพลิเคชัน
บริหารจัดการการให้บริการสำหรับโรงพยาบาลส่งเสริม
สุขภาพตำบลบ้านแม่ะ อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง
ประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ 
สามารถนำไปใช้งานได้จริงและสามารถพัฒนาให้อยู่ใน
ข้ันตอนการประมวลผลที่สูงข้ึนต่อไปได้ สามารถใช้ในการ
สนับสนุนการทำงานของ ผู้อำนวยการ เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
เจ้าหน้าท่ีสาธารณะสุข เจ้าหน้าธุรการ ในด้านการจัดเก็บ
ข้อมูลผู ้ใช้บริการ ข้อมูลการฉีดวัคซีน ข้อมูลการตรวจ
สุขภาพ ข้อมูลการประเมินพัฒนาการเด็ก ข้อมูลการ
ประเมินการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้สูงอายุ ข้อมูล
สุขภาพผู้สูงอายุ ข้อมูลการฝากครรภ์และพัฒนาการของ
ทารกในครรภ์ การออกใบนัด สามารถออกข้อมูลรายงาน
และจัดเก็บรายละเอียดต่าง ๆ ได้อย่างคลอบคลุม เพ่ิม
ประสิทธิภาพในการทำงานของบุคลากรที่เกี่ยวข้องทุก
ด้าน สร้างขั้นตอนการทำงานอย่างเป็นระบบ ลดขั้นตอน
การทำงานที่ซ้ำซ้อน ให้ทำงานได้อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง 

แม่นยำ มากยิ่งขึ้น สามารถสนับสนุนการนำข้อมูลไปใช้
ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ ต่อไปได้ 
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The Value Chain Analysis of Lanna Musical Instrument  
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บทคัดย่อ  
การศึกษาในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์กิจกรรมในโซ่คุณค่าและหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพให้กับ

ธุรกิจเครื่องดนตรีล้านนา โดยใช้การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการเครื่องดนตรีล้านนาในจังหวัดเชียงใหม่ โดย
นำแนวคิดการวิเคราะห์โซ่คุณค่ามาวิเคราะห์ ประกอบด้วยกิจกรรมหลักและกิจกรรมสนับสนุน โดยพบว่ากิจกรรมโลจิสติกส์
ขาเข้า การจัดซื้อจัดหา รวมทั้งการบริหารทรัพยากรมนุษย์ ยังไม่มีการดำเนินการให้สอดคล้องกัน ส่งผลให้ธุรกิจการประดิษฐ์
เครื ่องดนตรีไทยล้านนายังมีปัญหาการขาดแคลนวัตถุดิบและพนักงานที่มีฝีมือ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการดำเนินกิจการ 
คณะผู้วิจัยได้เสนอแนวทางในการปรับปรุงด้านการจัดการผู้ส่งมอบวัตถุดิบและการวางแผนด้านทรัพยากรบุคคล  เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการดำเนินงานและเพ่ิมโอกาสทางการแข่งขันให้มากย่ิงข้ึน   

  
คำสำคัญ: โซคุ่ณค่า เครื่องดนตรีล้านนา  
   

Abstract  
The objectives of this study were to analyze the value chain activities and provide a suggestion to 

increase the efficiency in the Lanna musical instrument business. The study was conducted by observing 
and interviewing the owner of Lanna musical instrument production in Chiang Mai. The interview framework 
included the value chain concept, primary, and support activities. The results found that inbound logistics, 
procurement, and human resources management had not adjusted to consist that causes a problem in 
operation with a shortage of raw materials and lacking skilled labor. The suggestions were made to have an 
alternative to raw material suppliers. Human resources management also needed to be considered to 
enhance production efficiency and increase competition opportunities.       

  
Keywords: Value chain, Lanna musical instrument 

 
 
1. บทนำ  

การผลิตเครื่องดนตรีไทยต้องใช้ความเชี่ยวชาญ
หลายด้าน มีการบูรณาการองค์ความรู้จากหลายศาสตร์  
ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วน ทั้งผู้ผลิต 
นักวิจัย และผู ้ใช้ ปัจุบันในประเทศไทยมีผู ้ผลิตเครื่อง
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ดนตรีไทยอยู่ประมาณ 300 ราย สามารถผลิตเครื่องดนตรี
ค ุณภาพ มาตรฐานสากล และสร้างมูลค่าเพิ ่มให้กับ
อุตสาหกรรมเครื่องดนตรีไทย ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 3,000 
ล้านบาทต่อปี ปัจจุบันเครื่องดนตรีไทยนอกจากผลิตและ
ขายในประเทศไทยแล้ว ในหลายประเทศได้มีการส่งเสริม
ดนตรีไทยอย่างกว้างขวาง เช่น ประเทศในประชาคม 
ASEAN อเมริกา อังกฤษ และเนเธอแลนด์ เป็นต้น ดังน้ัน
การผลิตเครื่องดนตรีไทยที่ได้มาตรฐาน เป็นการนำเครื่อง
ดนตรีไทยเข้าสู ่ตลาดทางวัฒนธรรมมากขึ้นเช่นกัน (แบ
รนด์เอจ ออนไลน์, 2561) 

จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ เป ็นศ ูนย ์กลางของกลุ่ม
วัฒนธรรมล้านนาตะวันตก ดนตรีพ้ืนบ้านล้านนาของสล่า
หรือช่างสร้างเคร ื ่องดนตรีในจังหวัดเชียงใหม่ ซ ึ ่งใน
ปัจจุบันมีความน่าสนใจอย่างยิ่งโดยเฉพาะเครื ่องดนตรี
ล้านนามีพัฒนาการหลายประเภทสามารถจำแนกตาม
ลักษณะของการบรรเลงทั้งเครื่องดีด สี ตี เป่า และมีการ
ปรับเปลี ่ยนตามยุคสมัยวัฒนธรรมดนตรีล้านนาได้รับ
อิทธิพลของดนตรีตะวันตก โดยการนำเครื่องดนตรีล้านนา
บรรเลงกับวงดนตรีร่วมสมัยหรือบทเพลงที่ใช้บันไดเสียง
แบบดนตรีตะวันตก ทำให้สล่าหรือช่างทำเครื่องดนตรีต้อง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของเครื ่องดนตรีเพื่อให้บรรเลงตาม
บันไดเสียงของเพลงสมัยนิยม การปรับเปลี ่ยนดังกล่าว
เป็นส่วนหนึ่งของความหลากหลายในเชิงช่างสร้างเครื่อง 
ดนตรีในพ้ืนที่วัฒนธรรมดนตรีล้านนาเชียงใหม่ในปัจจุบัน 
เครื ่องดนตรีพื ้นบ้านในพื ้นที ่ว ัฒนธรรมดนตรีล ้านนา
เชียงใหม่ มีบทบาทในการบรรเลงเด่ียวและบรรเลงรวมวง
ในรูปแบบของดนตรีล้านนาล้วนสามารถบรรเลงร่วมกับวง
ดนตรีร่วมสมัย ทำให้บทบาทของเครื่องดนตรีล้านนามี
ความหลากหลายตามกระแสวัฒนธรรมนิยมเป็นลักษณะ
ของการเคลื ่อนไหวทางวัฒนธรรม ในการสืบทอดและ
ปรับเปลี่ยนให้เข้ากับสภาวะกระแสสังคมแต่ก็ยังมีความ
เหนียวแน่นในรูปแบบของวัฒนธรรมเดิม (บูรณพันธ์ุ ใจ
หล้า, 2563)  

ปัจจุบันมีสล่าหรือช่างที่สืบทอดการทำเครื่อง
ดนตรีล้านนาอยู่ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เหลือจำนวนไม่
มาก แต่จำนวนคำสั่งซื้อเครื่องดนตรีล้านนาก็ยังมีการผลิต
ออกสู่ตลาดภายในประเทศ ได้รับความนิยมแพร่หลายใน

กลุ่มผู้บริโภคหลากหลายกลุ่ม เช่น นักดนตรี ร้านค้า กลุ่ม
สถาบันการศึกษา โรงเรียน มหาวิทยาลัย ชาวต่างชาติ 
โดยหนึ่งในผู้ผลิตเครื่องดนตรีล้านนาที่ยังเหลืออยู่ได้แก่ 
ธุรกิจการประดิษฐ์เครื่องดนตรีล้านนาของนายกำจร  เท
โวขัติ อยู่ในตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ลักษณะของการประกอบการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เป็น
ธุรกิจที่สืบทอดต่อกันมา โดยผู้ประกอบได้รับการเรียนรู้
การประดิษฐ์เครื ่องดนตรีไทยล้านนามาจาก พ่อครูบุญ
รัตน์ ทิพย์รัตน์ ปัจจุบันดำเนินการบริการธุรกิจเพียงคน
เดียว ตั ้งแต่การจัดซื ้อจ ัดหาวัตถุดิบ ร ับสินค้า การ
ประดิษฐ์ การรับออเดอร์ลูกค้า การจัดเก็บ และการปล่อย
ส ินค ้า เพ ื ่อส ่งมอบส ินค ้าไปย ังผ ู ้ร ับปลายทาง  ซึ่ ง
กระบวนการที่เป็นลักษณะการประกอบการขนาดเล็กน้ัน
ทำให้เกิดปัญหาในการผลิตและการดำเนินงาน ดังน้ัน
คณะผู้วิจัยจึงสนใจเลือกศึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานของ
เครื ่องดนตรีล้านนา เพื ่อให้ได้ผลิตภัณฑ์เครื่องดนตรีที่
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้สูงสุด โดยการใช้
แนวคิดของโซ่คุณค่า โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์
กิจกรรมในโซ่คุณค่าของเครื ่องดนตรีล้านนา และเพ่ือ
ศ ึกษาแนวทางการเพิ ่มประสิทธ ิภาพของธุรกิจการ
ประดิษฐ์เครื่องดนตรีล้านนา 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

Porter (1985) ได ้ เสนอแบบจ ําลองห ่วงโซ่
คุณค่าไว้ โดยเป็นการให้ความสําคัญกับกิจกรรมในโซ่
คุณค่าของแต่ละหน่วยธุรกิจ เริ ่มตั้งแต่การจัดหาแหล่ง
วัตถุดิบ การแปรรูป ตลอดจนถึงกระบวนการส่งมอบ
สินค้าและบริการแก่ลูกค้า โดยมุ่งสร้างความสามารถใน
การแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการวิเคราะห์มูลค่าเพ่ิมที่เกิดข้ึน
ในแต่ละข้ันตอนหรือกิจกรรม ห่วงโซ่คุณค่าจึงเป็นการเชื่ม
โยงกิจกรรมต่าง ๆ ที่สร้างมูลค่าเพิ ่ม (Value-Creation 
Activities) และเกิดการเชื ่อมโยงกับคู ่ค้าในโซ่อุปทาน
ด้วยกัน การเชื ่อมโยงกิจกรรมที่เกิดขึ ้นทั ้งภายในและ
ภายนอกองค ์กร ส ่งผลต่อศ ักยภาพในการแข ่ง ขัน 
(Competitive position) 

คุณค่าของกิจกรรมภายในองค์กรออกเป็น 2 
กลุ่มกิจกรรม คือ กิจกรรมหลัก Primary Activities) และ
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กิจกรรมสนับสนุน (Support Activities) โดยกิจกรรมทุก
ประเภทมีส่วนในการช่วยเพิ ่มค ุณค่าให้กับสินค้าหรือ
บริการของบริษัท ดังแสดงในรูปที่ 1 

 

 
รูปที่ 1 แผนภาพห่วงโซ่คุณค่า 

 
ก ิ จ ก ร ร ม ห ล ั ก  ( Primary Activities) 

ประกอบด้วย 5 กิจกรรม เป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องโดยตรง
กับการดำเนินงานผลิตสินค้าหรือบริการการตลาด และ
การขนส่งสินค้า หรือบริการไปยังผู้บริโภค ประกอบด้วย 

- โ ล จ ิ ส ต ิ ก ส ์ ข า เ ข ้ า  ( Inbound Logistics) 
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับต้นทุนหรือสินทรัพย์ที่
เป ็นจำพวกเช ื ้อ เพล ิง  พล ังงาน ว ัตถ ุด ิบ  หร ือชิ้น
ส่วนประกอบ ก่อให้เกิดกิจกรรมที่ต้องรับเข้า จัดเก็บ การ
แยกปัจจัยนำเข้า การตรวจสอบ และการบริหารสินค้าคง
คลัง 
  - ก า รปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร  (Operations) หมาย ถึง 
กระบวน การในการแปรสภาพปัจจัยนำเข้าให้กลายเป็น
สินค้าสำเร็จรูป ซึ่งรวมถึงการผลิต การประกอบ การบรรจุ
หีบห่อ การบำรุงรักษา การดำเนินงาน การรับรองคุณภาพ 
และการรักษาสภาพแวดล้อม 

- โลจ ิสต ิกส ์ขาออก  (Outbound Logistics) 
หมายถึง การเก็บรักษาสินค้าคงคลัง และการกระจาย
สินค้าไปยังผู ้บริโภค ซึ ่งรวมถึงกระบวนการสั ่งซื ้อ การ
รับคำสั่งซื้อ การบรรจุหีบห่อ การจัดส่ง การดำเนินการ
เก่ียวกับยานพาหนะขนส่ง 

-การตลาดและการขาย  (Marketing and 
Sales) หมายถึง การชี้ให้เห็นถึงความต้องการของลูกค้า 
และเกี ่ยวข้องกับความพยายามในการขาย การโฆษณา 

การส่งเสริมการตลาด การวิจัยตลาด การวางแผนด้าน
การตลาด และการสนับสนุนจากผู้จัดจำหน่าย 

-การบร ิการ (Service) หมายถ ึง  ก ิจกรรม
ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการบริการทั้งที่เกิดข้ึนก่อนการขาย 
ระหว่างการขายหรือหลังการขาย โดยรวมถึงการให้ความ
ช่วยเหลือผู้ซื้อ เช่น การติดตั้ง การจัดส่งชิ้นส่วนอะไหล่ 
การบำรุงรักษา  การแนะนำการใช้งาน การซ่อมแซมหลัง
การขาย เป็นต้น 

ในส่วนของกิจกรรมสนับสนุน ซึ่งประกอบด้วย 
4 กิจกรรมที่ช่วยส่งเสริม และสนับสนุนให้กิจกรรมหลัก
สามารถดำเนินไปได้ ประกอบด้วยดังน้ี 

- โ ค ร ง ส ร ้ า งพ ื ้ น ฐ า นขององค ์ ก ร  (Firm 
Infrastructure) คือ การประกอบด้วยปัจจัยและระบบ
สนับสนุน (Support system) การดำเนินงานขององค์กร 
เช่น การวางแผน การเงินการบัญชี การบริหารสำนกังาน 
การจัดการทั่วไป 

-การจัดซื้อ/จัดหา (Procurement) คือกิจกรรม
ที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการหาปัจจ ัยหรือทรัพยากรสำหรับ
ดำเนินงาน การเจรจากับซัพพลายเออร์ เพ่ือจัดซื้อวัตถุดิบ
และเครื่องจักร 

- ก า รบร ิ ห า รทร ั พยากรมน ุษ ย์  (Human 
Resource Management) หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
การจัดสรรบุคคลเข้าทำงานการจ้างงาน การฝึกอบรม 
การพัฒนา และการจ่ายค่าตอบแทนให้กับพนักงาน  

- ก า ร ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า  ( Research and 
Development) คือ การศึกษาค้นคว้าวิจัยและพัฒนา
เทคโนโลยีเพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีความสามารถเหนือคู่แข่ง 
(ศักด์ินรินทร์ แก่นกล้า, 2559) 

การวิเคราะห์โซ่คุณค่าสามารถนำมาใช้ในการ
วิเคราะห์ในการดำเนินงานหลากหลายด้าน เช่นในด้าน
การเกษตร มีการใช้โซ่คุณค่าไปวิเคราะห์ปัญหาที่เกิดข้ึน
ในการดำเนินงานของปาล์มน้ำมันในจังหวัดชลบุรี เพ่ือ
เสนอแนวทางการปรับปรุงและยกระดับโซ่คุณค่าของ
ปาล์มน้ำมัน ซึ ่งสามารถรวบรวมปัญหาที่เกี ่ยวข้องกับ
เกษตรกรและการดำเนินงานและนำแนวทางการยกระดับ
โซ่คุณค่าไปใช้ในการเสนอแนวทางการแก้ไข (เปรมจิต 
สัตนันท์, 2559) หรือการใช้การประยุกต์ใช้แนวคิดโซ่
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คุณค่าเพ่ือหาแนวทางการพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรผู้
ปลูกกาแฟอาราบิกาอินทรีย์ในภาคเหนือของประเทศไทย 
ที่สามารถวิเคราะห์ปัจจัยที ่ควรคำนึงถึงในการพัฒนา
ศักยภาพของเกษตรกร (ชนิตา พันธุ์มณี และ อัมรินทร์ 
คีรีแก้ว, 2557) รวมทั้งงานวิจัยของศักด์ินรินทร์ แก่นกล้า 
(2559) ทีใ่ช้แนวคิดของโซ่คุณค่าเพ่ือศึกษาปัญหาที่เกิดข้ึน
ในการผลิตผลิตภัณฑ์ข้าวอินทรีย์ของกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูก
ข้าวอินทรีย์ นอกจากน้ีโซ่คุณค่ายังได้มีการนำไปวิเคราะห์
บทบาทสำคัญของกิจกรรมห่วงโซ่คุณค่าต่อความสำเร็จ
ของธุรกิจบริการ โดยได้นำองค์ประกอบบางตัวของห่วงโซ่
คุณค่าไปใช้ในการบริหารจัดการ เช่น งานวิจัยของศรี
สุนันท์ ประเสริฐสังข์ (2559) ที่นำกรอบแนวคิดกิจกรรม
หลักของห่วงโซ่คุณค่าทั ้งหมด 4 ด้านประกอบด้วย 1) 
ด้านการนำเข้าวัสดุ อุปกรณ์ 2) ด้านการปฏิบัติการ 3) 
ด้านการตลาด และ 4) ด้านการบริการ เพ่ือวิเคราะห์การ
จัดการห่วงโซ่คุณค่าที ่ส ่งผลต่อความสำเร็จของธุรกิจ
หอพักในจังหวัดร้อยเอ็ด  

ในด้านการเพ่ิมประสิทธิภาพของการดำเนินงาน 
สามารถใช้แนวคิดของห่วงโซ่คุณค่ามาประยุกต์ใช้ได้ ทั้ง
การ ศึกษาและวิเคราะห์ร่วมกับทฤษฎีการเพิ ่มมูลค่า 
(Value added) โดยวิธีการดำเนินการวิจัยแบบการวิจัย
เชิงคุณภาพ (Qualitative research) โดยการสัมภาษณ์
เช ิงล ึกจากกลุ ่มตัวอย่าง เพื ่อศ ึกษาและวิเคราะห์ถึง
กระบวนการสร้างมูลค่า (ดุสิต สารักษ์, 2559) และยัง
สามารถวิเคราะห์โดยการนำเครื่องอื่น ๆ มาร่วมด้วย เช่น 
การวิเคราะห์ SWOT ร่วมกับการวิเคราะห์กิจกรรมในห่วง
โซ่คุณค่า เพื่อหาแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพของโซ่
อุปทานแตงโม (เพชรายุทธ แซ่หลี, หทัยธนก พวงแย้ม 
และ วชิระ วิจิตรพงษา, 2562) หรือ การวิเคราะห์โซ่
คุณค่าร่วมกับการ SWOT และแบบจำลองเพชรแห่งความ
ได้เปรียบ (Diamond Model) ในการวิเคราะห์ห่วงโซ่
อุปทาน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างความได้เปรียบใน
การแข่งขันทางการตลาดด้านการส่งออกของผลไม้สด (สุรี
รัตน์ ศรีทะแก้ว และ สุเทพ น่ิมสาย, 2556) รวมทั้งมีการ
ใช้การวิเคราะห์ความสัมพันธ์และอิทธิพลของห่วงโซ่
ค ุณค ่าก ับประส ิทธ ิภาพในการดำเน ินงานของของ
ผู ้ประกอบการธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของไทย โดย

สามารถนําผลที่ได้จากการศึกษาวิจัยนําไปประยุกต์หรือใช้
เป็นแนวทางการวางแผนในการดําเนินธุรกิจ รวมถึงการ
สร้างคุณค่าในกระบวนการทางด้านการตลาด ในการ
ประกอบธุรกิจส่งออกผลไม้แปรรูปของผู้ประกอบการไทย
ในตลาดโลก (ขวัญฤทัย เทพพิทักษ์, 2558) 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ทำการศึกษากลุ ่มตัวอย่างผู้ประกอบการเป็น
ธุรกิจประดิษฐ์เครื่องดนตรีล้านนาขนาดเล็ก โดยมีเจ้าของ
ค ือนายกำจร เทโวขั ติ สถานที ่ประกอบการตั ้ งอ ยู่
บ้านเลขที่  136/1 หมู่ 6 ตำบลป่าแดด อำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยพิจารณาข้อมูลของการผลิตเครื่อง
ดนตรีที่ได้รับการสั่งซื้อมากที่สุดคือ ซึง 
  ข้อมูลและการรวบรวมข้อมูลใช้รูปแบบการเก็บ
ข้อมูลการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) ด้วย
การสัมภาษณ์เชิงลึกโดยสัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้างโดยใช้
คำถามที่สร้างขึ้นโดยใช้กรอบการศึกษาการวิเคราะห์โซ่
คุณค่า โดยแบ่งเป็นด้านกิจกรรมหลักทั้งหมด 5 กิจกรรม
ได้แก่ โลจิสติกส์ขาเข้า, การปฏิบัติการ, โลจิสติกส์ขาออก, 
การตลาดและการขาย และการบริการ และกิจกรรม
สนับสนุน 4 กิจกรรมได้แก่ โครงสร้างพ้ืนฐานขององค์กร, 
การจัดซื ้อจัดหา, การบริหารทรัพยากรมนุษย์ และการ
วิจ ัยและพัฒนา (Porter, 1985) รวมทั ้งเก็บข้อมูลถึง
ปัญหาอุปสรรคที่เกิดขึ้น การเก็บข้อมูลใช้การจดบันทึก
และการอัดเสียงสัมภาษณ์ 
  การตรวจสอบข้อมูลการวิจัยใช้การตรวจสอบ
สามเส้าด้านผู้วิจัย (Investigator Triangulation) โดยใช้
เปร ียบเทียบข้อมูลจากการสังเกตก ับการส ัมภาษณ์
เปรียบเทียบกับสิ่งที่ได้จากผู้ให้สัมภาษณ์ โดยใช้ข้อมูลการ
ตรวจสอบจากคณะผ ู ้ว ิจ ัยท ี ่แยกส ังเกตและทำการ
สัมภาษณ์ 
  การวิเคราะห์ข้อมูลใช้การวิเคราะห์ข้อมูลแบบ
สร้างข้อสรุป โดยถอดข้อมูลที่ได้จากการสังเกต สัมภาษณ์ 
และจดบันทึก นำมาวิเคราะห์เป็นข้อความบรรยายตาม
กรอบแนวคิดของการวิเคราะห์โซ่ค ุณค่าของ  Porter 
(1985) 
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4. ผลการวิจัย  
ธุรกิจการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยล้านนา เป็น

ธุรกิจที่มีผู้ประกอบการคือ นายกำจร เทโวขัติ มีลักษณะ
ของการประกอบการเป็นธุรกิจขนาดเล็ก เป็นธุรกิจที่สืบ
ทอดต่อกันมา โดยผู้ประกอบได้รับการเรียนรู้การประดิษฐ์
เครื่องดนตรีไทยล้านนามาจาก พ่อครูบุญรัตน์ ทิพย์รัตน์ 
ปัจจุบันดำเนินการบริการธุรกิจเพียงคนเดียว ตั้งแต่การ
จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบ รับสินค้า การประดิษฐ์เครื่องดนตรี
ไทยล้านนา การรับออเดอร์ลูกค้า การจัดเก็บ และการ
ปล่อยสินค้า เพื่อส่งมอบสินค้าไปยังผู้รับปลายทาง โดย
ส่วนใหญ่ผู ้ใช้บริการ คือลูกค้าทั ่วไปและลูกค้าประจำ 
สินค้าที่ได้รับการสั่งซื ้อมากที่สุดคือ ซึง โดยเป็นเครื่อง
ดนตรีล้านนาที่ทำจากไม้ขนุน เป็นเครื่องดนตรีของชาว
ไทยภาคเหนือ มี 3 ขนาด คือ ซึงเล็ก ซึงกลาง ซึงใหญ ่(ทั้ง 
3 ขนาด ภาษาเหนือคำเมืองเรียกว่า “ซึงหลวง”) แต่ละ
ขนาดจะมีความกว้างและความยาวที่แตกต่างกัน คือ 
ขนาดเล็ก มีขนาดหน้ากว้าง 8 น้ิว ยาว 0.90 เมตร ขนาด
กลาง มีขนาดหน้ากว้าง 10 นิ ้ว ยาว 1.10 เมตร และ
ขนาดใหญ ่มีขนาดหน้ากว้าง 12 น้ิว ยาว 1.25 เมตร  

การวิเคราะห์กิจกรรมในโซ่คุณค่าของเครื่อง
ดนตรีล้านนาตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 พบว่า  

1) ด้านกิจกรรมหลัก (Primary Activities) 
1.1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics)  
กระบวนการที่เกี ่ยวข้องจะเป็นการเตรียมรับ

วัตถุดิบที่ใช้ในการประดิษฐ์ซึง คือ ไม้ขนุน โดยนำมาจาก
ภายนอก จากชาวบ้านที่มีอาชีพรับจ้างตัดไม้ ซึ่งจะเป็นคน
จัดหาไม้ขนุนในแต่ละพื้นที่มาขายให้แก่ผู ้ประกอบการ 
โดยให้บร ิการขนท่อนไม้ขนุนมาส่งให้ถึงที่แหล่งผลิต 
รวมท ั ้ ง ผ ู ้ จ ั ดส ่ ง ไม้ จะม ีการต ั ดไม ้ เป็ นแผ ่นมาให้
ผู้ประกอบการ แต่ในบางครั้งทางผู ้ประกอบการจะต้อง
เป็นคนที่ไปรับเอง รูปแบบในการขนส่งวัตถุดิบ จะใช้การ
ขนส่งทางบก โดยใช้ยานพาหนะคือ รถยนต์ส่วนบุคคล 
โ ดยการตรวจสอบ และการค ั ดสรรว ั ตถ ุ ด ิบของ
ผู้ประกอบการคือเลือกดูไม้ที่ไม่มีแมลงเจาะอยู่ที่ไม้ เลือก
ไม้ที่สมบูรณ์ และขนาดไม้ต้องมีขนาด 1 เมตรขึ้นไป แต่
ปัจจุบันผู้ประกอบการไม่ต้องทำการเลือกเอง เนื่องจากผู้
จัดส่งไม้เป็นผู ้ที่ค ัดสรรมาให้เรียบร้อย เมื ่อไม้เข้ามาที่

แหล่งผลิต การจัดเก็บดูแลรักษาของวัตถุดิบและอปุกรณ์
ที่รับเข้า จะนำวัตถุดิบเก็บไว้ในบริเวณรอบตัวบ้าน และให้
แสงแดดเข้าถึงง่าย เพื ่อให้ไม้ที ่ย ังดิบอยู ่แห้งได้อย่าง
รวดเร็ว ไม่เก็บไว้ที่ชื้นแฉะ เพราะจะทำให้ไม้เกิดการผุพัง
ได้ง่าย   

1.2) การผลิตและดำเนินงาน (Operations)  
กระบวนการข้ันตอนการผลิต โดยทำการเปลี่ยน

หรือแปรรูปวัตถุดิบให้ออกมาเป็นสินค้าสำเร็จรูปทั้งหมด 
1 ชุด (1 ชุด ประกอบด้วย 3 เครื่อง มี 3 ขนาด ขนาดเล็ก 
ขนาดกลางและขนาดใหญ่) แบ่งเป็นกระบวนการขั้นตอน
การผลิตดังน้ี 

การตัด: ไสไม้ให้เรียบและวาดรูปแบบซึงลงไปที่
ไม้ แล้วตัดไม้ตามเส้นรูปแบบที่วาดลงไปและไสไม้ให้มี
ความหนาขนาดตามลูกค้าสั ่ง จากนั้นวาดแบบซ้ำอีก 1 
และตัดไม้ส่วนเกินออกเพื่อให้ได้รูปร่างที่ไม่คดไม่งอ แล้ว
ตัดไม้ตาดซึง/หน้าซึงจากแผ่นกระดานให้มีรูปร่างทรงกลม
ขนาดเท่ากับกล่องเสียง 

การเจาะ:  เจาะภายในวงกลม เอาเน้ือไม้ภายใน
วงกลมออกให้หมด เพื่อทำกล่องเสียง จากนั้นเจาะรูรัง
ไหม ที ่ไว้ใส่ลูกบิดหลอก ลูกบิดกีต้าร์  ที ่ยึดสายกีต้าร์
ด้านล่างของซึง แล้วเจาะรูวงกลมขนาดเล็กตรงกลางของ
ตาดซึง/หน้าซึง ที่มีลวดลายตามแบบ 

การขัด : ข ัดด ้วยกระดาษทราย  ให ้ เน ื ้อไม้
ทั้งหมดมีความเรียบเนียน 

การทำส:ี นำไปพอกแป้งดินสอพอง ทิ้งไว้ให้แห้ง
และขัดออก จากน้ันทาสีลงที่ซึง 2 รอบ รอให้แห้ง และขัด
ให้นวล และลงสีซ้ำอีก 1 รอบ รอให้แห้ง แล้วจึงลงแลก
เกอร์เงา 2 รอบ รอให้แห้ง ตามด้วยแลกเกอร์ด้านอีก 1 
รอบ รอให้แห้ง 

การประกอบ: นำตาดซึง/หน้าซึง รูปวงกลม
ขนาดเท่ากับตัวกล่องเสียงปิดลงไป ประกอบซึง/กุมซึง ที่
มีรูปร่างที่สมบูรณ์แล้ว  โดยนำเอาส่วนประกอบที่เหลือ
เข้าใส่  คือ ลูกบิดไม้, ลูกบิดเหล็ก, สายกีตาร์, ลูก/นม, 
หย่อง/หมอน 

การดูแลรักษา: การรักษาสภาพของสินค้าเมื่อ
ทำการผลิตเสร็จ การดูแลรักษาซึง จัดอยู ่ในประเภท
เคร ื ่องด ีด ส ่วนใหญ่ ต ัวเคร ื ่องทำมาจากไม้  ด ัง น้ัน
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ผู้ประกอบการจะเก็บในที่แห้ง ไม่ชื้นแฉะ สายก็ให้ชะโลม
ด้วยชัน หรือยางสน เคลือบไว้ และนำไปแขวนไว้เพ่ือไม่ให้
เกิดความเสียหาย 

1.3) โลจิสติกส์ขาออก (Outbound Logistics)  
ขั้นตอนการจำหน่าย ผู ้ประกอบการมีวิธีการ

จัดส่งสินค้าท้ังหมด 2 ทาง คือ ลูกค้ามารับเองที่บ้าน หรือ
เป็นการนำไปส่งให้ลูกค้าถึงที่ ซึ่งลูกค้าท่ีจะนำไปส่งให้ถึงที่
จะมีแค่ร้านค้าอย่างเดียว นั่นก็คือ ร้านล้านนาการดนตรี 
จังหวัดเชียงใหม่ เพราะส่วนใหญ่ลูกค้าทั่วไปจะเข้ามารับ
เองที่บ้าน  

การรับคำสั่งซื้อ ผู้ประกอบการรับคำสั่งซื้ออยู่ 2 
ทาง คือทางลูกค้าท่ัวไปและร้านค้าประจำ ซึ่งคำสั่งซื้อของ
ร้านค้าประจำจะได้รับสินค้าเป็นลำดับสุดท้าย เนื่องจาก
ผู ้ประกอบการเน้นทำสินค้าคำสั ่งซื ้อจากลูกค้าทั ่วไป
มากกว่า เพราะราคาในการขายให้ลูกค้าทั่วไปได้มากกว่า
ร้านค้าประจำ 

1.4) การตลาดและการขาย (Marketing and 
Sales) 

ในการประดิษฐ์ซึงแต่ละครั้งผู้ประกอบการจะ
โพสต์ลงในเฟซบุ๊ก เพ่ือเป็นการบ่งบอกให้กับลูกค้าว่างาน
ที่สั่งทำได้เสร็จเรียบร้อยแล้วและเป็นการประชาสัมพันธ์
ธุรกิจของตนเองไปภายในตัว อีกทั้งลูกค้าสามารถสั่งออ
เดอร์ให้ทำสินค้าทางเฟซบุ ๊ก และแอปพลิเคชันไลน์ 
รวมทั้งเบอร์โทรศัพท์ได้อย่างง่ายดาย 

1.5) การบริการ (Services) 
มีการรับบริการซ่อมแซมสินค้าที่ชำรุด เสียหาย

โดยพื้นฐาน เช่น สินค้ามีรอยตำหนิ สีของตัวสินค้าถลอก 
และอุปกรณ์ของตัวสินค้าหลุดเสียหาย เป็นต้น การรับ
ซ่อมเครื่องดนตรีที่พังน้ันจะมี 2 ทางคือ เครื่องดนตรีที่ทำ
มาจากผู้ประกอบการท่านอื่น หรือเป็นเครื่องดนตรีที่ทำ
โดยผู ้ประกอบการเอง โดยลูกค้าที ่นำเครื ่องดนตรีมา
ซ่อมแซมไม่ว่าเครื่องน้ันทำมาจากที่ใดก็ตาม ลูกค้าจะต้อง
ชำระเงินตามอัตราปกติของการรับซ่อมแซม 

2) ด้านกิจกรรมสนับสนุน (Support Activities)
ประกอบด้วย 

2.1 ) โครงสร ้างพ ื ้นฐานขององค ์กร  (Firm 
Infrastructure) ระบบการควบคุมขององค์กร มีระบบ

การควบคุมแบบธุรกิจส่วนตัว ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดการ
ทั่วไป การบัญชี การเงิน การควบคุมคุณภาพ และการ
ผลิต ในแต่ละขั ้นตอนการประดิษฐ์ซึง เป็นจัดทำระบบ
อย่างง่ายใช้การบันทึกด้วยสมุดบันทึก รวมทั้งอุปกรณใ์น
การผลิต เป็นเครื ่องมือท ี ่ ไม ่ซ ับซ้อน เนื ่องจากเป็น
เครื่องมือที่ต้องใช้ในการผลิตด้วยมือ 

2.2) การจัดซื้อจัดหา (Procurement) กิจกรรม
ในการจัดซื้อจัดหา ปัจจัยนำเข้าของวัตถุดิบและอุปกรณ์ 
เพื่อมาใช้ในกิจกรรมหลัก ผู้ประกอบการจะเป็นคนจัดซื้อ
จัดหาด้วยตนเอง อุปกรณ์จะมี ลูกบิดกีตาร์ กาว สายกีตาร์ 
แป้งดินสอพอง แลกเกอร์เงา แลกเกอร์ด้าน ตะเกียบไม ้สี
ทาไม ้วัตถุดิบเหล่าน้ีผู้ประกอบการสามารถจัดซื้อจัดหาได้
ด้วยตนเองตามร้านค้าที่มีจำหน่าย โดยจะทำการจัดซื้อ
เมื่อตรวจสอบพบว่า ของในคลังใกล้จะหมด จะซื้อมาเพ่ือ
เติมให้พอใช้ 

2.3) การจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์ (Human 
Resource Management) การบร ิหารจัดการคัดสรร
บุคคล และการฝึกอบรมให้กับผู้ที่สนใจในการประดิษฐ์
เค ร ื ่ อ งดนตร ี ไทยล ้ านนา  จากอด ีตท ี ่ ผ ่ านมา น้ัน
ผู้ประกอบการได้มีการจ้างพนักงานมาช่วยในการประดิษฐ์
เครื่องดนตรีล้านนาประจำ แต่ปัจจุบันพนักงานที่เคยอยู่
ด้วยแต่ละคนนั้นไม่ได้มาทำงานแล้ว เนื่องจากว่าขั้นตอน
ในการทำเครื่องดนตรีแต่ชิ้นต้องใช้ทักษะในการทำอย่าง
เชี ่ยวชาญ มีความอดทนและละเอียดรอบคอบ ซึ ่งทาง
ผู้ประกอบการได้ทำการสอนให้กับพนักงานแต่ละคนที่เข้า
มาทำงานด้วย แต่พนักงานแต่ละคนที่เข้ามายังขาดความ
อดทนและความละเอียดรอบคอบในการทำ จึงส่งผลให้
ผู้ประกอบการไม่มีการจ้างพนักงานจนถึงปัจจุบัน ทั้งน้ี 
ทางผู้ประกอบการได้เล่าว่า ปัจจุบันต้องการจะสอนและ
มุ่งมั่นที่จะสืบสานวัฒนธรรมให้กับคนรุ่นหลังในเรื่องของ
การประดิษฐ์เครื่องดนตรีล้านนา แต่หาผู้ที่มีความต้ังใจได้
ยาก เนื่องจากการประดิษฐ์เครื่องดนตรีล้านนาเป็นสิ่งที่
ต้องอาศัยความต้ังใจ 

2.4 ) การพ ัฒนา เทค โนโลย ี  (Technology 
Development) การวิจัยและพัฒนาที่เกิดขึ้นตั้งแต่อดีต
ถึงปัจจุบัน ผู้ประกอบการได้รับข้อแนะนำจากลูกค้าใน
เร ื ่องความทนทานของตัวลูกบิดไม้  ล ูกค้าได้แจ้งต่อ
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ผู้ประกอบการว่า เวลานำซึงไปทำการละเล่น เมื่อตั้งสาย
ลูกบิดไม้จะหลุดออกมา จึงทำให้ผู้ประกอบการเกิดการคิด
พัฒนาในส่วนของลูกบิดขึ้นว่าจะทำอย่างไรเพื่อไม่ใหส้าย
หลุดออกได้ง่าย โดยเปลี่ยนลูกบิดไม้ที่ใช้ในการยึดปรับ
สายให้ตึง มาเป็นลูกบิดเหล็กกีต้าร์แทน ถือว่าเป็นการ
ผสมผสานระหว่างสากลและไทยล้านนา แต่ลูกบิดไม้ยังอยู่
เหมือนเดิมเพ่ือยังคงความเป็นไทยล้านนาแบบเดิม อีกทั้ง
มีความตั ้งใจในการพัฒนาในเรื ่องของลวดลาย คิดค้น
ลวดลายเพ่ือให้เกิดความร่วมสมัยและสวยงามข้ึน จากเดิม
ทีต่รงกลางตาดซึงหรือหน้าซึง ที่เป็นรูจะเจาะเป็นแบบโล่ง 
และปัจจุบันทางผู ้ประกอบการได้มีการเจาะให ้เป็น
ลวดลายดอกไม้หรือลายไทยให้ดูสวยงาม ซึ่งลวดลายที่
ออกมา ทางผู้ประกอบการและเพ่ือนในวงการของช่างทำ
เครื่องดนตรีเป็นคนร่วมกันคิดค้นลวดลายออกมา 

ในการเสนอแนวทางการเพิ่มประสิทธิภาพของ
ธุรกิจการประดิษฐ์เครื่องดนตรีล้านนาตามวัตถุประสงค์
ข้อที่ 2 คณะผู้วิจัยเสนอแนะแนวทางต่าง ๆ ได้ดังน้ี 

โลจิสติกส์ขาเข้า พบว่ามีแหล่งจัดซื ้อวัตถุดิบ
เพียงแหล่งเดียว ข้อเสนอแนะคือหาแหล่งวัตถุดิบเพ่ิม จะ
ช่วยลดต้นทุน รวมทั้งบริหารจัดการทำสัญญากับแหล่ง
เดิม และทำสัญญากับแหล่งวัตถุดิบใหม่ เพื ่อช ่วยลด
ปัญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบในการผลิต 

การปฏิบัติการ พบว่าการดูแลรักษาสภาพของ
ผลิตภัณฑ์ยังไม่ดีพอ มีข้อเสนอแนะคือมีการจัดซื้อจัดหา
บรรจุภัณฑ์ในการใส่ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปช่วยในการจัด
ระเบียบที่เก็บรักษาโดยการแยกประเภทให้ชัดเจน  

โลจิสติกส์ขาออก พบว่าข้ันตอนการจำหน่ายไป
ยังร้านค้า ยังเกิดความล่าช้าในการส่งสินค้าอยู่ เนื่องจาก
งานสั่งทำของลูกค้าทั่วไปจะมีเข้ามาแทรกอยู่เสมอ ทำให้
งานส่งสินค้าไปยังร้านประจำจนเกิดความล่าช้า เพราะ
เกิดจากราคาขายของสินค้าแตกต่างกัน ผู้ประกอบการ
อาจทำการต่อรองราคากับเจ้าของร้านค้าประจำใหม่ โดย
การขอเพิ่มราคาตามเศรษฐกิจปัจจุบัน รวมทั้งการจัดคิว
การสั่งซื้อของลูกค้าท้ัง 2 ทางให้เป็นระบบ 

การตลาดและการขาย  พบว ่าย ั งขาดการ
ประชาส ัมพ ันธ์ ของส ินค ้า  เสนอแนะให ้มีทำการ
ประชาสัมพันธ์และแจ้งข้อมูลปัจจุบันให้ลูกค้าในหลาย

ช่องทาง คือ สร้างเพจ เฟซบุ๊ก และสร้างอินสตาแกรม 
เพื่อช่วยการประชาสัมพันธ์ ให้มีแรงดึงดูดที่น่าสนใจใน
สินค้า รวมทั้งการเข้าหาแหล่งตลาดใหม่ เพื่อต่อยอดให้
ธุรกิจมีแหล่งขายมากข้ึน 

การบริการ พบว่ายังขาดการทำการส่งเสริมการ
ขายหรือให้สิ่งตอบแทนแก่ลูกค้า และพื้นที่อำนวยความ
สะดวกยังไม่เพียงพอ แนวทางคือมีการให้สิ่งตอบแทนแก่
ลูกค้าตามโอกาสต่าง ๆ เพื่อให้ลูกค้าเกิดความประทับใจ
และเลือกใช้ระยะยาว รวมทั ้งการจัดระเบ ียบพ ื ้นที่
ให้บริการของสถานที่ผลิตให้ชัดเจน เช่น พื ้นที ่ต้อนรับ 
พ้ืนที่ในการผลิต เป็นต้น 

ในด้านการจัดซื้อจัดหา พบว่าวัตถุดิบที่ทำการ
จัดซื้ออาจมีการส่งมาล่าช้าหรือขาดแคลนหายาก บางครั้ง
ทำให้ไม่สามารถผลิตได้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 
เนื่องจากมีแหล่งผลิตเพียงแหล่งเดียว เสนอแนะให้มีการ
สร้างพันธมิตรกับผู้จัดหาวัตถุดิบรายอื่น และทำพันธมิตร
ร่วมกัน เพ่ือช่วยลดปัญหาในการขาดแคลนวัตถุดิบในการ
ผลิต 

ด้านการบริหารทรัพยากรมนุษย์ พบว่าพนักงาน
ที่มีความชำนาญในการประดิษฐ์เครื่องดนตรีหาได้ยากใน
ปัจจุบัน ควรมีแนวทางในการอบรมให้ความรู้และเปิดรับผู้
ที ่สนใจในการประดิษฐ์เครื่องดนตรีไทยล้านนา รวมทั้ง
ยอมรับพนักงานเข้ามาช่วยในการประดิษฐ์ เพื่อช่วยลด
ภาระของผู้ประกอบการ 

สำหร ับด ้านการพ ัฒนาเทคโนโลย ี พบว่า
ลวดลายที่ใช้กับเครื ่องดนตรีไทยยังคงเป็นแบบด้ังเดิม 
เสนอให้มีการปรับเปลี ่ยนลวดลายเครื ่องดนตรีให้เป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของธุรกิจ 

  
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาโซ่คุณค่าของเครื่องดนตรีล้านนา
พบว ่าการจ ัดการในภาพรวมของธ ุรก ิจน ี ้ เป ็นการ
ดำเนินงานโดยเจ้าของกิจการ ซึ ่งสามารถควบคุมการ
ดำเนินงานทั ้งหมดได้ แต่ยังเกิดปัญหาในหลายด้าน 
โดยเฉพาะในด้านกิจกรรมหลัก ทั้งด้านโลจิสติกส์ขาเข้า ที่
การรับวัตถุดิบหลักของผู้ประกอบการ มีผู้จัดหาเพียงราย
เดียว มีความเสี ่ยงกับปัญหาในการขาดแคลนวัตถ ุดิบ 
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รวมทั้งด้านการตลาดและการขาย ที่มีช่องทางการสื่อสาร
น้อยทำให้การเข้าถึงของลูกค้าทำได้ยาก ซึ่งปัญหานี้เป็น
ข้อด้อยของผู ้ปะกอบการที ่จะเต ิบโต สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์ (2559) ที่พบว่าการ
ที ่จะประสบความสำเร็จได้นั ้นผู ้ประกอบการต้องให้
ความสำคัญกับการจัดการห่วงโซ่คุณค่าโดยเฉพาะด้าน
การนำเข้าวัสดุ และการให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
การตลาดที่จะช่วยให้ธุรกิจสามารถแข่งขันกับคู ่แข่งได้   
และการจัดการด้านโลจิสติกส์ขาออก ที่ไม่มีการจัดสรร
การจัดส่งที่มีประสิทธิภาพได้ซึ่งจะส่งผลต่อความไว้วางใจ
ของลูกค้า สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญฤทัย เทพ
พิทักษ์ (2558) ที่พบว่าการดําเนินการในการจัดส่งสินค้า
ไปถึงมือผู้บริโภคที่มีประสิทธภาพจะช่วยลดทุนในการจัด
จำหน่ายซึ ่งจะช่วยทําให้เกิดความได้เปร ียบทางการ
แข่งขันและสามารถเพ่ิมคุณค่าด้านการให้บริการแก่ลูกค้า
ที ่สูงขึ ้นด้วย ทั ้งน้ีภาพรวมของกิจกรรมสนับสนุน ด้วย
ล ักษณะธุรก ิจ เจ ้าของคนเดียว ในด้านการจ ัดการ
ทรัพยากรมนุษย์น้ันเห็นได้ชัดว่าควรมีการคัดสรรหรือสรร
หาผู ้ที ่สามารถเข้ามาช่วยงาน โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการ
ฝึกอบรมให้ผู ้ท ี ่สนใจ นอกจากจะเป็นการช่วยให้การ
ดำเนินงานทำได้ดีขึ ้นแล้ว ยังเป็นการช่วยสืบทอดผู้ที ่มี
ความรู้ด้านการทำเครื่องดนตรีให้มีเพ่ิมข้ึนด้วย สอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ญาลิสาฐ์ ต้นสอน (2559) ที่เสนอแนะว่า
การปลูกฝังแนวคิดเรื่องคุณค่า (value) ให้กับบุคลากรน้ัน
เรื่องที่สําคัญ อาจทำในรูปแบบของการกําหนดแนวปฏิบัติ
หรือฝึกอบรมให้ความรู้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างสมรรถนะ
ให้กับบุคลากรอย่างต่อเนื ่อง ซึ่งจะสร้างคุณค่าให้การ
ทํางานทุกกิจกรรมให้ลูกค้าประทับใจ 

ในการศึกษาโซ่คุณค่าของเครื่องดนตรีล้านนา
นั ้นหากมีการจัดการกระบวนการดำเนินงานให้ดี ข้ึน 
นอกจากจะทำให้ธุรกิจสามารถดำเนินงานและเติบโต
อย่างต่อเนื่อง ยังเป็นการสืบสานและอนุรักษ์ภูมิปัญญา
ของการประดิษฐ์เครื ่องดนตรีล้านนาให้คงอยู ่ต่อไป ใน
การศึกษาเพิ่มเติมจึงควรมีการวิเคราะห์โอกาสทางธุรกิจ
และแนวโน้มในการปรับตัว รวมถึงช่องทางใหม่จะสามารถ
ทำให้ธุรกิจประดิษฐ์เครื่องดนตรีล้านนาสามารถเติบโต
และคงอยู่ต่อไป ไม่เลือนหายไปกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากคุณกำจร เทโวขัติ ที่ให้ข้อมูลและอำนวย
ความสะดวกในการศึกษาวิจัย คณะผู้วิจัยจึงขอขอบคุณที่
ให้ความอนุเคราะห์มา ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
 ปัจจุบันมกีารใช้ประโยชน์จากน้ำกากส่าหรือวีแนส (Vinasses) ซึ่งเป็นผลพลอยได้จากอุตสาหกรรมผลิตเอทานอล 
เป็นสารช่วยปรับปรุงดิน โดยโรงงานมีการแจกจ่ายให้เกษตรกรไร่อ้อยแทนการใช้ปุ๋ยเคมี แต่เกษตรกรจะต้องจ่ายค่าขนส่ง 
วีแนสจากโรงงานไปยังไร่อ้อยเอง ทำให้มีความต้องการใช้วีแนสลดลง ส่งผลให้บ่อกักเก็บวีแนสของโรงงานไม่เพียงพอ รวมทั้ง 
มีข้อจำกัดในการขยายที่กักเก็บในเชิงพ้ืนที่และสิ่งแวดล้อม ผู้วิจัยจึงวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์ในกระบวนการจัดการวีแนสของ
โรงงานเอทานอลกรณีศึกษา เพ่ือกำหนดขอบเขตหรือนโยบายในการสนับสนุนค่าขนส่งให้เกษตรกรที่เหมาะสม พบว่าต้นทุน
ส่วนใหญ่มีค่าขนส่งกว่า 73.39% ของต้นทุนทั้งหมด คิดเป็นค่าใช้จ่าย 98.24 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ในขณะที่โรงงานมี 
ต้นทนุแฝงและต้นทุนการจัดเก็บอยู่ที่ 19.22 และ 16.40 บาทต่อลูกบาศก์เมตร จึงมีการสนับสนุนทางการเงิน เพ่ือส่งเสริมให้
เกษตรกรใช้วีแนสมากข้ึนและครอบคลุมพ้ืนทีไ่ร่อ้อยได้ไกลข้ึนตามวัตถุประสงค์ของโครงการส่งเสริมแต่ละฤดูกาล 
คำสำคัญ: กาวิเคราะห์ต้นทุนโลจิสติกส์, กระบวนการจัดการวีแนสขาออก, สารปรับปรุงดิน, เกษตรกรไร่อ้อย  

 
Abstract 

Vinasses is a by-product of ethanol production. The factory has distributed to sugarcane farmers 
as soil stabilizers instead of using chemical fertilizer. However, the farmers bear the high expense of 
transporting from the factories to the sugarcane fields (the costs depend on distance), which reduces 
demand for vinasses, resulting in insufficient vinasses storage ponds. The researcher then analyzed the 
logistics cost in the Outbound Logistics process of vinasses – the case study to determine the scope/policy 
to support farmers' transportation costs. It was found that the majority cost was transportation, which cost 
more than 73.39 % of the total cost. Farmers have to bear the average transportation cost of 98.24 baht 
per cubic meter. While the factory has a hidden cost and storage cost of about 19.22 and 16.40 baht per 
cubic meter. That makes it possible to use financial strategies in various forms in order to encourage farmers 
to use more vinasses and cover more distance of sugarcane fields.  
Keywords: logistics cost analysis, Outbound Vinasses Management Process, soil stabilizer, sugarcane farmers 
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1. บทนำ  

ปัจจุบันเกษตรกรมีแนวโน้มการใช้เอทานอลเป็น

พลังงานทางเลือกที่เป็นที่นิยมมากขึ้น จากข้อมูลรายงาน

สถานการณ์แนวโน้มธุรกิจและอุตสาหกรรม โดยงานวิจัย

กรุงศรีอยุธยา (2561) ว่าแนวโน้มปริมาณการใช้เอทานอล

ภายในประเทศมีอัตราเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3 - 5 ต่อปี ในช่วงปี 

พ.ศ. 2560 - 2562 ทั้งน้ีในกระบวนการผลิตเอทานอล จะ

ได้เป็นเอทานอลถึง 95% และที่เหลือได้เป็นวีแนส หรือน้ำ

กากส่า (Vinasses) ซึ่งเป็นของเสียที่ระบายไปพักเก็บไว้ที่

บ่อบำบัดของเสียเฉลี่ยประมาณ 3,000 ลูกบาศก์เมตรต่อ

วัน ต่อโรงงาน ทำให้เกิดปัญหาพื้นที ่จัดเก็บของเสีย 

ไม่เพียงพอ หากกักเก็บไว้นานจะเกิดการตกตะกอนหนา 

และการขยายบ่อจัดเก็บเป็นไปได้ยาก เนื ่องจากพื้นที่

จำกัดและมีกลิ ่นไม่พึงประสงค์ต่อสภาพชุมชนและ

สิ่งแวดล้อมในระแวกโรงงาน  

เน ื ่ อ ง จากในสภาพป ัจจ ุบ ัน เกษตรกรใช้  

วีแนสเป็นสารปรับปรุงดินให้พร้อมต่อการเพาะปลูกใน

ฤดูกาลใหม่หลังตัดอ้อย เน่ืองจากมีแร่ธาตุที่มีประโยชน์ต่อ

ดิน และการรักษาผลผลิตอ้อยให้ได้มากข้ึนและมีคุณภาพ

ดี ทางโรงงานจึงมีการส่งเสริมให้ใช้โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย แต่

เกษตรกรจะต้องนำรถมาขนหรือจ้างผู ้ร ับเหมาเอง ซึ่ง

โรงงานได ้ม ีการสน ับสน ุนค ่าขนส ่งให ้ในบางส ่วน 

โดยเฉพาะไร ่อ ้อยที ่อยู ่ ในละแวกใกล้เค ียง หากเป็น

เกษตรกรที่อยู ่ไกลจากที่ตั ้งโรงงานผลิตเอทานอลกว่าที่

กำหนด ค่าใช้จ่ายในการขนส่งจากโรงงานมายังพื ้นที่

เพาะปลูกแพงขึ้น และใกล้เคียงกับราคาปุ๋ยเคมีในตลาด 

ส่งผลให้มีความต้องการวีแนสน้อยลง เพื ่อเป็นการลด

ต้นทุนการปลูกอ้อย ทำให้โรงงานจะต้องมีการพิจารณา

งบประมาณโครงการสนับสนุนค่าขนส่งให้เกษตรกรใน 

แต่ละปีแตกต่างกันออกไป แต่ในการวางแผนงบประมาณ

สนับสนุนน้ัน ยังไม่มีการเก็บข้อมูลมาวิเคราะห์ต้นทุนรวม 

และต้นทุนโลจิสติกส์ของกระบวนการบริหารวีแนสขาออก 

(Outbound Logistics) จึงเป็นที่มาของงานวิจัยนี้ ซึ่งมี

วัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนรายกิจกรรม สามารถนำ

ข้อม ูลไปประยุกต ์ใช ้ก ับการพิจารณาปร ับปร ุงการ

ดำเนินงานเพื ่อลดค่าใช้จ่ายด้านต่าง ๆ ที ่ไม่ก่อให้เกิด

คุณค่า หรือ Non-Value Added Activity ให้มีการทำงาน

อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น นอกจากนี ้ใช ้ในการ

วิเคราะห์ วางแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการใช้วีแนสที่เหมาะสม 

ภายใต้เงื ่อนไขการใช้ต้นทุนการบำบัดหรือระบายกาก

อุตสาหกรรมที่น้อยที่สุด และสนับสนุนเกษตรกรหรือผู้ใช้

ให้ได้มากที่สุด รวมถึงเพื่อลดความเสี่ยงในการหยุดการ

ผลิตที่จะทำให้การผลิตชะงัก เน่ืองจากปัญหาพ้ืนที่จัดเก็บ

วีแนสไม่เพียงพอ หรือการกักเก็บกากอุตสาหกรรม

ปริมาณมากและนานเกินไป ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

ในการถูกร้องเรียนจากชุมชนเนื ่องจากส่งกลิ ่นรบกวน 

และเพื่อการลดต้นทุนกักเก็บหรือบำบัดของเสียในพื้นที่   

นอกจากนี ้ย ังถือเป็นการสร้าง Contact Farming กับ

เกษตรกรในไร่สัญญาส่งผลผลิตอ้อยเข้ามายังโรงงาน

น้ำตาลในเครือ ที่สามารถควบคุมการปลูก ช่วงเวลาตัด

อ้อย การเก็บเกี ่ยว และคุณภาพของอ้อยได้อีกด ้วย 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 น้ำกากส่า หรือวีแนส (Vinasses) 

เป็นผลพลอยได้จากกากน้ำตาลที่ผ่านการหมัก

โดยยีสต์ในกระบวนการผลิตเอทานอลจากอ้อย หรือ

กากน้ำตาลแล้ว มีลักษณะเป็นของเหลวข้น สีน้ำตาลเข้ม 

มีความหวานเล็กน้อย มีโปรตีนสูง และมีคุณค่าอาหารสูง

กว่ากากน้ำตาล (molasses) ก่อนหมัก เนื่องจากถูกหมัก

สมบูรณ์ โดยจุลินทรีย์จะเปลี ่ยนน้ำตาลให้เป็นโปรตีน  

ม ักพบในอ ุตสาหกรรมการผล ิตส ุรา หร ือการผลิต            

เอทานอลน้ำมันเชื้อเพลิง ทำบริสุทธ์ิด้วยวิธีกลั่นลำดับส่วน

ในหอกลั่น และมีปริมาณสารอาหาร แร่ธาตุ  

โดยเฉพาะไนโตรเจนที่เป็นประโยชน์ต่อการปรับสภาพดิน 

ดังที่แสดงในตารางที่ 1  
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ตารางท ี ่  1  แสดงการเปร ียบเท ียบค ุณสมบัต ิของ
กากน้ำตาล (molasses) กับวีแนส (vinasses) 
 

 
 

ทั ้งนี ้มีงานวิจัยเกี ่ยวกับผลิตภัณฑ์วีแนสที่มี

คุณสมบัติเป็นผลิตภัณฑ์ชีวภาพในการฟ้ืนฟู ปรับปรุง 

สภาพดินให ้อำนวยแก่การปลูกพืชไร ่ เช่น 

ข้าวโพด อ้อย มันสำปะหลัง เนื่องจากมีสารอาหารและ

โปรตีน ไนโตรเจนสูง ทำให้เริ่มมีการส่งเสริมให้เกษตรกร

ใช้วีแนสในการฟื้นฟูปรับสภาพดินในช่วงหลังการตัดอ้อย

จนถึงเริ ่มปลูกอ้อยรอบใหม่ให้พร้อมต่อการเพาะปลูก 

โ ด ย เ ฉ พ า ะ เ ก ษ ต ร ก ร ใ น ภ า ค ก ล า ง  แ ล ะ ภ า ค

ตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อเพิ่มผลผลิตในระยะยาว และ

รักษาคุณภาพของอ้อยแทนการใช้ปุ๋ยเคมี รวมไปถึงเป็น

การจัดการของเสียที่ได้จากการผลิตในห่วงโซ่อุปทานของ

การผลิตอ้อยและน้ำตาลแทนการกำจัดท้ิงใช้เวลานานและ

มีต้นทุนที่สูง (โอภาส, 2559) 

อย่างไรก็ตาม ยังมีงานวิจัยอีกไม่น้อยที่วิเคราะห์

ถึงข้อเสียหรือผลกระทบของการใช้วีแนสระยะยาวในภาค

เกษตรกรรม ที่อาจทำให้สภาพดินเสื่อมโทรมลง หรือเพ่ิม

ผลิตผลทางการเกษตรไม่ได้มากเท่าเดิม จึงมีการศึกษา

การแปรรูป หรือเพิ ่มมูลค่าของวีแนส โดยโรงงานผลิต     

เอทานอลแห่งหนึ่ง พบว่าน้ำกากส่าสามารถผลิตเป็น

พลังงานทางเลือกใหม่ที่ยั่งยืนกว่า ด้วยการนำวีแนสเข้า

ระบบการบำบัดเพื ่อผลิตเป็นก๊าซชีวภาพและต่อยอดสู่ 

การผลิตเป็นกระแสไฟฟ้า ซึ ่งกระบวนการเหล่านี ้มีการ

วางแผนจัดการของเสียหรือสิ่งที่เกิดจากกระบวนการผลิต

มาใช ้ประโยชน์หมุนเว ียนอย่างเป็นระบบ ไม ่สร ้าง

ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และไม่ปล่อยออกสู่ชุมชน ดังรูป

ที่ 1 

 
รูปที่ 1 กระบวนการจัดการของเสียจากอุตสาหกรรมการ

ผลิตเอทานอลอย่างเป็นระบบของ บริษัท เคไอเอทานอล

จำกัด (ในเครือน้ำตาลสุรินทร์) [1] 

 

2.2 การศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุน 

 ต้นทุน (Cost) หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่

สูญเสียไปเพ่ือให้ได้สินค้าหรือบริการ โดยมูลค่าน้ันจะต้อง

สามารถวัดได้เป็นหน่วยเงินตรา ต้นทุนที่เกิดข้ึนอาจจะให้

ประโยชน์ในปัจจุบันหรือในอนาคต เมื่อต้นทุนใดที่เกิดข้ึน

แล้วและกิจการได้ใช้ประโยชน์ไปทั้งสิ้นแล้ว ต้นทุนนั้นก็

จะถือเป็น “ค่าใช้จ่าย (Expenses)” ดังนั้น ค่าใช้จ่ายจึง

หมายถึงต้นทุนที่ได้ให้ประโยชน์และกิจการได้ใช้ประโยชน์

ทั ้งหมดไปแล้วในขณะนั้นและสำหรับต้นทุนที ่กิจการ

สูญเสียไป แต่จะให้ประโยชน์แก่กิจการในอนาคตเรียกว่า 

“สินทรัพย์ (Assets)” [6] 

 ความหมายของต้นทุนจะแตกต่างกันไปตาม

วัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ ในกระบวนการวางแผนและ

ตัดสินใจ  

การเลือกใช้ต้นทุนที่เหมาะสมกับสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่ง

ที่สำคัญ ต้นทุนสามารถจำแนกได้ในลักษณะต่างๆ เช่น 

การจำแนกต ้นท ุนตามล ักษณะส ่ วนประกอบของ

ผลิตภัณฑ์. การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับ
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ของกิจกรรม การจำแนกต้นทุนตามลักษณะของความ

รับผิดชอบ หรือตามลักษณะของการวิเคราะห์ปัญหาเพ่ือ

ตัดสินใจ เป็นต้น  

 2.2.1 การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับ

ระดับของกิจกรรม [6] 

เป็นการวิเคราะห์จำนวนของต้นทุนที่จะมีการ

เปลี ่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต หรือระดับของ

กิจกรรมที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดต้นทุน (Cost Driver) ใน

การผลิตทั ้งที ่เก ี ่ยวกับการวางแผน การควบคุม การ

ประเมิน และวัดผลการดำเนินงาน โดยจำแนกได้ 3 ชนิด  

1) ต ้นท ุนผ ันแปร  Variable Costs)  หมายถึง 

ต้นทุนที่จะมีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของ

การเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต 

ในขณะที ่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงที่เท่ากันทุก ๆ หน่วย 

โดยทั่วไปแล้วต้นทุนผันแปรนี้จะสามารถควบคุมได้โดย

แผนกหรือหน่วยงานที่ทำให้เกิดต้นทุนผันแปรน้ัน  

2) ต้นทุนคงที ่ (Fixed Costs)  ค ือ  ต้นทุนที ่มี

พฤติกรรมคงที่ หมายถึง ต้นทุนรวมที่มิได้เปลี่ยนแปลงไป

ตามระดับของการผลิตในช่วงของการผลิตระดับหนึ่ง แต่

ต้นทุนคงที่ต ่อหน่วยก็จะเปลี ่ยนแปลงในทางลดลงถ้า

ปริมาณการผลิตเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีต้นทุนคงที่ยังแบ่ง

ออกเป็นต้นทุนคงที่อีก 2 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงที่ระยะ

ยาว (Committed Fixed Cost) เป ็นต ้นท ุนคงที ่ที่ ไม่

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น เช่น สัญญาเช่าระยะ

ยาว ค่าเส ื ่อมราคา เป็นต้น และต้นทุนคงที ่ระยะสั้น 

(Discretionary Fixed Cost) จัดเป็นต้นทุนคงที่ที่เกิดข้ึน

เป็นครั้งคราวจากการประชุมหรือตัดสินใจของผู้บริหาร 

เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าและวิจัย เป็นต้น 

3) ต้นทุนผสม ต้นทุนที่จะมีต้นทุนส่วนหน่ึงคงที่ทุก

ระดับของกิจกรรม และมีต้นทุนอีกส่วนหนึ่งจะผันแปรไป

ตามระดับของกิจกรรม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็น

ต้น ซึ่งจำเป็นต้องใช้เทคนิคในการประมาณต้นทุนเข้ามา

ช่วยในการวิเคราะห์ ซึ่งเทคนิคในการประมาณต้นทุนจะ

ได้ศึกษาต่อไปในส่วนของการบัญชีต้นทุนที่เกี่ยวกับการใช้

ข้อมูลเพ่ือการตัดสินใจ 

 2.2.2 หลักการบัญชีต้นทุนกิจกรรม  

มีการแบ่งการดำเนินงานขององค์การออกเป็น

กิจกรรมต่าง ๆ กิจกรรม (Activity) หมายถึง การกระทำที่

เปลี่ยนทรัพยากรขององค์การ เช่นวัตถุดิบ แรงงาน และ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ออกมาเป็นผลผลิตได้ การบัญชีต้นทุน

กิจกรรมจึงถือว่ากิจกรรมเป็นสิ่งที่ทำให้เกิดต้นทุน จึงต้อง

มีการพิจารณาล่วงหน้าว่า สิ่งที่จะนำมาคิดต้นทุน (Cost 

Object) คืออะไร จากน้ันจะต้องระบุให้ได้ว่าสิ่งที่จะนำมา

คิดต้นทุนน้ันต้องผ่านกิจกรรมใดบ้างและมีลักษณะการใช้

ตัวผลักดันอย่างไร การกำหนดโครงสร้างต้นทุนจะทำข้ึน

ในรูปของ บัตรกิจกรรม (Bill of Activities) ซึ ่งจะให้

ข้อมูลสำคัญแก่ผู้บริหารถึงรูปแบบของการใช้กิจกรรมของ

สิ่งที่นำมาคิดต้นทุน 

2.2.3 ต้นทุนโลจิสติกส์  

      (ธนสิทธิ, 2559) แบ่งต้นทุนโลจิสติกส์ออกเป็น           

4 ประเภท  ดังน้ี 

  1. ต้นทุนการขนส่ง (Transportation Cost) 

ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมการขนส่งและบริการซึ่งต้นทุน

เหล่าน้ียังผันแปรไปตามปริมาณการขนส่ง น้ำหนัก 

ระยะทาง จุดหมายปลายทาง รวมไปถึงวิธีการขนส่งที่

ก่อให้เกิดต้นทุนที่แตกต่างกัน 

2. ต ้นท ุนคล ังส ินค ้า  (Warehousing Costs) 

ต้นทุนที่เกิดจากกิจกรรมภายในคลังสินค้าและการจัดเก็บ

สินค้า การถ่ายโอนข้อมูลในคลังสินค้า การเลือกสถานที่ต้ัง 

เช่น โรงงาน คลังสินค้า ซึ ่งจะแปรผันไปตามชนิดและ

ปริมาณของสินค้า 

3. ต ้นท ุนในการเก ็บร ักษาส ินค ้าคงคลั ง 

(Inventory Carrying Cost) ต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บ

รักษาสินค้าคงคลัง ซึ่งจะผันแปรไปกับปริมาณของสินค้า

คงคลังและทำให้เกิดต้นทุนด้านต่าง ๆ อีก เช่น ต้นทุน

เ ง ิ นท ุน  (Capital Cost)  และต ้นท ุนค ่ า เส ี ยโอกาส 

(Opportunity Cost) ต้นทุนในการดูแลสินค้า ได้แก่ ค่า
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ประกันภัย และภาษี ต้นทุนพื้นที่การจัดเก็บสินค้า ได้แก่ 

ต้นทุนด้านสถานที่ซึ่งสัมพันธ์กับปริมาณของสินค้า ต้นทุน

ความเสี่ยงในการจัดเก็บสินค้า ได้แก่ ความล้าสมัย การถูก

โจรกรรม เป็นต้น  

4. ต้นทุนการบริหาร (Administration Cost) 

เกิดจากกิจกรรมหลัก 3 ประเภท คือ 

• ระด ับการ ให ้บร ิ การ  (Customer Service 

Level) เป็นเงินที ่จ่ายไปเพื ่อสนับสนุนการบริการลูกค้า 

เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการทำให้คำสั่งซื้อสมบูรณ์ 

• ต้นทุนกระบวนการสั่งซื้อและระบบสารสนเทศ 

( Order Processing and Information Costs)  ไ ด ้ แก่  

ต้นทุน ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการสั่งซื้อ การกระจายการ

ติดต่อสื่อสาร และการพยากรณ์อุปสงค์ 

• ต้นทุนปริมาณ (Lot Quantity Cost) ซึ ่งโดย

หลักการแล้วจะข้ึนอยู่กับปริมาณสินค้าที่จัดซื้อจัดหาและ

ผลิต 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ศึกษาข้อมูลที ่เกี่ยวข้องและกำหนดขอบเขตของ

งานวิจัย  

 งานวิจัยนี ้เป็นการศึกษาต้นทุนที ่เกิดขึ ้นราย

ก ิจกรรมของกระบวนการจ ัดการว ีแนสขาออกของ

โรงงานผลิตเอทานอลกรณีศึกษา ตั้งแต่กระบวนการกัก

เก็บวีแนสในบ่อ การขนวีแนสไปฉีดพ่นยังไร่เกษตรกร 

ตลอดจนการคำนวณค่าขนส่งและจ่ายเงินให้กับผู้รับเหมา  

โดยทำการทบทวนทฤษฎี แนวคิด งานวิจัยที่

เก่ียวข้อง เช่น การวิเคราะห์ต้นทุนแบบฐานกิจกรรม หรือ 

Activity based costing ต้นทุนโลจิสติกส์ กลยุทธ์การ

สนับสนุน (Cross-subsidization) รวมถึงการศ ึกษา

รวบรวมปัญหาและสาเหตุ ข้ันตอนการดำเนินงาน ต้นทุน

ที่เกี่ยวข้องในโรงงงานผลิตเอทานอล ทั้งในเชิงทุติยภูมิ 

การสัมภาษณ์ผู ้ดำเนินงาน และลงพื้นที ่เก็บข้อมูลจริง  

 

3.2 การวิเคราะห์รายกิจกรรมและระบุทรัพยากรที่
เก่ียวข้อง  

3 .2 .1  ระบ ุก ิ จกรรมหล ัก  ก ิ จกรรมย ่อย  
ผู้รับผิดชอบ โดยมีรายละเอียดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้อง
ก ับการบริหารจัดการว ีแนสขาออกของโรงงานผลิต 
เอทานอล จากการลงพื้นที ่และสัมภาษณ์ผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง 
แต่ละข้ันตอน ดังตารางที่ 2  

 
ตารางที่ 2  แสดงกิจกรรมหลักและกิจกรรมย่อยของกระบวนการจัดการวีแนสขาออก 

ที่ กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย 

0 จัดเก็บวีแนสในบ่อกักเก็บ  0. จัดเก็บวีแนสหลังออกจากกระบวนการผลิตเอทานอล  

1 เกษตรกรติดต่อขอรับน้ำวีแนส 
1.1 จนท.สร้างใบสั่งจ่ายในระบบ  

1.2 จนท.ประสานงาน มอบหมายรถขนส่ง 

2 ขนส่งเข้าไปรับน้ำวีนัสที่ลานโหลด 

2.1 ขนส่งเข้าไปรับน้ำวีนัสที่ลานโหลด และตรวจสภาพความพร้อมของ
รถขนส่ง 

2.2 ปั๊มวีแนสจากบ่อพักเข้าสู่ตัวรถ 
2.3 ชั่งน้ำหนัก  

2.4 ดำเนินการด้านเอกสารขนส่ง 

3 
ขนส่งไปที่ไร่อ้อยของเกษตรกรที่
ลงทะเบียนไว้ 

3.1 ขนส่งจากลานโหลดไปยังแปลงเกษตรกร/ไร่อ้อย 
3.2 ทำการฉีดพ่นในไร่อ้อย 

4 คำนวณเงินและจ่ายค่าขนส่ง  
4.1 คำนวณค่าขนส่งทั้งหมด  

4.2 จ่ายเงินให้ผู้ขนส่ง  
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3.2.2 วิเคราะห์ทรัพยากร และแบ่งสัดส่วน
ต้นทุนกิจกรรมตามความสำคัญของกิจกรรมต่อทรัพยากร
หรือเวลาในการทำงาน เพ่ือหาสาเหตุที่ทำให้เกิดต้นทุนใน
กิจกรรมน้ันๆ โดยในงานวิจัยน้ี ได้แบ่งออกเป็น 4 ประเภท 
ซึ่งจัดเป็นต้นทุนคงที่ หรือ Fixed Cost ได้แก่  
1) ต้นทุนทรัพยากรบุคคล ซึ่งทรัพยากรบคุคลที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการจัดการวีแนส ประกอบด้วย  
  - เจ้าหน้าท่ีแต่ละเขตส่งเสริม รวม 9 คน 
  - เจ้าหน้าท่ีบริการไร่ 2 คน  
 - เจ้าหน้าท่ีลานโหลดวีแนส  2 คน 
 - เจ้าหน้าท่ีห้องชั่ง 3 คน  
 - เจ้าหน้าท่ีดูและและซ่อมบำรุงบ่อกักเก็บ 4 คน  
2) ต้นทุนสาธารณูปโภค ประกอบด้วยค่าน้ำ ค่าไฟ ค่า
โทรศัพท์ โทรสาร ท่ีต้องจ่ายในแต่ละเดือน  
3) ต้นทุนเทคโนโลยีสารสนเทศ ประกอบด้วยค่าอุปกรณ์
ฮาร์ดแวร์ ซอฟต์แวร์ต่างๆ ค่าซ่อมบำรุงและดูแลรักษา
ระบบ รวมทั้งระบบ SAP และระบบฐานข้อมูล MIS ที่
จะต้องจ่ายในแต่ละเดือน  
4) ต้นทุนการบริหารจัดการอื่นๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสำนักงาน 
การบริการลูกค้า การติดต่อประสานงาน วัสดุสิ้นเปลือง  
ค่าธรรมเนียม ดอกเบี้ย เป็นต้น  
และในส่วนของต้นทุนแปรผัน หรือ Variable Cost ได้แก่ 

ต้นทุนค่าขนส่ง ซึ ่งในกรณีนี ้เป็นการจ้างผู ้ร ับเหมา

ภายนอก (Outsource) หรือรถของชาวไร่เอง และต้นทุน

ในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับระยะทาง ปริมาณการขน ราคาน้ำมัน 

ซึ่งมีโครงสร้างการคำนวณอ้างอิงจากการคำนวณต้นทุนค่า

ขนส่งที่โรงงานกรณีศึกษาได้มีการตกลงกับผู้รับเหมาใน 

แต่ละปี และราคากลางตามสำนักบริหารอ้อยและน้ำตาล

ทราย ดังน้ี  

 

ค่าขนส่ง = 
ค่าน้ำมัน + ค่าซ่อมบำรุง + คา่พนักงานขับรถ + คา่ใช้จ่ายอ่ืนๆ * 

ปริมาณการขนต่อเที่ยว
 

 
 
 
 

ค่าน้ำมัน คิดตามราคาน้ำมัน ณ วันที่ขน คูณ
กับระยะทาง (กิโลเมตร) หารอัตราการใช้น้ำมัน (กิโลเมตร
ต่อลิตร) 

ค่าซ่อมบำรุง ในที่นี ้มีการกำหนดราคากลาง
คงที่ พิจารณาจากค่าเสื ่อมรถ ระบบระบุตำแหน่งพิกัด 
(GPS) ค่าซ่อม  ค่าประกันภัย ภาษี โดยคิดเป็นบาทต่อ
เท่ียว 
ค่าพนักงานขับรถ คิดเป็นรายเท่ียวที่ขนส่งจากโรงงานไป
ยังไร่อ้อย ค่าใช้จ่ายอื่นๆ คิดเป็นอัตราดอกเบี้ยคงที่ ซึ่ง
ร วมถ ึ ง ค ่ า ค ่ า โ ทรศั พท์  ก า ร ต ิ ดต ่ อประส านงาน  
ค่าธรรมเนียม  

3.3.3 สรุปการวิเคราะห์ต้นทุนแต่ละประเภท 
โดยเฉลี่ยเป็นร้อยละ เพื่อประกอบการวางแผนส่งเสริม
การใช้วีแนสในเกษตรกรไร่อ้อยด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เช่น การ
สนับสนุนด้านการเงินแก่เกษตรกรไร่อ้อยในส่วนค่าขนส่ง
วีแนสจากโรงงานไปยังไร่อ้อย 
 

4. ผลการวิจัย  

4.1 สรุปผลการคำนวณต้นทุนโลจิสติกส์  

 

 
 

รูปที่ 2 ภาพรวมสัดส่วนต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ

วีแนสขาออก ได้แก่  ต้นทุนค่าขนส่ง ต้นทุนทรัพยากร

บุคคล ต้นทุนค่าสาธารณูปโภค ต้นทุนการบริหารจัดการ 

ต้นทุนระบบสารสนเทศ และต้นทุนการจัดเก็บ 
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จากสัดส่วนต้นทุนที ่เก ี ่ยวข้องกับการจัดการ 

วีแนสขาออก พบว่า ต้นทุนการขนส่ง ซึ่งเป็นต้นทุนเดียวที่

เป็นค่าใช ้จ ่ายจากเกษตรกร มีมากที ่ส ุดถึง 73.39% 

รองลงมาคือต้นทุนในการกักเก็บวีแนสในบ่อถึง 12.25% 

และต้นทุนทรัพยากรบุคคลเป็น 8.58% ที่เหลือ 5.78% 

เป็นต้นทุนด้านสาธารณูปโภค การบริหารจัดการ และ

ระบบสารสนเทศ 

4.2 สรุปผลการคำนวณต้นทุนรายกิจกรรม 

ในตารางที่ 3 และ 4 แสดงการวิเคราะห์ต้นทุน

รายกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการจัดการวีแนสขาออกนั้น มี

การกำหนดรหัสกิจกรรม ดังน้ี 

A การจัดเก็บวีแนสในบ่อพัก 
B จนท.สร้างใบสั่งจ่ายในระบบ  
C จนท.ประสานงาน และมอบหมายรถขนส่ง 
D ขนส่งเข้าไปร ับน้ำวีน ัสท ี ่ลานโหลด และ 

ตรวจสภาพความพร้อมของรถ 
E ปั๊ม vinasses จากบ่อพักเข้าสู่ตัวรถ 
F ชั่งน้ำหนัก  
G ดำเนินการด้านเอกสารการขนส่ง 
H ขนส่งจากลานโหลดไปยังแปลงเกษตรกร 
I ทำการฉีดพ่นในแปลงเกษตร 
J การคำนวณค่าขนส่งทั้งหมด  
K จ่ายเงินให้ผู้ขนส่ง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางที่ 3 แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนด้านทรัพยากรบุคคล

และการเก็บรักษาเป็นรายกิจกรรม (บาทต่อ ลบ.ม.) 

 

เมื่อกระจายต้นทุนค่าบุคคลากรโดยคิดจากเงินเดือนและ

สัดส่วนปริมาณงานที่รับผิดชอบ มีต้นทุนค่าบุคคลากรรวม 

11.48 บาทต่อลูกบาศก์เมตร โดยแบ่งเป็นค่าใช้จ่าย

เจ้าหน้าที ่เขตส ่งเสร ิม 4.13 บาทต่อลูกบาศก์ เมตร  

มีสัดส่วนร้อยละ 35.9 รองลงมาคือเจ้าหน้าที่ฝ่ายดูแลบ่อ

กิจกร
รม 

ทรัพยากรบุคคล 
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6 
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40 
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C 0.8
3 

0.1
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D 
   

0.4
4 

  
 

E 
   

1.0
3 

0.2
6 

 
 

F 
     

1.0
3 

 

G 1.6
5 

0.7
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0.1
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0.2
2 

 

H        

I        

J 
 

0.3
5 

0.1
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0.2
2 

 

K 
  

0.3
2 
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4.1
3 
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8 

0.5
9 

1.4
8 

2.6
2 

1.4
8 

16.
40 
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กักเก็บและซ่อมบำรุง มีค่าใช้จ่ายเท่ากับ 2.62 บาทต่อ

ลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 22.82 ของต้นทุนบุคลากร

ทั้งหมด ส่วนเจ้าหน้าท่ีบริการไร่ เจ้าหน้าท่ีบัญชี เจ้าหน้าท่ี

ลานโหลดวีแนส และเจ้าหน้าที่ห้องชั่ง มีต้นทุนรวมกันที่ 

4.73 บาทต่อลูกบาศก์เมตร คิดเป็นร้อยละ 41.20 ของ

ต้นทุนค่าบุคลากรทั้งหมด ในส่วนของต้นทุนการเก็บรักษา

วีแนสมีการคำนวณต้นทุนการกักเก็บในบ่อดิน อายุการ  

ใช้งาน 10 ปี  มีต้นทุนการเก็บรักษาที่ครอบคลุมถึงการ

บำรุงรักษา ระบบท่อ ปั๊ม และลอกตะกอนดินออกทุกๆ  

2 ปี เท่ากับ  16.40 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ของพื้นที่บ่อ

กักเก็บเฉลี่ย 80%  

ตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะห์ต้นทุนการบริหารจัดการ

และต้นทุนค่าขนส่งเป็นรายกิจกรรม (บาทต่อลบ.ม.) 

 

จากตารางที่ 4 พบว่า ต้นทุนการขนส่ง ในรหัสกิจกรรม H 

การขนส่งจากลานโหลดไปยังแปลงเกษตรกรยังเป็น

กิจกรรมที่ใช้ต้นทุนมากที่สุด ถึง 73.68 บาทต่อลบ.ม.  

ซึ่งเมื ่อเปรียบเทียบกับต้นทุนการจัดเก็บไว้ที ่บ่อ อยู ่ที่    

16.40 บาทต่อลูกบาศก์เมตร ทำให้มีส ่วนต่างในการ

สนับสนุนโครงการส่งเสริมการใช้วีแนสในเกษตรกรไร่อ้อย

ค่อนข้างมากถึง 57.28 บาท โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้

ว ีแนสในเกษตรกรที ่ระยะไกลมากขึ ้น จ ึงได ้ม ีการ

เปรียบเทียบต้นทุนที่เกษตรกรต้องแบกรับในพ้ืนที่สีเหลือง

ของกราฟ เป็นหน่วย บาทต่อลูกบาศก์เมตรในระยะทาง

ต่างๆ และในส่วนของ fixed  cost คือต้นทุนแฝงในการ

ดำเนินงานภายในของโรงงานผลิตเอทานอล  ดังรูปที่ 3 

 

 
 

รูปที่ 3 แสดงต้นทุนรวมในการจัดการวีแนสขาออก   

จากโรงงานไปยังไร่อ้อย (บาทต่อลบ.ม.) เทียบกับ

ระยะทาง (กม.) 

 

4.2 เปรียบเทียบต้นทุนของเกษตรกรที่ใช้ว ีแนสกับ

ปุ๋ยเคมี  

กิจกรร
ม 
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 ในการใช ้ว ีแนสเป ็นสารปร ับปร ุ งด ินของ

เกษตรกรหลังตัดอ้อยและก่อนปลูกฤดูกาลใหม่ เกษตรกร

ในแต่ละพ้ืนที่จะต้องมีค่าใช้จ่ายแปรผันตามระยะทางจาก

โรงงานถึงไร่อ้อย โดยใช้ปริมาณ 3 - 5 ลูกบาศก์เมตรต่อไร่ 

ในเส้นกราฟสีแดง และหากเลือกใช้ปุ๋ยเคมีจะใช้ปริมาณ 

40 - 60 กิโลกรัมต่อไร่ (อ้างอิงราคาปุ๋ยที่ใช้ในไร่อ้อยเฉลี่ย 

650 บาทต่อกระสอบละ 50 กิโลกรัม ณ เดือน กรกฎาคม 

ปี 2563) จะเห็นได้ว่าไร่อ ้อยที่อยู ่ในพื ้นที ่ไม่เกิน 50 

กิโลเมตร จากโรงงานมีต้นทุนการใช้วีแนสต่ำกว่าปุ๋ยเคมี  

แต่หากเป็นไร่อ้อยที่อยู่ไกลกว่า 50 กิโลเมตร มีแนวโน้มที่

จะเลือกใช้ปุ๋ยเคมีมากกว่าเนื ่องจากมีต้นทุนที่ต่ำวีแนส  

ดังรูปที่ 4  

 
 

รูปที่ 4 เปรียบเทียบต้นทุนการใช้วีแนสกับปุ๋ยเคมีต่อไร่

ของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ (บาทต่อไร่) 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

 ในการส่งเสริมการใช้วีแนสของเกษตรกรไร่อ้อย

ระยะไกลที่อาจแบกรับค่าขนส่งที่มากเกินไป โดยเฉพาะใน

เกษตรกรที ่ม ีพื ้นที ่ไร ่อยู ่ห่างจากโรงงานมากกว่า 50 

กิโลเมตร ซึ่งมีจำนวนหลายรายและส่วนใหญ่ปลูกอ้อยเพ่ือ

ส่งให้ก ับโรงงานน้ำตาลในเครือ ฉะนั ้นหากโรงงานมี

นโยบายสนับสนุนเง ิน แบบ cross - subsidy โดยการ

สนับสนุนค่าขนส่งให้เกษตรกรบางส่วนหรือเต็มจำนวน  

จะทำให้มีความต้องการใช้วีแนสเป็นสารปรับปรุงดินเพ่ิม

มากขึ้น โดยเฉพาะเกษตรกรระยะไกลกว่า 50 กิโลเมตร  

ซึ่งเป็นเกษตรกร contract farming ในเครืออยู่แล้ว หรือ

อาจมีการกำหนดราคารับซื้ออ้อยซึ่งเป็นผลผลิตสุดท้ายใน

การดำเนินงานในไร ่ในราคาที ่สามารถตกลงก ันได้  

หากเกษตรกรมีการใช้วีแนสที่มากข้ึน  

ในรูปที่ 5 ผู้วิจัยได้ทำเปรียบเทียบต้นทุนในการ

สนับสนุนค่าขนส่งให้กับเกษตรกรที่เป็นจุดคุ ้มทุนของ

เกษตรกรแต่ละพื้นที่ที่ห่างจากโรงงาน ด้วยการสนับสนุน

ค่าขนส่งเพิ่มขึ้นลูกบาศก์เมตรละ 20 50 และ 100 บาท 

จะเห็นได้ว่ามีจ ุด break - event point ที ่ครอบคลุม

ระยะพ้ืนที่ไร่อ้อยเกษตรกรที่อยู่ห่างจากโรงงานถึง 65 85 

และ 105 กิโลเมตร ตามลำดับ ซึ่งหากเกษตรกรในพ้ืนที่น้ี

มีความต้องการใช้วีแนส 100% จะช่วยให้มีระบายปริมาณ

วีแนสใบบ่อกักเก็บได้เพ่ิมข้ึนถึง 10.88% ของพ้ืนที่ไร่อ้อย

ทั้งหมดในโครงการส่งเสริม 

 
 

รูปที่ 5 เปรียบเทียบการสนับสนุนค่าขนส่งวีแนสกับ
ปุ๋ยเคมีต่อไร่ของเกษตรกรในแต่ละพ้ืนที่ (บาทต่อไร่) 

ซึ่งสิ่งที่โรงงานจะได้ประโยชน์มากที่สุด คือ มีการระบาย

วีแนสในบ่อกักเก็บมากข้ึน เพ่ือรองรับการขยายกำลังการ

ผลิตเอทานอลที่มากขึ้น รวมทั้งมีค่าใช้จ่ายในการกักเก็บ

น้ำวีแนส ค่าใช้จ่ายในการบำรุงบ่อกักเก็บ หรือค่าใช้จ่าย

ในการบำบัดวีแนส (ถ้ากรณีที่ไม่สามารถระบายวีแนสขา

ออกได้สมดุลกับวีแนสขาเข้าจากโรงงานเอทานอล) เพ่ือให้

สามารถกักเก็บวีแนสที่ปล่อยออกจากโรงงานเอทานอล

ต่ำลงได้  

นโยบายการสนับสนุนด้านการเงินให้เกษตรกร

ในการส่งเสริมการใช้วีแนส ควรมีการเก็บข้อมูล ติดตาม

ผลด้านจำนวนพื้นที่ไร่ที่มีความต้องการใช้วีแนสที่เพิ่มข้ึน 

ระยะทางของเกษตรกรที่มีการใช้เพิ ่มขึ ้น และปริมาณ 
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วีแนสท ี ่ ร ะบายออก  และประ เม ินโครงการ  เ พ่ือ

ประกอบการตัดสินใจวางแผนการจัดการวีแนสทั้งในระยะ

สั้นต่อฤดูกาลปลูกอ้อยและระยะยาวได้ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลุล่วงได้ดีเนื่องจากได้รับ

ความกรุณาอย่างสูงจาก ผศ.ดร.พงษ์ชัย อธิคมรัตนกุล

อาจารย์ที ่ปรึกษางานวิจัยที ่กรุณาให้คำแนะนำปรึกษา 

ตลอดจนแก ้ ไขปร ับปร ุ งและข ้อ เสนอแนะต ่ า ง ๆ 

ขอขอบพระคุณโรงงานเอทานอล จังหวัดกาฬสินธุ์ ที่ให้

ความอนุเคราะห์ลงพืนที ่ ส ัมภาษณ์ สอบถามข้อมูล

กระบวนการดำเนินงาน ข้อมูลเกษตรกร ผู้รับเหมา ต้นทุน

ด้านต่างๆ รวมทั้งปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาที่

เป็นไปได้ จนทำให้งานวิจัยนี้สำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ัง

ไว้ได้ ผู ้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ ่งว่างานวิจัยฉบับนี ้จะเป็น

ประโยชน์อยู ่ไม่มากก็น้อย สำหรับผู ้ที ่สนใจศึกษาการ

วิเคราะห์ต้นทุน การบริหารจัดการ และพัฒนางานวิจัย

ต่อไป 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหางานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีของ

มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง กลุ ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีชั้นปี 4 จำนวน 103 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลวิจัย แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ตอน คือ ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 5 
ข้อ และปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหางานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ทั้งนี้ปัจจัย 15 ข้อ ได้มาจากการสนทนากลุ่ม 
สถิติที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย ความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์ปัจจัย ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหางานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีสามารถแบ่งออกได้เป็น 4 กลุ่ม คือ ความน่าสนใจของ
องค์กร การเดินทางไปทำงาน ผลตอบแทนที่ได้รับ และความน่าสนใจของตำแหน่ง 

 
คำสำคัญ: การตัดสินใจหางาน การบัญชี การวิเคราะหป์จัจัย 

 
Abstract  

The objective of this research was to analyze factors affecting job search decisions of accounting 
students at a university. The samples were 103 undergraduate students who were studying in 4th year in the 
accounting program. The research instrument for collecting data was a questionnaire. The questionnaire was 
divided into two parts. The first part of the questionnaires consists of five questions for the general data of 
respondents. The second part was comprised of fifteen questions for measuring factors affecting job search 
decisions of accounting students. All fifteen questions came from the focus group. The statistical techniques 
in this research were frequency, percentage, mean, standard deviation, and factor analysis. The results were 
found that factors affecting job search decisions of accounting students could be divided into five components 
which consist of organization interesting, journey to work, benefit from working, and job interesting. 
 
Keywords: Job searching, Accounting, Factor analysis 
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1. บทนำ  
ในประเทศไทยมีมหาวิทยาลัยซึ ่ง เป ิดสอน

หลักสูตรปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชีหลายแห่งในแต่
ละสถาบัน และมีเป้าหมายที่จะผลิตบัณฑิตสาขาการบัญชี
ให้มีศักยภาพสอดคล้องกับความต้องการขององค์กรต่าง ๆ  
ซึ ่งประกอบธุรกิจแตกต่างกัน และมีความคาดหวังต่อ
คุณลักษณะของบัณฑิตสาขาการบัญชีต่างกัน (เพ็ญธิดา 
พงษ ์ธานี , 2547) อย ่างไรก ็ตาม นอกจากเหนือจาก
มหาวิทยาลัยและผู้ประกอบการจะมีความต้องการผู้สำเร็จ
การศึกษาในลักษณะที่คาดหวังต่าง ๆ แล้ว นักศึกษาที่จะ
สำเร็จการศึกษาก็ย่อมต้องการทำงานตามความต้องการ
ของตนเองด ้วย ด ั งน ั ้น หล ักส ูตร คณะว ิชา และ
มหาวิทยาลัย ควรที่จะให้ความสำคัญกับปัจจัยที่นักศึกษา
ตัดสินใจเลือกทำงานในองค์กรต่าง ๆ เพ่ือจะได้เป็นข้อมูล
ที่รอบด้านในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป  

จากที ่กล ่าวไปข้างต ้น งานวิจ ัยเร ื ่อง การ
ว ิ เคราะห์ปัจจ ัยท ี ่ส ่งผลต่อการตัดส ินใจหางานของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี จึงเกิดข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์
เพื ่อวิเคราะห์ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจหางานของ
นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี 
 
2. วิธีดำเนินการวิจัย 

1. การวิจัยครั ้งนี ้เป็นการศึกษาเกี ่ยวกับการ
ตัดสินใจหางานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ซึ่งเป็น
การใช้วิธีการวิจัยเช ิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยใช้
วิธีการสนทนากลุ่มและแบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลในการวิจัย 

2. ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 
4 สาขาวิชาการบัญชีของมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง จำนวน 
120 คน เมื ่อใช้สูตรของ krejcie and Morgan (1970) 
จะได้กลุ่มตัวอย่าง เท่ากับ 92 ตัวอย่าง โดยในการเก็บ
ข้อมูลจริงมีขนาดตัวอย่างสำหรับการวิจัยในครั้งนี้เท่ากับ 
103 ตัวอย่าง 

3. นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีจากมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่ง นักวิจัยได้เชิญเข้าร่วมการสนทนากลุ่มที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 5 คน เพื่อหาปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจหางาน โดยสามารถสรุปผลจากการสนทนากลุ่ม

ได้ปัจจัยที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจหางานของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ได้ทั้งหมด 15 ข้อ ประกอบด้วย 1) ที่
ทำงานอยู ่ใกล้ที ่พักอาศัย 2) การเดินทางไปทำงาน
สะดวกสบาย 3) สถานที่ทำงานอยู่ท่ามกลางความเจริญ 
4) ตำแหน่งที่ได้รับมีความมั่นคง 5) ตำแหน่งงานตรงกับที่
เร ียนมา 6) ตำแหน่งงานที ่ ได ้ร ับสามารถทำให ้เกิด
ความก้าวหน้าได้ในอนาคต 7) องค์กรมีเพ่ือนหรือคนรู้จัก
เคย/กำลังทำงาน 8) องค์กรมีความมั่นคง 9) องค์กรเป็น
องค์กรที่มีชื่อเสียง 10) องค์กรให้โอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง 11) องค์กรที ่มีการทำงาน
แบบพี่น้อง มีความเป็นกันเอง 12) เงินเดือนที่ได้รับเป็นที่
น่าพึงพอใจ 13) สวัสดิการที ่ได้ร ับน่าสนใจ 14) มีสิ่ง
อำนวยความสะดวกครบถ้วนในองค์กร และ 15) มี
ผลตอบแทนอื่นๆ ที่อาจจะได้รับจากองค์กร 

4. แบบสอบถามที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล
โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 เป็นคำถามเกี่ยวกับข้อมูลทั ่วไปของ
ผู้ตอบแบบสอบถามซึ่งลักษณะของคำถามจะเป็นคำถาม
ปลายปิด (Close-ended question) และให้เลือกตอบ
ข้อที่เหมาะสมที่สุดจำนวน 5 ข้อ 

ส่วนที่ 2 เป็นคำถามเกี ่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจหางานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  
ล ักษณะของคำถามจะเป ็นคำถามปลายปิด และให้
เลือกตอบข้อที ่เหมาะสมที่สุดจำนวน 15 ข้อ โดยแบ่ง 
Scale เป็น 5 ระดับ 

5. แบบสอบถามมีการพิจารณาความถูกต้อง
และความเที ่ยงตรง (Validity) ของแบบสอบถาม โดยนำ
แบบสอบถามที ่ร ่างขึ ้นส่งให้แก่ผู ้ทรงคุณวุฒิพิจารณา
จำนวน 3 ท่านและทำการวัดค่า IOC: Index of Item-
Objective Congruence จากนั้นจึงนำแบบสอบถามที่
ผ่านผู้เชี่ยวชาญนำไปปรับปรุงและทดลองใช้ (Try out) 
กับนักศึกษาสาขาอื่นจำนวน 30 ชุด และนำมาวิเคราะห์
หาความเช ื ่อม ั ่น (Reliability) ของแบบสอบถามด ้วย
สัมประสิทธิ์แอลฟา (Alpha-Coefficient) ของครอนบาค
ได้ค่าความเชื่อมั่นในภาพรวมเท่ากับ 0.829 

6. นำแบบสอบถามที่ผ่านการตรวจสอบความ
ถูกต้องไปเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างระหว่างวันที่ 
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1 – 15 กุมภาพันธ์ 2563 จากแบบสอบถามที่สมบูรณ์ 
103 ชุด 

7. ผู้วิจัยได้ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล 
แล้วนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม SPSS  

7.1 การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ในส ่วนของข้อม ูลท ั ่วไป ใช้
ค่าความถ่ี (Frequency) และค่าร้อยละ (Percentage)  

7.2 การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
หางาน ใช้การวิเคราะห์ปัจจัย (Factor Analysis) ผ่าน
การสกัดปัจจัยเพ่ือค้นหาองค์ประกอบด้วยวิธีการวิเคราะห์
องค์ประกอบหลัก (Principal Component Analysis) โดยมี
การหมุนแกนปัจจัยให้ตั ้งฉากกัน (Orthogonal Rotation) 
ด้วยวิธี Varimax ทั้งนี้เกณฑ์การพิจารณาองค์ประกอบ 
คือ ค ่า Eigenvalues ต้องมากกว่า 1 และค่า Factor 
loading ต้องมากกว่า 0.5  (กัลยา วานิชย์บัญชา, 2544) 
 
3. ผลการวิจัย  

1. ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
(ร้อยละ 80.6) เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 (ร้อย
ละ 36.9) เง ินที ่ใช ้จ ่ายต่อเดือนอยู ่ระหว่าง 7,501 – 
10,000 บาท (ร ้อยละ 45.6) ภ ูม ิลำเนาอย ู ่ ในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล (ร ้อยละ 38.8) และ
ประเภทของหน่วยงานที ่สนใจทำงาน คือ หน่วยงาน
เอกชน (ร้อยละ 53.4) ดังตารางที่ 1  
 
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

รายการ จำนวน ร้อยละ 

1. เพศ 
    หญิง 
    ชาย 

 
83 
20 

 
80.6 
19.4 

2. เกรดเฉลี่ย 
    ต่ำกว่า 2.50 
    2.50 – 3.00 
    3.01 – 3.50 
    3.51 – 4.00 

 
12 
30 
38 
23 

 
11.7 
29.1 
36.9 
22.3 

รายการ จำนวน ร้อยละ 
3. เงินที่ใช้ต่อเดือน 
    ต่ำกว่า 5,000 บาท 
    5,000 – 7,500 บาท 
    7,501 – 10,000 บาท 
    มากกว่า 10,000 บาท 

 
14 
33 
47 
9 

 
13.6 
32.0 
45.6 
8.7 

4. ภูมิลำเนา 
    กรุงเทพและปริมณฑล 
    ภาคตะวันตก 
    ภาคกลาง 
    ภาคอื่น ๆ  

 
40 
28 
25 
10 

 
38.8 
27.2 
24.3 
9.7 

5. หน่วยงานที่สนใจ 
    หน่วยงานเอกชน 
    กิจการส่วนตัว 
    หน่วยงานรัฐบาล 

 
55 
30 
18 

 
53.4 
29.1 
17.5 

 
 2. การวิเคราะห์ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหา
งานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชีจำนวน 15 ปัจจัย 
สามารถแบ่งออกได้ เป ็น 4 องค ์ประกอบ พบว่ามี  
eigenvalues ระหว่าง 1.981 – 2.944 อธิบายความ
แปรปรวนโดยภาพรวมได้เท่ากับ 65.875% โดยมีค่า 
Kaizer-Meyer-Olkin เท่ากับ 0.755 ซึ ่งมีค่าเข้าใกล้ 1 
แสดงว่าการใช้ Factor Analysis เหมาะสมกับข้อมูลที่มี
อ ย ู ่  แ ล ะ ค ่ า  Barlett’s Test of Sphericity เ ท ่ า กั บ 
595.092 (Sig. = 0.000) แสดงว ่าต ัวแปรต ่าง  ๆ มี
ความสัมพันธ์กัน สามารถใช้ Factor Analysis ในการ
วิเคราะห์ได้ โดยมีรายละเอียดของแต่ละองค์ประกอบ
ดังต่อไปน้ี 

องค์ประกอบที่ 1 เป็นองค์ประกอบที่บรรยายได้
ด้วยตัวแปรสำคัญ 5 ตัวแปร ประกอบด้วย องค์กรมีเพ่ือน
หรือคนรู้จักเคย/กำลังทำงาน องค์กรมีความมั่นคง องค์กร
เป็นองค์กรที่มีชื่อเสียง องค์กรให้โอกาสในการเรียนรู้และ
พัฒนาความรู ้อย่างต่อเนื่อง และองค์กรที่มีการทำงาน
แบบพ ี ่ น ้ องม ีความเป ็นก ัน เอง  โดยม ีค ่ าน ้ำหนัก
องค์ประกอบต้ังแต่ 0.711 – 0.809 จึงเรียกองค์ประกอบ
นี ้ว ่า “องค์ประกอบด้านความน่าสนใจขององค์กร” 
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องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนเท่ากับ 2.944 คิดเป็นร้อยละ 
19.626 ของความแปรปรวนทั้งหมด  

องค์ประกอบที ่ 2 เป็นองค์ประกอบที่
บรรยายได้ด้วยตัวแปรสำคัญ 3 ตัวแปร ประกอบด้วย ที่
ทำงานอย ู ่ ใกล ้ท ี ่พ ักอาศ ัย การเด ินทางไปทำงาน
สะดวกสบาย และสถานที่ทำงานอยู่ท่ามกลางความเจริญ 
โดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบตั้งแต่ 0.880 – 0.913 จึง
เรียกองค์ประกอบน้ีว่า “องค์ประกอบด้านการเดินทางไป
ทำงาน” องค์ประกอบน้ีมีค่าไอเกนเท่ากับ 2.576 คิดเป็น
ร้อยละ 17.174 ของความแปรปรวนทั้งหมด  

องค์ประกอบที ่ 3 เป็นองค์ประกอบที่
บรรยายได้ด้วยตัวแปรสำคัญ 4 ตัวแปร ประกอบด้วย 
เงินเดือนที ่ได้ร ับเป็นที ่น่าพึงพอใจ สวัสดิการที ่ได้รับ
น่าสนใจ มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันในองค์กร และ
มีผลตอบแทนอื่นๆ ที ่อาจจะได้รับจากองค์กร โดยมีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบตั ้งแต่ 0.726 – 0.788 จึงเรียก
องค์ประกอบนี ้ว ่า “องค์ประกอบด้านผลตอบแทนที่
ได้รับ” องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนเท่ากับ 2.380 คิดเป็น
ร้อยละ 15.866 ของความแปรปรวนทั้งหมด  

องค์ประกอบที ่ 4 เป็นองค์ประกอบที่
บรรยายได้ด้วยตัวแปรสำคัญ 3 ตัวแปร ประกอบด้วย 
ตำแหน่งที่ได้รับมีความมั่นคง ตำแหน่งงานตรงกับที่เรยีน
มา  และตำแหน ่ ง ง านท ี ่ ได ้ ร ั บสามารถทำให ้ เกิด
ความก้าวหน้าได้ในอนาคต โดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบ
ตั ้งแต ่ 0.762 – 0.810 จ ึงเร ียกองค ์ประกอบนี ้ ว่า 
“องค ์ประกอบด ้านความน ่ าสนใจของตำแหน ่ ง ” 
องค์ประกอบนี้มีค่าไอเกนเท่ากับ 1.981 คิดเป็นร้อยละ 
13.208 ของความแปรปรวนทั้งหมด  
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผลจากการวิจัยสามารถสรุปได้ 3 ประเด็น คือ 
ผลจากการสนทนากลุ่มทำให้ทราบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
การตัดสินใจหางานของนักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี  มี
ทั้งสิ้น 15 ปัจจัย ประเด็นต่อไปทำให้ทราบว่า จากทั้ง 15 
ป ัจจ ัยสามารถแบ่งออกได้เป ็น 4 องค ์ประกอบ คือ 
องค์ประกอบด้านความน่าสนใจขององค์กร องค์ประกอบ
ด้านการเดินทางไปทำงาน องค์ประกอบด้านผลตอบแทน

ที่ได้รับ และองค์ประกอบด้านความน่าสนใจของตำแหน่ง 
นอกจากน้ีผลการวิจัยยังพบว่า ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง เกรดเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 3.01 – 3.50 เงินที่ใช้
จ่ายต่อเดือนอยู่ระหว่าง 7,501 – 10,000 บาท ภูมิลำเนา
อยู ่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และประเภท
ของหน่วยงานที่สนใจทำงาน คือ องค์กรเอกชน  

งานวิจัยเรื่องน้ีเป็นงานวิจัยนำร่องเพ่ือที่จะทำให้
ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจหางานของนักศึกษา
สาขาวิชาการบัญชี ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดได้หลากหลาย 
อาท ิ  วิ เคราะห์ความส ัมพ ันธ ์ร ะหว ่ า งป ั จจ ัยทาง
ประชากรศาสตร์กับองค์ประกอบต่าง ๆ เป็นต้น ทั ้งน้ี
มหาวิทยาลัยและหน่วยงานต่าง ๆ ที่ต้องการรับนักศึกษา
เข้าทำงานสามารถใช้เป็นแนวทางในการ เชิญชวนให้
นักศึกษาเข้ามาทำงานด้วยได้ 

งานวิจัยเรื ่องนี้มีข้อจำกัด คือ ยังมีการศึกษา
เฉพาะหลั กส ู ตรบ ัญช ีหล ักส ูตร เด ียวและภายใน
มหาวิทยาลัยเดียว งานวิจัยครั ้งถัดไปควรจะศึกษาให้
หลากหลายหลักสูตรและ/หรือหลากหลายมหาวิทยาลัย 
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บทคัดย่อ  

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด 
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย  (peer group)  ระดับขนาดใหญ่มาก โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี CAMELS 
analysis เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลทางการเงินการบัญชี     เก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)จากการ
สัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของสหกรณ์ ผู้จัดการสหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณ์หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้ จำกัด เพื่อใช้ประกอบข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ซึ่งเป็นการศึกษาจากรายงานทางการเงินของสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด และข้อมูลสารสนเทศทางการเงิน ภาวะเศรษฐกิจภาคสหกรณ์ไทย จากกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ 
ระหว่างปีบัญชี 2558-2562  นำมาวิเคราะห์หาความสัมพันธ์ของรายการต่างๆ โดยใช้ค ่ารวม (Total) และร้อยละ 
(Percentage) ของค่ารวม วิเคราะห์อัตราส่วนทางการเง ิน (Financial Ratios Analysis) และวิเคราะห์เปรียบเทียบ 
(Comparative Analysis)  ผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จำกัด เปรียบเทียบกับ
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (peer group)ระดับใหญ่มาก  ผลการวิจัยพบว่า  ในระหว่างปี 2558-2562 สหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ้ 
จำกัด มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ “ดีมาก” เนื่องจากอัตราส่วนทางการเงินที่วิเคราะห์ภายใต้กรอบ CAMELS Analysis 
จำนวนทั้งสิ้น 19 รายการ  ได้รับการประเมินในระดับ ไม่น่าพอใจ 6 รายการ  ระดับดี 2 รายการ และระดับดีมาก 11 รายการ   

 
คำสำคัญ: ภาวะเศรษฐกิจ  การเงิน  สหกรณ์ 
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Abstract  
This research aimed to study the performance of Maejo University Savings Cooperative Ltd., with 

camels analysis. The financial condition and strength of the cooperative comparing to its peer group of very 
large cooperatives are analyzed and the strength of the cooperative is evaluated. In this research, an analysis 
study was employed to collect data and analyze them with the camels analysis approach. The primary 
data was collected by the interviews with the cooperative’s executives, managers, officers and other 
authorities in Maejo University Savings Cooperative Ltd., and the secondary data collected from the financial 
report of the cooperative and the financial data from the Cooperative Auditing Department. The research 
result indicated that, compared with the peer group, Maejo University Savings Cooperative Ltd., were in a 
very good range. Since the financial ratios were analyzed under the CAMELS Analysis framework, a total of 
19 items were evaluated at 6 unsatisfactory levels, 2 good levels, and 11 very good levels.  

 
Keywords: Camels analysis, Finance, Cooperative 
 
1. บทนำ  

สหกรณ์ออมทรัพย์ เกิดจากการรวมกันของ
คณะบุคคลที่ร่วมกันดำเนินกิจการเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและ
กันทางด้านเศรษฐกิจ ถือเป็นสถาบันการเงินที่ส่งเสริมให้
บุคคลที่เป็นสมาชิกรู้จักการประหยัด รู้จักการออมทรัพย์ 
และสามารถให้บริการเงินให้กู้แก่สมาชิกนำไปใช้จ่ายใน
ยามจำเป็น ทั้งน้ีเพ่ือให้สมาชิกได้ให้สหกรณ์เป็นเครื่องมือ
ช่วยเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของตนเองและครอบครัวตาม
หลักอุดมการณ์สหกรณ์ อย่างไรก็ตามสหกรณ์ออมทรัพย์
มีขนาดและฐานะการเงินที ่แตกต่างกัน ในรอบปีปฏิทิน 
พ.ศ. 2562 มีจำนวนสหกรณ์ออมทรัพย์ทั้งสิ้น 1,375 แห่ง 
ประกอบด้วยสมาชิก 3.33 ล้านคน ผลการดำเนินงานส่วน
ใหญ่ประสบความสำเร็จมีผลกำไรจำนวน 1,344 แห่ง คิด
เป็นร ้อยละ 97.74  ของจำนวนสหกรณ์ตามทะเบียน
ทั้งสิ้น มูลค่าสินทรัพย์รวม 2.81  ล้านล้านบาทเพิ่มข้ึน
จากปีก่อนหน้าร้อยละ 6.84 ( กรมตรวจบัญชีสหกรณ์,  
2562) 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด 
เป็น 1 ใน 41 สหกรณ์ออมทรัพย์ประเภทที่จัดตั้งขึ ้นใน
มหาวิทยาลัย  ก่อตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ และสังคมของสมาชิก เพ่ือ
ช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือซึ ่งกันและกันตามหลัก
สหกรณ์ออมทรัพย์ จดทะเบียนเป็นสหกรณ์ออมทรัพย์

ตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ เมื ่อ 28 มกราคม 2534 
ภายใต้ชื่อสหกรณ์ออมทรัพย์สถาบันเทคโนโลยีการเกษตร
แม่โจ ้ จำกัด จำนวนสมาชิกก่อตั ้ง 119 ราย และเริ่ม
ดำเนินกิจการ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2534 จนถึงปัจจบุัน 
เป็นเวลากว่า 29 ปี สหกรณ์ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงชื่อ
เมื ่อวันที ่ 5 มิถุนายน 2540 จากเดิมเป็นสหกรณ์ออม
ทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด โดยมีการให้บริการด้าน
เงินรับฝาก และให้สินเชื่อแก่สมาชิก โดยตลอดระยะเวลา
นับแต่จ ัดตั ้งสหกรณ์ได้เจริญเติบโตมาเป็นลำดับบน
พ้ืนฐานของความมั่นคงเป็นปึกแผ่น ด้วยความร่วมมือของ
สมาชิกและการบริหารงานของคณะกรรมการดำเนินการ
ที่มุ ่งเน้นการรักษาประโยชน์ของสหกรณ์ ละเว้นความ
เสี่ยงต่าง ๆ รวมถึงการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีด้วยความ
ซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต ภายใต้ข้อบังค ับ ระเบียบ และกรอบ
นโยบายที่กำหนด  (สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้, 
2562)  อย่างไรก็ตาม สถิติการจดทะเบียนของสหกรณ์
เพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง  ส่งผลให้เกิดการแข่งขันทางธุรกิจ
สูง  รวมถึงมีการกำกับดูแลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
เข้มงวดเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการเงินให้กับ
สหกรณ์  ปัจจัยดังกล่าว ส่งผลกระทบต่อสหกรณ์ และ
จำเป็นต้องปรับตัวให้ทันกับการเปลี ่ยนแปลงดังกล่าว 
อย่างไรก็ตาม พบว่า วิธีการบริหารจัดการของสหกรณ์แต่
เดิม ไม่ปรากฎว่ามีระบบเตือนภัยทางการเงินที่ชัดเจน 
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จากสถานการณ์และปัญหาข้างต้น ผู้วิจัยจึงมี
ความสนใจที ่จะวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเง ินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ปีทางบัญชี 
2558-2562 จากรายงานกิจการประจำปี ตามทฤษฏี 
camels analysis เพ่ือสร้างเครื่องมือชี้วัดที่เป็นมาตรฐาน
และเปน็รูปธรรมสำหรับสหกรณ์ออมทรัพย์ เพ่ือใช้ในการ
เต ือนภ ัยล ่วงหน ้า (Early warning system)  เพ ื ่อส่ ง
สัญญาณให้ผู ้บริหารสหกรณ์ได้ทราบสถานะและความ
เสี่ยงทางการเงิน และสามารถวางแผนเพ่ือรับสถานการณ์
ได้ทันเวลา รวมถึง ใช้เป็นข้อมูลประกอบการวางแผนเพ่ือ
เฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน รวมถึงการนำไปใช้
พัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารงานของสหกรณ์
ต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน และ 
ประเมินผลสถานการณ์ความเสี่ยงของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด ด้วยการวิเคราะห์ อัตราส่วน
ทางการเงินตามกรอบแนวคิด camels analysis 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ระบบการจัดอันดับ CAMELS Analysis เป็น
เครื่องมือกำกับดูแลที่ได้รับการยอมรับในระดับสากลซึ่ง
พัฒนาขึ ้นในสหรัฐอเมริกาเพื ่อวัดประสิทธิภาพการ
ดำเนินงาน วัดระดับความเสี่ยงของธนาคารหรือสถาบัน
การเงินอื่น ๆ  (Rozanni & A. Rahman, 2013)  ต่อมา
ได้ร ับการพัฒนาเป็นเครื ่องมือทางการเง ินเพื ่อสร้าง
สัญญาณเตือนภัยล่วงหน้า (Early Warning System) 
อักษรแต่ละตัวของ CAMELS แทนองค์ประกอบสำคัญใน
มุมมอง 6 มิติที่แตกต่างกัน แต่มีความสัมพันธ์กัน และมี
ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำเนินงานของสหกรณ์ (กรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์, สานักเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื ่อสาร , ส่วนวิจ ัยและพัฒนาสารสนเทศทางการเงิน , 
2548: ออนไลน์)  

การว ิ เคราะห ์อ ัตราส ่วนทางการเง ินด ้วย 
CAMELS Analysis เป็นการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของ
ข้อมูลในลักษณะของอัตราส่วน (Ratio Analysis) ซึ่ง

อัตราสวนทางการเงินที่ใช้เปนตัววัดในแตละมิติ แยกตาม
มุมมอง 6 มิติ ดังน้ี 

มิติที่ 1 C – Capital Strength : ความเพียงพอ
ของเงินทุนตอความเสี่ยง 

มิติที่ 2 A – Asset Quality : คุณภาพของ 
สินทรัพย 

มิติที่ 3 M – Management Ability : ขีด
ความสามารถในการบริหาร 

มิติที่ 4 E – Earning Sufficiency : การทํากําไร 
มิติที่ 5 L – Liquidity : สภาพคลอง 
มิติที่ 6 S – Sensitivity : ผลกระทบของธุรกิจ 
 
จากการทบทวนวรรณกรรมที่เก่ียวข้อง พบว่ามี

การประยุกต ์ใช ้การว ิ เคราะห์  CAMELS Analysis ใน
งานวิจัยต่างๆ เช่น การวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ในจังหวัดเชียงใหม่โดยใช้
วิธี CAMELS Analysis  (วรศักด์ิ หงษ์สุวรรณ. 2549. ) ที่
รวบรวมข้อมูลจากสหกรณ์ออมในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 
8 แห่ง ที ่ม ีทุนดำเนินงาน 100 ล้านบาทขึ ้นไป และ
ดำเนินงานมาไม่ต่ำกว ่า 5 รอบปีบัญชี มาใช้ในการ
วิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงิน   นอกจากน้ี ยังมีการ
ประยุกต์ใช้การวิเคราะห์ CAMELS มาวิเคราะห์ปัจจัย
อัตราส่วนทางการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัด
เพชรบุรี (ประสพชัย และคณะ, 2551) ซึ่งทำการรวบรวม
ข้อมูลจากสหกรณ์การเกษตร 19 แห่ง และใช้อัตราส่วน
ทางการเงิน 17 อัตราส่วนในการวิเคราะห์ปัจจัย  และ 
การวิเคราะห์ CAMELS และการวิเคราะห์องค์ประกอบ
จากข้อมูลการเงินของสหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำปาง 
(จิตติพงศ์ และคณะ,2561)  โดยศึกษาข้อมูลทุติยภูมขิอง
สหกรณ์การเกษตรในจังหวัดลำปางของรอบปีบัญชี 2558 
จำนวน 34 แห่ง วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สำหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (Exploratory Factor 
Analysis)  แสดงให้เห็นถึง การยอมรับในเครื่องเมือการ
ว ิ เคราะห ์แบบ  CAMELS Analysis ที ่สามารถใช้ เป็น
เครื่องมือวัดความมั่นคงทางการเงินขององค์กรธุรกิจ และ
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สามารถประย ุกต ์ ใช ้ศ ึ กษาก ับสหกรณ์ ได ้อย ่ า งมี
ประสิทธิภาพ 

 
 
 

 
 

 
รูปที่ 1 องค์ประกอบของ CMMELS Analysis 

ที่มา : https://theinvestorsbook.com/camels-
rating-system.html 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการศึกษาครั้งน้ี ผูศ้ึกษาได้ค้นคว้าในลักษณะ
วิจัยเชิงวิเคราะห์ (analysis  studies) เพ่ือทำการรวบรวม
ข้อมูลและวิเคราะห์ โดยจำแนกการรวบรวมข้อมูล
ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data)  เก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการสัมภาษณ์ฝ่ายบริหารของสหกรณ์ ผู้จัดการ
สหกรณ์ เจ้าหน้าท่ีสหกรณห์รือบุคคลที่เกี่ยวข้องใน
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย แม่โจ้ จำกัด เพ่ือใช้
ประกอบข้อมูลทุติยภูมิ  

2. ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็น
การศึกษาจากรายงานทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด  และศึกษาจากเอกสารของกรม
ตรวจบัญชีสหกรณ์ รอบปีบัญชี 2558-2562 รวมถึง
ระเบียบ ข้อบังคับของสหกรณ์ เอกสารทางวิชาการ ตำรา 
หนังสือ วิทยานิพนธ์ รายงานการวิจัย   สื่อสิ่งพิมพ์และ
บทความ ที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือที่ใช้ในการการวิเคราะห์แนวโน้มภาวะ
เศรษฐกิจทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัย 
แม่โจ้จำกัด ได้แก่ CAMELS Analysis ซึ่งแบ่งออกเป็น 6 
มิติ ดังน้ี 

 
มิติที่ 1 C – Capital Strength : ความเพียงพอของ
เงินทุนตอความเสี่ยง   แสดงความเข้มแข็งของเงินทุน ซึ่ง
ใช้วิเคราะห์ความเพียงพอของเงินทุนต่อความเสี ่ยงเป็น

ความเสี่ยงทางการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนใน
รูปของการก่อหนี ้ประกอบด้วยอัตราส่วนดังต่อไปน้ี
  

1.1 อัตราส่วนหน้ีสินต่อทุน เป็นอัตราส่วนที่
แสดง 

ถึงสัดส่วนของหน้ีสินต่อทุนว่าความสามารถในการชำระ
หน้ี 
ของสหกรณ์มีความเสี่ยงมากน้อยเพียงใด ถ้าอัตราส่วนน้ี
ต่ำแสดงว่าสหกรณ์มีเงินทุนเพียงพอในการชำระหนี ้สิน
ระยะยาว มีความเสี ่ยงต่ำแต่ถ้าอัตราส่วนนี้สูงแสดงว่า
สหกรณ์มีความเสี่ยงสูงที่อาจไม่สามารถชำระหน้ีต่อเจ้าหน้ี
ได้ตามกำหนด เนื่องจากทุนของสหกรณ์ที่มีอยู่ไม่เพียง
พอที่จะชำระหน้ีสินระยะยาวได้ทั้งหมด 

1.2 อ ัตราส ่วนทุนสำรองต่อส ินทร ัพย ์เป็น
อัตราส่วนที่แสดงถึงทุนสำรองที่สามารถชดเชยสินทรัพย์ที่
ไม่ก่อให้เกิดรายได้ ว่ามีมากน้อยเพียงใด หากอัตราส่วนน้ี
สูง แสดงว่าสหกรณ์มีความเสี่ยงต่ำ และมีความมั่นคงมาก
ข้ึน แต่ถ้าอัตราส่วนน้ีต่ำ สหกรณ์ก็จะมีความเสี่ยงสูง 

1.3  อัตราผลตอบแทนต่อส่วนของทุน เป็น
อัตราส่วนที่แสดงเห็นถึงผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุน 

1.4 อัตราการเติบโตทุนของสหกรณ์เป็น
อัตราส่วนที่แสดงการเพ่ิม/ลดทุนของสหกรณ์  

1.5 อัตราการเติบโตของหน้ี เป็นอัตราส่วนที่
แสดงการเพ่ิม/ลดของสหกรณ์  
 
 
 
มิติที่ 2 A – Asset Quality : คุณภาพของสินทรัพย ใช้
วิเคราะห์ว่าสินทรัพย์ที่มีอยู่ในงบดุลได้ถูกใช้อย่างมีระสิทธิ
ภาพเพียงใด ประกอบด้วยอัตราส่วนดังต่อไปน้ี  

2.1 อัตราหมุนของสินทรัพย์ เป็นอัตราส่วนที่วัด
ประสิทธิภาพในการใช้สินทรัพย์ทั ้งหมดของสหกรณ์ ว่า
สามารถก่อให้เกิดรายได้สอดคล้องกับการลงท ุนใน
สินทรัพย์หรือไม่ถ้าอัตราส่วนนี้ต่ำ แสดงว่าสหกรณ์มี
สินทรัพย์ที่ไม่สามารถก่อให้เกิดรายได้จำนวนมากมีความ
เสี่ยงสูง สหกรณ์จะต้องพิจารณาว่าเป็นเพราะเหตุใด และ
ควรปรับปรุงลดสินทรัพย์ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้  
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2.2 อ ัตราผลตอบแทนต ่อส ินทร ัพย ์  เป็น
อัตราส่วนที่แสดงให้เห็นถึงผลตอบแทนจากการสินทรัพย์
ว่าได้ผลตอบแทนเพียงพอหรือไม่ โดยจะเป็นตัวชี้วัดให้
เห็นถึงการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์เพื่อก่อให้เกิดกำไร
จากการดำเนินงาน แสดงให้เห็นว่าทุก ๆ 100 บาท ที่ได้
ลงทุนในสินทรัพย์นั ้น สามารถก่อให้เกิดกำไรจากการ
ดำเนินงานกี่บาทในรอบระยะเวลาบัญชีน้ัน ๆ  

2.3 อัตราการเติบโตสินทรัพย์ เป็นอัตราส่วนที่
แสดงการเพ่ิม/ลดของสินทรัพย์ทั้งสิ้น  
 
มิติที่ 3 M – Management Ability : ขีดความสามารถ
ในการบริหาร   เป็นความสามารถในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ให้กับสหกรณ์จากปัจจัยทางการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 
ประกอบด้วยอัตราส่วนดังต่อไปน้ี  

 3.1  อัตราการเติบโตของธุรกิจ เป็นอัตราท่ี
แสดงถึงการปรับตัวเพ่ิมข้ึนหรือปรับตัวลดลง จาก
ความสามารถในการบริหารธุรกิจ โดยวัดจากมูลค่าธุรกิจที่
เพ่ิมข้ึนหรือลดลงถ้าอัตราส่วนน้ีสูงสหกรณ์มีอัตราการ
เติบโตของธุรกิจมากข้ึน 

3.2 กำไรต่อสมาชิก เป็นอัตราส่วนแสดง
ความสามารถในการทำกำไรต่อคนของสมาชิกสหกรณ ์

3.3 เงินออมต่อสมาชิก เป็นอัตราส่วนแสดง
ค่าเฉลี่ยเงินออมต่อคนของสมาชิกสหกรณ์  

3.4 หน้ีสินต่อสมาชิกเป็นอัตราส่วนแสดง
ค่าเฉลี่ยหน้ีของสมาชิกต่อคน 
มิติที่ 4 E – Earning Sufficiency : การทํากําไร  ใช้วัด
ความสามารถในการหารายได้ของสหกรณ์ ซึ่งรายได้เป็น
ส ิ ่งท ี ่สะท ้อนให ้เห ็นถ ึงความสามารถในการก ่อหน้ี
ความสามารถในการเพิ ่มทุน สภาพคล่องของสหกรณ์ 
รวมทั ้งความสามารถในการเจร ิญเติบโตของสหกรณ์ 
ประกอบด้วยอัตราส่วนดังต่อไปน้ี  

4.1 อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหัก
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานเป็นอัตราส่วนที่ใช้วัดความสามารถใน
การบร ิหารค ่าใช ้จ ่ายดำเนินงานของสหกรณ์ ว ่ามี
ประสิทธิภาพเพียงใด ถ้าอัตราส่วนน้ีสูง แสดงว่าสหกรณ์มี
ความเสี่ยงที่จะมีกำไรลดลงหรือขาดทุนเพ่ิมข้ึน 

4.2 อัตรากำไรสุทธิ เป็นอัตราส่วนที่แสดงถึง
ความสามารถในการเนินงานสหกรณ์ เมื่อเทียบกับรายได้
ทั้งสิ้น ทำให้ทราบว่ารายได้สหกรณ์ 100บาท จะมีกำไร
สุทธิเกิดข้ึนเท่าใด ถ้าอัตราส่วนน้ีมีค่าสูงแสดงว่าสหกรณ์มี
ความสามารถในการทำกำไรสูง 

4.3 อ ัตราการเต ิบโตของกำไรส ุทธ ิ  เป็น
อัตราส่วนแสดงการเพ่ิม/ลดของกำไร(ขาดทุน) 
  

4.4 อ ัตราการเต ิบโตของท ุนสำรอง เป็น
อัตราส่วนแสดงการเพ่ิม/ลดของทุนสำรอง 
   

4.5 อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่น ๆ เป็น
อัตราส่วนแสดงการเพิ่ม/ลดของทุนสะสมอื่น ๆ สามารถ
คำนวณได้ดังน้ี 
 
มิติที่ 5 L – Liquidity : สภาพคลอง  ใช้วัดความสามารถ
ในการชำระหน้ีระยะสั้นของสหกรณ์ หรือความสามารถใน
การเปล ี ่ ยนส ินทร ัพย ์ เป ็นเง ินสดได ้อย ่างรวดเร็ว 
ประกอบด้วยอัตราส่วนดังต่อไปน้ี  

5.1 อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เป็นอัตราส่วนที่ใช้
วัดความสามารถในการชำระหนี้ระยะสั้นของสหกรณ์ ถ้า
อัตราส่วนนี้ต่ำ สหกรณ์มีความเสี่ยงสูงที่อาจไม่สามารถ
ชำระหนี้ต่อเจ้าหนี้ได้ตามกำหนด เนื ่องจากสินทรัพย์
หมุนเวียนที่มีอยู ่ไม่เพียงพอที่จะเปลี ่ยนเป็นเงินสดได้
ทันเวลาในการชำระหน้ีระยะสั้น 

5.2 อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระได้ตามกำหนด 
เป็นการเปรียบเทียบลูกหนี้เงินให้กู้ที่สามารถชำระหนี้ได้
ตามกำหนดในรอบปีกับหน้ีที่ถึงกำหนดชำระ อัตราส่วนน้ี
แสดงถึงความสามารถในการเรียกเก็บหนี้จากลูกหน้ี 
ความสามารถเรียกเก็บหน้ีได้ในอัตราสูง จะส่งผลต่อสภาพ
คล่องทางการเงินดีต่อการดำเนินงานและมีความเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้เงินไปขยายธุรกิจให้เติบโตข้ึน และยัง
สามารถชำระหน้ีให้เจ้าหน้ีได้ตามกำหนด  

 
มิติที่ 6 S – Sensitivity : ผลกระทบของธุรกิจ  เป็นการ
วิเคราะห์สภาพแวดล้อมต่าง ๆ ท่ีเป็นปัจจัยเสี่ยงและส่งผล
กระทบในแง่ลบต่อสหกรณ์ ประกอบด้วย คู ่แข่งของ
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สหกรณ ์  อ ัตราดอกเบ ี ้ ย ระเบ ียบ ข ้อบ ังค ับ และ
พระราชบัญญัติที ่เกี ่ยวข้อง โดยการวิเคราะห์จากการ
สังเกต การสอบถามจากผู ้จัดการสหกรณ์ เจ ้าหน้าที่
สหกรณ์ คณะกรรมการดำเนินงาน และศึกษาข้อมูล
ข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  
การประเมินผลการวิเคราะห ์

ประเมินผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทาง
การเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด 
เฉลี่ย 5 ปี จากรายงานกิจการประจำปี พ.ศ. 2558-2562   
เปรียบเทียบกับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer 
Group) ระดับขนาดใหญ่มาก ในช่วงระยะเวลาเดียวกัน 
โดยใช้แนวคิดตามทฤษฎี  camels analysis  สามารถ
แบ่งการประเมินออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี  

ระดับดีมาก หมายถึง  อัตราส่วนทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จำกัด มีค่า
ดีกว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group) 
มากกว่าร้อยละ 30 ข้ึนไป   
   ระดับดี หมายถึง  อัตราส่วน
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จำกัด มีค่าดีกว่าอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer 
Group) ไม่เกินร้อยละ 30 ข้ึนไป 

ระดับน่าพอใจ หมายถึง   อัตราส่วนทางการเงิน
ของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด มีค่า

เท่ากับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)
  

ระดับไม่น่าพอใจ หมายถึง  อัตราส่วนสหกรณ์
ออมทรัพย์เฉลี่ย (Peer Group)  มีค่ามากกว่าอัตราส่วน
ทางการเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ 
จำกัด 

 
4. ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ภาวะเศรษฐกิจทางการเงินของ
สหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ้ จำกัด เปรียบเทียบกับ อัตราส่วน
สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี ่ย (peer group) ระดับใหญ่มาก 
เฉลี่ย 5 ปี  ในช่วงปีบัญชี 2558-2562 พบว่า เมื่อจำแนก
มิติการวิเคราะห์ตาม CAMELS analysis สามารถจำแนก
อัตราส ่วนทางการเง ินออกเป็น 6 มิต ิหล ัก และ 19 
อัตราส่วนทางการเงิน ผลการวิจัยพบว่า สหกรณ์ออม
ทรัพย์แม่โจ้ มีภาวะเศรษฐกิจทางการเงินที่ดีมากในมิติที่ 4 
E – Earning Sufficiency : การทํากําไร    รองลงมาคือ 
มิติที่ 3 M – Management Ability : ขีดความสามารถ
ในการบริหาร  มิติที่ 2 A – Asset Quality : คุณภาพของ
สินทรัพย    มิติที่ 1  C –  Capital Strength :  ความ
เพียงพอของเงินทุน 
ตอความเสี่ยง  และ มิติที่ 5 L – Liquidity : สภาพคลอง  
ตามลำดับ   ดังแสดงได้ในตารางที่ 1 
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ตารางที่ 1  ผลการวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน โดยใชแ้นวคิดตามทฤษฎี camels analysis เพ่ือเปรียบเทียบผลการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด  กับอัตราส่วน สหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย (peer group) ระดับ
ขนาดใหญ่มาก ในช่วงปีบัญชี 2558-2562 

อัตราส่วน หน่วย สหกรณ์ออม
ทรัพย์ 
แม่โจ้ เฉลี่ย 5 
ปี 

Peer 
Group 
เฉลี่ย 5 ปี 

ผลการ
วิเคราะห์ 

การแปล
ผล
อัตราส่วน 

ผลต่างของ
ค่าเฉลี่ย % 

   
มิติที่ 1 C – Capital Strength : ความเพียงพอของเงินทุนตอความเสี่ยง 

   

อัตราส่วนหนี้สินต่อทุน เท่า 1.81 1.07 ไม่น่าพอใจ น้อยดี -       
40.88 

อัตราส่วนทุนสำรองต่อสินทรัพย ์ เท่า 0.03 0.04 ไม่น่าพอใจ มากดี -       
33.33 

อัตราส่วนผลตอบแทนต่อส่วนของทุน % 10.36 6.85 ดีมาก มากดี 33.88 
อัตราการเติบโตของทุนสหกรณ ์ % 16.02 5.08 ดีมาก มากดี 68.29 
อัตราการเติบโตของหนี้ % 10.69 1.58 ไม่น่าพอใจ น้อยดี -       

85.22 

มิติที ่2 A – Asset Quality : คุณภาพของสินทรัพย 
    

อัตราการหมุนของสินทรัพย์ รอบ 0.04 0.12 ไม่น่าพอใจ มากดี -     
200.00 

อัตราผลตอบแทนต่อสินทรพัย ์ % 3.63 3.41 ดี มากดี 6.06 
อัตราการเติบโตของสินทรพัย ์ % 12.36 3.69 ดีมาก มากดี 70.15 

มิติที ่3 M – Management Ability : ขีดความสามารถในการบริหาร 
  

อัตราการเติบโตของธุรกิจ % 9.49 1.8 ดีมาก มากดี 81.03 
กำไรต่อสมาชิก บาท 33,079.18 15,125.00 ดีมาก มากดี 54.28 
เงินออมต่อสมาชิก บาท 895,380.5

5 
317,608.6
6 

ดีมาก มากดี 64.53 

หนี้สินต่อสมาชิก บาท 795,148.8
2 

344,415.2
5 

ไม่น่าพอใจ น้อยดี -       
56.69 

มิติที ่4 E – Earning Sufficiency : การทํากําไร 
    

อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงานต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ่าย
ดำเนินงาน 

% 10.99 22.35 ดีมาก น้อยดี 103.37 

อัตรากำไรสุทธิ % 89 50.72 ดีมาก มากดี 43.01 
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ % 13.77 7.3 ดีมาก มากดี 46.99 
อัตราการเติบโตของทุนสำรอง % 25.01 7.74 ดีมาก มากดี 69.05 
อัตราการเติบโตของทุนสะสมอ่ืนๆ % 22.38 1.25 ดีมาก มากดี 94.41 

มิติที ่5 L – Liquidity : สภาพคลอง 
      

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน เท่า 0.33 0.63 ไม่น่าพอใจ มากดี -       
90.91 

อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระหนี้ได้ตามกำหนด % 100 95.3 ดี มากดี 4.70 

 
หมายเหตุ : ระดับดีมาก หมายถึง  A > B ร้อยละ 30 ข้ึนไป , ระดับดี หมายถึง  A > B ไม่เกินร้อยละ 30 ข้ึนไป ,  ระดับน่า
พอใจ หมายถึง   A = B   และ ระดับไม่น่าพอใจ หมายถึง  A < B
   
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
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สรุปผลการดำเนินงานโดยใช้การวิเคราะห์
อัตราส่วนทางการเงินตามทฤษฎี CAMELS Analysis ของ
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด เปรียบเทียบ
กับอัตราส่วนสหกรณ์ออมทรัพย ์เฉลี ่ย (peer group) 
ระดับขนาดใหญ่มากปี พ.ศ.2558-2562  ผลการศึกษา
สามารถสรุปได้ดังน้ี  

มิติที่ 1 C – Capital Strength : ความเพียงพอ
ของเงินทุนตอความเสี่ยง     

ในการดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ้ 
จำกัด จะเห็นได้ว่าทุนของสหกรณ์โดยรวมยังไม่สามารถ
รองรับหนี้สินได้ทั้งหมด เจ้าหนี้มีความเสี่ยง สหกรณค์วร
ให้ความสำคัญกับการสะสมทุนสำรอง ซึ ่งเป็นทุนที่
ปราศจากภาระผูกพันเพื่อเป็นเกราะป้องกันและรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดจากความผันผวนทางธุรกิจ เช่น หา
แนวทางให้สมาชิกสะสมทุนเร ือนหุ ้น และทุนสำรอง
เพ่ิมข้ึน  รวมถึงควรมีการวางแผนและกำหนดนโยบายการ
บริหารงาน โดยมุ่งเน้นทั้งกรรับฝากเงินจากสมาชิกควบคู่
ไปกับส่วนของทุน เพื ่อนำมาเป็นทุนหมุนเวียนในการ
บริหารและดำเนินงานของสหกรณ์ โดยต้องคำนึงถึงปัจจัย
ด้านต้นทนุนทางการเงินเป็นสำคัญ เนื่องจากอัตราการ
เติบโตของหนี้มีอัตราส่วนที่สูงกว่า Peer Group อย่าง
เห็นได้ชัด  

มิติที่  2 A – Asset Quality : ค ุณภาพของสิ
นทรัพย  

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด มี
อัตราหมุนของสินทรัพย์ต่ำกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย 
แสดงว่า ความสามารถในการใช้ประโยชน์จากสินทรัพย์ยัง
ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร ซึ่งอาจเกิดจากการถือครอง
สินทรัพย์ไว้เป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถสร้างรายได้จาก
สินทรัพย์นั ้นได้  ทางสหกรณ์ควรพิจารณานโยบายการ
บริหารจัดการสินทรัพย์ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มกลยุทธ์ใน
การสร้างรายได้และผลตอบแทนจากการหมุนเว ียน
สินทรัพย์ที่มีอยู่ให้มีประสิทธิภาพและให้มีความรวดเร็ว
ย่ิงข้ึนต่อไป 

ม ิ ต ิ ที่  3 M –  Management Ability :  ขี ด
ความสามารถในการบริหาร 

สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีสัดส่วน
อัตราการเติบโตของธุรกิจ  กำไรต่อสมาชิก และเงินออม
ต่อสมาชิก สูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี ่ย และอยู ่ใน
ระดับดีมาก  ยกเว้น อัตราส่วนหน้ีสินต่อสมาชิกที่มีจำนวน
สูงกว่าค่าเฉลี ่ย ซึ ่งสหกรณ์พึงระวังในประเด็นดังกล่าว 
เพื่อไม่ให้สมาชิกก่อหนี้สินมากจนเกินตัว อย่างไรก็ตาม 
สหกรณ์จะต้องรักษาผลประโยชน์ของสมาชิกส่วนใหญ่ 
โดยพิจารณาการให้สินเชื ่อแก่สมาชิกอย่างเหมาะสม 
รอบคอบ และเป็นไปตามระเบ ียบของสหกรณ์ เพ่ือ
ป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดจากลูกหนี้ด้อยคุณภาพ
และไม่สามารถเรียกให้ชำระหน้ีได้ครบถ้วน (NPL) 

มิติที่ 4 E – Earning Sufficiency : การทํากําไร 
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีผลการ

ดำเนินงานด้านการทำกำไร อยู่ในระดับดีมาก เมื่อเทียบ
กับค่าเฉลี่ยในทุกด้าน ทั้ง อัตราค่าใช้จ่ายดำเนินงาน
ต่อกำไรก่อนหักค่าใช้จ ่ายดำเนินงาน อัตรากำไรสุทธิ  
อัตราการเติบโตของกำไรสุทธิ อัตราการเติบโตของทุน
สำรอง และ อัตราการเติบโตของทุนสะสมอื่นๆ แสดงให้
เห็นว่าสหกรณ์มีการบริหารงานอยู่ในระดับที่ดีมาก ส่งผล
ให้สามารถสร้างกำไรและผลตอบแทนที่ดีให้กับสมาชิก 
อย่างไรก็ตาม ควรมีการวิเคราะห์ความเสี่ยงควบคู่ไปกับ
การบริหารงาน เพ่ือให้สามารถรักษาระดับการทำกำไร 
และเพิ่มความสามารถในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในการ
ดำเนินงานได้อย่างทันท่วงที 

มิติที่ 5 L – Liquidity : สภาพคลอง  
สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด มี

อัตราส่วนทุนหมุนเวียน ต่ำกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี่ย 
แสดงว่ามีสภาพคล่องทางการเงินต่ำอยู ่ในเกณฑ์ไม่น่า
พอใจ แสดงให้เห็นถึงปัญหาในการรักษาสภาพคล่อง ซึ่ง
ยังไม่เหมาะสมกับความจำเป็นในการใช้เงิน ซึ่งสหกรณ์
ควรมีการกำหนดกลยุทธ์ และ/หรือ วางแผนเพื ่อร ักษา
ระดับปร ิมาณทุนหมุนเว ียนและสภาพคล ่องอ ย ่ าง
เหมาะสม สำหรับ อัตราลูกหนี้ระยะสั้นที่ชำระหนี้ได้ตาม
กำหนด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำกัด มี
อัตราลูกหน้ีระยะสั้นที่ชำระได้ตามกำหนดร้อยละ 100.00 
สูงกว่าสหกรณ์ออมทรัพย์เฉลี ่ย แสดงว่ามีการจัดการ
เกี่ยวกับการจัดเก็บหนี้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจาก
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ลูกหนี้ระยะสั้นชำระหนี้ได้ตามกำหนดทั้งหมดตรงตาม
กำหนดเวลาท้ังจำนวนอยู่ในเกณฑ์ดี 

มิติที่ 6 S – Sensitivity : ผลกระทบของธุรกิจ   
ผลกระทบทางธุรกิจ ที่อาจส่งผลกระทบต่อการ

ดำเนินงานของสหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ้ ได้แก่ เศรษฐกิจ
โลก ท่ียังอยู่ในภาวะซบเซาเน่ืองจากการระบาดของโรคโค
วิด 2019  ความไม่แน่นอนของนโยบายทางเศรษฐกิจใน
ระดับมหภาคที่ส่งผลต่อการค้าระหว่างประเทศทั่วโลก 
รวมถึงความผันผวนของค่าเงิน ที่กระทบต่อเศรษฐกิจไทย 
ที่ชะลอตัว ซึ่งสหกรณ์ควรติดตามสถานการณ์และสภาวะ
ดอกเบี้ที่มีแนวโน้มผันผวนในกระบวนการสหกรณ์อย่าง
ใกล้ชิด เพื ่อนำผลไปพิจารณาปรับเปลี ่ยนนโยบายการ
บริหารงานอย่างเหมาะสมและทันต่อเหตุการณ์ที่ผันแปร
ไปอย่างรวดเร็ว 

สร ุปในภาพรวม ในระหว่างป ี 2558-2562 
สหกรณ์ออมทรัพย์แม่โจ้ จำกัด มีผลการดำเนินงานอยู่ใน
ระดับ “ดีมาก” เพราะจากอัตราส่วนทางการเง ินที่
วิเคราะห์ภายใต้กรอบ CAMELS Analysis จำนวนทั้งสิ้น 
19 รายการ  ได้รับการประเมินในระดับ ไม่น่าพอใจ 6 
รายการ  ระดับดี 2 รายการ และระดับดีมาก 11 รายการ  
จุดเด่นของการดำเนินงานอยู่ที่ความสามารถในการทำ
กำไร ที่มีค่าเฉลี่ยของอัตราส่วนทางการเงินสูงกว่าค่าเฉลี่ย
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ขนาดใหญ่  หากสหกรณ์สามารถ
ปรับกลยุทธ์ในการบริหารงานเพื่อให้อัตราส่วนทางการ
เงินบางรายการที่อยู่ในระดับไม่น่าพอใจ มีอัตราส่วนที่ดี
ขึ้นในปีถัดไปได้  จะช่วยให้การบริหารงานของสหกรณ์
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถนำพาความสุขมา
สู่สมาชิกอย่างมั่นคงและแท้จริงต่อไป 

อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการวิเคราะห์อัตราส่วนทาง
การเงิน ด้วยเครื่องมือ CAMELS Analysis จะได้รับการ
ยอมรับว่าสามารถใช้เป็นแนวทางในการตรวจสอบความ
มั่นคงของสหกรณ์ได้ แต่อัตราส่วนทางการเงินที่นำไปใช้
ในการวิเคราะห์ ยังคงมีข้อจำกัดในบางประเด็นที ่ พึง
ระมัดระวัง  เช่น การตกแต่งบัญชี  แนววิธีปฏิบัติทางบัญชี
ที่แตกต่างกัน  รวมถึงความสัมพันธ์ของข้อมูลและปัจจัย
แวดล้อม สภาวะแวดล้อมทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป อาจ
ทำให้อัตราส่วนนำมาเปรียบเทียบไม่ได้ เช่น ภาวะเงินเฟ้อ

ผันผวนรุนแรง ภาวะดอกเบี้ยผันผวน หรือการลดค่าเงิน 
เป็นต้น  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อวิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และนวัตกรรม

บริการ กลุ่มตัวอย่างคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหลักสูตรในจังหวัดสงขลา จำนวน 864 ราย ซึ่งใช้การสุ่มแบบหลายขั้นตอน 
เครื่องมือการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญและแบบสอบถาม ใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิงยืนยัน โดย
โปรแกรมสำเร็จรูป LISREL ผลการวิจัยพบว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เกิดจาก 8 องค์ประกอบ โมเดลการวิจัยมีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยมีค่าน้ำหนักองค์ประกอบเรียงลำดับจากมากไปน้อย คือ ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ความรู้ความเข้าใจในศาสตร์และเครื่องมือการจัดการ สมรรถนะด้านการบริหาร
จัดการ สมรรถนะการแก้ปัญหาและการวิจัย คุณธรรมจริยธรรม ความสามารถในการปรับตัว และทักษะทางสังคม  

คำสำคัญ: คุณลักษณะบัณฑิต สาขาวิชาการค้าสมัยใหมแ่ละนวัตกรรมบริการ การวิเคราะห์องค์ประกอบ   
 

Abstract  
This research aimed to synthesize the components of university graduates’ desirable characteristics 

in the modern trade and service innovation program. The samples consisted of 864 cases of stakeholders 
in Songkhla province from multi-stage sampling. The research tools were a specialist interview form and 
questionnaires. The exploratory and confirmatory factor analysis was performed to determine the construct 
validity by using LISREL. The results indicated that the desirable characteristics of graduates consisted of 8 
factors. Ranging from the highest factor loading to the lowest were practical experience, technology, and 
communication competency, management knowledge and tools, management competency, problem 
solving and research competency, morality and ethics, adaptability and social skills.   

Keywords: Graduated Characters, Modern Trade and Service Innovation Program, Factor Analysis 

1. บทนำ  
ประเทศไทยใช้การศึกษาเป็นปัจจัยสำคัญในการ

พัฒนาประเทศ ควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

การจัดการศึกษาของสถาบันอุดมศึกษาต่าง ๆ จึงมุ่งเน้น
การผลิตบัณฑิตที่สอดคล้องกับความต้องการกำลังคนของ
ประเทศ และที่สำคัญคือหน่วยงานหรือองค์กรที่เป็นผู้ใช้
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บัณฑิต ผลผลิตของสถาบันการศึกษาคือบัณฑิต ซึ่ง
นอกจากจะมีความรู ้ความสามารถในด้านวิชาการและ
วิชาชีพแล้ว ต้องมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามกรอบ
มาตรฐานค ุณวุฒิการศ ึกษาที ่สำค ัญ 5 ด ้าน ได ้แก่  
ค ุณธรรมจริยธรรม ความรู ้ ทักษะทางปัญญา ทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ และ
ทักษะการคิดเช ิงวิ เคราะห ์ การสื ่อสาร และการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ ขณะเดียวกันบัณฑิตจำเป็นต้องมี
คุณลักษณะตามความต้องการของสถานประกอบการหรือ
นายจ้าง ซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต เช่น ทักษะการบริหารจัดการ 
การเป ็นผ ู ้ ใฝ ่ร ู ้  การก ้าวท ันว ิทยาการใหม ่ ๆ และ
ความสามารถในการประยุกต์ใช้ความรู้กับการปฏิบัติงาน
จริง (ปัญจา ชูช่วย และคณะ, 2558) 

คุณภาพของการศึกษาระดับอุดมศึกษาจึงไมใ่ช่
เป็นเพียงความเข้าใจเก่ียวกับคุณภาพทางวิชาการเพียงมิติ
เดียวเท่านั้น ต้องมีมุมมองด้านความต้องการและความ
คาดหว ั งท ี ่ หลากหลายของผ ู ้ ม ี ส ่ วน ได ้ ส ่ วน เสี ย 
(Stakeholders) เครือข่ายมหาวิทยาลัยอาเซียน (ASEAN 
University Network) ตระหน ักถ ึ งความสำค ัญของ
คุณภาพในการศึกษาระดับอุดมศึกษาและความจำเป็นใน
การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพแบบองค์รวม  จึง
ร ่วมกันพัฒนาการประกันคุณภาพตามเกณฑ์ ASEAN 
University Network Quality Assurance หร ือ เกณฑ์  
AUN-QA ซึ่งเริ่มต้นจากความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และนำความต้องการเหล่าน้ี ไปสู่การสร้างเป็นผลการ
เรียนรู ้ที่คาดหวังซึ ่ง (Expected Learning Outcomes: 
ELOs) เป็นสิ่งสำคัญในการที่ขับเคลื่อนหลักสูตร ทั้งการ
ออกแบบหลักสูตร กิจกรรมการเรียนการสอน การวัดและ
ประเมินผู้เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ต่าง ๆ ทั้งน้ี เพ่ือให้
บรรลุผลการเรียนรู้ตามท่ีหลักสูตรกำหนด และสอดคล้อง
ก ับความต ้องการของผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ีย ( Asean 
University Network, 2015) 

สาขาวิชาบริหารธุรกิจ คณะเศรษฐศาสตร์และ
บริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ ซึ ่งมุ ่งเน้นการผลิต
บัณฑิตตามความต้องการของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม
แนวทางการประกันคุณภาพการศึกษาตามเกณฑ์ AUN-
QA โดยได้จัดการเรียนการสอนในแขนงวิชาการจัดการ

การค้าปลีก มาตั ้งแต่ปีการศึกษา 2555 และปรับปรุง
หลักสูตรเป็นสาขาวิชาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ ใน
ป ีการศ ึกษา 2559  สำหร ับในปีการศึกษา 2563 น้ี 
ต้องการปรับปรุงหล ักส ูตรเดิมให ้สอดคล ้องกับการ
เปลี่ยนแปลงสถานการณ์การค้าปลีกและการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจของประเทศ โดยขยายขอบเขตองค์ความรู ้ให้
ครอบคลุมถึงกระบวนการให้บริการขององค์กรการค้า
สม ัยใหม ่  โดยม ุ ่ ง เน ้นนว ั ตกรรมบร ิการ ( Service 
Innovation) ตามทิศทางการพัฒนาของประเทศตาม
โมเดลประเทศไทย 4.0 ซึ่งมุ่งเน้นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อน
ด้วยนวัตกรรม (Value–Based Economy) ดังนั ้น จึงมี
การปรับปรุงหลักสูตรใหม่อีกครั้ง เป็นหลักสูตรการค้า
สมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ โดยการออกแบบหลักสูตร
ดังกล่าวจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องสำรวจความต้องการของผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย มาเป็นกรอบในการกำหนดผลการเรียนรู้
ที ่คาดหวัง ตามแนวทางของการจัดการศึกษาที่มุ่งเน้น
ผลลัพธ์ (Outcome Based Education: OBE) เพื่อให้ได้
บัณฑิตที่มีสมรรถนะสูง และมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดแรงงานต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื ่อวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจและเชิง
ยืนยัน คุณลักษณะบัณฑิตสาขาวิชาการค้าสมัยใหม่และ
นวัตกรรมบริการ คณะเศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ 
มหาวิทยาลัยทักษิณ ตามมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียใน
จังหวัดสงขลา  
 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 3.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ
กำหนดคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ภายใต้มาตรฐาน
ผลการเรียนรู ้คุณวุฒิของสํานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษาอย่างน้อย 5 ด้าน (สำนักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา, 2552) โดยสามารถสรุปได้ดังน้ี 

(1) ด ้านค ุณธรรม จร ิยธรรม (Ethics and 
Moral) ค ือ การพัฒนานิส ัย ความประพฤติอย ่างมี
คุณธรรม จริยธรรม และด้วยความรับผิดชอบทั้งในส่วน
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ตนและส่วนรวม ความสามารถในการปรับ วิถีชีวิตใน
ความขัดแย้งทางค่านิยม การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติ
ตนตามศีลธรรม ท้ังในเรื่องส่วนตัวและ สังคม  

(2) ด ้ า น ค ว า ม ร ู ้  ( Knowledge) คื อ 
ความสามารถในการเข้าใจ การนึกคิด และการเสนอ 
ข้อมูล การวิเคราะห์และแจกแจงข้อเท็จจริงในหลักการ 
ทฤษฎีตลอดจนกระบวนการต่าง ๆ และ สามารถเรียนรู้
ด้วยตนเองได้  

(3) ด้านทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills) 
คือ ความสามารถในการวิเคราะห์ สถานการณ์และใช้
ความร ู ้ความเข ้าใจ ในแนวค ิด หล ักการทฤษฎีและ
กระบวนการต่าง ๆ ในการคิด วิเคราะห์และการแก้ปัญหา 
เมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์ใหม่ๆ ท่ีไม่ได้คาดคิดมาก่อน  

(4) ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล และ
ค ว า ม ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ  ( Interpersonal Skills and 
Responsibility) คือ ความสามารถในการทํางานเป็นกลุ่ม 
การแสดงถึงภาวะผู ้นํา ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม ความสามารถในการวางแผนและรับผิดชอบในการ
เรียนรู้ของตนเอง  

(5) ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การ
สื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  (Numerical 
Analysis, Communication and Information 
Technology Skills) หมายถ ึง  ความสามารถในการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข ความสามารถในการใช้เทคนิคทาง
คณิตศาสตร์และสถิติความสามารถในการ สื่อสารทั้งการ
พูดการเขียน และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3.2 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
อลงกต ยะไวทย์ และคณะ (2560) ได้นำเสนอ

งานวิจัยเรื่องคุณลักษณะและสมรรถนะบัณฑิตสาขาวิชา
การจ ั ดการ เช ิ งประย ุก ต์  ตามความต ้องการของ
ตลาดแรงงานในเขตจังหวัดนครราชสีมา และข้อเสนอแนะ
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนที่เหมาะสม พบว่า ความ
ต้องการของผู้ประกอบการที่สำคัญ คือ (1) คุณลักษณะ
บัณฑิต ต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต มีความภูมิใจในองค์กร
ของตน ยึดมั ่นในกฎหมาย ศีลธรรม และจรรยาบรรณ
วิชาชีพ (2) สมรรถนะด้านทักษะ ต้องมีการปรับตัวใน
สภาวะแรงกดดันที่เกิดข้ึนขณะปฏิบัติงาน เข้าใจคำสั่งหรือ

งานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างถูกต้อง  และเรียงลำดับ
ความสำคัญของงานที่ได้รับมอบหมาย (3) สมรรถนะด้าน
ความรู้ ต้องมีองค์ความรู้ในสาขาวิชาการจัดการอย่างถ่อง
แท้ กว้างขวาง และเป็นระบบใช้ทักษะและความเข้าใจ
ดังกล่าวในการทำงาน และศึกษา ปัญหาและเสนอแนะ
แนวทางในการแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ (4) สมรรถนะด้าน
ทัศนคติ ค่านิยม และความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพลักษณ์
ของตนเอง ต้องมีทัศนคติที ่ด ีต่อองค์กร พัฒนาตนให้
สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร (5) สมรรถนะด้านบุคลิก
ประจำตัวบุคคล ต้องเป็นผู้นำขับเคลื่อนการทำงานของ
ทีมไปสู่เป้าหมายได้ ควบคุมอารมณ์ได้อย่างเหมาะสม (6) 
สมรรถนะด้านแรงจูงใจหรือแรงขับภายใน ต้องสามารถ
วางแผนในการปฏิบัติงานที่ร ับผิดชอบอย่างเป็นระบบ 
สามารถปฏิบัติงานที่รับผิดชอบให้บรรลุเป้าหมาย ตาม
มาตรฐานที่องค์กรต้องการ และทำงานหลายอย่างได้ใน
เวลาเดียวกัน 

สัมฤทธ์ิ เทียนดำ  (2560) สมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การประกอบวิชาช ีพของบ ัณฑิตคณะบร ิหารธ ุรกิจ 
มหาวิทยาลัยสยาม ผลวิจัยพบว่า สมรรถนะที่จำเป็นต่อ
การประกอบอาชีพของบัณฑิต คือ ความรู้ในศาสตรห์ลัก
หรือสาขาวิชาที่สำเร็จการศึกษา การติดต่อประสานงาน 
ความรับผิดชอบในหน้าที่ การแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ 
การทำงานเป็นทีม มีสมรรถนะการวางแผนธุรกิจ  การใช้
โปรแกรมสำเร็จรูป สามารถทำการตลาดออนไลน์ได้ดี มี
ความซื่อสัตย์ และรับฟังข้อเสนอแนะจากผู้อื่น 

ปัญจา ชูช่วย และคณะ (2557) ได้ศึกษาการ
วิเคราะห์องค์ประกอบคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตสถาบันอุดมศึกษาในภาคใต้ ผลการวิจัยพบว่า 
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามทัศนะของผู้ใช้
บัณฑิตมี 6 องค์ประกอบที่สำคัญ คือ (1) ด้านคุณธรรม
และจริยธรรม (2) ด้านความรู ้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงาน (3) ด้านความสามารถทางปัญญา (4) ความ
รับผิดชอบและการทำงานเป็นทีม (5) ทักษะการสื่อสาร
และการใช้เทคโนโลยี และ (6) บุคลิกภาพและภาวะผู้นำ  

สุกัญญา บูรณเดชาชัย (2558) ศึกษาเกี่ยวกับ
คุณลักษณะบัณฑิตสู่ประชาคมอาเซียนตามความต้องการ
ของผู้บริหารสถานประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมภาค
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ตะวันออก พบว่า ค ุณลักษณะบัณฑิตท ี ่สำคัญมี 11 
องค์ประกอบ คือ ความใฝ่ร ู ้  ความสามารถใช้ภาษา 
คุณธรรมและจริยธรรม ความรู้ตามวิชาชีพ ความเป็นผู้นำ 
สุขภาพกายและจิตใจ จิตสาธารณะ ศักยภาพทางปัญญา 
เทคโนโลยีสารสนเทศ  สุนทรียารมณ์ และเจตคติต่อ
ประชาคมอาเซียน 

จากแนวคิดและงานวิจ ัยที ่เกี ่ยวข้องข้างต้น 
ผู้วิจัยได้นำมาเป็นแนวทางสำหรับการพัฒนาข้อคำถามใน
แบบสอบถาม ซึ่งในเบื้องต้นมีข้อคำถาม จำนวน 48 ข้อ 
โดยข้อคำถามดังกล่าว จะต้องนำไปตรวจสอบความ
เท่ียงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) และหาค่าความ
เชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามต่อไป 

 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 

4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของงานวิจัยคือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ

หลักสูตร ซึ่งประกอบด้วย อาจารย์ผู้สอน เจ้าหน้าที่สาย
สนับสนุน นิสิตปัจจุบัน ศิษย์เก่า และผู้ใช้บัณทิต โดยใน
ภาพรวมไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอน เนื่องจากใน
ส ่ วนของผ ู ้ ใ ช ้ บ ัณฑ ิตซ ึ ่ ง เป ็นสถานประกอ บการ 
มหาวิทยาลัยไม่ได้มีฐานข้อมูลที่บันทึกไว้อย่างเป็นระบบ 
สำหรับกลุ่มตัวอย่าง คือตัวแทนของผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
รวม 864 ราย แบ่งออกเป็น 2 ชุด ชุดแรกสำหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ซึ่งคำนวณโดยใช้สูตร 
กรณีไม่ทราบจำนวนประชากร ณ ระดับนัยสำคัญ 0.05 
ของ Cochran (1977) จำนวน 384 ตัวอย่าง ทั้งนี้ใชก้าร
สุ ่มแบบหลายขั ้นตอน เริ ่มจากการสุ ่มแบบชั้นภูมิ โดย
แบ่งตัวอย่างออกเป็น 2 ชั ้นภูมิ คือผู ้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ภายใน (อาจารย์ผู ้สอน เจ้าหน้าที ่สายสนับสนุน นิสิต
ปัจจุบัน) และภายนอก (ศิษย์เก่า ผู้ใช้บัณทิต) โดยเก็บ
ตัวอย่างชั ้นภูมิละ 192 ตัวอย่าง ในแต่ละชั ้นภูมิจะสุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง ตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ กล่าวคือ 
อาจารย์และสายสนับสนุน ต้องปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อย
กว่า 1 ปี นิสิตปัจจุบันกำหนดตั้งแต่ชั้นปี 2 ขึ้นไป และ
ผู้ใช้บัณฑิตที่มีศิษย์เก่าปฏิบัติงานอยู่ในสถานประกอบการ 
ที่มีอายุงานต้ังแต่ 1 ปีข้ึนไป  

สำหรับกลุ่มตัวอย่างชุดที่ 2 ซึ ่งใช้สำหรับการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน จำนวน 480 ตัวอย่าง 
หรือจำนวน 20 เท่าของตัวแปรสังเกตได้ โดยกระบวนการ
สุ่มใช้แบบเดียวกันกับกลุ่มตัวอย่างชุดที่ 1 แต่ข้ันตอนแรก
เก็บตัวอย่างชั้นภูมิละ 240 ตัวอย่าง 

4.2 เคร่ืองมือการวิจัย 
 เคร ื ่ องม ือในการว ิจ ัยประกอบด ้วยแบบ
สัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้และความเชี่ยวชาญ และ
แบบสอบถามสำหรับการวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 
ระดับตามแนวทางของล ิ เค ิร ์ท ท ี ่ผ ู ้ว ิจ ัยพ ัฒนา ข้ึน 
ตรวจสอบความเที่ยงตรงตามเน้ือหา (Content Validity) 
โดยผ่านการพิจารณาความสอดคล้องของข้อคำถามจาก
ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่าน มีค่าความสอดคล้องมากกว่า 0.67 
ขึ ้นไป และนำไปทดลองใช้ (Try Out) กับบุคคลที่ไม่ใช่
กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 30 ชุด และหาค่าความเชื ่อมั่น 
(Reliability) มีค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.465-0.915 
และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับมีค่าสัมประสิทธ์ิของครอนบัค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าเท่ากับ 0.875 

4.3 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การ ว ิ เ ค ร าะห ์ อ งค ์ ป ระกอบ เช ิ งสำรวจ 
(Exploratory Factor Analysis) ใช ้โปรแกรมสำเร็จรูป
ทางสถิติ และสกัดปัจจัยด้วยวิธีการวิเคราะห์องค์ประกอบ
ห ล ั ก  (Principle Component Analysis) ว ั ด ค ว า ม
เหมาะสมของข้อมูลโดยพิจารณาจากค่า Kaiser-Meyer-
Olkin (KMO) ซึ ่งข้อมูลที ่เหมาะสมสามารถวิเคราะห์
องค์ประกอบได้ ต้องมีค่า KMO ≥ 0.8 (Kaiser and Rice, 
2001) และความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรโดยการทดสอบ 
Bartlett’s Test of Sphericity ค ่าไอเกน (Eigen) ของ
บางตัวแปรต้องมีค่ามากกว่า 1 และบางตัวแปรมีค่าไอเกน
ใกล้ 0 จะทำให้ ค่าดีเทอร์มิเนนต์ของเมทริกซ์สหสัมพันธ์ 
มีค่าติดลบ แสดงว่าเมทริกซ์มีความสัมพันธ์กันข้อมูลมี
ความเหมาะสมที่จะนำไปวิเคราะห์องค์ประกอบ (กัลยา 
วาณิชย์ บัญชา, 2562) ทั้งนี้ เมื่อได้องค์ประกอบแล้ว จะ
นำไปวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงย ืนยันอันดับที ่สอง  
(Second Order Confirmatory Factor Analysis) ด้วย
โปรแกรมสถิติสำเร็จรูป โดยมีเกณฑ์ในการตัดสินความ
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กลมกล ืนของ โม เดลก ับข ้ อม ู ล เช ิ งประจ ั กษ์  (Fit 
measures) โดยพิจารณาจากค่าดัชนีที่สำคัญ คือ ค่าไคส
แควร์สัมพัทธ์ (X2/df ควรน้อยกว่า 2.00) ดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI ควรมากกว่า 0.90) 
ดัชนีรากของค่าเฉลี ่ยกำลังสองของส่วนที่เหลือของการ
ประมาณค่า (RMSEA ควรน้อยกว่า 0.05) และดัชนีรากที่
สองกําลังสองเฉลี่ย (SRMR ควรน้อยกว่า 0.05) (สุภมาส 
อังศุโชติ และคณะ, 2554; Hair, et al., 2010) 
 
5. ผลการวิจัย  

ผลการทดสอบความเหมาะสมของชุดตัวแปรที่
ทำการศึกษา โดยการวิเคราะห์ Kaiser-Meyer-Olkin 

Measure of Sampling Adequacy: KMO พบว่า ม ีค่า
เท่ากับ 0.854 ซึ่งมากกว่า 0.80 แสดงว่าตัวแปรชุดนี ้มี
ความเหมาะสมที่นามาวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดี
มาก และผลการทดสอบ Bartlett’s Test of Sphericity 
พบว่า ตัวแปรต่างๆ มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที ่ระดับ 0.000 แสดงว่าตัวแปรต่างๆ สามารถ
นำไปใช้วิเคราะห์องค์ประกอบได้ 

ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจด้วย
วิธีการหมุนแกนวิธีแวริแมกซ์ (Varimax) เพื ่อสกัดหา
องค์ประกอบ พบว่า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบอยู่ระหว่าง 
0.618-0.885 รายละเอียดดังแสดงในตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 

องค์ประกอบ น้ำหนักองค์ประกอบ 

ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ 0.847 - 0.885 
สมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร 0.832 - 0.855 
ความรู้ในศาสตร์และเครื่องมือ 0.791 - 0.824 
สมรรถนะด้านการบริหารการจัดการ 0.776 - 0.812 
สมรรถนะการแก้ปัญหาและการวิจัย 0.683 - 0.794 
คุณธรรม และจริยธรรม 0.648 - 0.755 
ความสามารถในการปรับตัว 0.676 - 0.754 
ทักษะทางสังคม 0.618 - 0.734 
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รูปที่ 1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชงิยืนยันคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
 
ค่าเมทริกซ์สหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ย่อยของ

ตัวบ่งชี ้หลักแต่ละด้านแตกต่างจากเมทริกซ์เอกลักษณ์
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และค่าดัชนี KMO 
มีค่าระหว่าง 0.667 -0.854 ซึ่งมากกว่า 0.5 และมีค่าเข้า

ใกล้ 1 แสดงว่าค่าสหสัมพันธ์ระหว่างตัวบ่งชี้ย่อยมีความ
เหมาะสมในการนำมาวิเคราะห์องค์ประกอบ และผลการ
วิเคราะห์ค่าความแปรปวนทั้งหมดที่องค์ประกอบอธิบาย
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ไ ด้  (Total Variance) ม ีค ่ าระหว ่ า ง ร ้ อ ยละ  4.945 - 
24.536 

การทดสอบโมเดลค ุณล ักษณะบัณฑิตที ่ พึง
ประสงค์ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า มีความ
กลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์ โดยดัชนีความกลมกลืน
ผ่านเกณฑ์ที่อ้างอิงไว้ตามข้อ 4.3 กล่าวคือ มีค่า X2/df = 
1.97, CFI=0.93, RMSEA=0.043 แ ล ะ  SRMR=0.049 
สำหรับการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงย ืนยัน พบว่า 
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์เกิดจาก 8 องค์ประกอบ
หลัก ตามท่ีได้จากการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ มี
ค่าน้ำหนักองค์ประกอบมาตรฐาน (Standardize Score) 
อย ู ่ ร ะหว ่ า ง  0 .57 -0 .78 โดยสามลำด ับแรก คือ 
ประสบการณ์จากการฝึกปฏิบัติ สมรรถนะด้านเทคโนโลยี
และการสื ่อสาร และความรู ้ความเข้าใจในศาสตร์และ
เคร ื ่องม ือการจ ัดการ ตามลำดับ  และเมื่อพ ิจารณา
รายละเอียดของตัวชี้วัดย่อยในวัดองค์ประกอบหลัก พบว่า 
แต่ละตัวชี ้วัดย่อยของทั้ง 8 องค์ประกอบ มีค่าน้ำหนัก
องค ์ประกอบมาตรฐาน อย ู ่ ร ะหว ่ า ง  0 .54 -0.78 
รายละเอียดดังรูปที่ 1 
 
6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 6.1 การสรุปและอภิปรายผล  

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสาขาวิชา
การค้าสมัยใหม่และนวัตกรรมบริการ จากมุมมองของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พบว่า จากการวิเคราะห์องค์ประกอบทั้ง
เช ิงสำรวจและเชิงยืนยัน ให้ผลการวิจัยไปในทิศทาง
เดียวกัน กล่าวคือ องค์ประกอบที่สำคัญหรือมีค่าน้ำหนัก
สูงสุด 5 อันดับแรก ประกอบด้วย ประสบการณ์จากการ
ฝึกปฏิบัติสมรรถนะด้านเทคโนโลยีและการสื่อสาร ความรู้
ความเข้าใจในศาสตร์และเครื่องมือการจัดการ สมรรถนะ
ด้านการบริหารจัดการ และสมรรถนะการแก้ปัญหาและ
การว ิจ ัยตามลำด ับ ท ั ้ งน ี ้  สามารถอภ ิปรายได้ ว่า 
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ในภาพรวม ไม่ใช่ความถนัดหรือ
ความเชี่ยวชาญทางวิชาการเพียงองค์ประกอบเดียว แต่
ตัวช ี ้ว ัดที ่ด ีของผลงานและความสำเร ็จโดยรวม คือ 
สมรรถนะ (Competency) ที ่เก ิดจากการทำงานเป็น 
ประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีสารสนเทศที ่เหมาะสมกับงาน 

รวมถ ึงการแก ้ป ัญหาหร ื อการค ้นหาคำตอบด ้ วย
กระบวนการวิจ ัย ซึ่ งสอดคล้องกับงานของรัตติกาล 
ละเต็บซัน และสิริภักตร์ ศิริโทร (2555) ซึ่งองค์ประกอบ
เหล่านี้เป็นสิ่งที่สามารถคาดหมายความสำเร็จในงานได้
ดีกว่า ซึ ่งสะท้อนให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า “ผู้ที ่ทำงาน
เก่ง” มิได้หมายถึง “ผู้ที่เรียนเก่ง” แต่ผู้ที่ประสบผลสำเร็จ
ในการทำงานต ้อง เป ็นผ ู ้ท ี ่ ม ีความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้หลักการหรือวิชาการที่มีอยู่ในตัวเอง รวมถึง
เทคโนโลยีและเครื ่องมือการจัดการที่เหมาะสม เพ่ือ
ก ่อให ้ เก ิดประโยชน ์ ในงานท ี ่ตนทำ ท ั ้ ง ในแง ่ของ
ประสิทธิภาพและประสิทธิภาพ ดังนั ้น ในการสรรหา
คัดเลือกบุคคลเข้าทำงานในยุคปัจจุบันจึงมุ่ งเน้นการใช้
สมรรถนะเป็นฐาน (Competency Based Recruitment 
and Selection) กล่าวคือ ให้ความสำคัญกับบุคคลที่มี
สมรรถนะสูงและพร้อมทำงานให้กับองค์กร (สุภาวดี ศรีโย
หะ, 2557)      

6.2 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
จากผลการว ิ เค ราะห ์องค ์ประกอบของ

คุณลักษณะบัณฑิตท ี ่ พึงประสงค์ หลักสูตรสามารถ
นำไปใช ้เป็นแนวทางในการกำหนดผลการเร ียนรู ้ที่
คาดหวัง (Expected Learning Outcomes: ELOs) ตาม
แนวทางการจ ัดการเร ียนการสอนที ่ม ุ ่ งเน ้นผลลัพธ์ 
(Outcome Based Education: OBE) และการออกแบบ
การเร ียนรู ้ย ้อนกล ับ (Backward Design) โดยนำเอา
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ หรือ ELOs ดังกล่าวมา
เป็นกรอบในการออกแบบหลักสูตร การกำหนดโครงสร้าง
และรายวิชาในหลักสูตร การกำหนดกลยุทธ์ในการจัดการ
เรียนการสอน รวมถึงการวัดและประเมินผู้เรียน ว่าได้
บรรลุ ELOs ที่กำหนดไว้หรือไม่ โดยผลการเรียนรู้ดังกล่าว 
จะต้องครอบคลุมทั้งผลการเรียนรู้เฉพาะสาขา (Specific 
Learning Outcomes)  ซ ึ ่ ง จ า ก ผลก า ร ว ิ จ ั ย ค ื อ  5 
องค์ประกอบที่มีค่าน้ำหนักมาที่สุด ขณะเดียวกันยังต้อง
ครอบคล ุมผลการเร ียนร ู ้ท ั ่วไป  (Generic Learning 
Outcomes) ซึ่งจากผลการวิจัยคือองค์ประกอบคุณธรรม 
จริยธรรม และทักษะทางสังคม ทั ้งนี ้ หากผู ้เรียนบรรลุ 
ELOs ดังกล่าว ย่อมทำให้ผู้เรียนที่สำเร็จการศึกษาจาก
หลักสูตรมีคุณลักษณะที่สอดคล้องกับกรอบมาตรฐาน
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คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ (กรอบ TQF) และเป็น
บ ัณฑ ิตท ี ่ม ีค ุณล ักษณะตรงก ับความต ้องการของ
ตลาดแรงงานต่อไป 

6.3 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
สำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป ผู้ที่สนใจจะนำไป

วิจัยเพื่อต่อยอดหรือขยายขอบเขตการวิจัย อาจใช้โมเดล
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้ ไป
ทดสอบกับบริบทด้านบริหารธุรกิจในสาขาวิชาเอกอื่นๆ 
เช่น การประกอบการและการจัดการ การตลาด เป็นต้น 
ขณะเดียวกัน เนื่องจากการวิจัยครั้งนี้เป็นการวิเคราะห์
จากมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่มตามนิยามการ
ประก ันค ุณภาพการศ ึกษา ในอนาคตจ ึง อาจม ีการ
วิเคราะห์แบบพหุกลุ่ม (Multiple Group Analysis) เพ่ือ
เปรียบเทียบและค้นหาคำตอบว่าคุณลักษณะบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ในมุมมองของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียแต่ละกลุ่มเป็น
อย่างไร โดยเฉพาะในมุมมองของตลาดแรงงาน 
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A Study of Indian Tourists’ Demand for Tourism Business in Chiang Mai Province 

 
มัทรี สีมา1* ทัศทรวง ญานะ2 รัชนีพร พ่วงพลับ2 และ ชิษณุพัทธ์ิ หยุดอยู่2 

Matsee Srima1* Thatsuang Yana2 Ratchaneeporn Paungplub2 and Chitsanuphat Yudyoo2  
 

1-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 
1-2Rajamangala University of Technology Lanna 128 Huay Kaew Road Changpeuak Muang Chiang Mai 

*matsee.s@rmutl.ac.th, 093-2425519 
 

บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อธุรกิจ

การท่องเที ่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ และเพื ่อเสนอแนวทางในการรองรับนักท่องเที ่ยวชาวอินเดียแก่ผู้ประกอบการธุรกิจ  
การท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ ผลการวิจัยพบว่านักท่องเท่ียวชาวอินเดียส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุระหว่าง 31- 40 ปี นับถือ
ศาสนาฮินดู มีระดับการศึกษาสูงกว่าปริญญาตรี ประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว และมีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 100,001 รูปี  
มีวัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัดเชียงใหม่คือ เดินทางท่องเท่ียวกับเพ่ือนและเดินทางมาเป็นครั้งแรก ทั้งน้ีนักท่องเที่ยว 
เลือกทำกิจกรรมทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม โดยรับรู้ข้อมูลการท่องเที่ยวจากอินเตอร์เน็ต นอกจากนี้นักท่องเที่ยวชาว

อินเดียต้องการความปลอดภัยมากที่สุดสำหรับการใช้บริการในธุรกิจที่พัก และธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์มากที่สุด (�̅� = 
4.45 แ ล ะ 

 �̅� = 4.38 ตามลำดับ) อีกทั ้งยังต้องการการบริการมีที ่มีราคาที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจการคมนาคมขนส่ง ( �̅�  = 4.26) 

ต้องการร้านอาหารที่มีความสะอาด (�̅� = 4.49) และต้องการสินค้าและของที่ระลึกที่มีคุณภาพ (�̅� = 4.18) ตามลำดับ  
 

คำสำคัญ: นักท่องเท่ียวชาวอินเดีย ความต้องการของนักท่องเท่ียว ธุรกิจการท่องเท่ียว  
 

Abstract  
 This quantitative research aimed to 1) study Indian tourist’s demand for tourism businesses in 
Chiang Mai and 2) offer guidance for tourism business operators to accommodate Indian tourists in Chiang 
Mai. The result showed that most of the Indian tourists are Hindu males aged between 31-40 years old.  
Their degrees of the study were graduate and they are Business entrepreneurs, their incomes were more 
than 100,001 rupees per month. The main purpose of visiting Chiang Mai was to take a trip with friends and 
it was the first time traveling. They chose to come to Chiangmai because they were interested in cultural 
tourism. They received the tourism information of Chiangmai via an online media website. They have 
appreciated the trip very much and mentioned their revisiting next time. Furthermore, the survey results 
showed that Indian tourists needed to stay in their residents during the trip safely and the reliability of tour 

operators and tour guides (�̅� = 4.45 and �̅� = 4.38). They also required a reasonable price of transportation 

with the average scores of 4.26 (�̅�  = 4.26), and its hygienic place of the restaurant with the average scores 

of 4.49 (�̅� = 4.49) and so does a good quality souvenir at the average scores of 4.18 (�̅� = 4.18).  
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Keywords: Indian Tourist, Tourist’s demand, Tourism Business.  
 
1. บทนำ  

ประเทศไทยเป ็นประ เทศท ี ่ม ีทร ัพยากร 
การท่องเที่ยวที่มีความอุดมสมบูรณ์ทั้งทางธรรมชาติและ
ศิลปวัฒนธรรมที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ซึ่งเป็นสิ่งดึงดูดให้
นักท่องเที ่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที ่ยวในประเทศไทย
จำนวนมาก ทำให ้อ ุตสาหกรรมการท่องเท ี ่ยว เป็น
อุตสาหกรรมหลักที่สามารถสร้างรายได้ให้กับประเทศไทย
เ ป ็ น อ ย ่ า ง ม า ก  
ถือเป็นปัจจ ัยหลักท ี ่ เสร ิมสร้างความเจริญทางด้าน
เศรษฐกิจ และด้านส ังคมให ้ก ับประเทศไทย (การ
ท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย, 2557) ซึ ่งประเทศไทยเป็น
ประเทศในภูมิภาคอาเซียนที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยว
โดยเฉพาะอย่างย ิ ่งการท ่อง เท ี ่ ยวเช ิง วัฒนธรรมมี
นักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางมา
ท่องเท่ียวด้วยความสนใจในวัฒนธรรมที่หลากหลาย และ
ในความหลากหลายนั้นทำให้มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
จำนวนมากที่เดินทางเข้ามาเพื่อเรียนรู้การดำรงชีวิตและ
การเร ียนรู ้แลกเปลี ่ยนประสบการณ์ในการเดินทาง
ท่องเท่ียวในประเทศไทย (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 
2562) ในปีพ.ศ. 2562 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยได้
ส่งเสริมการท่องเที ่ยวที ่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์ชาติ คือ 
กรอบพัฒนาประเทศระยะยาว เพื ่อให้ประเทศบรรลุ
วิสัยทัศน์เป้าหมายโดยครอบคลุมตั ้งแต่ปีพ.ศ. 2561-
2580 และในส่วนของอุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวน้ัน
เป้าหมายที่กำหนดไว้ คือ การเป็นจุดหมายปลายทางการ
ท่องเที่ยวระดับโลกหรือเป็นแม่เหล็กการท่องเที่ยวระดับ
โลก โดยใช้แนวคิดเศรษฐกิจสร้างสรรค์ คือ การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยว
ทางน้ำ การส่งเสริมการท่องเที ่ยวผ่านการพัฒนาสินค้า
และบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถ่ินการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ
ความงาม และแพทย์แผนไทยเพื ่อยกระดับมาตรฐาน
ธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพการเสริมความงามสู่
ตลาดระดับสูงการท่องเที ่ยวเชื ่อมโยงภูมิภาคเพื่อขยาย
การท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ซึ่งนับเป็น

มูลค่ามากมายที่จะสามารถพัฒนาชุมชนให้มีศักยภาพใน
การท่องเที่ยวมากขึ้นโดยการเน้นพัฒนายกระดับท้องถ่ิน
ให้มีศักยภาพที่ดีในอุตสาหกรรมการท่องเท่ียวเพ่ิมมากข้ึน 
(TAT Review Magazine, 2562 ) และการท่องเท่ียวแห่ง
ประเทศไทย (2562) เล็งเห็นว่านักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
เป็นกลุ่มที่มีศักยภาพสูงมากในช่วงไตรมาสที่ 1 และไตร
ม า ส ท ี ่  2  ข อ ง 
ปีพ.ศ. 2562 มีนักท่องเที ่ยวชาวอินเดียที ่เดินทางมา
ท่องเท่ียวในประเทศไทยเพ่ิมมากกว่า 40 ล้านคน นับเป็น
สถิติที ่ เพิ ่มขึ ้นจากปี พ.ศ. 2561 (38.3 ล้านคน) ซึ่ง
จุดหมายปลายทางทางการท่องเท่ียวของนักท่องเที่ยวชาว
อินเดียที่ได้รับความนิยม คือ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต และ
พ ั ท ย า  
อีกทั้งได้เตรียมแผนการกระจายนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
ไปยังเมืองรองและแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีศักยภาพมากข้ึน  
โดยแหล่งท่องเที ่ยวที ่มีศักยภาพสูงที ่สามารถรองรับ
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียได้แก่ นครศรีธรรมราช ระนอง 
ชุมพร ระยอง จันทบุรี ตราด เชียงราย และเชียงใหม่  
ซึ่งนักท่องเที่ยวชาวอินเดียเป็นกลุ่มนักท่องเที่ยวที่ใช้จา่ย
ในการเดินทางต่อครั้งสูงประมาณ 50,000 บาทต่อคน ที่
สำคัญมีอัตราการเติบโตตลาดเฉพาะกลุ่มสูง เช่น กลุ่ม
ท่องเที่ยวสุขภาพ กลุ่มคู่รักหลังแต่งงาน กลุ่มการจัดงาน
แ ต ่ ง ง า น  
กลุ่มถ่ายทำภาพยนตร์ และกลุ่มเดินทางเพื่อการประชุม  
เป็นต้น ทั้งน้ีหากสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียวที่มีศักยภาพได้มากข้ึนจะสามารถกระจายรายได้
เข้าสู่ท้องถ่ินได้มากข้ึน  

ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่าเป็นจุดหมาย
ปลายทางทางการท่องเที ่ยวที ่ ได้ร ับความสนใจจาก
นักท่องเที ่ยวและยังเป็นศูนย์กลางการท่องเที ่ยวของ
ภาคเหนือที ่สามารถรองรับนักท่องเที ่ยวได้จำนวนมาก
ประกอบกับมีความพร้อมทางโครงสร้างพื ้นฐาน และ 
ส ิ ่ งอำนวยความสะดวกต ่าง  ๆ ท ี ่ม ีมาตรฐานทาง  
การท่องเท่ียว ส่งผลให้จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดอันดับ
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สถานที่ท่องเท่ียวที่ดีที่สุดในโลกประจำปีพ.ศ. 2562 (The 
World's Best Awards, 2019) เป็นอันดับ 3 ของโลก 
โ ด ย น ิ ต ย ส า ร  Travel Leisure (Terzian, 2 0 1 9 ) 
นอกจากนี ้ การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงาน
จ ั ง ห ว ั ด เ ช ี ย ง ใ ห ม่  
ได้ม ีการผลักดันเศรษฐกิจทางการท่องเที ่ยวเกี ่ยวกับ 
ท ิศทางการส ่งเสร ิมตลาดการท ่อง เท ี ่ ยว และการ
ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวโดยกำหนดโครงการส่งเสริม
การท่องเที ่ยวจังหวัดเชียงใหม่ภายใต้ 3 กลยุทธ์ ได้แก่  
การกระตุ ้นค่าใช ้จ ่ายของนักท ่องเท ี ่ยวกระแสหลัก  
การกระตุ้นค่าใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวกลุ่มที่มีศักยภาพ  
การกระจายพื้นที่และช่วงเวลาในการท่องเที ่ยว อีกทั้ง
หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการแถลงการณ์เกี่ยวกับ
แนวโน้มเศรษฐกิจจังหวัดเชียงใหม่ในภาพรวมของปีพ.ศ. 
2562 โดยไตรมาสแรกเน้นการกระตุ้นเศรษฐกิจเพิ่มมาก
ขึ ้นจากปีพ.ศ. 2561 โดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว คาดว่าแนวโน้มของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียมี
อัตราการขยายตัวมากขึ้น ซึ่งในปีพ.ศ. 2563 คาดการณ์
ว่ามีนักท่องเที ่ยวเดินทางเข้ามาท่องเที ่ยวในจังหวัด
เชียงใหม่เพิ่มขึ้น 15-20 ล้านคน โดยในอนาคตจังหวัด
เชียงใหม่จำเป็นต้องกระจายและดึงกลุ ่มนักท่องเที ่ยว
ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ที่  
ไม่เคยเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ให้เพ่ิมมาก
ข้ึ น 
ทั ้งกลุ ่มประเทศอาเซียน กลุ ่มตะวันออกกลาง และ
นักท่องเที ่ยวชาวอินเดียที ่มีศักยภาพในการใช้จ่ายสูง  
จากข้อมูลข้างต้นเห็นได้ว่ากลุ่มนักท่องเที ่ยวชาวอินเดีย
เป็นกลุ ่มที ่มีศักยภาพและเป็นกลุ ่มตลาดหลักทางการ
ท ่อง เท ี ่ ยวอ ี กกล ุ ่ มหน ึ ่ ง ของจ ั งหว ั ด เช ี ยง ใหม ่ที่
ผ ู ้ ป ร ะ ก อ บ ก า ร ธ ุ ร กิ จ 
การท่องเที่ยว ในจังหวัดเชียงใหม่จำเป็นต้องศึกษาขอ้มูล
เพื่อให้สามารถรองรับและตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที ่ยวกลุ ่มดังกล่าวได้ ซ ึ ่งจะสามารถผลักดัน
เศรษฐกิจของจังหวัดให้มีแนวโน้มไปในทิศทางที ่ด ี ข้ึน 
ดังน้ันการศึกษาความต้องการของนักท่องเท่ียวชาวอินเดีย 
จึงเป็นข้อมูลสำคัญสำหรับธุรกิจการท่องเที ่ยวจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อเป็นแนวทางในการรองรับนักท่องเที่ยวชาว

อินเดียสำหรับธุรกิจการท่องเที ่ยวจังหวัดเชียงใหม่ใน
อ น า ค ต  เ น ื ่ อ ง จ า ก ธ ุ ร กิ จ 
การท่องเที ่ยวเป็นปัจจัยหลักที ่สำคัญที่ช่วยเสริมสร้าง 
ความเจริญทางด้านเศรษฐกิจ และด้านสังคมให้มีศักยภาพ
สำหรับการพัฒนาธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัดเชียงใหม่ให้มี
คุณภาพมากย่ิงข้ึน  

 
วัตถุประสงค์ในการวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาความต้องการของนักท่องเที่ยวชาว
อินเดียต่อธุรกิจการท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 
 2. เพ่ือเสนอแนวทางในการรองรับนักท่องเท่ียว
ชาวอินเดียแก่ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเท่ียวจังหวัด

เชียงใหม่  
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดเก่ียวกับความต้องการของมนุษย์ 

 ความต้องการเป็นแรงจูงใจอย่างหน่ึงของมนุษย์ 
ซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้มนุษย์มีพฤติกรรมแสวงหาสิ่งต่าง ๆ
เพื่อตอบสนองความต้องการทั้งด้านร่างกาย จิตใจ และ
สังคม โดยความต้องการทางกายภาพของมนุษย์นั้นเป็น 
ความต้องการขั้นพื้นฐานที่มนุษย์จะสนองความต้องการ  
ของตนที่เกิดขึ ้นอย่างมีขั ้นตอนและต่อเนื่อง เมื ่อความ
ต้องการใดได้รับการตอบสนองความต้องการขั้นต้นแล้ว 
ความต้องการขั้นถัดไปก็จะเกิดขึ้นมาไม่มีวันสิ้นสุด ทำให้
บุคคลเกิดการแสวงหาสิ่งอื่น ๆ ต่อไป และมีการพัฒนาไป
ตามลำดับขั้นและจนท้ายสุดคือ การนำตนเองไปสู่ระดับ
สูงส ุดโดยการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (Maslow, 
1970) รวมทั้งความต้องการทางด้านจิตใจมีส่วนช่วยให้
เกิดแรงขับในการพัฒนาศักยภาพของตนเอง (ศศินา ปา
ละสิงห์, 2547) ทั้งน้ี ความต้องการของมนุษย์น้ันเกิดจาก
ปัจจัยผลักและปัจจัยดึงดูด (Push and Pull Factors) 
โดยปัจจัยผลักน้ัน (Push Factors) เป็นปัจจัยที่ขับเคลื่อน
ความต้องการของมนุษย์ในการเลือกจุดหมายปลายทาง
ของการเดินทางท่องเที ่ยวในสถานที่ต่าง ๆ ซึ่งจะทำให้
ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวออกเดินทางไปพักผ่อน และปัจจัย
ดึงดูด (Pull Factors) เป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลอืก
จุดหมายปลายทาง และการได้รับการผลักดันที่เกิดจาก
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ความปรารถนาท่ีจะเดินทาง ซึ่งเกิดจากปัจจัยด้านสถานที่
ท่องเที่ยวที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเดินทางไปยังสถานที่น้ัน 
(Dann, 1977; Ling, 2006; Page and Connell, 2006 ; 
Kassean, 2013) ซึ ่งทั ้งสองปัจจัยสามารถออกแบ่งเป็น
พลังการหาความบันเทิง และแรงจูงใจทางการท่องเที่ยว 
คือการแสวงหาและการหนี โดยประการแรกเชื่อว่าจะให้
รางวัลจากภายใน เช่น ความรู้สึกของการได้สั่งการและ
ก า ร ม ี อ ำ น า จ  แ ล ะ ป ร ะ ก า ร 
ที่สองช่วยให้นักท่องเที่ยวหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมเดิม  
ซึ ่งเป็นการตระหนักรู ้ถ ึงความพึงพอใจที ่เกิดขึ ้นจาก 
การเดินทางของนักท่องเท่ียวซึ่งจะช่วยให้บุคคลได้รับพลัง
จากการเลือกเป้าหมายในการเดินทาง ทั้งนี้แรงจูงใจทั้ง
สองเป็นความต้องการที่ได้รับรางวัลผ่านการเดินทางและ 
ความต้องการหลีกหนีจากสภาพแวดล้อมประจำวัน ซึ่ง
เป็นตัวแปรสำคัญของพฤติกรรมการท่องเที่ยวและส่งผล
ต่อบุคคล (Ahola, 1982: อ้างถึงใน Lind, 2006) อย่างไร
ก็ตาม มนุษย์น้ันมีความต้องการเป็นลำดับข้ันแบ่งออกเป็น 
1) ความต้องการทางด้านร่างกาย ได้แก่ ความต้องการลิ้ม
รส ความหิวกระหาย  การผ ่อนคลาย ฯลฯ 2) ความ
ต้องการความมั่นคงความปลอดภัยในชีวิต ได้แก่ ความ
ต้องการที่จะดำรงชีวิตอยู่อย่างมั่นคงและปลอดภัย ความ
ต้องการที่จะคาดคะเนถึงสิ ่งที ่จะเกิดขึ ้นในอนาคต 3) 
ค ว า ม ต ้ อ ง ก า ร 
ด้านสังคม คือ ความต้องการที่จะให้ความเป็นมิตรและ 
ความรักแก่ผู ้อื่น  ความต้องการที่จะมีเพื ่อน มีคนรู้จัก 
หรือมีคนรู้ใจ 4) ความต้องการความภาคภูมิใจและการ
พัฒนาตนเองได้แก่ ความต้องการที่จะพัฒนาทักษะของ
ต น  
ความต้องการเร ียนรู ้ ความอยากรู ้ อยากเห็น ความ
ต้องการที่จะมีชัยชนะและทำสิ ่งต่างๆ ได้สำเร็จ ความ
ต้องการที่จะพิชิต 5) ความต้องการที่จะได้รับความสำเร็จ
แห่งตน คือ ความต้องการที่จะได้รับประสบการณ์อัน
หลากหลาย  
 ข ้อม ูลเก ี ่ ยวก ับพฤต ิกรรมน ักท ่องเท ี ่ยว 
ชาวอินเดีย 
 นักท่องเท่ียวชาวอินเดีย เป็นกลุ่มคนที่อาศัยอยู่
ในสังคมที่มีการแบ่งชนชั ้นวรรณะ ดังนั ้นการทำความ

เข้าใจเก่ียวกับวิถีชีวิต ความเชื่อ ความชื่นชอบ ค่านิยม มี
ความจำเป็นอย่างมาก เน่ืองจากปัจจุบันนักท่องเที่ยวชาว
อินเดียนั้นมีบทบาทสำคัญที่ส่งผลให้ผู้ประกอบการธุรกิจ
ในประเทศไทยสามารถผลิตสินค้าหรือบริการเพ่ือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้ แบ่งออกเป็น 
 (1) ก า ร เ ล ื อก ใ ช ้ บ ร ิ ก า รท ี ่ พ ั ก แ ร กของ
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียนักท่องเที ่ยวชาวอินเดียนิยมใช้
บริการที ่พักตามที่ตามคำแนะนำของนักท่องเที ่ยวชาว
อินเดีย ที่เคยเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย นิยมพักใน
แหล่งที่มีชาวอินเดีย พักอาศัยอยู่ การใช้บริการห้องพัก
เป็นไปตามปกติไม่เรื่องมาก  
 (2) การใช้บร ิการร ้านอาหารและภัตตาคาร  
ชาวอินเดียถือว่าอาหารเป็นของขวัญของพระเจ้า จึงเห็น
ค่าของอาหารมาก โดยเชื่อกันว่าอาหารมีอิทธิพลโดยตรง
ต่อสุภาพ ทั้งน้ีชาวอินเดียเชื่อว่ารสชาติแต่ละรสชาติส่งผล
ดีต่อสุขภาพ ดังน้ันชาวอินเดียจึงให้ความสำคัญกับรสชาติ
อาหาร เพราะชาวอินเดียถือว่ารสชาติเป็นองค์ประกอบ
สำค ัญในการประกอบอาหารของวัฒนธรรมอินเดีย 
ข้อจำกัดด้านอาหารจึงทำให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียส่วน
ใหญ่เลือกใช้บริการร้านอาหารและภัตตาคารที่มีมาตรฐาน
ฮาลาล (นวลจันทร์ คำปังสุ์, 2547 และ วชิราภรณ์ โลหะ
ชาละ, 2558) 
 (3) การเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาว
อินเดีย มักเดินทางท่องเท่ียวเป็นครอบครัวหรือคู่รัก หรือ
กลุ่มเพื่อน เนื่องจากกลุ่มที่เดินทางมาท่องเที่ยวส่วนใหญ่ 
เป็นผู ้ที ่มีรายได้สูง จึงทำให้ความนิยมในการเดินทาง
ท่องเที่ยวอยู่ในวงจำกัด ส่งผลต่อพฤติกรรมการใช้จ่ายใน
แหล่งท่องเที่ยวที่มีสินค้าหรือผลิตภัณฑ์จำนวนมากและ
หลากหลาย แต่มีค ุณภาพที ่ดีและสามารถเดินทางได้
ส ะ ด ว ก  
ทั้งนี้การพิจารณาการบริโภคสินค้าและของที่ระลึกของ
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียนั้น ส่วนใหญ่ใช้ราคาเป็นเกณฑ์
สำคัญในการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า อีกทั้งนักท่องเที่ยว
ชาวอินเด ียวช ื ่นชอบที ่จะเห ็นและส ัมผัสส ินค้าหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ต้องการจะซื้อโดยตรงมากกว่า 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
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การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative 
Research) กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักท่องเที่ยว 
ชาวอินเดียที ่เดินทางมาท่องเที ่ยวในจังหวัดเชียงใหม่ 
เนื ่องจาก การวิจ ัยครั ้งนี ้ไม ่ทราบจำนวนประชากรที่
แน่นอนผู ้ว ิจ ัยจึงใช ้ส ูตรในการคำนวณหาขนาดกลุ่ม
ตัวอย่างกรณีไม่ทราบจำนวนประชากรและไม่ทราบ
สัดส่วนของประชากรที่ระดับความเชื่อมั ่น 95% ความ
ผิดพลาดไม่เกินร้อยละ 5 ตามสูตรของ Cochran (1977) 
(อ้างใน มารยาท โยทองยศ และปราณี สวัสดิสรรพ์, 
2551) ตามสูตร 

 

n = 
 𝑍2

 4𝑒2 

 
เมื่อ n = จำนวนตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา 

 Z = ค่าสถิติที่ระดับความเชื่อมั่น 95% = 1.96 
 e = ค่าความคาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่าง = 0.05 

 

n = 
(1.96)2

4×(0.05)2 

= 384.16 ≈ 384 คน 
ดังนั ้นจึงกำหนดขนาตัวอย่างจำนวน 384 คน ทั ้งน้ีใช้
แบบสอบถาม (Questionnaire) เป็นเครื ่องมือในการ 

เก็บข้อมูล และดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ
การวิจัยโดยการหาค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างคำถาม
กับวัตถุประสงค์การวิจ ัย ( Index of Item Objective 
Congruence: IOC)  และได้ดำเนินการเก็บข้อมูลโดย
วิธีการสุ ่มแบบบังเอิญ (Accidental sampling) อีกทั้ง
วิเคราะห์ผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

 
4. ผลการวิจัย  
การวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับข้อมูลทั่วไปของนักท่องเที่ยว
ชาวอินเดียที่เดินทางมาท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่พบว่า
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศชาย (ร้อยละ 70.4) 
มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี (ร้อยละ 38.1) นับถือศาสนา
ฮินดู (ร้อยละ 43.5) โดยส่วนใหญ่มีระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี (ร้อยละ 43.9) ซึ่งประกอบอาชีพธุรกิจส่วนตัว
มากที่สุด (ร้อยละ 39.5) และส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
เฉลี่ยมากกว่า 100,001 รูปีต่อเดือน (ร้อยละ 33.6) ทั้งน้ี 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวชาว
อินเดียต่อธุรกิจการท่องเที่ยว มีดังน้ี 
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ตารางที่ 1 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูลความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อธุรกิจการท่องเที่ยว 

ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 
ต่อธุรกิจการท่องเที่ยว 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความต้องการ 

ธุรกิจการบริการคมนาคมขนส่ง 

1. การบริการที่มีราคาเหมาะสม 4.26 0.88 มากที่สุด 
2. ผู้ให้บริการมีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.24 1.02 มากท่ีสุด 

3. การเพิ ่มเส้นทางบินตรงจากประเทศอินเดียมายังจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.14 1.00 มาก 

4. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการบริการธุรกิจคมนาคมขนส่ง
จังหวัดเชียงใหม่ 

3.99 1.03 มาก 

5. ความปลอดภัยของการใช้บริการธุรกิจคมนาคมขนส่งจังหวัด
เชียงใหม่ 

4.12 1.08 มาก 

รวม 4.15 1.00 มาก 

ธุรกิจบริการที่พัก    

1. ที่พักที่มีความสะอาด 4.37 0.93 มากท่ีสุด 
2. ที่พักที่มีความปลอดภัย 4.45 0.83 มากที่สุด 

3. ที่พักที่มีความสะดวก สบาย 4.30 0.82 มากท่ีสุด 

4. บรรยากาศของที่พักที่ทำให้รู้สึกผ่อนคลาย 4.13 1.04 มาก 
5. การตกแต่งที่ทันสมัย หรูหราสวยงาม 4.00 1.01 มาก 

6. ผู้ให้บริการมีความ สามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.24 0.96 มากท่ีสุด 

7. การบริการรับ - ส่งจากสนามบิน 4.13 0.97 มาก 
รวม 4.23 0.93 มากที่สุด 

ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 

1. รายการนำเที่ยวมีราคาที่เหมาะสมกับการให้บริการ 4.30 0.87 มากท่ีสุด 
2. ความต้องการมัคคุเทศก์คอยให้บริการขณะท่องเที่ยว 4.18 0.96 มาก 

3. รายการนำเที่ยวที่มีความหลากหลาย 4.24 0.96 มากท่ีสุด 

4. ความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 4.38 0.98 มากที่สุด 
รวม 4.28 0.94 มากที่สุด 

ธุรกิจร้านอาหาร    

1. ร้านอาหารที่มีความสะอาด 4.49 0.86 มากที่สุด 
2. การตกแต่งที่หรูหรา มีความทันสมัยและสวยงาม 4.08 0.95 มาก 

3. รสชาติของอาหารที่อร่อย 4.27 0.95 มากท่ีสุด 

4. การแนะนำหรืออธิบายที่มาของเมนูอาหาร  3.99 1.01 มาก 
5. การบริการอาหารเฉพาะ เช่น ฮาลาล 3.83 1.17 มาก 

6. การให้บริการอาหารท้องถ่ิน 3.94 1.01 มาก 

7. อาหารสะอาดถูกหลักอนามัย 4.33 1.00 มากท่ีสุด 
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ความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย 
ต่อธุรกิจการท่องเที่ยว 

ค่าเฉลี่ย 

(�̅�) 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) 

ระดับ 
ความต้องการ 

รวม 4.13 1.00 มาก 
ธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก 

1. สินค้าและของที่ระลึกมีราคาท่ีเหมาะสม 4.13  0.83  มาก 

2. สินค้าและของที่ระลึกมีคุณภาพ 4.18  0.84  มาก 
3. สินค้าและของที่ระลึกที่สื่อถึงจังหวัดเชียงใหม่ 4.17  0.88 มาก 

4. สินค้าและของที่ระลึกที่ผลิตจากวัสดุในท้องถ่ิน 4.12  0.93 มาก 

5. การให้บริการและการแนะนำสินค้า 4.13  0.98 มาก 
รวม 4.14 0.90 มาก 

จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการของ
นักท่องเที ่ยวชาวอินเดียต่อธุรกิจการบริการคมนาคม
ขนส่ง โดยภาพรวมนักท่องเที ่ยวชาวอ ินเด ียมีความ

ต ้องการอย ู ่ ในระด ับมาก ( �̅� = 4.15)  โดยพบว่ า 
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียต้องการต้องการการบริการที่มี

ราคาเหมาะสมมากท่ีสุด (�̅�  = 4.26) อีกท้ังความต้องการ
ของนักท่องเท่ียวชาวอินเดียต่อธุรกิจการบริการที่พัก โดย
ภ า พ ร ว ม น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ช า ว อ ิ น เ ดี ย 

มีความต้องการอยู ่ในระดับมากที่สุด (�̅� = 4.23) โดย
พบว่า นักท่องเที ่ยวชาวอินเดียต้องการที่พักที ่มีความ

ปลอดภัยมากที่สุด (�̅� = 4.45) ทั้งนี้ ความต้องการของ
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ 
โดยภาพรวมนักท่องเท่ียวชาวอินเดียมีความต้องการอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅� = 4.28) โดยพบว่า นักท่องเที่ยวชาว
อินเดียต้องการความปลอดภัยจากการใช้บริการธุรกิจนำ

เท่ียวและมัคคุเทศก์มากท่ีสุด (�̅� = 4.38) ส่วนผลการวิจัย
ด้านความต้องการของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียต่อธุรกิจ
ร้านอาหารหรือภัตตาคาร โดยภาพรวมนักท่องเที่ยวชาว

อินเดียมีความต้องการอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.13) โดย
พบว่า นักท่องเที ่ยวชาวอินเดียต้องการร้านอาหารที่มี

ความสะอาด มากท่ีสุด (�̅� = 4.49) และนักท่องเที่ยวชาว
อินเดียมีความต้องการต่อธุรกิจสินค้าและของที่ระลึก โดย
ภาพรวมนักท่องเที ่ยวชาวอินเดียมีความต้องการอยู่ใน

ระดับมาก (�̅� = 4.14) โดยพบว่า นักท่องเท่ียวชาวอินเดีย

ต ้ อ ง ก า ร ส ิ น ค ้ า แ ล ะ 

ของที่ระลึกที่มีคุณภาพมากท่ีสุด (�̅� = 4.18) 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากผลการว ิ จ ั ยด ้ านความต ้องการของ
นักท่องเที่ยวต่อธุรกิจคมนาคมขนส่ง พบว่านักท่องเที่ยว
ชาวอินเดียต้องการให้มีอัตราค่าบริการที ่ช ัดเจนและ
เหมาะสมกับการให้บริการ มากที่สุด เพราะนักท่องเที่ยว
ชาวอินเดียพร้อมที่จะจ่ายเพ่ือแลกกับประสบการณ์นการ
ท่องเที่ยวที่ดีและคุ ้มค่ากับการให้บริการ รองลงมา คือ 
น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว 
ชาวอินเดียยังต้องการผู้ให้บริการที่มีความสามารถในการ
สื่อสารภาษาอังกฤษ เน่ืองจากนักท่องเท่ียวชาวอินเดียน้ัน 
มีความรู้ความสามารถในภาษาอังกฤษและต้องการที่จะ
เดินทางท่องเที่ยวด้วยตัวเอง ดังนั้นภาษาอังกฤษจึงเป็น  
สิ่งสำคัญสำหรับการสื่อสารกับผู้ให้บริการ หากผู้ให้บริการ 
ไม่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษข้ันพ้ืนฐานได้อาจส่งผลให้
เกิดความผิดพลาดในการสื่อสารระหว่างผู้ให้บริการและ
นักท่องเที ่ยวชาวอินเดียเพราะไม่สามารถให้คำแนะนำ
หรือการใช้บริการที่มีความปลอดภัย อีกทั้ง นักท่องเที่ยว 
ชาวอินเดียต้องการการเพิ่มเส้นทางบินตรงจากประเทศ
อินเดียมายังจังหวัดเชียงใหม่ เนื ่องจากนักท่องเท ี ่ยว 
ชาวอินเดียต้องการความสะดวกสบายและลดระยะเวลา 
ในการเดินทาง ซึ ่งสอดคล้องกับ Goeldner & Ritchie 
(2009) ได้กล่าวว่า การโดยสารทางเครื่องบินสะดวกและ
รวดเร็วในการเดินทางจากสถานที่ห่างไกล ซึ่งระยะการ
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เดินทางมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวอินเดีย และนักท่องเที ่ยวชาวอินเดียต้องการความ
ปลอดภัยในการใช้บริการขนส่งและต้องการให้มีการ
ประชาสัมพันธ์เกี ่ยวกับการบริการขนส่งสาธารณะใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อให้นักท่องเที่ยวชาวอินเดียสามารถ
เลือกใช้บริการคมนาคมขนส่งที่มีความคุ้มค่าและปลอดภยั 
และเป็นทางเลือกในการเดินทางท่องเท่ียวด้วยตัวเองเพ่ิม
มากขึ้น ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ได้ดำเนินการให้บริการรถ
โดยสารสาธารณะ (RTC) โดยจัดให้มีการประชาสัมพันธ์
การเปิดเส้นทางเดินรถโดยสารสาธารณะภายในจังหวัด
เชียงใหม่ (RTC) แล้วในปีพ.ศ. 2561 ซึ่งการประชาสัมพันธ์
นั้นส่งผลให้นักท่องเที่ยวได้มีทางเลือกการเดินทางและ
อำนวยความสะดวกแก่นักท่องเที่ยวเพ่ิมมากข้ึน ทั้งน้ียังมี
การประสานงานเกี ่ยวกับข้อมูลการเดินทางเพื ่ออำนวย 
ความสะดวกแก่น ักท ่อง เที่ ยว โดย RTC ได ้ร ่วมกับ 
การท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย สายการบินนกแอร์   
สายการบินอีว่าแอร์ เพื ่อเปิดบริการท่องเที ่ยวลักษณะ 
cobrand โดยคิดราคาค่าโดยสาร 20 บาทตลอดสาย โดย
มีเส้นทางผ่านย่านการค้าและการท่องเที ่ยวสำคัญของ 
เมืองเชียงใหม่ ได้แก่ ย่านโรงแรมและที่พักนักท่องเที่ยว 
ช้างคลาน ย่านไนท์บาซาร์ และเป็นพื้นที่ที่นักท่องเที่ยว  
ชาวต่างประเทศเข้าพักมีจำนวนเป็นอันดับหนึ ่งของ 
เมืองเชียงใหม่ (กรรมการผู้จัดการ RTC, 2561)  

ด้านธุรกิจที ่พักแรม นักท่องเที ่ยวชาวอินเดีย
ต้องการต้องการที่พักที่มีความปลอดภัย และต้องการที่พัก 
ที่ทำให้รู ้สึกผ่อนคลาย ซึ ่งสอดคล้องกับบุญเลิศ จิตต้ัง
วัฒนา (2548) กล่าวว่า ธุรกิจที่พักแรมเป็นธุรกิจที่จัดข้ึน
เพ่ือให้นักท่องเที่ยวสามารถพักค้างคืนชั่วคราวในระหว่าง
การเดินทางท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย 
และปัจจัยเหล่านี ้เป็นสิ ่งที ่ทำให้นักท่องเที่ยวตัดสินใจ
เลือกใช้บริการเพื่อคุ้มค่ากับเงินที่ใช้จ่ายไป รองลงมา คือ 
ที ่พักที ่ม ีความสะอาด และต้องการที ่พักที ่ทำให้รู ้สึก
ส ะ ด ว ก ส บ า ย  
ซึ่งสอดคล้องกับ กรมการท่องเท่ียว (2561) กล่าวว่า สิ่งที่
ลูกค้ามักจะตั้งคำถามกับผู้ให้บริการคือเรื่องความสะอาด 
เป็นลำดับแรก ทำให้เห็นได้ว่ามาตรฐานด้านสุขอนามัย 
พร้อมทั้งการให้ความช่วยเหลือและมิตรไมตรีของพนักงาน

เป็นส่วนช่วยยกระดับการบริการของโรงแรมย่ิงข้ึน ซึ่งการ
บำรุงรักษาความสะอาดของสิ่งอำนวยความสะดวกเป็น 
สิ่งสำคัญกว่าการสร้างหรือซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกใหม่
อยู ่ตลอดเวลา นอกจากนี ้นักท่องเที ่ยวชาวอินเดียยัง
ต้องการผู้ให้บริการที่สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับ สุภิตา กาฬสินธ์ุและนิสากร จารุมณี (2558) 
กล่าวว่า การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาบุคลากรด้าน
สาขาวิชาชีพการท่องเท่ียวและโรงแรมจึงมีความจำเป็นใน
การพ ัฒนาท ั ้ ง ท า ง ด ้ านท ั กษะการทำ ง าน  และ
ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
ด้านภาษาอังกฤษ ซึ ่งการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  
เปน็ทักษะที่จำเป็นอย่างมากในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว 
เพื ่อสร ้างการยอมร ับและความเชื ่อถ ือในความเป็น
มาตรฐานสากลให้กับนักท่องเท่ียวได้ (Khalaf, 2016) 

ด้านธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ นักท่องเที่ยว
ชาวอินเดียต้องการความปลอดภัยในการใช้บริการธุรกิจ
นำเที่ยวและมัคคุเทศก์มากท่ีสุด ดังที่ Maslow (1977) ได้
ศึกษาและกล่าวไว้ คือ มนุษย์ต้องการความมั่นคงและ
ความปลอดภัยในชีวิต ซึ ่งเป็นความต้องการหนึ่งที ่ต้อง
ได้รับการตอบสนอง อีกทั ้งนักท่องเที ่ยวชาวอินเดียยัง
ต ้องการรายการนำเที ่ยวท ี ่ม ีราคาเหมาะสมกับการ
ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร  แ ล ะ ต ้ อ ง ก า ร ร า ย ก า ร 
นำเที่ยวที่หลากหลาย ดังที่ TripAdvisor (2019: อ้างถึง
ใน ศูนย์วิจัยกสิกรไทย, 2562) กล่าวว่า พฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที ่ยวทั่วโลกจะเลือกจองแพ็กเกจ
ท่องเที่ยวที ่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสได้ถึงวัฒนธรรม
ผสมผสานกับก ิจกรรมต่าง ๆ ระหว่างการเด ินทาง
ท่องเที ่ยวเพ่ือสร้างประสบการณ์การท่องเที ่ยว ทั ้งน้ี 
ผู ้ประกอบการธุรกิจท่องเที ่ยวจำเป็นต้องคำนึงถึงการ
สร ้างสรรค์การให้บร ิการรายการนำเท ี ่ยวท ี ่ม ีความ
เชื ่อมโยงผสมผสานไปกับวิถีชีวิต วัฒนธรรมของชุมชน
ท้องถิ่น อีกทั้งการจัดให้มีมัคคุเทศก์คอยให้บริการข้อมูล
หร ืออำนวยความสะดวกระหว่างการท่องเท ี ่ ยวแก่
นักท่องเท่ียวชาวอินเดียด้วย 
 ด้านธุรกิจร้านอาหาร นักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
ต้องการร้านอาหารที่มีความสะอาดมากที่สุด รองลงมา 
คือ อาหารที่สะอาดถูกหลักอนามัย ซึ่งเป็นปัจจัยที่ทำให้



151 
 

 

นักท่องเที ่ยวชาวอินเดียตัดสินใจใช้บริการร้านอาหาร  
ทั้งนี้ร้านอาหารที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความสะอาด
จากกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข (2542) ตาม
โครงการ Clean Food Good Taste ส ่งผลต ่อความ
เชื่อมั่นของนักท่องเที่ยวชาวอินเดียในการเลือกใช้บริการ 
นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวชาวอินเดียยังต้องการอาหารที่มี
รสชาติอร่อย ดังที่นวลจันทร์ คำปังสุ์ (2547) ได้กล่าวว่า 
นักท่องเที่ยวชาวอินเดียให้ความสำคัญกับรสชาติอาหาร 
และเชื ่อว่ารสชาติอาหารนั้นส่งผลดีต่อสุขภาพ อีกทั้ง
นักท่องเที ่ยวชาวอินเดียยังต้องการร้านอาหารที่มีการ
ตกแต่งสถานที่ที่หรูหราสวยงาม ทันสมัย และต้องการการ
แนะนำหรือการอธิบายข้อมูลเกี ่ยวกับรายการอาหาร 
รวมถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ด้วยการรับประทาน
อาหารท้องถิ่นของเชียงใหม่ ซึ่งสอดคล้องกับ เสกสรรค์ 
ไตรอุโฆษ (2562) กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่
อันดับสองของไทยที ่น่าสนใจในฐานะแหล่งมรดกภูมิ
ปัญญาทางวัฒนธรรมและอาหารที่สำคัญแห่งหนึ่งของ
ประเทศไทย และอาหารท้องถิ ่นและการตกแต่งที ่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที่สะท้อนอัตลักษณ์ท้องถิ่นอย่างโดด
เด่นซึ ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามา
ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่มากข้ึน 
 ด้านธุรกิจสินค้าและสินค้าท่ีระลึก นักท่องเที่ยว
ชาวอินเดียต้องการสินค้าและของที่ระลึกที ่มีคุณภาพ 
มากที่สุด รองลงมา คือ ต้องการสินค้าและของที่ระลึก 
ที่สื่อถึงจังหวัดเชียงใหม่ มีราคาเหมาะสม และผลิตจาก
วัสดุท้องถ่ิน ซึ่งสอดคล้องกับ สุรีย์ เข็มทอง (2555) กล่าว
ว่า สินค้าที่ระลึกเป็นได้ทั้งศิลปหัตถกรรมพื้นเมืองและ
สินค้าที่ไม่ได้เป็นศิลปหัตถกรรมพื้นเมือง โดยใช้วัสดุที่หา
ได้ภายในท้องถ่ินเป็นวัตถุดิบในการผลิตและใช้แรงงานคน
ท ี ่ม ีฝ ีม ือประณ ีต เป ็นส ินค ้าท ี ่ เน ้นความทรงจำที่
น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว 
ส ่วนใหญ่หาซ ื ้อและนำกล ับไปยังภ ูม ิลำเนาของตน 
ด้วยวัตถุประสงค์หลักเพื ่อเป็นที ่ระลึกหรือของฝาก  
ทั้งนี้ สินค้าที่ระลึกอาจจะเป็นได้ทั ้งสินค้าที ่มีราคาแพง
หรือราคาถูก อย่างไรก็ตาม การให้คำแนะนำสินค้าและ
ข อ ง 
ที่ระลึกจากผู้ให้บริการหรือผู้ขายยังเป็นสิ่งสำคัญสำหรับ

นักท่องเที ่ยวชาวอินเดียเพื ่อประกอบการตัดสินใจใน 
การเลือกซื้อสินค้าและของที่ระลึกอีกด้วย 
 แนวทางการรองรับนักท่องเที่ยวชาวอินเดีย
สำหรับผู ้ประกอบการธ ุรก ิจการท่องเที ่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ 
 1. ผ ู ้ประกอบการธุรกิจคมนาคมขนส่ง ควร
กำหนดอัตราค่าบริการที ่ชัดเจนและเหมาะสมกับการ
ให้บริการ อีกท้ังยังจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมด้านการ
สื่อสารภาษาอังกฤษขั้นพื้นฐานให้แก่บุคลากรผู้ให้บริการ 
เพ ื ่อให ้สามารถส ื ่ อสารและสร ้างความเข ้ า ใจกับ
นักท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง 
 2. ผู ้ประกอบการธุรกิจที ่พักแรมจำเป็นต้อง
คำนึงถึงความปลอดภัยในที่พัก รวมถึงการตกแต่งเพ่ือ
สร้างบรรยากาศของที ่พักที ่ทำให้นักท่องเที ่ยวร ู ้สึก  
ผ่อนคลาย อีกทั้งจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมบุคลากร  
ผู้ให้บริการให้สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษและสามารถ
ตอบสนองความต้องการของนักท่องเท่ียวได้อย่างถูกต้อง 
 3. ผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์
ควรคำนึงถึงความปลอดภัยในการทำกิจกรรมทางการ
ท่องเที ่ยวต่าง ๆ รวมถึงการนำเสนอรายการนำเที ่ยวที่
หลากหลาย และควรนำเสนอรายการนำเที ่ยวที่มีความ
เชื่อมโยงผสมผสานไปกับวิถีชีวิตของชุมชนท้องถ่ิน อีกทั้ง
ควรจัดให้มีมัคคุเทศก์คอยให้บริการข้อมูลหรืออำนวย
ความสะดวกระหว่างการท่องเที่ยวแก่นักท่องเที ่ยวชาว
อินเดียด้วย 
 4. ผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร จำเป็นต้อง
คำนึงถึงความสะอาดของอาหารและร้านอาหาร อีกทั้ง
ควรจัดให้มีการบริการอาหารท้องถิ่นและการตกแต่งที่มี
เอกลักษณ์เฉพาะตัวที ่สะท้อนอัตลักษณ์ของท้องถ่ิน  
ซึ่งเป็นเสน่ห์ที่ดึงดูดนักท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก 
 5. ผู้ประกอบการธุรกิจสินค้าและสินค้าที่ระลึก
จำเป็นต้องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าหรือของที่ระลึก 
ที่นำมาเสนอแก่นักท่องเท่ียว และควรจำหน่ายสินค้าหรือ
ของที่ระลึกที่เน้นความทรงจำให้แก่นักท่องเที่ยว เพื่อให้
นักท่องเที ่ยวได้ระลึกถึงสถานที ่ท ่องเที ่ยวต ่าง ๆ ที่
นักท่องเที ่ยวได้ร่วมสัมผัส และได้รับประสบการณ์ที่ดี 
ต่อสถานที่ท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจข้อคิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตามความต้องการของธุรกิจการ

บิน กลุ ่มเป้าหมายสำหรับการทำวิจัยครั ้งนี ้ คือ พนักงานที่ปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบินที ่ให้บริการเต็มรูปแบบ ( Full 

Service) และ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (Low-cost)  เป็นจำนวน 7 บริษัท โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) ซึ่งถือเป็นกลุ่มตัวอย่างจากประชากรทั้งหมดที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สูงสุดเพ่ือความเที่ยงตรงของการ

วิจัย ได้แก่ การบินไทย ไทยไลอ้อนแอร์ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย เอมิเรตแอร์ไลน์ เจแปนแอร์ไลน์ เอเอ็นเอแอร์ไลน์ เป็นต้น 

เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเกี่ยวกับคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตามความต้องการของธุรกิจ

การบินจำนวน 75 ชุด เครื่องมือที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ (SPSS) โดยใช้สถิติวิเคราะห์หา

ค่าเฉลี่ย ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา สรุปว่า คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตที่ธุรกิจการ

บินต้องการ 3 อันดับแรก คือ ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 

และอันดับ 3 ด้านความรู้ ส่วนความรู้และทักษะภาษาต่างประเทศที่ต้องการมากท่ีสุดคือ ภาษาอังกฤษ รองลงมาคือ ภาษาจีน

และภาษาญ่ีปุ่น 

คำสำคัญ: คุณลักษณะที่พึงประสงค์ บัณฑิต ธุรกิจการบิน 
Abstract 

The purpose of this study was to investigate the desired traits of graduates as perceived by the airline 
business. The target group is employees working for 7 airlines, including full-service and low-cost airlines: 
Thai Airways International, Thai Lion Air, Nok Air, Thai AirAsia, Emirates Airlines, Japan Airline, and All Nippon 
Airways. The data was collected by the 75 questionnaires. The SPSS program was used to analyze the data 
for mean, frequency, percentile and standard deviation. The findings were as follows: the most desired 
traits by airline business were interpersonal skills and responsibility. The second desired trait was ethics and 
morals and the third one was knowledge. English language proficiency was the most required. The other 
preference of languages was Chinese and Japanese at a moderate level of competency. 
 
Keywords: Desired traits, Graduates, Airline business
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1. บทนำ 
1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของการวิจัย 

ปัญหาการแข่งขันกันการหางานทำใน
ตลาดแรงงาน ในช่วงเกือบ 10 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยได้
ชื่อว่าเป็นประเทศหน่ึงที่มีอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่
น่าพอใจ (2559) จำนวนผู ้ลงทุนและมูลค่าการลงทุน 
รวมถึงจำนวนบริษัทต่างๆที่เปิดกิจการเพิ ่มขึ ้นทำให้
ผู้สำเร็จการศึกษาใหม่มีงานทำและหางานได้ง่าย ผู้สมัคร
งานจึงมีโอกาสเลือกนายจ้าง กระนั ้นก็ตาม สภาวะ
เศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน ทำให้การลงทุนลดน้อยลง และมี
ความเป็นไปได้ว่าจะมีการชะลอการรับพนักงานเข้า
ทำงาน พร ้ อมก ับอาจจะม ีการ เล ิ กจ ้ า ง ในสถาน
ประกอบการหลายแห่ง  ดังน้ันตลาดแรงงานจึงเป็นตลาด
ของผู ้ร ับสมัครที ่จะเลือกสรรเฉพาะคนที่ดีหรือเก่งเข้า
ทำงาน การหางานทำจึงยากกว่าเดิมหลายเท่า ในแต่ละปี
จะมีผ ู ้จบการศึกษาในระดับการศึกษาต่างๆรวมแล้ว
มากกว่าแสนคน และเมื ่อรวมกับผู ้ท ี ่ตกค้างมาจากปี
ก่อนๆที่ยังหางานไม่ได้  ความเชื่อที่ว่า เรียนเก่งหรือเรียน
ดี แล้วจะหางานง่ายน้ันอาจจะไม่จริงเสมอไปปัจจุบันการ
รับคนเข้าทำงานนั้นจะมีการวิเคราะห์สิ่งอื่นๆประกอบไป
ด้วย อาทิเช่น บุคลิกลักษณะ  ความคล่องตัว ความอดทน 
ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น  

ธุรกิจการบินเป็นธุรกิจย่อยที่สำคัญของ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมที่สำคัญของ
ประเทศไทยและของโลก  (อำนาจ กัลยา , 2556) จาก
ปริมาณการเดินทางระหว่างประเทศทั้งหมดของการ
ท่องเท่ียวในโลกซึ่งมีปริมาณ 635 ล้านครั้ง (WTO, 2000) 
เป็นกลไกลในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจทั้งในทางตรง
และทางอ้อม โดยคิดเป็น 11 เปอร์เซ็นต์ของจีดีพี (GDP) 
และอัตราการจ้างงานในโลกเพิ ่มมากขึ ้น 8 เปอร์เซ็นต์ 
(WTTC, 2000) จากข้อมูลการเติบโตทางอุตสาหกรรม
การบินที่ขยายตัวและรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน 
จึงมีผลต่อความต้องการแรงงานเพื ่อขับเคลื ่อนธุรกิจให้
เติบโตก้าวหน้า อีกทั้งการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
ยังเป็นที ่สนใจในการสมัครงานและประกอบอาชีพของ
บัณฑิตเกือบทุกสาขาวิชา จากการสำรวจของเว็บไซตยู์นิ
แก๊ง อาชีพทางการบินโดยเฉพาะอย่างย่ิงพนักงานต้อนรับ

บนเครื่องบินถูกจัดอันดับที่ 3 รองจากแพทย์และครู เน่ือง
ด้วยธุรกิจการบินเป็นหนึ่งในธุรกิจที่ให้ความสำคัญกับ
คุณสมบัติหลากหลายด้าน ไม่เพียงวุฒิการศึกษาที่ดีของ
ผู้สมัครเท่านั้น หากผู้สมัครงานจำเป็นต้องเพิ่มทักษะการ
เรียนรู้อื ่น เช่น ภาษาต่างประเทศ บุคลิกภาพ ทัศนคติ 
เป็นต้น ซึ ่งปัจจัยในการตัดสินใจของผู้ม ีอำนาจหรือ
ผ ู ้ เก ี ่ยวข ้องในการรับพนักงานเข ้าทำงาน  David C 
McClelland นักจิตวิทยาผู้ริเริ่มแนวคิดเก่ียวกับสมรรถนะ 
ได้พัฒนาแบบทดสอบทางบุคลิกภาพ เพ่ือศึกษาบุคคลที่มี
ประสิทธิภาพในการทำงานอย่างโดดเด่นพบว่าทักษะ และ
คุณลักษณะเป็นองค์ประกอบหน่วยย่อยของสมรรถนะ ซึ่ง
เป็นส่วนที่มีอยู่ในตัวตนทุกคน และสามารถพัฒนาได้ ซึ่ง
ทำให้บุคคลนั้นมีความโดดเด่นทางด้านวิชาชีพเหนือผู้อื่น
นอกจากน้ีหากพิจารณาในแง่ของความสัมพันธ์เชิงเหตุผล 
( Casual Relationship)  ร ะ ห ว ่ า ง ค ุ ณ ล ั ก ษ ณ ะ พ้ื น
ฐานความรู ้และทักษะ ทั ้งสามส่วนนี ้รวมกันจะทําให้
บุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที ่ตามความรับผิดชอบได้
อย่างมีประสิทธิภาพและหรือสูงกว่าที่กําหนดไว้ (David, 
1973 , unpaged อ้างอ ิงในสําน ักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน, 2548) 

ดังนั ้นทางผู ้วิจัยจึงมีความสนใจในการศึกษา
คุณลักษณะพึงประสงค์ของบัณฑิตในสถานประกอบการ
ธุรกิจการบินในเชิงสํารวจ เพื ่อค้นหาคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ผู้ประกอบอาชีพสายงานธุรกิจการบิน ทั้งนี้เพ่ือ
เป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาที่กําลังก้าวเข้าสู่การ
ทํางานในอุตสาหกรรมการบิน อันก่อให้เกิดแนวทางการ
แนะแนวที่ชัดเจนเพื่อนำไปใช้ในการเตรียมตัวสมัครงาน 
และฝึกฝนความรู้พร้อมทั้งทักษะต่างๆที่จำเป็นท่ามกลาง
สภาพการแข่งขันของตลาดแรงงานในทุกวันนี้ และอีกทั้ง
ย ัง เป ็นข้อเสนอแนะในการพัฒนาหลักสูตรว ิชาเอก
ภาษาอังกฤษธุรกิจ และในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษา 
รวมทั ้งยังเป็นการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพเทียบเท่า
มาตรฐานสากล   

1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการวิจัย 
1. เพื ่อศ ึกษาคุณลักษณะที ่พึงประสงค์ของ

บัณฑิตตามความต้องการของธุรกิจการบิน 
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2 .  เพ ื ่ อประมวลความค ิด เห ็น เก ี ่ ย วกั บ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ในทัศนะของพนักงานใน
ธุรก ิจการบ ินต่อการจ ัดการเร ียนการสอนในสาขา
บริหารธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์  

3. เพ่ือเป็นแนวทางการควบคุมคุณภาพการผลิต
บัณฑิตให้มีคุณภาพตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิที่กำหนด
ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
  1.3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

1. ทราบคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิต
ตามความต้องการของธุรกิจการบิน 

2. ประยุกต์ใช้ในการจัดการเรียนการสอนและ
การพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน 

3. ส่งเสริมและพัฒนาบัณฑิตที่ต้องการทำงาน
ในธุรกิจการบินให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของธุรกิจการบิน 

4. เป็นแนวทางในการปรับปรุงหลักสูตรใน
หลักสูตรวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และในรายวิชาการ
เตร ียมความพร้อมสหกิจศึกษาสำหรับนักศึกษาฝึก
สหกิศึกษาในรุ่นต่อไปเพ่ือให้เกิดความเหมาะสมย่ิงข้ึน 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
   2.1 ความรู้เก่ียวกับธุรกิจการบิน 
อ ุ ต ส า ห ก ร ร ม ก า ร บ ิ น  ( Aviation Industry)  เ ป็ น
อ ุ ตสาหกรรมท ี ่ ม ี ขนาดใหญ ่มาก เน ื ่ อ งจาก เป็น
อุตสาหกรรมที่ว่าด้วยเรื่องของการขนส่งทางอากาศ บุญ
เลิศ จิตต้ังวัฒนา (2548, หน้า 3) ได้กล่าวว่าอุตสาหกรรม
การบินหรือการขนส่งทางอากาศเป็นการขนส่งประเภท
หนึ่งที่ขนส่งผู้โดยสารและสินค้าทางอากาศด้วยเครื่องบิน 
ซึ่งมีความเร็วสูง สามารถเดินทางไปถึงจุดหมายต่างๆได้ใน
ระยะเวลาอันส ั ้น เป็นการคมนาคมที ่ เช ื ่อมโยงและ
ครอบคลุมทุกประเทศในโลกไว้ด้วยกันไม่ว่าประเทศ
เหล่าน้ันจะมีระยะทางไกลกันเพียงใดก็ตาม ทั้งยังส่งผลให้
เกิดความเข้าใจอันดีและสามารถติดต่อกันทางเศรษฐกิจ 
สังคม การเมืองระหว่างประเทศอีกด้วย อุตสาหกรรมการ
บินมีธุรกิจการบินหรือสายการบิน (Airline) แบ่งออกเป็น 
2 ประเภทใหญ่ๆ ค ือ ธ ุรก ิจสายการบ ิน (Airline 

Business) หมายถึง ผู้ที่ประกอบธุรกิจรับ-ส่ง ผู้โดยสาร 
และประเภทที่สอง การขนส่งสินค้าวัสดุภัณฑ์ทางอากาศ 
(Air Freight Business) หมายถึง ผู้ท ี ่ประกอบธุรกิจ
บริการขนส่งสินค้า (Cargo Service) จารัส ปิติกุลสถิตย์ 
(2546, หน้า 47) กล่าวว่า ธุรกิจการบิน หมายถึง ผู ้ที่
ประกอบธุรกิจขนส่งทางอากาศทั้งด้านผู ้โดยสารและ
สินค้า โดยเป็นผู้กาหนดเส้นทางการบินแล้วใช้พื้นที ่ท่า
อากาศยานผล ิตเป ็นบร ิการขนส ่งทางอากาศเ พ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ จึงทำให้ธุรกิจการ
บินเป็นธุรกิจที่ได้รับความนิยมจากผู้โดยสารเป็นอย่างมาก 
เนื่องจากเป็นการเดินทางที่รวดเร็วประหยัดเวลา มีความ
ปลอดภัย และสามารถขนส่งผู ้โดยสารหรือสินค้าได้ใน
ปริมาณมากต่อเที ่ยวบิน และการขนส่งผ ู ้โดยสารต่อ
เที่ยวบินนั้น ผู้โดยสารที่ประสงค์ขึ้นหรือลงเครื่องแต่ละ
ครั ้งต้องได้ร ับการดูแลจากพนักงานภาคพื ้นดินหรือ
พนักงานฝ่ายการโดยสารของแต่ละสายการบิน เพ่ือ
อำนวยความสะดวกแก่ผ ู ้โดยสารและตรวจสอบความ
ถูกต้องเหมาะสมของผู้โดยสารในการเดินทางแต่ละครั้ง
ดังนั้น ฝ่ายการโดยสาร (Passenger Service) ของแต่ละ
สายการบินจึงมีความสำคัญอย่างมาก ทั ้งนี ้เนื ่องด้วย
ผู้โดยสารที่ประสงค์เดินทางไปกับสายการบินนั้นๆมีทั้ง
ชาวไทยและชาวต่างชาติ ดังนั ้น ภาษาอังกฤษจึงเป็น
ภาษาสากลทีถูกนำมาใช้เป็นตัวกลางในการสื่อสารทั้งน้ี
เพื่อให้เกิดความเข้าใจตรงกันระหว่างผู้ ให้บริการของสาย
การบิน และผู้โดยสารที่มาใช้บริการ สมยศ วัฒนากมลชัย 
(2555) กล่าวว่า เน่ืองจากธุรกิจการบินเป็นธุรกิจข้ามชาติ 
มีผู ้ปฏิบัติงานและลูกค้าที ่ใช้ภาษาแตกต่างกันในการ
สื่อสาร ภาษาอังกฤษจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญอย่างมากใน
การส ื ่อสาร และการทำงาน แม ้แต ่ในบร ิบทที ่ม ีแต่
ผู้ปฏิบัติงานคนไทย ก็นิยมใช้คาภาษาอังกฤษในการอ้าง
หรือกล่าวถึงสิ่งต่างๆ วัฎฎะ คลาสสิฟายด์ส (2555) กล่าว
ว่า หากจะเข้าไปทำงานในธุรกิจสายการบิน ภาษาอังกฤษ
ถือว ่าสำค ัญเป ็นอย่างมาก เพราะเราไม ่ได ้ทำงาน
ภายในประเทศเพียงอย่างเดียวเท่านั้น เรายังต้องมีการ
ต ิดต่อส ื ่อสารก ับบ ุคคลจากท ั ่ วท ุกม ุมโลก โดยมี
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากลที่เป็นตัวกลางในการเชื่อม
สัมพันธภาพทั้งเชิงธุรกิจ และเชิงมิตรไมตรี ดังนั้นจะเห็น
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ได้ว่าภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญมากในการสื่อสารกัน
ระหว่างบุคคลภายในองค์กร สายการบินรอยัล จอร์แดน
เนี่ยนถือเป็นอีกสถานประกอบการหนึ่งที่ใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นหลักในการติดต่อสื่อสาร 
  2.2 คุณลักษณะที่ดีของพนักงานให้บริการ 
การให้บริการนั้นเป็นหน้าที่ในชีวิตประจำวันที่ทุกคนต้อง
ปฏิบัติ ฉะนั ้นหากเราต้องการให้ผู ้อื ่นชื ่นชมต่อตัวเรา
ตลอดเวลา เราก ็จะต ้องปร ับปร ุ งและเสร ิมสร ้าง
คุณลักษณะของเราให้เป็นที่ถูกอกถูกใจผู้อื่นและที่สำคัญ
คือต้องถูกใจตนเองด้วย คุณลักษณะของผู้ให้บริการที่ดี
ควรประกอบไปด้วย คุณลักษณะทางกาย ซึงถือเป็น
ประการด่านแรกของการให้บริการเพราะลูกค้าจะสัมผัส
เราโดยการมองเห็นก่อน ฉะน้ันการมีบุคลิกภาพที่ดี และมี
การแสดงออกท่ีเหมาะสมจึงเป็นสิ่งแรกที่ผู้ปฏิบัติงานควร
จะมี และการมีบุคลิกภาพที่ดีน้ันต้องดีมาจากทั้งภายนอก
และภายใน ซึ ่งทั ้ง 2 ประการนี้ล้วนมีสาระที่น่าสนใจ 
ดังต่อไปน้ี 
 บุคลิกภาพภายนอก ได้แก่  ร ่างกายสะอาด  
แต่งกายเหมาะสมกับกาลเทศะ ย้ิมแย้มแจ่มใส กิริยาอ่อน
น้อม รู้จักที่จะไหว้ให้เป็นและสวย  
 บุคลิกภาพภายใน ได้แก่ กระตือรือร้น รอบรู้  
เต็มใจและจริงใจ  ความจำดี มีปฏิภาณไหวพริบ มีความ
รับผิดชอบ มีอารมณ์มั่นคง คุณลักษณะทางวาจา นับเป็น
คุณลักษณะที่มีความจำเป็นอย่างมาก ทั้งนี้เพราะปัญหา
ของการให้บริการส่วนใหญ่จะเกิดจากการสื่อสารระหวา่ง
ผู้ให้กับผู้รับบริการ ดังน้ันหากสามารถนำคุณลักษณะทาง
วาจาที ่ด ีมาใช้ได้มากปัญหาการบริการก็จะลดลง ซึ่ง
คุณลักษณะทางวาจาที่เหมาะสมมีดังนี ้ พูดจาไพเราะ
อ่อนหวาน รู้จักให้คำชมตามโอกาสอันสมควร  ใช้ถ้อยคำ
ภาษาให้ถูกต้อง ใช ้น้ำเส ียงให้เหมาะสมกับผู ้ฟังและ
สถานการณ์ พูดชัดเจน กระชับ เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการ
ตำหนิและนินทา และรู้จักทักทายผู้อื่นก่อน  ดังนั้นงาน
การต้อนรับจึงเป็นงานด่านแรกของการตลาด การซื้อขาย
จะเกิดขึ ้นหรือไม่ การต้อนรับจะมีผลอย่างมากทีเดียว 
หากมีการต้อนรับที่ดีก็เท่ากับขายสำเร็จไปกว่าครึ่ง เพราะ
การต้อนรับจะสนับสนุนให้เกิดการซื้อสินค้าหรือบริการ
จากความประทับใจเมื ่อแรกพบ  ดังนั ้นผู ้บร ิหารทั้ง

หน่วยงานภาครัฐและเอกชนในปัจจุบัน จึงมุ่งเน้นนโยบาย
ที่ว่าการต้อนรับเป็นสิ่งสำคัญและเป็นด่านแรกที่ทุกคนใน
หน่วยงานจะต้องยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ เพราะจะส่งผลให้
เกิดความนิยม ความไว้วางใจและสร้างชื ่อเสียงให้แก่
หน่วยงาน 
3.  ค ุณล ักษณะบ ัณฑ ิตท ี ่พ ึ งประสงค ์ของคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 
 3.1 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ คือ “เป็นคนดี มี
ความรอบรู้ มุ่งมั่นสื่อสารสัมพันธ์ ก้าวทันเทคโนโลยี” 
ประกอบด้วย 

Brilliance  ความเฉล ียวฉลาดบ ัณฑ ิตมี
ความคิดที่เป็นระบบ มีความรอบรู้ สามารถเลือกใช้แบบ
แผนความคิดที ่หลากหลาย ในการแก้ไขป ัญหาและ
ตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผล 

Ability  ความรู้ความสามารถบัณฑิตมีความรู้ 
ความเชี่ยวชาญในวิชาชีพ สามารถเรียนรู้ และบูรณาการ
ความรู้ มีทักษะในการสื่อสาร ทักษะทางภาษา ทักษะทาง
เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือพัฒนาตนเอง สังคม ชุมชน 
และสามารถแข่งขันได้ในระดับสากล 

Learning  การเรียนรู้บัณฑิตมีความใฝ่รู ้  มี
ความสามารถในการเรียนรู ้ มีวิจารณญาณในการแก้ไข
ปัญหา มีความคิดริเริ่ม สร้างสรรค์ สามารถประยุกตแ์ละ
บูรณาการความรู้สู่การปฏิบัติ 

Accountability  ความรับผิดชอบ บัณฑิต
เป็นผู้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อ
องค์กร ต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
 3.2 มาตรฐานผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาประเทศไทย ของคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มี
ทั้งหมด 6 ด้าน 

1.  มาตรฐานผลการเรียนรู ้ในหลักสูตร ด้าน
คุณธรรม จริยธรรม สามารถจัดการปัญหาทางด้าน
จริยธรรมและวิชาชีพซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจทาง
ค่านิยม ด้วยวิถีทางที่คำนึงถึงความรู้สึกของผู้อื่นได้อย่าง
สอดคล้องกับค่านิยมพ้ืนฐานและจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 
แสดงออกถึงพฤติกรรมทางด้านคุณธรรม จริยธรรมใน
ระดับสูงที่เกี่ยวข้องกับความขัดแย้งทางค่านิยมและการ
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จัดลาดับความสำคัญ แสดงออกถึงความซื ่อสัตย์สุจริต
อย่างสม่ำเสมอ และบูรณาการได้อย่างสมดุลเหมาะสม
ระหว่างวัตถุประสงค์ส่วนบุคคลและวัตถุประสงค์ของกลุ่ม 
เป็นอย่างที่ดีต่อผู้อื่น มีภาวะผู้นาในการทางาน ในกลุ่ม
ต่าง ๆ ในครอบครัว และชุมชน 

2. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ในหลักสูตร ด้าน
ความรู้ มีองค์ความรู้ในสาขา/สาขาวิชาอย่างกว้างขวาง
และเป็นระบบ รู้หลักและทฤษฎีที่สัมพันธ์กัน ตระหนักใน
องค์ความรู้และทฤษฎีในสาขาวิชาการอื่นที่เกี่ยวข้อง สา
หรับผู ้ท ี ่ เร ียนในหล ักส ูตรว ิชาชีพม ีความคุ ้นเคยกับ
พัฒนาการล่าสุดฝนระดับแนวหน้าของความรู้เฉพาะดา้น
ในสาขา/สาขาวิชาที่ศึกษา รวมทั้งตระหนักถึงงานวิจัยใน
ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาและการต่อยอด
องค์ความรู้ ในหลักสูตรที่เตรียมนักศึกษาเพื่อปฏิบัติงาน
วิชาชีพนักศึกษาจะต้องตระหนักในธรรมเนียมปฏิบ ัติ 
กฎระเบียบ เทคนิค ข้อบังคับ รวมถึงวิธีการปรับปรุงให้
ท ันตามกาลเวลาเพ ื ่อตอบสนองต ่อสถานการณ์ที่
เปลี่ยนแปลงไป 

3. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ในหลักสูตร ด้าน
ทักษะทางปัญญามีความสามารถในการทาวิจับ เข้าใจและ
สามารถประเมินข้อมูล ค้นหาแนวคิดและหลักฐานใหม่ ๆ 
จากแหล่งข้อมูลที่กว้างขวาง และประยุกต์ข้อสรุปเพ่ือ
แก้ไขปัญหาและข้อโต้แย้งที ่แตกต่างกันได้โดยไม่ต้อง
อาศัยคำแนะนาจากภายนอก สามารถศึกษาปัญหาที่
ค่อนข้างซับซ้อนและเสนอแนวทางใหม่ในการแก้ไขได้
อย่างสร้างสรรค์ โดยคำนึงถึงองค์ความรู ้ทางทฤษฎีที่
เก ี ่ยวข้อง ประสบการณ์ภาคปฏิบัติและผลกระทบที่
ตามมาจากการตัดสินใจ สามารถประยุกต์ทักษะและ
ความเข้าใจอันถ่องแท้เหล่านี้ในเนื้อหาสาระทางวิชาการ
และวิชาชีพซึ่งเก่ียวข้องสัมพันธ์กับสาขา/สาขาวิชาที่เรียน
สาหรับหลักสูตรวิชาชีพ นักศึกษาสามารถใช้กระบวนการ
ปฏิบัติงานที่ทำอยู ่เป็นประจำได้อย่างเหมาะสม และ
แยกแยะสถานการณ์ที ่ต ้องการการแก้ไขปัญหาด้วย
นวัตกรรมใหม่ๆ พร้อมกับนำเอาความรู ้ความเข้าใจใน
ภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องมาประยุกต์ใช้เพ่ือ
สนองตอบต่อสถานการณ์น้ัน 

4. มาตรฐานผลการเรียนรู ้ในหลักสูตร ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ มี
ส ่วนช ่วยและเอ ื ้อต ่อการแก ้ป ัญหาในกล ุ ่มได ้อย่าง
สร้างสรรค์ ไม่ว่าจะในฐานะผู้นำหรือสมาชิกของกลุ่ม 
สามารถแสดงออกซึ่งภาวะผู้นำในกลุ่มที่มีสถานการณ์ไม่
ชัดเจน และต้องการนวัตกรรมใหม่ๆในการดำเนินการ 
การแสดงออกซึ่งความคิดริเริ ่มในการวิเคราะห์ปัญหาที่
ต้องการความสนใจและกล่าวถึงปัญหาดังกล่าวได้อย่าง
เหมาะสมบนพื้นฐานของตนเองและของกลุ ่ม มีความ
รับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง รวมทั้งวิชาชีพ
ได้อย่างต่อเน่ือง 

5.  ทักษะในการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เมื่อศึกษาปัญหาและข้อ
โต้แย้งแล้ว สามารถระบุเทคนิคทางสถิติหรือคณิตศาสตร์
ที ่เกี ่ยวข้องและประยุกต์ใช้อย่างสร้างสรรค์ในการแปล
ความหมายและเสนอแนะแนวทางในการแก้ไข สามารถ
สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพทั้งการพูดและการเขียน รู้จัก
เลือกและใช้รูปแบบของการนำเสนอที่เหมาะสมสำหรับ
ปัญหาและกลุ่มผู้ฟังที่แตกต่างกัน ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และเทคนิคการสื่อสารที่เหมาะสมเป็นประจำในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล แปลความหมาย และสื่อสารข้อมูลข่าวสาร
และความคิด 

6.  ทักษะในการปฏิบัติงานในวิชาชีพได้อย่างมือ
อาชีพ (Hands-on)  มีทักษะจากการนำความรู้ มาบูรณา
การร่วมกับการทำงานที่ได้รับมอบหมาย ทักษะการจับ
ใจความ คิดวิเคราะห์ ส ังเคราะห์ ตีความ คิดอย่างมี
เหตุผลและมีวิจารณญาณ คิดอย่างเป็นระบบ คิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ คิดแก้ปัญหา และคิดเชิงบูรณาการได้ มีทักษะ
การประยุกต์องค์ความรู ้ในอดีตและปัจจุบัน มาใช้เป็น
แนวทางในการดำเนินชีวิต แก้ไขปัญหา  ค้นคว้าวิจั ย 
ตลอดจนพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้ รวมถึงทักษะ
ในการค้นหาข้อเท็จจริง ทำความเข้าใจและประเมินข้อมูล 
แนวคิด และหลักฐานจากแหล่งข้อมูลที่หลากหลาย และ
ใช้ข้อมูลที่ได้ในการแก้ไขปัญหาและงานอื่นๆ ด้วยตนเอง 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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 ในประเทศไทยได้มีผ ู ้ศ ึกษาคุณลักษณะพึง
ประสงค์ของบัณฑิตตามความต้องการของผู้ประกอบการ
หร ือผ ู ้ ใช ้บ ัณฑ ิต เช ่น HOPE CHRISTINA H.  DEITA 
(2553) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณลักษณะที่พึงประสงค์
ของน ักศ ึกษาฝ ึกงานตามความต ้องการของสถาน
ประกอบการที่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษสื่อสาร
ธุรกิจ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม วิทยาเขต
ชลบุรี เข้ารับการฝึกงานในภาคการศึกษาท่ี 2 ปีการศึกษา 
2552 พบว่า ค ุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษา
ฝึกงานที่สถานประกอบการต้องการ 3 อันดับแรก คือ 
ด้านมีความรับผิดชอบ รองลงมา ด้านความมีคุณธรรม 
จริยธรรม และอันดับ 3 ด้านความมีมนุษยสัมพันธ์ สำหรับ
ด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศในการติดต่อสื่อสาร 
พบว่า สถานประกอบการมีความต้องการนักศึกษาฝึกงาน
ที ่ม ีท ักษะการใช ้ภาษาอ ังกฤษมากเป ็นอ ันดับห น่ึง 
รองลงมา คือ ภาษาญี่ปุ ่น สถานประกอบการประเภท
อุตสาหกรรมการบริการมีความต้องการนักศึกษาฝึกงานที่
ม ีความร ู ้ความสามารถในว ิชาช ีพมากกว ่าส ถาน
ประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต และสถาน
ประกอบการประเภทสถานศึกษามีความต้องการนักศึกษา
ฝึกงานที่มีความรู้ความสามารถในวิชาชีพมากกว่าสถาน
ประกอบการประเภทการบริหารราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
และสถานประกอบการประเภทอุตสาหกรรมการผลิต    

ฉวีวรรณ แจ้งกิจ และคนอื่นๆ (2554) ศึกษา
คุณลักษณะของบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของสาขาอุตสาหกรรม
การบริการอาหาร พบว่าด้านคุณธรรมจริยธรรมน้ัน
บัณฑิตต้องมีความประพฤติดีและมีความรับผิดชอบ มี
ความซื่อสัตย์สุจริตทั้งต่อตนเองและผู้อื่น มีความตรงต่อ
เวลา ด้านความรู ้นั ้นบัณฑิตมีทักษะด้านปฏิบัติการ 
สามารถวิเคราะห์ปัญหา มีความรอบรู ้ในสาขาวิชาชีพ 
ด้านเชาว์ปัญญานั้นบัณฑิตสามารถวิเคราะห์สถานการณ์
และประยุกต์ความรู ้เพื ่อใช ้ในการแก้ไขปัญหาอย่าง
สร้างสรรค์ได้ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความ
รับผิดชอบ บัณฑิตต้องมีมนุษยสัมพันธ์ดี ยอมรับความ
คิดเห็นผู้อื่น รู้จักวางแผนและชอบการเรียนรู้ เชื่อมั่นใน
ตนเอง ด้านวิเคราะห์และสื ่อสาร สามารถประยุกต์ใช้

วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ สามารถใช้เทคโนโลยีได้
และมีทักษะทางการเขียน ด้านทักษะพิส ัย สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและประยุกต์การปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไข
ปัญหาในสภาพจริง 

ฝ่ายส่งเสร ิมมาตรฐานและประกันคุณภาพ
การศึกษา สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา ได้ดำเนินการ
ว ิ จ ั ยสถาบ ัน  เร ื ่ อ ง  ความพ ึ งพอใจของนายจ ้ า ง 
ผู้ประกอบการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ทุกระดับการศึกษา 
ที ่สำเร ็จการศึกษาในปีการศึกษา 2554-2555 โดยมี
วัตถุประสงค์เพ ื ่อสำรวจความพึงพอใจของนายจ ้าง 
ผ ู ้ ป ร ะกอบการ  ผ ู ้ บ ั ง ค ั บบ ัญช าท ี ่ ม ี ต ่ อบ ัณ ฑิต
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่านายจ้าง ผู ้ประกอบการ 
รวมถึงผู้บังคับบัญชาของบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหมม่ี
ความเห็นว่าบัณฑิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีคุณลักษณะที่
เป็นจุดเด่นหรือจุดแข็งคือ ด้านความรู้ความสามารถทาง
วิชาการและวิชาชีพ (ร้อยละ 35.75) และคุณลักษณะที่
เป็นจุดที ่ควรปรับปรุง คือ ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (ร้อย
ละ 34.40) 

พิชัย สารภักด์ิ (2556) ได้ศึกษาคุณลักษณะของ
บัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิต วิทยาลัยเทคโนโลยี
พนมวันท์ จ ังหวัดนครราชสีมา ผลการวิจ ัยพบว่า1.
ค ุณล ักษณะบ ัณฑ ิตท ี ่พ ึงประสงค ์ของผ ู ้ ใช ้บ ัณฑิต 
ผลการวิจัยอยู ่ในระดับมากที่สุดอยู ่ 4 ด้าน ได้แก่ด้าน
ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
ด้านคุณธรรม จริยธรรม ด้านคุณลักษณะของบัณฑิต
ตามอัตลักษณ์ของวิทยาลัยฯ และด้านความรู้ อยู่ในระดับ
มาก 2 ด้าน คือทักษะทางปัญญาและทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 2.
ผลการศึกษาวิจัยรายข้อพบว่ามีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก
ที ่ส ุดท ุกข ้อจากส ูงส ุดไปหาต่ำส ุด 3 อ ันดับ ได ้แก่  
องค์ประกอบด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ ่งองค์ประกอบ
ย่อยได้แก่ มีความซื ่อสัตย์สุจริตในการทำงาน มีความ
รับผิดชอบในการทำงาน และ มีความเต็มใจรับงานที่ได้รับ
มอบหมาย 

ศิริรัตน์ เจนศิริศักดิ์ และภัทราจิตร แสงสว่าง 
(2558) ศึกษาความต้องการของผู ้ประกอบการที่มีต่อ
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หลักสูตรบัญชีบัณฑิตและคุณสมบัติของบัณฑิตตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ รวมทั้งความ
ต้องการของผู ้ประกอบการที ่ม ีต่อค ุณล ักษณะที ่ พึง
ประสงค์ของบัณฑิตสาขาการบัญชีของผู้ประกอบการใน
เขตจังหวัดอุบลราชธานี อำนาจเจริญ ร้อยเอ็ด นครพนม
และศรีสะเกษ พบว่าต้องการบัณฑิตตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติในด้านคุณธรรมและ
จริยธรรม มากที่สุด รองลงมาด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 
 ดังนั้นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตแต่
ละสาขาวิชามีความสำคัญต่อการพัฒนาหลักสูตรและการ
สร้างโอกาสการทำงานของบัณฑิตแต่ละหลักสูตร 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
    3.1 กำหนดกลุ่มเป้าหมาย 
กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ พนักงานที่
ปฏิบัติงานในธุรกิจสายการบินที ่ให้บริการเต็มรูปแบบ 
(Full Service) และ ธุรกิจสายการบินต้นทุนต่ำ (Low-
cost)  เป็นจำนวน 7 บริษัทธุรกิจสายการบิน จากการ
เลือกสุ ่มตัวอย่างแบบไม่ใช้หลักความน่าจะเป็น (Non-
Probability Sampling) โดยวิธ ีการส ุ ่มต ัวอย ่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) ซึ่ง ถือเป็นกลุ่มตัวอย่าง
จากประชากรทั้งหมดที่สามารถให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์
สูงสุดเพื่อความเที่ยงตรงของการวิจัย ได้แก่ การบินไทย 
ไทยไลอ้อนแอร์ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย เอมิเรตแอร์ไลน์ 
เจแปนแอร์ไลน์ เอเอ็นเอแอร์ไลน์ เป็นต้น โดยการแจก
แบบสอบถามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตาม
ความต้องการของธุรกิจการบินจำนวน 75 ชุด 
       3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้แบบสอบถามที่ผู้วิจัยสร้างและ
พัฒนาขึ ้นโดยปรับให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของ
การศึกษาคุณลักษณะของบัณฑิตท ี ่พึงประสงค์ของ
มาตรฐานผลการเร ียนร ู ้ตามกรอบมาตรฐานคุณว ุฒิ
ระดับอุดมศึกษาประเทศไทยของคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เชียงใหม่ โครงสร้างของแบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 
ส่วน ดังน้ี ส่วนที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ส่วนที่ 2 สำรวจความคิดเห็นคุณลักษณะบัณฑิตที ่ พึง
ประสงค์ตามความต้องการของผู ้ใช้บัณฑิตในธุรกิจสาย
การบิน ได้แก่ 1. ด้านคุณธรรมจริยธรรม 2. ด้านความรู้ 
3. ด้านทักษะทางปัญญา 4. ด้านทักษะความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 5. ทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 6. 
ด้านความรู ้และคุณลักษณะเฉพาะอาชีพ โดยใช้เกณฑ์
ประเมินผล 5 ระดับดังน้ี  ระดับ 5 ต้องการมากที ่สุด 
ระดับ 4 ต้องการมาก ระดับ 3 ต้องการปานกลาง ระดับ 
2 ต้องการน้อย ระดับ 1 ต้องการน้อยที่สุด และ คำถาม
ด้านทักษะภาษาต่างประเทศ 2 ข้อ ใช้เกณฑ์ประเมิน
ระดับภาษา 3 ระดับ คือ ระดับดีเยี่ยม ระดับดีและระดับ
พอใช้ ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ท่านต้องการ 
     3.3. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล 
  3.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยเก็บ
รวบรวมข้อมูล ดังต่อไปน้ี 
               3.1.1 ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็น
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่ได้จากการออกชุดแบบสอบถาม 
เพ่ือสำรวจความคิดเห็นจากพนักงานของสายงานบินต่างๆ
การบินไทย ได้แก่ ไทยไลอ้อนแอร์ นกแอร์ ไทยแอร์เอเชีย 
ไทยโอเรี้ยนแอร์ เอมิเรตแอร์ไลน์ เจแปนแอร์ไลน์ เอเอ็น
เอแอร์ไลน์ เป็นต้น โดยการแจกแบบสอบถามคุณลักษณะ
ที่พึงประสงค์ของบัณฑิตตามความต้องการของธุรกิจการ
บินจำนวน 75 ชุด  เมื่อเก็บรวบรวมแบบสอบถามได้ครบ
แล้ว นำมาตรวจสอบความสมบูรณ์ของข้อมูล แล้วนำ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาประมวลผลด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูปทางสถิติ โดยใช้สถิติวิเคราะห์ 

3.1.2 ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 
เป็นข้อมูลที ่ผ ู ้ศ ึกษาเก็บรวบรวมค้นคว้าจากเอกสาร
บทความ ข้อมูลทางสถิติและรายงานวิจ ัยที ่เก ี ่ยวข้อง 
รายงานค้นคว้าแบบอิสระ เอกสารเผยแพร่ และข้อมูลจาก
เวบไซต์ต่างๆ และหน่วยงานราชการที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เพื่อนำมาเป็นข้อมูลเบื้องต้นและเป็นแนวคิดพื้นฐานใน
การศึกษาวิจัย  
     3.4 วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 
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3.4.1 การวิเคราะห์เชิงพรรณนา (Descriptive 
Statistic) ด้วยการแจกแจงความถี ่ (Frequency) และ
การหาอัตราส่วนร้อยละ (Percentage) จากนั้นนำเสนอ
ในรูปของตารางประกอบการอธิบายข้อมูลเก ี ่ยวกับ
ลักษณะประชากรศาสตร์ของพนักงานในธุรกิจการบิน 
เช่นเก่ียวกับ เพศ ตำแหน่ง ประสบการณ์ ประเภทองค์กร 
ความพึงพอใจของตำแหน่งงานในปัจจุบัน  

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเก่ียวกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตในธุรกิจสายการบิน แล้วนำข้อมูลตัวอย่างที่ได้
จากการเก็บรวบรวมแบบสอบถามมาทำการศึกษาและ
วิเคราะห์ผลที่ได้  
       3.5 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห ์

 3.5.1. ค่าความถ่ี (Frequency) และร้อยละ 
(Percentage) เพ่ือใช้อธิบายความถ่ีและร้อยละของข้อมูล
ที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม  

  3.5.2 ค่าเฉลี่ย (Sample Mean) เพ่ืออธิบาย
ค่าเฉลี่ยของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 ข้อมูล
เก่ียวกับคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความ
ต้องการของผู้ใช้บัณฑิตในธุรกิจสายการบิน เกณฑ์ในการ
แปลความหมายของคะแนน  

  3.5.3 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation; S.D.) เพ่ือใช้อธิบายค่าความแปรปรวนของ
ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามส่วนที่ 2 ข้อมูลเก่ียวกับ
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามความต้องการของ
ผู้ใช้บัณฑิตในธุรกิจสายการบิน 
 
4. ผลการวิจัย 
  4.1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากการศึกษาข้อมูลทั่วไปของพนักงานของธุรกิจการบิน
กลุ่มตัวอย่างจำนวน 75 คน ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศ
ชายจำนวน 20 คน (ร้อยละ 26.7) และเพศหญิงจำนวน 
55 คน (ร้อยละ73.3) ระดับตำแหน่งของพนักงานในธุรกิจ
การบินส่วนใหญ่ปฏิบัติงานในตำแหน่งระดับหัวหน้า
ปฏิบัติการจำนวนร้อยละ 80 รองลงมาคือผู้ระดับตำแหน่ง
บริหารระดับต้นจำนวน ร ้อยละ 18.7 และผู ้บร ิหาร

ระดับกลางคิดเป็นร้อยละ 1.3 ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป็นพนักงานในธุรกิจการบินที ่เป็นบริษัทเอกชน/
หน่วยงานเอกชน  ร้อยละ 76 รองลงมาคือรัฐวิสาหกิจ/
องค์กรมหาชน ร้อยละ 22.7 หน่วยงานของรัฐ/องค์กรใน
กากับของรัฐ ร้อยละ 1.3 และส่วนใหญ่พนักงานในธุรกิจ
การบินมีประสบการณ์ในการทำงานระยะเวลา1-3ปี ร้อย
ละ 56 รองลงมาค ือม ีประสบการณ์ ในการทำงาน
ระยะเวลา 10 ปีขึ้นไป ร้อยละ 28 และประสบการณ์ใน
การทำงานระยะเวลา 4-6 ปี ร้อย 
ละ10.7 และประสบการณ์ในการทำงานระยะเวลา  7-9 
ปี ร ้อยละ 5.3 ด้านความพึงพอใจในการทำงานของ
พนักงานในธุรกิจการบินพบว่าส่วนใหญ่มีระดับความพึง
พอใจมาก ร้อยละ 54.7 รองลงมาคือระดับความพึงพอใจ
ปานกลางคิดเป็นร้อยละ 21.3 และระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด ร้อยละ 20 และ ระดับความพึงพอใจน้อย มี
จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 4  
4.2 คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตใน
ธุรกิจสายการบิน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตารางที่ 1 ผลสำรวจความต้องการคุณลักษณะบัณฑิตที่
พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตในธุรกิจสายการบิน 
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จากตารางที่ 1 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยได้ผลดังน้ี  
ด้านคุณธรรม จริยธรรมมีค่าเฉลี่ย 4.374 ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.62 ด้านความรู ้ม ีค่าเฉลี ่ย 4.29 ค่าส ่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ด้านทักษะทางปัญญาค่าเฉลี่ย 
4.10 ค ่าส ่วนเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.60 ด ้านทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ 4.39 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  0.61 ด้านทักษะการวิเคราะห์
เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ มี
ค ่าเฉลี ่ย 3.97 ค่าส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.61 ด้าน
ความรู้และคุณลักษณะเฉพาะอาชีพมีค่าเฉลี ่ย 3.48 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ากับ 0.78 
 
ตารางที่ 2  แสดงค่าเฉลี่ย ( X  ) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ( S.D. ) ของคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
บัณฑิตด้านทักษะภาษาต่างประเทศ  

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต

ด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

ระดับทักษะ 

ค่าเฉลี่ย 
( X  ) 

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ( S.D. ) 

ความหมาย 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้านการฟัง 

2.78 0.55 ดี 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้านการพูด 

2.88 0.55 ดี 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้านการอ่าน 

2.89 0.51 ดี 

ทักษะภาษาอังกฤษ 
ด้านการเขียน 

2.57 0.52 ดี 

ค่าเฉลี่ยทักษะ
ภาษาอังกฤษ 

2.78 0.53 ดี 

ทักษะภาษาจีนและ
ญ่ีปุ่นด้านการฟัง 

1.96 0.57 ปานกลาง 

ทักษะภาษาจีนและ
ญ่ีปุ่นด้านการพูด 

1.92 0.65 ปานกลาง 

ทักษะภาษาจีนและ
ญ่ีปุ่นด้านการอ่าน 

1.52 0.59 ปานกลาง 

ทักษะภาษาจีนและ
ญ่ีปุ่นด้านการเขียน 

1.14 0.63 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยทักษะ
ภาษาจีนและญ่ีปุ่น 

1.635 0.61 ปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยรวมทักษะ
ภาษาต่างประเทศ 

2.2 0.57 ดี 

 
 
จากตารางที่ 2.7 ผลการวิเคราะห์หาค่าเฉลี่ยด้านทักษะ
ภาษาต่างประเทศ ได้ผลดังน้ี ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 2.2 ค่าส่วน

คุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษา
แห่งชาติ 

ระดับความต้องการ 

ค่าเฉลี่ย  
X   

ค่าส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 ( S.D. ) 

ความ 
หมาย 

1. ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

4.374 0.62 มาก 

2. ด้านความรู้    4.29
  

0.61 มาก 

3. ด้านทักษะทาง
ปัญญา 

4.10 0.60 มาก 

4. ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 

4.39 0.61 มาก 

5. ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิงตัวเลข 
การสื่อสาร และการ
ใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

3.97 0.61 มาก 

6. ด้านความรู้และ
คุณลักษณะเฉพาะ
อาชีพ  

3.48 0.78 ปาน
กลาง 
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เบ ี ่ ย ง เบนมาตรฐาน เท ่ าก ับ  0 .57 ระด ับท ักษะ
ภาษาต่างประเทศของบัณฑิตอยู่ในระดับดี 
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆทีเ่ก่ียวกับคุณลักษณะ
บัณฑิตที่ท่านต้องการ 

ผู ้ตอบแบบสอบถาม ได้แสดงข้อคิดเห ็นว่า 
ต้องการบัณฑิตที ่มีความอดทนต่อสภาวะการทำงาน
ภายใต้สถานการณ์ที ่กดดัน  บัณฑิตควรมีมารยาทและ
เป ็นม ิตรต่อผ ู ้ โดยสารและเพื ่อนร่วมงาน รวมทั ้งมี
บุคลิกภาพที่ดีในการแต่งกายและลักษณะท่าทาง หาก
บัณฑิตอยู่ในสถานการณ์ที่คับขัน ควรมีความกล้าตัดสินใจ 
นอกจากนี้ความสามารถในการทำงานเป็นทีมและมีไหว
พริบในการทำงาน พร้อมกับความมั่นใจในตนเองในการ
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างดี ซ ึ ่งเป็นทักษะและ
คุณลักษณะที่สำคัญในการเข้าสู่การทำงานด้านบริการสาย
การบิน และบัณฑิตควรได้รับการฝึกฝนก่อนเข้าสู ่การ
ทำงานจริง  
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
    5.1 สรุปผลการวิจัย 
 จากคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ทั้ง 6 ด้าน 
คุณลักษณะบัณฑิตด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
และความรับผิดชอบเป็นทักษะที่ธุรกิจการบินต้องการ
มากท่ีสุด ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.39 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
เท่ากับ 0.61 รองลงมาคือ ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.374 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.62 และด้านความรู ้ ค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 4.29 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน เท่ากับ 0.61 ด้านทักษะทางปัญญา 
ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.10 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 
0.60 ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร และ
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ค่าเฉลี ่ย เท่ากับ 3.97 ค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.61 และด้านความรู้และ
คุณลักษณะเฉพาะอาชีพ ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 3.48 ค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  เท่ากับ 0.78  ส่วนทักษะต่างประเทศ
ได้แก่ ภาษาอังกฤษ จีน ญ่ีปุ่นเป็นทักษะที่จำเป็นต่อความ
ต้องการของธุรกิจการบิน โดยทักษะภาษาอังกฤษสามารถ
ฟัง พูด อ่าน เขียนได้ระดับดี และภาษาจีนและญี ่ปุ่น 
สามารถฟัง พูด อ่าน เขียนได้ระดับปานกลาง 
2. อภิปรายผลการวิจัย 

 จากการศึกษาความต้องการคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตที ่จะปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน มี
ความต้องการระดับมาก อันดับหนึ ่ง ค ือ ด้านทักษะ
ความส ัมพันธ ์ระหว ่างบ ุคคลและความร ับผ ิ ดชอบ 
รองลงมา คือ ด้านความมีคุณธรรมและจริยธรรม ส่วน
ด้านความรู้ โดยรายละเอียดเป็นดังน้ี 
 1. ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและ
ความรับผิดชอบ พบว่า ธุรกิจการบินให้ความสำคัญใน
ด้านนี้มากที่สุด โดยเฉพาะด้านความสัมพันธ์ระหว่าง
บุคคลนั้น บัณฑิตควรการมีสัมมาคารวะ มารยามที่ดีงาม 
และอ่อนน้อมถ่อมตน และด้านความรับผิดชอบต่อการ
กระทำของตนและของกลุ่มเพราะว่าความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติงานเป็นสิ่งสำคัญในการดำเนินงานให้ออกมา
สำเร็จลุล่วง ซึ ่งงานในธุรกิจสายการบินต้องการความ
รบัผิดชอบสูงในงานที่ต้องทำงานแข่งขันกับเวลาและความ
ปลอดภัยของผู้โดยสาร เช่นเดียวกับงานวิจัยของอาคม 
เผือกจันทึก (2553) พบว่าคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
นักศึกษาฝึกงานที่สถานประกอบการต้องการอันดับแรก
คือ ด้านความรับผิดชอบ เพราะว่าในการปฏิบัติงานทุก
อย่างเพื ่อให้งานมีคุณภาพและสำเร็จตามวัตถุประสงค์
ที่ตั้งไว้ ความรับผิดชอบต่อหน้าที่หรืองานที่ปฏิบัตินับว่า
เป็นหัวใจที่สำคัญย่ิง มนูญ สุตีคา (2545) ที่พบว่าลักษณะ
ที่พึงประสงค์ด้านความรับผิดชอบเป็นลักษณะพึงประสงค์
ที่สถานศึกษาและสถานประกอบการให้ความสำคัญและ
เป็นที่ต้องการมากที่สุด สอดคล้องกับ Brown (มังกร หริ
รักษ์, 2536 อ้างถึงในอาคม เผือกจันทึก, 2553) ได้กล่าว
ว่า คุณลักษณะด้านความรับผิดชอบ หมายถึง ทำงาน
ขันแข็ง การต่อสู ้กับอุปสรรค มีความเชื ่อมั ่นในตนเอง 
ความไว้ใจได้ โดยมีความปรารถนาที่จะทำงานนั้นให้ดี
ย่ิงข้ึน ดังน้ัน ความรับผิดชอบเป็นคุณลักษณะที่จำเป็นต่อ
การทำงานในองค์กร 
 2. ด้านความมีค ุณธรรมและจริยธรรม เป็น
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ที ่สถานประกอบการต้องการ
มากที่สุด คือ ความตรงต่อเวลา รับผิดชอบต่อการนัด
หมายและงานที่ได้รับมอบหมาย เพราะเวลาเป็นสิ่งสำคัญ
ในการปฏิบัติงานในธุรกิจการบิน เพราะการเดินทางมี
ปัจจัยเรื่องเวลาเป็นสิ่งกำหนดความพึงพอใจของผู้โดยสาร
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และน่าเชื่อถือขององค์กรสายการบินนั้นๆ อีกทั้งลักษณะ
การปฏิบัติงานในธุรกิจการบินมักจะถูกกำหนดตารางเวลา
ด้วยช่วงเวลาที่แตกต่างกันในแต่ละวัน ดังนั้นผู้ที่จะเข้า
ทำงานในธุรก ิจการบ ินจำต ้องม ีความตรงต่อ เวลา 
สอดคล้องกับ พิชัย สารภักดิ์ (2556) ผลการศึกษาวิจัย
คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของผู้ใช้บัณฑิตพบว่ามี
ค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุดทุกข้อจากสูงสุดไปหาต่ำสุด 
3 อันดับ ได้แก่ องค์ประกอบด้านคุณธรรม จริยธรรม ซึ่ง
องค์ประกอบย่อยได้แก่ มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน 
มีความรับผิดชอบในการทำงาน และ มีความเต็มใจรับงาน
ท ี ่ ได ้ ร ั บมอบหมาย ด ั งน ั ้ น  ค ุณธรรม จร ิ ยธรรม 
จรรยาบรรณ เป็นสิ่งสำคัญในการทำงานซึ่งควรสอดแทรก
ในเน้ือหาวิชาท่ีมีการเรียนการสอนทุกรายวิชา 
  3. ด้านความรู้ เป็นคุณลักษณะที่ธุรกิจการบิน
ต้องการเป็นอันดับที่สาม โดยองค์ประกอบด้านความรู้ที่
ต้องการมากท่ีสุดคือ  มีความรู้รอบตัวและสถานการณ์โลก
ในปัจจุบัน ชลีฉัตร วรมาลี (2557) การคัดเลือกพนักงาน
เข ้าทำงานในสายการบินจำเป ็นต้องมีกระบวนการ
สัมภาษณ์เพื่อวัดความรู้รอบตัวอันแสดงถึงการมีไหวพริบ 
มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ ใฝ่รู้และชอบเรียนรู้สิ่ง
ต่างๆรอบตัวของผู้สมัครงาน ความรู้รอบตัวและไหวพริบ
เป ็นส ิ ่งสำค ัญในการทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
เนื ่องจากพนักงานสายการบินจะต้องพบปะกับบุคคล
มากมายหลากหลายเชื ้อชาติพันธุ ์ ดังนั ้นการมีความรู้
รอบตัวจะสามารถช่วยให้เอาตัวรอดในสังคมการทำงานได้ 
 4.ทักษะด้านปัญญา เป็นคุณลักษะบัณฑิตที่
ธุรกิจการบินต้องการเป็นอันดับที่สี่ ซึ่งความต้องการดา้น
ปัญญาที ่ต ้องการมากที ่ส ุดค ือ ความสามารถในการ
ตัดสินใจเลือกทางเลือกที่สอดคล้องกับสถานการณ์เฉพาะ
หน้า ในการทำงานเก ี ่ ยวก ับสายการบ ิน  กล ่าวคือ
ผู ้ปฏิบัติงานจำเป็นต้องประสานงานกับลูกค้า เพื ่อน
ร่วมงาน นายจ้าง หรือปัญหาจากการทำงานของตนเอง 
พิมพร ศะริจันทร์ (2554) กล่าวเสริมว่า เพ่ือให้การทำงาน
ลุล่วงสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ ผู้ปฏิบัติงานจะต้องนำ
ความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ที่สั่งสมประกอบกับไหว
พริบ รวมถึงการกล้าตัดสินใจนำมาประยุกต์ใช้ในการ

ตัดสินใจเพ่ือแก้ปัญหาที่เกิดข้ึนโดยให้เกิดความเสียหายแก่
ทุกฝ่ายน้อยที่สุด 
 5. ด้านทักษะการวิเคราะห์เช ิงตัวเลข การ
สื ่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นคุณลักษะ
บ ัณฑ ิตท ี ่ ธ ุ รก ิ จการบ ินต ้องการ เป ็นอ ันด ับท ี ่ห้ า 
องค์ประกอบย่อยของทักษะด้านนี้ที่ต้องการมากที่สุดคือ
ทักษะทางภาษา น่ันคือผู้ปฏิบัติงานสามารถเลือกใช้ภาษา
ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม จากงานวิจัยพบว่าธุรกิจการ
บ ินต ้องการท ักษะภาษาต ่างประเทศ โดยเฉพาะ
ภาษาอังกฤษที ่บ ัณฑิตจะต้องมีความสามารถในการ
สื่อสารได้ในระดับดี เน่ืองจากขณะปฏิบัติงานน้ันพนักงาน
ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสนทนาสื่อสารกับผู ้โดยสาร
ชาวต่างชาติ อีกทั้งภาษาอังกฤษยังเป็นภาษากลางที่ใช้
ติดต่อสื ่อสารทั ้งในและนอกองค ์กรการบ ินระหว่าง
ประเทศ ส่วนทักษะภาษาที่ 3 ของพนักงานที่ธุรกิจการ
บินต้องการ ได้แก่ ภาษาจีนและภาษาญี่ปุ ่น ซึ ่งระดับ
ความสามารถในการสื ่อสารทั้งทักษะฟัง พูด อ่านและ
เขียนของทั้งสองภาษาอยู่ในระดับกลาง กล่าวอีกนัยหน่ึง
คือ พนักงานสามารถสื่อสารโต้ตอบกับเจ้าของภาษาพอ
เข้าใจ สอดคล้องกับ วิภาดา  อิงคนารถ (2558)  ภาษาที่
สามเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดสำหรับอาชีพแอร์โฮสเตส-สจ๊วต 
ไม่ว่าจะเป็นภาษาอังกฤษ ญ่ีปุ่น หรือภาษาจีน เพราะเป็น
นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่สื่อสารด้วยภาษา 3 ภาษานี้เป็น
หลัก 
 6. ด้านความรู ้และคุณลักษณะเฉพาะอาชีพ 
ธุรกิจการบินมีระดับความต้องการคุณลักษณะที ่พึง
ประสงค์ของบัณฑิตด้านความรู ้และคุณลักษณะเฉพาะ
อาชีพอยู่ในระดับปานกลาง องค์ประกอบย่อยของทกัษะ
ด้านน้ีที่ต้องการมากท่ีสุดคือ มีความรู้ด้านการจัดการและ
การปฏิบัติงานธุรกิจการบินและมีประสบการณ์ในสายงาน
บริการ เน่ืองจาก การทำงานในธุรกิจการบินไม่จำเป็นต้อง
ใช้ทักษะวิชาชีพเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่ง แต่หากมี
ประสบการณ์การทำงานจะทำให้ผู้ปฏิบัติงานเรียนรู้งาน
และปรับตัวเข้ากับหน้าท่ีความรับผิดชอบได้รวดเร็ว  
 ดังน ั ้น หล ักส ูตภาษาอังกฤษธุรก ิจ สาขา
บริหารธุรกิจ ควรจัดการเรียนการสอนเพื่อเตรียมความ
พร้อมให้แก่นักศึกษาที่สนใจในทำงานด้านธุรกิจการบิน 
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โดยเน้นให้นักศึกษามีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มี
ค ุณธรรมและจริยธรรม รวมทั ้งมีบุคลิกภาพที ่ดีและ
มารยาทที่ดีงาม ในด้านทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศใน
การติดต่อสื ่อสาร ควรเน้นฝึกทักษะภาษาอังกฤษและ
ภาษาต่างประเทศอื่นๆ เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น เป็นต้น 
เพ ื ่อใช้ ในการต ิดต ่อส ื ่อสารก ับผ ู ้ โดยสารต่างชาติ  
นอกจากน้ีควรสนับสนุนให้นักศึกษาทุกคนทดสอบเพ่ือวัด
ระดับภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (Test of English for 
International Communication -  TOEIC)   ซ ึ ่ ง เ ป็ น
เสมือนการรับรองความสารถภาษาอังกฤษและเพ่ิมโอกาส
ในการได้งานทำด้านสายบินอีกด้วย 
 
3. ข้อเสนอแนะ 
  3.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

1. คุณลักษณะของบัณฑิตด้านทักษะทางภาษา
ซึ่งถือว่ามีความสำคัญอันดับแรกที่บัณฑิตจำเป็นต้องใช้
ในการทำงานเพ่ือสื่อสารและปฏิสัมพันธ์กับผู้อื่น
โดยเฉพาะชาวต่างชาติ แม้มหาวิทยาลัยจะดำเนินการ
ผ่านรายวิชาในกลุ่มชีพพ้ืนฐานของการศึกษาไว้อย่าง
เหมาะสมแล้ว แต่ประสิทธิผลก็ยังไม่เกิดข้ึน จึงควร
ดำเนินการสอนภาษาโดยเน้นทักษะการสื่อสาร หรือ
ดำเนินกิจกรรมอื่นๆเพ่ือกระตุ้นให้นักศึกษาตระหนัก
ความสำคัญและพัฒนาความสามารถทางภาษาตนเอง 
เช่น การจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมการทดสอบ
ภาษาอังกฤษ Test of English for International 
Communication - TOEIC 

2.  ค วร จ ั ดก ิ จ ก ร รมส ่ ง เ ส ร ิ มด ้ าน  E.Q 
(Emotional Quotient) หรือ เชาว์อารมณ์ (Emotional 
Intelligence) สอดแทรกในทุกรายวิชาท ี ่สอน เพ่ือ
ส่งเสริมทักษะทางสังคม ความรับผิดชอบและทักษะ
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความสามารถที่เอาใจเขามา
ใส่ใจเราตระหนักรู้ถึงสิ่งที่คนอื่นกำลังรู้สึก ทัศนคติที่ดีใน
การทำงาน  

3. ควรส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าเพิ ่มเติม
ความรู ้รอบตัวและสถานการณ์ในปัจจุบัน และการ
จ ัดการประสบการณ์ร ่วมระหว่างความร ู ้และการ
ปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการ 

3.2 ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
 1. สำรวจคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ตาม
ความต้องการของธุรกิจการท่องเท่ียวหรือโรงแรม เป็นต้น 
 2. สำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการ
ต ่าง  ๆ ท ี ่ ร ับน ักศ ึกษาฝ ึกสหก ิจศ ึกษา สาขาว ิชา
ภาษาอังกฤษธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา เชียงใหม่ หลังจากการฝึกสหกิจศึกษาเสร็จสิ้น
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การสร้างข่ายงานกิจกรรมเพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการควบคุมโครงการ โดยใช้เทคนิค CPM 
กรณีศึกษา พัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ในเขตลาดกระบัง 

The Constructions Activity Network to Increase Project Control Efficiency Using CPM Techniques. A Case 
Study of Herbal Soap Product Development in Lat Krabang. 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษากิจกรรมเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมและพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร โดยใช้
เทคนิควิธีการหาเส้นทางวิกฤต (CPM) ซึ่งมีวิธีการดำเนินการวิจัย โดยอ้างอิงข้อมูลการทำงานจริง จากผลิตภัณฑ์ที่มีการผลิตมา
ก่อนหน้า เพ่ือลดความคลาดเคลื่อนของข้อมูล และนำมาวิเคราะห์ร่วมกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์ในปัจจุบัน 
 ผลการวิจัยพบว่า สาเหตุที่ทำให้เกิดการดำเนินการล่าช้าในกิจกรรมการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สบู่สมุนไพร อันเน่ืองข้อจำกัด
บางอย่าง อาทิ เช่น นำเสนอผลิตภัณฑ์ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ส่งตัวอย่างผลิตภัณฑ์  Screening main pkg  ร่วมกับผลิตภัณฑ์สบู่
สมุนไพร  ลูกค้า approved main pkg  ออกแบบ secondary pkg  Proof main pkg กับ secondary pkg ร่วมกัน  Trial run 
และ Transit test 
 
คำสำคัญ: Critical Path Method, เส้นทางวิกฤต, ผังก้างปลา 
 

Abstract 
          This research aimed to study activities to increase the efficiency of the control and development of 
herbal soap products using the Critical Path Method (CPM) technique. The research method was initially started 
with the previous study to avoid data discrepancies and analyze its current product development. 
               The finding showed that the reasons why the delay for production development could be from the 
limitations of product presentation as in screening the main pkg, approved main pkg design with secondary pkg,  
Proof main pkg with secondary pkg together a Trial run and Transit test. 
 
Keywords: Critical Path Method, Crisis path, fishbone drawing 
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1. บทนำ  
 ในปัจจุบันแนวโน้มของผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร เป็น
ที่นิยมในหมู่ประชาชนชาวไทย โดยเฉพาะวัยรุ่น เนื่องจาก
ส่วนประสมในปัจุบันมีการผสม น้ำหอม สารเคมี ทำให้เกิด
แพ้ง่าย ดังนั้นจึงไม่แปลกที่ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร จะเป็นที่
ต้องการใช้ในหมู่วัยรุ่น  
 นอกจากนี้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ใน
เขตลาดกระบัง เป็นลักษณะที่มีการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่
อย ่างต ่อเน ื ่อง และมีช ่องทางการขายสินค ้าค ่อนข้าง
หลากหลาย ซึ่งปัจจัยดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ต้องมีการพัฒนา 
เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า ในขณะเดียวกันทำ
ระยะเวลาในการวิจัยหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ น้อยลง 
เป็นผลให้ต้องพัฒนาผลิตภัณฑ์บนเงื่อนไขของเวลาที่จำกัด 
โดยปัจจุบันระยะเวลาในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้ได้
ผลิตภัณฑ์ใหม่และทันต่อความต้องการของลูกค้าจะอยู ่ใน
ข่วง 2 – 3 เดือน 
 ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นงานที่มีกิจกรรมย่อยที่
เกี่ยวข้องจำนวนมาก มักมีลาดับการทำก่อน-หลัง อีกทั้งมี
ความต้องการทรัพยากรในการทำงานที่แตกต่างกัน การ
วางแผนกำหนดลำดับในการทางานที่ดีจะช่วยลดเวลาสูญ
เปล่าของโครงการ ตลอดจนลดต้นทุนในการดำเนินได้ จึง
นำเอาเทคนิค CPM (Critical Path Method) มาประยุกต์ใช้ 
เพ่ือช่วยทำให้โครงการวิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่เป็นไปตาม
แผน มีประสิทธิภาพ เป็นระบบและสามารถติดตามสถานะ
ของโครงการได้ ส่งผลให้ผู้ควบคุมโครงการสามารถควบคุม
ระยะเวลา ทร ัพยากร ในการดำเน ินงานได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพและทำให้โครงการสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 1. ทฤษฎีแผนผังก้างปลา  
แผนผังก้างปลาหรือเรียกว่า แผนผังสาเหตุและผล (Cause 
and Effect Diagram หร ือเร ียกย ่อว ่า C – E Diagram ) 
โดยแผนผังสาเหตุและผลเป็นแผนผังที่แสดงถึงความสัมพันธ์
ระหว่างปัญหา (Problem) กับ สาเหตทั้งหมดที่เป็นไปไดท้ี่่

อาจก่อให้เกิดปัญหาน้ัน ๆ (Possible Cause) แผนผังสาเหตุ
และผลในช ื ่อของ "ผ ังก ้างปลา (Fish Bone Diagram)" 
เนื่องจากหน้าตาแผนภูมิมีลักษณะคล้ายปลาที่เหลือแตก่้าง
หรือหลายๆคนอาจรู้จักในชื่อของแผนผังอิชิกาว่า (Ishikawa 
Diagram) ซึ่งได้รับการพัฒนาครั้งแรกเมื่อปีค.ศ. 1943 โดย
ศาสตราจารย์คาโอรุอิชิกาวา่ แห่งมหาวิทยาลัยโตเกียว  
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพ ื ่อหาเส ้นทางว ิกฤติของก ิจกรรมพัฒนา
ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร 
ประโยชน์ของการใช้ผังก้างปลา  
 1. ใช้เป็นเครื่องมือในการระดมความคิดของทุก
คนในกลุ่ม  
 2. แสดงให้เห็นสาเหตุต่าง ๆของปัญหาของผลที่
เกิดข้ึนทีม่ีมาอยา่งต่อเน่ืองจนถึงจุดสำคัญที่จะนำไปปรับปรุง
แก้ไข  
 3. แผนผังนี ้สามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์
ปัญหาต่าง ๆ ได้มากมายทั้งในหน้าที ่การงานสังคมและ
ชีวิตประจำวัน  
โครงสร้างของผังก้างปลา  
ผังก้างปลาหรือผังแสดงเหตุและผล ประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
คือ  
 1. ส่วนโครงกระดูกที่เป็นตัวปลา ซึ่งรวบรวมปัจจัย
อันเป็นสาเหตุของปัญหา  
 2. ส่วนหัวปลา เป็นข้อสรุปของสาเหตุที่เป็นปัญหา  
 โดยการเขียนผังก้างปลา นิยมเขียนหัวปลาอยู่ทาง
ขวามือ และตัวปลาอยู่ทางซ้ายมือเสมอ  
ขั้นตอนการสร้างผังก้างปลา  
 1. กำหนดปัญหาหลักที่เกิดขึ ้นไว้บริเวณหัวปลา
ทางขวามือ  
 2. กำหนดกลุ่มปัจจัยที่ทำให้เกิดปัญหาน้ัน ๆ  
 3. ระดมความคิดเพ่ือวิเคราะห์สาเหตุต่าง ๆ ในแต่
ละปัจจัย (อ้างอิงตามหลัก 4M 1E) [1]  
  3.1 M – Man คนงาน หรือพนักงาน 
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  3 .2  M – Machine เคร ื ่ อ งจ ักรหรือ
อุปกรณ์ 
  3.3 M – Material วัตถุดิบหรืออะไหล่ 
หรืออุปกรณ์อื่น ๆ ท่ีใช้ในกระบวนการ 
  3.4 M – Method กระบวนการทำงาน 
  3.5 E – Environment อากาศ สภานที่ 
ความสว่างหรือบรรยากาศในการทำงาน 
 4. จัดลำดับความสำคัญของสาเหตุ 
 5. ใช้แนวทางการปรับปรุงที่จำเป็น 
 
2. ทฤษฎีการวิเคราะห์เพื่อหาเส้นทางวิกฤต CPM  
(critical path analysis)  
 เป็นการวิเคราะห์หาเส้นทางวิกฤตเพ่ือทำให้ทราบ
ถึงเวลาแล้วเสร็จของโครงการ และทำให้ทราบกิจกรรมที่
เป็นกิจกรรมวิกฤต ซึ่งจะทำไปสู่การวางแผนตัดสินใจเพ่ือ
ควบคุม หรือเร่งรัดให้โครงการเป็นไปตามแผนต่อไป  
ในการคำนวณหาเส้นทางวิกฤต มีนิยามต่าง ๆ ที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ดังต่อไปน้ีคือ  
 1.  เวลาเร ิ ่มต ้นเร ็วท ี ่ส ุด (earliest start, ES) 
หมายถึง เวลาเร็วที่สุดที่กิจกรรมจะสามารถเริ่มต้นทำได้  
 2. เวลาแล้วเสร็จเร็วที ่สุด (earliest finish, EF) 
หมายถึง เวลาเร็วที่สุดที่กิจกรรมสามารถทำเสร็จได้  
 3. เวลาเริ่มต้นช้าท่ีสุด (Latest start, LS) หมายถึง 
เวลาช้าที่สุดที่กิจกรรมจะสามารถเริ่มต้นได้ โดยไม่ทำให้
เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าไปกว่าท่ีวางแผนไว้  
 4. เวลาแล ้วเสร ็จช้าที ่ส ุด (Latest finish, LF) 
หมายถึง เวลาช้าที่สุดที่กิจกรรมจะสามารถทำเสร็จได้ โดย
ไม่ทำให้เวลาแล้วเสร็จของโครงการล่าช้าไปกว่าท่ีวางแผนไว้  
 5. เวลาลอยตัวอิสระ (free float, FF) หมายถึง 
เวลาที ่ก ิจกรรมสามารถเลื ่อนเวลาเริ ่มต้นหรือทำล่าช้า
ออกไปจากท่ีกำหนด โดยไม่มีผลกระทบที่จะทำให้เวลาแล้ว
เสร็จของโครงการเสร็จล่าช้ากว่ากำหนด และไม่มีผลทำให้
กำหนดเวลาเริ่มต้นของกิจกรรมอื่นที่ตามหลังต้องเลื่อนตาม
ไปด้วย 

 6. เวลาลอยตัวรวม (total float, TF) หมายถึง 
เวลาที ่ก ิจกรรมสามารถเลื ่อนเวลาเริ ่มต้นหรือทำล่าช้า
ออกไปจากท่ีกำหนด โดยไม่มีผลกระทบที่จะทำให้เวลาแล้ว
เสร็จของโครงการเสร็จล่าช้ากว่าท่ีกำหนด แต่อาจทำให้เวลา
เริ่มต้นเร็วที่สุดของกิจกรรมที่ตามหลังเลื่อนตามไปด้วย 
 ดังน้ันเส้นทางวิกฤต (critical path) คือเส้นทางที่
ประกอบด้วยกิจกรรมที่มีเวลาลอยตัวเป็นศูนย์ โดยที่ CPM 
เนื่องจากในการคำนวนจำเป็นต้องใช้เวลาในการดำเนินการ
ที ่แน่นอนของกิจกรรมน้ัน ๆ จึงเหมาะกับลักษณะของ
โครงการที่มีข้อมูล หรือเคยทำมาก่อน ซึ่งมีความชำนาญ ใน
วิจัยนี ้จึงนำเทคนิค CPM มาประยุต์ใช้ เพื ่อวิเคราะห์หา
เส้นทางวิกฤตของกิจกรรม 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู ่สมุนไพร เป็นเพียงการ
ควบคุมโดยยึดจากระยะเวลา แต่ไม่มีการวิเคราะห์ แผนใน
การติดตามหรือควบคุมแต่ละกิจกรรมอย่างเป็นลำดับ ส่งผล
ให้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ที่มีการนำเสนอลูกค้า
เกิดค่าใจ้จ่ายส่วนเกินในการดำเนินการส่งมอบ เพื่อส่งมอบ
สินค้าให้ลูกค้าได้ทันตามแผนเดิม ซึ ่งเกิดมาจากการที่ไม่
สามารถควบคุมกิจกรรมให้เป็นไปตามแผนได้ ผู้จัดทำจึงมี
แนวคิดที่จะเลือกใช้เทคนิคการหาเส้นทางวิกฤต โดยเริ่มจาก
การวิเคราะห์ปัญหาในพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร ด้วยผัง
ก้างปลา เป็นต้น โดยมีลำดับข้ันตอนดังน้ี  
 2.1 ศ ึกษาสภาพท ั ่ วไป และเก ็บข ้อม ูลของ
กรณีศึกษา ผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร 
 2.2 รวบรวมข้อมูล และวิเคราะห์ปัญหา  
 2.3 เก็บข้อมูลตัวอย่างการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่
สมุนไพร 
 2.4 วิเคราะห์ผลการดำเนินการ  
 2.5 สรุปผลการดำเนินการ และข้อเสนอแนะ 
 จากขั้นตอนการดำเนินงานวิจัยข้างต้น สามารถ
อธิบายเป็นแผนผังแสดงข้ันตอนการดำเนินงานวิจัยได้ดังน้ี 
 



170 
 

 

 

 
รูปที่ 1 แสดงข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย 
 
4. ผลการวิจัย  
 แผนกิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร
เป็นไปตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของกิจกรรม เวลาและความสัมพันธ์ของแต่ละกิจกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 

ลำดับ งาน กิจกรรม กิจกรรมก่อนหน้า 
เวลาท่ีใช้ 
(วัน) 

1 A นำเสนอผลิตภัณฑ์ 
สูบ่สมุนไพร 

- 7 

2 B ปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 
สบู่สมุนไพร 

A 10 

3 C ส่งตัวอย่ำงสำหรับพิจำรณำและ approved B 7 

4 D Screening function สำหรับ main pkg - 2 

5 E นำเสนอmain pkg D 10 
6 F Function test สำหรับ main pkg E 7 

7 G Screening main pkg ร่วมกับผลิตภัณฑ์สบู่สมุนไพร C,F 14 

8 H ลูกค้ำ approved main pkg G 7 
9 I ออกแบบ artwork สำหรับ main pkg H 5 

10 J ออกแบบ secondary pkg H 3 

11 K Proof artwork I,J 3 
12 L Proof main pkg กับ secondary pkg ร่วมกัน H,J 7 

13 M Trial run K,J 5 

14 N Transit test M 5 

 จากตารางที่ 1 สามารถแบ่งกิจกรรมออกเป็น
กิจกรรมย่อย ๆ โดยมีกิจกรรม A เป็นกิจกรรมเริ่มแรก 
และมีกิจกรรม N เป็นกิจกรรมสุดท้าย ซึ่งสามารถเขียนข่าย
กิจกรรมได้ดังรูปที่ 
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รูปที่ 2 แสดงกิจกรรมข่ายงานในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
 จากทฤษฎีของเทคนิค CPM ที่กล่าวไว้ก่อนหน้าว่า 
เส้นทางวิกฤต (critical path) คือเส้นทางที ่ประกอบด้วย
กิจกรรมที่มีเวลาลอยตัวเป็นศูนย์ ดังนั ้นตามตารางที ่ 2 
สามารถระบุได้ว่าเส้นทางวิกฤต หรือกิจกรรมวิกฤตของการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ อยู่ที่กิจกรรม A > B > C > G > H > 
J > L > M > N โดยระยะเวลาในการพัฒนาสินค้าทั้งหมด
อยู่ที่ 65 วัน 
 

 
 
รูปที่ 3 แสดงให้เห็นกิจกรรมวิกฤตในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
 
 จากกิจกรรมวิกฤตดังกล่าวมีทั้งหมด 9 กิจกรรม 
ซึ่งแบ่งออกเป็น  
 1. ก ิจกรรมที ่เก ี ่ยวข ้องก ับสูตรผลิตภ ัณฑ์ 6 
กิจกรรม คือ กิจกรรม A, B, C, G, H และ M  
 2. กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ Secondary packaging 
3 กิจกรรม คือ กิจกรรม J, L และ N  
ซึ่งจากการวิเคราะห์โดยใช้ผังก้างปลาก่อนกน้านี้ แสดงให้
เห็นว่ามีสาเหตุที่ทำให้เกิดการดำเนินการล่าช้าได้ในกิจกรรม
เหลานี้ อันเนื่องข้อจำกัดบางอย่าง อาทิ เช่น ความชำนาญ
หรือประสบการณ์ในการดำเนินการ ดังนั ้นจึงควรมีการ
ควบคุมในกิจกรรมเหล่าน้ีอย่างเคร่งครัด 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 กิจกรรมวิกฤตทั้ง 9 กิจกรรมเหล่านี้สอดคล้องกับ
ปัญหาที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล และการวิเคราะห์ถึง
สาเหตุของปัญหาโดยใช้ผังก้างปลาแล้ว ดังนั้นจึงสามารถ
บอกได้ว่ากิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสูตรตัวยาสมุนไพร ควร
ได้รับการควบคุมการดำเนินการให้เป็นไปตามแผน เน่ืองจาก
หากกิจกรรมเหล่าน้ีล่าช้ากว่าแผน จะทำให้ส่งผลกระทบต่อ
ก ิจกรรมอื ่น ๆ และก ่อให ้เก ิดค ่าใช ้จ ่ายในการขนส่ง
ผลิตภัณฑ์แบบ Air freight ไปถึงลูกค้า เพื ่อให้ไม่กระทบ
แผนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ และเพื ่อเป็นการรักษาความ
เชื่อมั่นของลูกค้าท่ีมีของบริษัทผู้ผลิต 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบค ุณมหาวิทยาล ัยกร ุงเทพส ุวรรณภ ูม ิที่
สนับสนุนทางด้านงานวิจัย 
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บทคัดย่อ  
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพิจารณาหาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่เก่ียวข้องในการเลือกใช้บริการสายการบิน

กรณีเดินทางภายในประเทศ ผลการวิจัยเป็นการผสมผสานระหว่างผลเชิงปริมาณและคุณภาพ การศึกษาเริ่มจากการรวบรวม
ปัจจัยจากงานวิจัยที ่ผ ่านมา รวมถึงสัมภาษณ์เชิงล ึกพนักงานแผนกการตลาดหรือบริการลูกค้าของสายการบิน ที ่มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี จำนวน 7 คน จากนั้นใช้ทฤษฎีการวัดค่าความสอดคล้องระหว่างปัจจัยกับวัตถุประสงค์ด้วย
แบบสอบถาม ซึ่งเป็นกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียวกันกับขั้นตอนแรก ผลการประเมินพบว่าปัจจัยที่จะนำมาศึกษาต่อ ซึ่งมีค่าดชันี
ความสอดคล้องต้ังแต่ 0.50 มี 5 ปัจจัย ได้แก ่กระบวนการจัดการ ความปลอดภัย การบริการ ราคาต๋ัวโดยสาร และลักษณะ
ทางกายภาพ จากนั ้นทำการพิจารณาหาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยต่างๆ โดยสัมภาษณ์ผู ้โดยสารที ่เคยเดินทาง
ภายในประเทศมากกว่า 60 เที่ยวบิน ภายใน 5 ปี จำนวน 25 คน แล้วนำข้อมูลเข้าสู่กระบวนการลำดับชั ้นเชิงวิเคราะห์ 
ผลการวิจัยพบว่ากลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญกับปัจจัยการบริการของพนักงานมากที่สุด รองลงมาคือกระบวนการจัดการ 
ความปลอดภัย ราคาต๋ัวโดยสาร และลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ  
 
คำสำคัญ: การให้น้ำหนักความสำคัญของปัจจัย การเลือกใช้บริการสายการบิน การขนส่งทางอากาศ 

 
Abstract  

The objective of this research was to consider the importance of weighting factors for airline services 
in domestic. This study was the mixed method between a quantitative and a qualitative approach. First, we 
collected the factors from past research and marketing and did an in-depth interview with seven customer 
service airline staff who experienced more than 10 years. The questionnaires were then developed to 
evaluated Item-Objective Congruence Index (IOC) for factors from the same sample group as the first step. 
The results of this study showed that five factors which obtained Item-Objective Congruence Index from 
the 0.05 level were as follows: process, safety, staff services, ticket price, and physical characteristics. The 
interview from twenty-five passengers who flew by domestic more than 60 flights within 5 years was done 
using the analytic hierarchy process (AHP). The results were revealed sequentially from the most important 
weighting factor to the least important weighting factor, as shown: staff services, process, safety, ticket price, 
and physical characteristics, respectively. 
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1. บทนำ  
1.1 ความเป็นมา 
 ธุรกิจการบิน เป็นธุรกิจที ่ใช้ต้นทุนและการ
ลงทุนที่สูง ผลกำไรต่ำ และต้องพยายามตอบสนองความ
ต้องการของลูกค้าท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาให้ได้ 
โดยธุรกิจการบินนี้จะมีความอ่อนไหวมาก หากต้องเผชิญ
กับสภาพเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน  

ข้อมูลจากสำนักการบินพลเรือนแห่งประเทศ
ไทย (2563) พบว่าในปี พ.ศ. 2562 มีผู ้โดยสารเลือก
เดินทางโดยเครื่องบินจำนวน 165,076,011 คน แบ่งเป็น 
ผู้โดยสารภายในประเทศ 76,253,599 คน และผู้โดยสาร
ระหว่างประเทศ 88,822,412 คน ซึ่งมีปริมาณเพิ่มขึ้นใน
ภาพรวมจากปี พ.ศ. 2561 ร้อยละ 0.02 ทั้งน้ีการโดยสาร
ทางอากาศในประเทศไทย มีสายการบินให้บริการทั้งหมด 
7 สายการบิน ประกอบด้วย สายการบินฟูลเซอร์วิส 

(Full-Service Airlines) 2 สายการบิน สายการบินต้นทุน
ต่ำ (Low Cost Airlines) 4 สายการบิน และสายการบิน
ในภูมิภาค (Regional Airlines) 1 สายการบิน ซึ่งถือได้ว่า
มีการแข่งขันที่สูง แต่ละสายการบินต่างดึงดูดลูกค้าให้เข้า
มาใช้บร ิการด้วยกลยุทธ์ต่างๆ เช ่น การส่งเสริมทาง
การตลาด การบริการที่ยอดเยี่ยม การให้สิทธิพิเศษตา่งๆ 
และการที ่จะสามารถทำให้ผ ู ้โดยสารพึงพอใจในการ
บริการในแต่ละสายการบินมีหลายด้านเช่นกัน เช่น 
มาตรฐานความปลอดภัย (Safety Standard) มาตรฐาน
การบร ิการ  (Services Standard) ค ่าใช ้จ ่ ายในการ
เดินทางต่อครั้ง เป็นต้น 

วัชร มานุพีรพันธ์ (2553) ศึกษาเกี่ยวกับระดับ
ความพ ึงพอใจต ่อป ัจจ ัยทางการตลาดบร ิการของ
ผู้ใช้บริการสายการบินไทยแอร์เอเชียของนักท่องเท่ียวชาว
ไทย ระบุว่าการศึกษาความพึงพอใจน้ันควรให้ความสำคัญ
กับปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การ
ส่งเสริมการตลาด การให้บริการของพนักงาน ระบบที่ใช้
ในการบริหารงาน และปัจจัยทางกายภาพ ต่อมารัฐนันท์ 
พุกภักดี (2558) ได้สำรวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ชาวไทยที่มีต่อสายการบินไทย มีการพิจารณาถึงปัจจัย

ด้านการบริการ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย ด้านการ
ส ่งเสร ิมการตลาด ด้านพนักงานสายการบ ิน ด ้าน
รูปลักษณ์ภายนอกของสายการบิน และกระบวนการ
จัดการ นอกจากน้ี มนสินี เลิศคชสีห์ (2559) ยังศึกษาถึง
ปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการสายการบินการบินไทย 
สำหรับการให้บริการภายในประเทศ พบว่า ส่วนใหญ่
เป็นไปในทิศทางเดียวกันกับงานวิจัยของวัชร มานุพีรพันธ์ 
(2553) และมนสินี เลิศคชสีห์ (2559) โดยมีปัจจัยด้าน
การทำกิจกรรมเพื่อสังคมเพิ่มเข้ามา จากงานวิจัยข้างต้น 
และจากการศึกษางานวิจัยที่ผ่านมาอีกหลายงานวิจัย เช่น 
งานวิจัยของ ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิร (2555) ปรัชญพัชร 
วันอุทา และคณะ (2555) พบว่าแม้ว่าจะมีการพิจารณา
ถึงปัจจัย และความพึงพอใจต่อการใช้บริการ แต่ยังไม่มี
การพิจารณาถึงระดับการให้น้ำหนักความสำคัญต่อปัจจัย
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบกับสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (2563) ระบุว่า ภายในยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. 2561-2580 การส่งเสริมทางด้านอุตสาหกรรมและ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์ และการเตรียมพร้อมการ
ท่องเที่ยวภายในประเทศ เป็นสิ่งที่ประเทศควรได้รับการ
พัฒนา ดังนั ้นคณะผู้วิจัยจึงทำการพิจารณาหาน้ำหนัก
ความสำคัญของปัจจัยที่เกี่ยวข้อง เพื่อที่จะสามารถนำไป
สนับสนุนสายการบินต่างๆ ว่าในการเพิ่มความพึงพอใจ
ของลูกค้า องค์กรควรให้น้ำหนักความสำคัญกับปัจจัย
ต่างๆ มากน้อยเพียงใด จึงจะทำให้ลูกค้าเลือกข้ึนสายการ
บินของตน โดยวิธีการรวบรวมปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องจาก
งานวิจัยที่ผ่านมา จากน้ันจึงวัดค่าความสอดคล้องระหว่าง
ปัจจัยกับวัตถุประสงค์ จากการประเมินค่าดัชนีความ
สอดคล้อง (Index of Item - Objective Congruence: 
IOC) จากพนักงานฝ่ายการตลาด หรือบริการลูกค้าของ
บริษ ัทสายการบิน 7 แห่ง ซึ ่งมีประสบการณ์ทำงาน
มากกว ่า 10 ปี  และจะทำการพ ิจารณาหาน ้ำหนัก
ความสำค ัญของป ัจจ ั ยต ่ า งๆ โดยใช ้ เทคน ิคของ
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytic Hierarchy 
Process: AHP) เมื ่อได้ผลการศึกษาแล้ว จึงดำเนินการ
เสนอแนวทางให้กับสายการบินต่างๆ 
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1.2 วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือพิจารณาหาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริการสายการบินกรณีเดินทาง
ภายในประเทศ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 การประเมินดัชนีความสอดคล้อง 
 การหาค่าความเที่ยงตรงของเนื้อหา (Content 
Validity) นั้นเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ โดยใช้
ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ 
( Item-Objective Congruence Index: IOC) โ ด ย ให้
ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญช ่วยประเม ินว ่า  ข ้อคำถามแต่ละข้อใน
แบบสอบถาม สามารถวัดได้ตรงกับเนื ้อหาที่กำหนด
หร ือไม่  (ธ ีระ ก ุลสว ัส ด์ิ , 2558) และปกติแล ้วจะให้
ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบ ต้ังแต่ 3 คนข้ึนไป (สุรพงษ์ คงสัตย์ 
และ ธีรชาติ ธรรมวงค์, 2551) 
 การประเมินดัชนีความสอดคล้องน้ีถูกคิดค้นโดย 
Rovinelli, R.J. (1976) และมีการศึกษาทฤษฎีนี ้ต่ออีก 
จาก Rovinelli, R. J. and Hambleton, R.K. (1997) ซึ่ง
มีการนิยามสูตรดังน้ี 
 

                              IOC= 
∑ R

N
 

(1) 
 

IOC คือ ค่าดัชนีความสอดคล้องระหว่างข้อคำถามหรือ
ปัจจัยกับวัตถุประสงค์  
R คือ คะแนนการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญ 
N คือ จำนวนผู้เชี่ยวชาญ 

การกำหนดระดับคะแนนของผู้เชี่ยวชาญจะแบ่ง
ออกเป็น 3 กรณี ดังน้ี 
+1  คือ แน่ใจว่าปัจจัยนั้นๆ สามารถวัดวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ได้จริง 
0 คือ ไม่แน่ใจว่าปัจจัยนั ้นๆ สามารถวัดวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ได้จริง 

-1 คือ แน่ใจว่าปัจจัยนั้นๆ ไม่สามารถวัดวัตถุประสงค์ที่
ระบุไว้ได้จริง 
2.2 กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ 
 กระบวนการลำดับชั ้นเชิงวิเคราะห์พัฒนาข้ึน
โดย Thomas L. Saaty (1980) และปัญจพร จันทะวงษ์ 
(2560) กล่าวว่า กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เป็น
หนึ ่งในวิธีการของการตัดสินใจแบบหลายหลักเกณฑ์ 
( Multiple Criteria Decision Making: MCDM) โ ด ย
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์เป็นกระบวนการที่ไม่
สลับซับซ้อนซึ ่งถูกออกแบบมาเพื ่อวิเคราะห์ปัญหาที่
ซับซ้อน กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์สามารถแสดง
ลำดับความสำค ัญ ของทางเล ือกซ ึ ่งได ้มาจากการ
เปรียบเทียบเป็นคู่ๆ (Pairwise Comparisons) แทนการ
ให้คะแนนเป็นตัวเลขตามความพอใจซึ่งมีความยากกว่า 
(ชัชพล มงคลิก, 2559) นอกจากนี้ วรพจน์ มีถม และสห
ชัย ฉิมมณี (2557) ยังระบุว่า การเปรียบเทยีบเป็นคู่ เป็น
การหาผลลัพธ์จากผู ้เชี่ยวชาญ คือ น้ำหนักความสําคัญ
โดยการเปรียบเทียบ (Relative Weights) และจุดเด่น
ของกระบวนการนี้คือ น้ำหนักความสําคัญ ที่ได้มีความ
น ่ า เชื่ อถ ื อ  เพราะต ้องพ ิ จ ารณาความสอดคล ้อง 
(Consistency)  
 ในการพิจารณาหาน้ำหนักควาสำคัญของปจัจัย
ต่างๆ โดยเทคนิคกระบวนการลำดับชั ้นเชิงวิเคราะห์ มี
ดังน้ี 
 1) กำหนดวัตถุประสงค์ของปัญหา 

 2) กำหนดปัจจัยหรือเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 3) พ ิ จ า รณา เปร ี ยบ เท ี ยบการ จ ั ดล ำ ดั บ

ความสำคัญโดยการพิจารณาเปรียบเทียบความสำคัญเป็น
คู่ๆ ดังตัวอย่างในตารางที่ 1 และมีการให้คะแนนดังตาราง
ที่ 2 
 
ตารางที่ 1 เมทริกซ์ของการเปรียบเทียบเป็นคู่ๆ  
 

ปัจจัย ปัจจัยที่ 1 ปัจจัยที่ 2 ปัจจัยที่ 3 

ปัจจัยที่ 1 1   
ปัจจัยที่ 2  1  

ปัจจัยที่ 3   1 

การตัดสินใจ 

1 

การตัดสินใจ 
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ตารางที่ 2 เกณฑ์มาตรฐานที่ใช้ในการเปรียบเทียบลำดับ
ความสำคัญหรือความชอบ 
 

ระดับความสำคัญของปัจจัย 
ทั้งสองปัจจัยที่กำลังพิจารณา 

ค่าความสำคญั
แสดงเป็นตัวเลข 

มีความสำคัญเท่ากัน 1 

มีความสำคัญกว่าบ้าง 3 
มีความสำคัญกว่ามาก 5 

มีความสำคัญกว่าค่อนข้างมาก 7 

มีความสำคัญกว่าอย่างย่ิง 9 
ค่ากลางระหว่างระดับความ
เข้มข้นของค่าความสำคัญ 

2,4,6 และ 8 

ที่มา : Thomas L. Saaty (1980) 
 
 5) พิจารณาค่าน้ำหนักความสำคัญ ของปัจจัย 
โดยการคำนวณเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ (Eigenvector) 
และจากนั ้นจะคำนวณหาน้ำหนักความสำคัญจากค่า
ลักษณะเฉพาะที่มากที่สุด (Maximum Eigenvalue) จาก
สมการที่ 2 
 

                             Aw = λmaxW 
 

(2) 
 
 
A คือ เมทริกซ์การให้ความสำคัญของผูเชี่ยวชาญ โดยได้ 
ปรับคาเทียบเท่า 1 (Normalized) เป็นที่เรียบร้อย 
W คือ น้ำหนักของเวกเตอร์ลักษณะเฉพาะ 

λmax คือ ค่าลักษณะเฉพาะที่มากที่สุด (ผลรวมของผลคูณ
ระหว่างผลรวมของค่าความสาคัญในหลักของเมทริกซ์กับ
น้ำหนัก โดยที่ค่าน้ำหนักพิจารณาจากค่าไอเกนของแต่ละ
แถวต่อผลรวมของค่าไอเกนของทุกหลัก) 
 6) พิจารณาอัตราความสอดคล ้องของการ
เปร ียบเท ียบ (Consistency Ratio: CR ) ได้จากดัชนี
ความสอดคล้อง (Consistency Index: C.I.) และค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่าง (Random 

Index: R.I.) จากสมการที่ (4) โดยค่าดัชนีความสอดคล้อง
น้ี สามารถคำนวณได้ดังสมการที่ (3)  
 

                             C.I. =
(λmax-n)

n-1
 

 
(3) 
 

                              C.R. = 
C.I.

R.I.
   (4) 

 
n คือ จำนวนปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณา 
R.I. คือ ส่วนค่าดัชนีความสอดคล้องของข้อมูลโดยการสุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งได้จากการทดลองในแต่ละมิติ ของเมทริกซ์ 
ต ั ้ ง แ ต่  n=1  ถ ึ ง  1 0  โ ด ย  Oak Ridge Laboratory 
(Thomas L. Saaty, 2010) 

กล่าวได้ว่าคณะผู้วิจัยจะใช้ วิธีการประเมินดัชนี
ความสอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญทางการตลาดของสายการ
บินกรณีศึกษา โดยปัจจัยที่ได้รับการคัดเลือกต้องมีค่าดัชนี
ความสอดคล้องตั้งแต่ 0.50 ขึ้นไป (Rovinelli, R. J. and 
Hambleton, R.K., 1997) และจะทำการพิจารณาหา
น้ำหนักความสำคัญของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
โดยสารทางอากาศ กรณีเดินทางภายในประเทศของลูกค้า 
โดยใช้เทคนิคของกระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ถ้า
ผลจากการคำนวณค่าอัตราความสอดคล้อง (C.R.) น้อย
กว่า 0.1 นั ่นคือ การเปรียบเทียบหาน้ำหนักม ีความ
สอดคล้องสามารถยอมรับได้ (Thomas L. Saaty, 2010) 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 พิจารณาปัจจัยที่เกี ่ยวข้องในการเลือกใช้
บริการสายการบินการ กรณีเดินทางภายในประเทศไทย 
จากงานวิจัยที่ผา่นมา รวมถึงสัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ 
ที่มีประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้าหรือการตลาด 
ด้านสายการบิน มากกว่า 10 ปี จำนวน 7 คน (7 สายการ
บิน) 
 3.2 คณะวิจ ัย ระดมสมอง (Brainstorming) 
เพื่อแยกประเภทปัจจัย และตัดปัจจัยที่มีความคล้ายคลึง
กันออกไป 
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 3.3 นำปัจจัยที่ได้จากข้อ 3.2  มาพิจารณาหาค่า
ความสอดคล้องของปัจจัยที่รวบรวมได้กับวัตถุประสงค์  
(Index of Consistency: IOC) โดยในขั ้นตอนน้ี จะทำ
การสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญของสายการบินกรณีศึกษา โดยมี
ประสบการณ์ด ้านการบริการลูกค ้า หร ือการตลาด 
มากกว่า 10 ปี จำนวน 7 คน (7 สายการบิน) โดยปัจจัยที่
จะทำการคัดเลือกเพื ่อศึกษาต่อนี ้ต้องมีค่า IOC ตั้งแต่ 
0.50 ข้ึนไป 

3.4 นำปัจจัยที่ได้มาหาค่าน้ำหนักความสำคัญ
ของแต่ละปัจจัย จากการสัมภาษณ์เชิงลึก แล้วนำผลเข้าสู่
กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ โดยคณะวิจัยคัดเลือก
กลุ่มตัวอย่างจากประชากรผู้โดยสารคนไทย ที่เคยเดินทาง
ภายในประเทศ ด้วยเครื ่องบินมากกว่า 60 เที ่ยวบิน 
ภายใน 5 ปี ซึ ่งกลุ ่มตัวอย่างข้างต้นถือว่าเป็นกลุ ่มที ่มี
ประสบการณ์สูงในการใช้บริการเครื่องบินภายในประเทศ 
ประกอบด้วย 

1) ผู้ที่มีอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20  ปี 5 คน 
2) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 21-35 ปี 5 คน 
3) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 36-50 ปี 5 คน 
4) ผู้ที่มีอายุระหว่าง 51-65 ปี 5 คน 
5) ผู้ที่มีอายุต้ังแต่ 66 ปี ข้ึนไป 5 คน 
ถ้าผลจากการคำนวณค่าอัตราความสอดคล้อง

น้อยกว่า 0.1 นั่นคือ การเปรียบเทียบหาน้ำหนักมีความ
สอดคล้องสามารถยอมรับได้ (คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์
เฉพาะผู้โดยสารภายในท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่ 
เท่าน้ัน) 
  3.5 ดำเนินการเสนอแนวทางให้กับสายการบิน
ต่างๆ เพื่อที่จะสามารถนำไปสนับสนุนสายการบินต่างๆ 
ว่าในการเพิ ่มความพึงพอใจของลูกค้า องค์กรควรให้
น้ำหนักความสำคัญกับต่างๆ มากน้อยเพียงใด  
 
4. ผลการวิจัย  
 4.1 ปัจจัยที่เก่ียวข้อง 

เมื่อพิจารณาปัจจัยที่เกี ่ยวข้องกับการเลือกใช้
บร ิการ จากการศึกษางานวิจ ัยที ่ผ ่านมา รวมถึงการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้เชี่ยวชาญ จากนั้นได้ตัดปัจจัยที่มีความ
คล้ายคลึงกันออกไป พบว่า ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง มีดังน้ี 

1) กระบวนการจัดการ  
2) การบร ิการของพน ักงานภาคพ ื ้น และ

พนักงานบนเครื่องบิน  
3) ราคา 
4) การส่งเสริมทางการตลาด 
5) ช่องทางการจัดจำหน่าย 
6) ลักษณะทางกายภาพของเครื ่องบิน ห้อง

โดยสาร ที่น่ังโดยสาร พนักงาน และห้องพักผู้โดยสาร (ถ้า
มี) 

7) การทำกิจกรรมเพ่ือสังคม  
8) ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการ 
9) อาหาร และเครื ่องดื ่ม ที ่สามารถรับรอง

ผู้โดยสารได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
10) การสะสมคะแนน หรือสิทธิพิเศษจากการ

เป็นสมาชิกต่างๆ  
11) การใช้บริการตามผู้มีอิทธิพลในสังคมสื่อ

ออนไลน์ (Social Influencer) 
12) การบริการโหลดกระเป๋าเดินทาง โดยไม่มี

ค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 
13) เมื่อใช้บริการแล้วเกิดความรู้สึกโดดเด่น 
14) ความเชื่อมั่นต่อผลิตภันฑ์ 
15) ความเสี่ยงในความล่าช้าของสายการบิน 
16) รสชาติอาหาร และเครื่องด่ืม 
17) ความยึดติดในภาพลักษณ์ของแบรนด์ 
18) มุมมอง ทัศนคติ ของผู้บริหาร 
19) การเปลี่ยนต๋ัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
4.2 พิจารณาหาค่าความสอดคล้องของปัจจัย

ที่รวบรวมได้กับวัตถุประสงค์ 
จากการพิจารณาค่าความสอดคล้องของปัจจัยที่

รวบรวมได ้ก ับว ัตถ ุประสงค ์  จากผ ู ้ เช ี ่ ยวชาญที ่มี
ประสบการณ์ด้านการให้บริการลูกค้า หรือการตลาด ใน
ด้านสายการบิน มากกว่า 10 ปี จำนวน 7 คน (7 สายการ
บิน) จากตารางที่  3พบว่า ป ัจจ ัยท ี ่ม ีค ่าด ัชนีความ
สอดคล้องต้ังแต่ 0.50 มีเพียง 5 ปัจจัย ได้แก่ กระบวนการ
จัดการ การบริการของพนักงานภาคพ้ืน และพนักงานบน
เครื ่องบิน ราคาตั ๋วโดยสาร ลักษณะทางกายภาพของ
เครื ่องบิน ห้องโดยสาร ที ่นั ่งโดยสาร พนักงาน และ
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ห้องพักผู้โดยสาร (ถ้ามี) รวมถึงความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้
บริการ 
 
ตารางที่ 3 ค่าดัชนีความสอดคล้องของแต่ละปัจจัย 

 4.3 พิจารณาหาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัย 
 เมื่อพิจารณาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัย โดย
การสัมภาษณ์เชิงลึก และนำเข้าสู่กระบวนการลำดับชั้น
เชิงวิเคราะห์ พบว่า  

1) ช่วงอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี รวมถึงช่วง
อายุ 21-35 ปี ให้ความสำคัญกับราคาต๋ัวโดยสารมากท่ีสุด 

2) 36-50 ปี ให้ความสำคัญกับกระบวนการ
จัดการมากท่ีสุด 

3) ส่วนช่วงอายุ 51-65 ปี รวมถึงช่วงอายุ 66 ปี
ขึ้นไปให้ความสำคัญกับความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการ

มากท่ีสุด 
 
 
 

ปัจจัยที่รวบรวมได้ ค่า IOC 
1. กระบวนการจัดการ 1.00 

2. การบริการของพนักงานภาคพ้ืน และพนักงานบนเครื่องบิน 1.00 

3. ราคาต๋ัวโดยสาร 1.00 
4. การส่งเสริมทางการตลาด 0.36 

5. ช่องทางการจัดจำหน่าย 0.43 

6. ลักษณะทางกายภาพของเครื่องบิน ห้องโดยสาร ท่ีน่ังโดยสาร พนักงาน และห้องพักผู้โดยสาร (ถ้ามี) 0.93 
7. การทำกิจกรรมเพ่ือสังคม -0.29 

8. ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการ 0.93 

9. อาหาร และเครื่องด่ืมที่สามารถรับรองผู้โดยสารได้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 0.07 
10. การสะสมคะแนน หรือสิทธิพิเศษจากการเป็นสมาชิกต่างๆ 0.36 

11. การใช้บริการตามผู้มีอิทธิพลในสังคมสื่อออนไลน์ (Social Influencer) 0.43 

12. การบริการโหลดกระเป๋าเดินทาง (ฟรี) 0.07 
13. เมื่อใช้บริการแล้วเกิดความรู้สึกโดดเด่น -0.21 

14. ความเชื่อมั่นต่อผลิตภันฑ์ 0.36 

15. ความเสี่ยงในความล่าช้าของสายการบิน 0.36 
16. รสชาติอาหาร และเครื่องด่ืมที่ถูกบริการโดยสารการบิน 0.21 

17. ความยึดติดในภาพลักษณ์ของแบรนด์ 0.14 

18. มุมมอง ทัศนคติ ของผู้บริหาร 0.36 
19. การเปลี่ยนต๋ัวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย -0.57 
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ในภาพรวมจากการสัมภาษณ์กลุ ่มตัวอย่าง 

พบว่าได้ให้ความสำคัญกับ การบริการของพนักงาน
ภาคพ้ืน และพนักงานบนเครื่องบิน คิดเป็นร้อยละ 23.36 
รองลงมาคือ กระบวนการจัดการ คิดเป็นร้อยละ 21.30 
ถัดมาคือ ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้บริการ คิดเป็นร้อยละ 
20.28 อันดับต่อไปคือ ราคาตั๋วโดยสาร คิดเป็นร้อยละ 
19.16 และสุดท้ายคือลักษณะทางกายภาพของเครื่องบิน 
ห้องโดยสาร ที่น่ังโดยสาร พนักงาน และห้องพักผู้โดยสาร 
(ถ้ามี) ร้อยละ 15.90 โดยในการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่
ละคน พบว่า ในแต่ละครั้งมีค่าอัตราความสอดคล้องของ
การเปรียบเทียบ ไม่เกิน 0.1 
ตารางที่ 4 การให้น้ำหนักความสำคัญของแต่ละปัจจัย 
 

4.4 ดำเนินการเสนอแนวทางให้กับสายการ
บินต่างๆ เพื่อที่จะสามารถนำข้อมูลไปสนับสนุนสายการ
บ ินต ่างๆ  ในการสร ้างความพ ึงพอใจให ้ก ับล ูกค้า
กลุ่มเป้าหมายได้ตรงจุด อธิบายได้ว่า หากในภาพรวมทาง
สายการบ ินควรให ้ความสำค ัญในการแก ้ ไข หรือ
พัฒนาการบริการของพนักงานภาคพื้น และพนักงานบน
เครื ่องบิน หรือให้ความสำคัญกับปัจจ ัยนี ้มากที ่สุด 

รองลงมาคือ กระบวนการจัดการ ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อ
ใช้บริการ ราคาตั๋วโดยสาร และสุดท้ายคือลักษณะทาง
กายภาพของเคร ื ่องบ ิน ห ้องโดยสาร ท ี ่น ั ่ งโดยสาร 
พนักงาน และห้องพักผู ้โดยสาร (ถ้ามี) ตามลำดับ  ซึ่ง
อ้างอิงตามผลการศึกษาลำดับการให้น้ำหนักความสำคัญ
จากข้อ 4.3 

ส่วนในกรณีที่ต้องการเน้นการบริการตามช่วง
อายุ จะต้องมีการให้บริการตามความสำคัญในมุมมองของ
ลูกค้าตามช่วงอายุ ได้แก่ ช่วงอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
รวมถึงช ่วงอายุ 21-35 ปี ให้ความสำคัญกับราคาต๋ัว
โดยสารมาก 

 
 
ที่สุด ช่วงอายุ 36-50 ปี ให้ความสำคัญกับกระบวนการ
จัดการมากที่สุด ส่วนช่วงอายุ 51-65 ปี รวมถึงช่วงอายุ 
66 ปีขึ้นไปให้ความสำคัญกับความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้
บริการมากท่ีสุด 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

 

ปัจจัย 
ร้อยละการให้น้ าหนักความส าคัญของปัจจัยที่เก่ียวข้อง (เรียงลําดับตามการให้ความสําคัญ) 

ต่ ากว่าหรือ
เท่ากับ 20  ป  

21-35 ป  36-50 ป  51-65 ป  66 ป  ข ้นไป 
ค่าน้ าหนัก

ความส าคัญเ ลี่ย 

1. การบริการของพนักงาน
ภาคพ้ืน และพนักงานบน
เคร่ืองบิน 

21.07 24.61 26.75 19.51 24.84 23.36 

2. กระบวนการจัดการ 13.28 8.73 50.76 13.16 20.58 21.30 

3. ความรู้สึกปลอดภัยเมื่อใช้
บริการ 

17.31 11.86 5.40 29.01 37.82 20.28 

4. ราคาต๋ัวโดยสาร 28.48 37.06 10.46 13.73 6.06 19.16 
5. ลักษณะทางกายภาพของ
เคร่ืองบิน ห้องโดยสาร ท่ีน่ัง
โดยสาร พนักงาน และ
ห้องพักผู้โดยสาร (ถ้าม)ี 

19.86 17.73 6.63 24.58 10.69 15.90 

ค่าอัตราความสอดคล้อง
ของการเปรียบเทียบเ ลี่ย 

0.06 0.04 0.06 0.06 0.05 0.05 
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 ผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชร มานุ
พีรพันธ์ (2553) ศิวัตรา พิพัฒน์ไชยศิร (2555) รัฐนันท์ 
พุกภักดี (2558) และมนสินี เลิศคชสีห์ (2559) ในด้าน
ของปัจจัยที ่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ปัจจัยกระบวนการ
จัดการ ราคา การบริการ การส่งเสริมทางการตลาด ช่อง
ทางการจัดจำหน่ายลักษณะทางกายภาพ และการทำ
กิจกรรมเพ่ือสังคม นอกจากน้ีภายในงานวิจัยน้ีได้ใช้ปัจจัย
บางปัจจัยนอกเหนือจากงานวิจัยที่ผ่าน ซึ่งเกิดจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกกับพนักงานที่มีความเชี่ยวชาญด้านการ
บริการ หรือการตลาด ประจำสายการบินมากกว่า 10 ปี 
จากนั้นเมื ่อใช้ทฤษฎีการประเมินดัชนีความสอดคล้อง 
พบว่ามีเพียง 5 ปัจจัยที่เหมาะสมในการนำมาพิจารณาใน
การศึกษาครั้งน้ี  
 เมื ่อได้ปัจจัยที ่เหมาะสมแล้ว คณะผู้วิจ ัยได้
สัมภาษณ์เชิงลึกกลุ ่มตัวอย่าง ซึ ่งเป็นผู ้โดยสารที ่เคย
เดินทาง ด้วยเครื ่องบินมากกว่า 60 เที ่ยวบิน ภายใน
ระยะเวลา 5 ปี (คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ผู้โดยสารบรเิวณ 
ท่าอากาศยานนานาชาติ เชียงใหม่ เท่าน้ัน) และนำผลการ
สัมภาษณ์เข้าสู่กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ ซึ่งจาก
การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ พบว่า 
ผลการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างแต่ละคนมีค่าอัตราความ
สอดคล้องไม่เกิน 0.1 ตามทฤษฎีของ Thomas L. Saaty 
(2010) นั่นคือ การเปรียบเทียบหาน้ำหนักความสำคัญมี
ความสอดคล้องกัน สามารถยอมรับได้  

ผลการวิจ ัยพบว่า ในกรณีแบ่งช ่วงตามอายุ 
ได้แก่ ช่วงอายุต่ำกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี รวมถึงช่วงอายุ 
21-35 ปี ให้ความสำคัญกับราคาต๋ัวโดยสารมากที่สุด ช่วง
อายุ 36-50 ปี ให้ความสำคัญกับกระบวนการจัดการมาก
ที่สุด ส่วนช่วงอายุ 51-65 ปี รวมถึงช่วงอายุ 66 ปีขึ้นไป
ให้ความสำคัญกับความรู ้สึกปลอดภัยเมื ่อใช้บริการมาก
ที่สุด 

และพบว่าในภาพรวมผู้โดยสารกลุ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญกับการบริการของพนักงานภาคพื ้น และ
พนักงานบนเครื่องบิน หรือให้ความสำคัญกับปัจจัยน้ีมาก
ที่สุด โดยปัจจัยการบริการนี ้ หมายถึง การบริการของ
พนักงานบนเครื ่องบิน ได้แก่ พนักงานขับเครื ่องบิน 
พนักงานต้อนรับบนเครื ่องบิน รวมถึงพนักงานภาคพ้ืน 

ประกอบด้วย พนักงานประจำจุดเช ็คอิน (Check-In) 
พนักงานขับรถ พนักงานที่ทำการประสานงานต่างๆ โดย
ต้องให้บริการให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากท่ีสุด ทั้งด้าน
บุคลิกภาพ ท่าทีการบริการ การบริการด้วยใจ การชี้แจง
ถึงข้ันตอนการเดินทางอย่างสุภาพ การเอาใจใส่ตลอดการ
เดินทาง และการดูแลทางด้านความปลอดภัยต่างๆ 

และรองลงมาผ ู ้ โดยสารให ้ความสำค ัญกับ
กระบวนการจัดการ ความรู ้สึกปลอดภัยเมื ่อใช้บริการ 
ราคาต๋ัวโดยสาร และสุดท้ายคือลักษณะทางกายภาพของ
เครื ่องบิน ห้องโดยสาร ที ่ น่ั งโดยสาร พนักงาน และ
ห้องพักผู้โดยสาร (ถ้ามี) ตามลำดับ 

ซึ่งจากทำวิจัยครั้งนี้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
ที ่ว่า เพื ่อพิจารณาหาน้ำหนักความสำคัญของปัจจัยที่
เกี่ยวข้องในการเลือกใช้บริการสายการบินกรณีเดินทาง
ภายในประเทศ โดยผลการว ิจ ัยจะได ้ค ่ าน ้ำห นัก
ความสำคัญของปัจจัยทั้งหมด (เชิงปริมาณ) และแสดงถึง
การให้ความสำคัญจากลูกค้าในเชิงคุณภาพ ทั้งในภาพรวม 
และแยกตามช่วงอายุ 
 โดยทางคณะวิจัยได้สนับสนุนข้อมูลให้สายการ
บิน ที ่ทำการบินภายในประเทศไทย ทางด้านการให้
ความสำคัญกับปัจจัยที่จะสามารถส่งผลให้ลูกค้าพึงพอใจ
มากขึ ้น และเลือกเดินทางด้วยสายการบินของตนมาก
กว่าเดิม 
 สำหรับข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป มี
ดังน้ี 
 1) การศ ึกษาปัจจัยท ี ่ เก ี ่ยวข ้อง ควรม ีการ
สัมภาษณ์ผู้โดยสาร รวมถึงนักวิชาการที่ทำงานวิจัยด้านที่
เก่ียวข้องอย่างน้อย 10 ป ี
 2) ควรมีการศึกษาถึงการให้น้ำหนักความสำคัญ
ของปัจจัยที่ใช้ในการเลือกขึ้นเครื่องบินระหว่างประเทศ 
ในยุคหลังการระบาดของไข้หวัด โควิด-19 
 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ บริษ ัท ท่าอากาศยานไทย 
จำกัด ที่ได้อนุญาตให้คณะวิจัยได้ทำการเก็บข้อมูลภายใน
ท่าอากาศยายนานาชาติ เชียงใหม่ ขอขอบพระคุณสาย



181 
 

 

การบินที่ทำการบินภายในประเทศไทยทั้งหมดที่ให้ความ
ร่วมมืออนุเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ในการทำการวิจัยครั้งน้ี 
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ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทีไ่ด้รับการจัดประสบการณ์ 
ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจัดประสบการณ์ตามปกติ 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1) เพ่ือศึกษาระดับความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจัดประสบการณ์ตามปกติ 2) เพื ่อเปรียบเท ียบ
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้ รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และ
การจัดประสบการณ์ตามปกติ กำหนดรูปแบบกลุ่มทดลองและกลุ่มควบคุม ก่อนและหลังการทดลอง กลุ ่มตัวอย่างเป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 จำนวน 60 คน เครื่องมือที่ใช้ ได้แก่ แบบวัดความสามารถในการคิดแก้ปัญหา แบบ
ประเมินคุณลักษณะและแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ทางสถิติ ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ 
T-Test สรุปผลการศึกษาพบว่า ความสามารถในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนและหลังที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจัดประสบการณ์ตามปกติ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนการคิดแก้ปัญหาอยู่ในระดับดีมาก (�̅� = 34.00, S.D. = 3.32) และกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์

ตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง (�̅� = 26.82, S.D. = 4.73) โดยค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิด
แก้ปัญหา กลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่ากลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ        
 
คำสำคัญ : ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา, แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์, นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
 

Abstract 
 This research aimed: 1) to study the level of problem-solving ability of undergraduate students who 
received experience according to constructivist concepts and normal experience management; and 2) to 
compare the problem-solving skills of bachelor degree students before and after they experienced the 
learning method-based constructivist concept and general concept. the samples were 60 first-year 
undergraduate students. they were divided into two groups, the control group and the experimental group.  
the tools used were problem-solving skills questionnaires. the feature evaluation form and the satisfaction 
evaluation form. statistical use of this study includes average, percentage, standard deviation, t-test. the 
findings showed that the problem-solving skills of undergraduate students before and after the experiment 
was organized according to constructivist concepts and normal experience. there was a significant different 
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at the .05 level with the mean scores of problem solving scores being very good (�̅� = 34.00 , s.d. = 3.32) 

and the group with normal experience has the average scores at a medium level (�̅� = 26.82 , s.d. = 4.73) 
by the average of the ability to solve problems. the group that experienced the constructivist method of 
teaching was considered higher than the control group that experienced the traditional method.  
 
Keywords: Problem Solving Skills, Constructivist Theory, Undergraduate Students. 
 
1. บทนำ     
      
 สังคมในยุคศตวรรษที ่ 21 เป็นสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลงทางวิทยาการและเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าอย่าง
รวดเร็ว คนในสังคมจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือก้าว
ทันและพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง การเตรียมความพร้อม
คนให้มีศักยภาพต้องมีการวิเคราะห์ความสามารถที่จำเป็น
กับการมีชีวิตอยู ่ในสังคมอย่างเข้มแข็ง พร้อมเผชิญกับ
สภาพแวดล้อมและปัญหาที่หลากหลายได้น้ัน จำเป็นต้อง
มีความสามารถในการคิดปัญหา เพราะความสามารถ
ดังกล่าวจะช่วยทำให้การดำเนินชีวิตและการทำงานมี
ประสิทธิภาพ เป็นจุดเริ่มต้นให้คนแสดงออกในสิ่งที่ดีงาม
เป ็นประโยชน์สร ้างสรรค ์ส ังคม และสามารถฟันฝ่า
อุปสรรคต่าง ๆ ได้  
 การศึกษาในอุดมคติของไทยจึงเป็นการศึกษาที่
ป้องกันไม่ให้คนไทยตกอยู่ในสภาพ “สิ้นคิด” สร้างคนไทย
ให้มีกำลังกาย กำลังใจและกำลังปัญญาสูงสุด เพื ่อให้มี
ความสามารถในการเรียนรู้และเผชิญกับสิ่งใหม่ ๆ ในโลก
ที่วุ ่นวายและมีการเปลี ่ยนแปลงอยู ่ตลอดเวลาซึ ่งดิวอี้ 
(Dewey. 1933) และแฟร ์ (Fehr. 1973) มีความเห็น
สอดคล้องกันว่า “เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา
คือ การจัดการศึกษาที่ทำให้ผู้เรียนสามารถแก้ปัญหาได้” 
ดังนั้นการจัดการศึกษาที่มุ่งส่งเสริมความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาผู้เรียนทุกคน    
 อย่างไรก็ตาม แม้ว่าการคิดแก้ปัญหาอนาคตจะ
เป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของ
ผู้เรียน เป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของเด็กไทย และเป็น
เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา แต่ปรากฎว่าใน
สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาของผู้เรียนยังทำได้น้อยมาก ดังข้อคิดเห็นของ

ประสาร มาลากุล ณ อยุธยา (2553) ที่กล่าวว่า ครูมีความ
ตระหนักเพ่ิมข้ึนเก่ียวกับจุดมุ่งหมายและวิธีสอนให้เด็กคิด
แก้ปัญหาเป็น แต่โดยการประเมินสภาพทั่วไปพบว่า การ
สอนทักษะการคิดแก้ปัญหาโดยตรงยังทำกันน้อยมาก ครู
ส่วนใหญ่ยังเน้นการสอนที่ยึดเนื้อหารายวิชามากกว่าการ
สอนกระบวนการแก้ปัญหา สอดคล้องกับข้อค้นพบของ     
ฐิติพร พิชญกุล (2558) คือ พฤติกรรมการสอนของผู้สอน
ในสถานศึกษาทุกระดับ ส่วนมากจะสอนให้ผู ้เรียนจำ
เน้ือหา เน้นการปฏิบัติตามตัวอย่าง และมุ่งสอนให้ผู้เรียน
สอบได้คะแนนสูง ๆ มากกว่าจะสอนให้ผู ้เรียนรู ้จักคิด
อย่างมีเหตุผล วิเคราะห์วิจารณ์ หรือแก้ปัญหาเป็น และ
จากผลการวิจัยของชูชีพ อ่อนโคกสูง (2554) ที ่ศึกษา
บทบาทของผู้สอนในการพัฒนาทักษะการแก้ปัญหาของ
ผู้เรียน พบว่า ผู้สอนขาดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
พัฒนาทักษะการคิดแก้ปัญหา และไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียน
คิดแก้ปัญหา จากสภาพปัญหาต่าง ๆ เหล่านี้ทำให้ผู้เรียน
ขาดทักษะการคิด การแก้ปัญหา ซึ่งส่งผลต่อพัฒนาการ
ทางด้านสติปัญญาของผู้เรียนต่อไป   
 จากที่กล่าวมาแสดงให้เห็นว่า การคิดแก้ปัญหา
เป็นทักษะที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาด้านสติปัญญาของ
ผู้เรียน ซึ่งเป็นคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนและ
เป้าหมายสำคัญของการจัดการศึกษา แต่ปรากฏว่าใน
สภาพปัจจุบันการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
แก้ปัญหาของเด็กยังทำได้น้อยมาก ผู้สอนส่วนใหญ่มักเน้น
การเรียนการสอนที่ยึดเนื้อหารายวิชามากกว่าการสอน
กระบวนการแก้ปัญหา พฤติกรรมการสอนของผู้สอนใน
สถานศึกษาส่วนมากให้ผู ้เรียนจดจำเนื้อหาและเน้นการ
ปฏิบัติตามตัวอย่างและมุ่งสอนให้ผู้เรียนสอบได้คะแนนสูง 
ๆ มากกว่าจะสอนให ้ผ ู ้ เร ียนรู ้จ ักค ิดอย ่างม ี เหตุผล 
วิเคราะห์วิจารณ์ หรือแก้ปัญหาเป็นวิธีการสอนของผู้สอน
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ยังคงเป็นไปในรูปแบบเดิมที่ผู้สอนเป็นศูนย์กลางของการ
เรียนรู้ การเสริมสร้างและพัฒนาการคิดให้แก่ผู้เร ียนยัง
มิได้บรรลุอย่างแท้จริงในทางปฏิบัติเพราะนักศึกษาส่วน
ใหญ่ยังคงเร ียนรู ้ด ้วยวิธีการจดจำ และท่องจำให้ได้
มากกว่าสามารถวิเคราะห์เนื ้อหาสาระสิ ่งที ่เรียนรู ้ ไ ด้ 
นอกจากน้ีการสอนเพ่ือเสริมสร้างและพัฒนาการคิดให้กับ
นักเรียนยังมิได้มีการปฏิบัติอย่างจริงจังในสถานศึกษา อัน
เนื ่องมาจากการไม่เข้าใจในวิธีการสอน ตลอดจนไม่
สามารถจัดการเร ียนการสอนเพื ่อส ่งเสริมทักษะและ
กระบวนการคิดแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน  
 จากประสบการณ์การสอนของผู ้ว ิจัย จากการ
สัมภาษณ์อาจารย์ และสถานประกอบการในการติดตาม
ผู้สำเร็จการศึกษา พบว่า ผู้สำเร็จการศึกษาขาดทักษะใน
ด้านการคิดที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน การคิดวิเคราะห์ 
การคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ปัญหา ซึ่งจากการ
ประชุมร่วมกันกับสถานประกอบการได้ข้อมูลเกี ่ยวกับ
สภาพปัญหาการปฏิบัติงานในสถานประกอบการ อาทิ 
เช ่น นักศ ึกษาไม ่สามารถแก้ไขป ัญหาเก ี ่ยวก ับการ
ปฏิบัติงานที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าได้ ไม่สามารตัดสินใจ ใน
การแก้ไขปัญหาได้เอง ขาดภาวะผู้นำ ไม่มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ในการทำงาน และไม่มีความมั่นใจในตนเอง 
จากการค้นหาสาเหตุดังกล่าวพบว่า น่าจะมีสาเหตุหลาย
ด้าน เช่น ตัวผู้เรียน พบว่า มีคะแนนผลการเรียนก่อนเข้า
เรียนในมหาวิทยาลัย อยู่ในระดับปานกลางถึงในระดับต่ำ 
ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทำให้การจัดการเรียนรู้ไม่สัมฤทธ์ิ
ผลเท่าที่ควร เนื่องจากนักศึกษาขาดความมุ่งมั่นในการ
เร ียนและขาดแรงจูงใจ นอกจากสาเหตุด้านผ ู ้ เร ียน
ดังกล่าวแล้ว จากการสัมภาษณ์และรวบรวมข้อมูลการจัด 
การเรียนการสอนของอาจารย์ที่ผ่านมา พบว่า น่าจะเป็น
สาเหตุอีกประการหนึ่งที่ส่งผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 
เน่ืองจากอาจารย์จัดการเรียนรู้แบบเดิม ๆ เช่น การใช้การ
บรรยาย การเลียนแบบ การสาธิต ให้ปฏิบัติทำตาม ไม่ได้
ฝึกให้นักศึกษาได้คิดริเริ่มและสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จึงทำ
ให ้น ักศ ึกษาขาดโอกาสในการฝ ึกค ิดว ิ เคราะห ์การ
ปฏิบัติงาน การวางแผนการปฏิบัติงาน การแก้ปัญหาด้วย
ตนเอง จึงจำเป็นต้องพัฒนาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน ระดับปริญญา

ตรี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์และการจัดประสบการณ์ตามปกติ 
 แนวค ิ ด ค อ นสต ร ั ค ต ิ ว ิ ส ต์  ( Constructivist 
Theory) หรือคอนสตรัคติวิซึม (Constructivism) เชื่อว่า
ความรู ้เป็นสิ ่งที ่มนุษย์สร ้างขึ ้นด้วยตนเอง สามารถ
เปลี่ยนแปลงและพัฒนาให้งอกงามขึ้นไปได้เรื่อย ๆ โดย
อาศัยกระบวนการพัฒนาโครงสร้างความรู ้ภายในตัว
บ ุคคลและการร ับร ู ้ ส ิ ่ งต ่ าง  ๆ รอบต ัว โดยอาศัย
องค์ประกอบอย่างน้อย 3 ประการ คือ 1) ความรู้เดิม 2) 
ความรู้ใหม่ และ 3) กระบวนการทางสติปัญญา ซึ่งการ
เรียนรู้ในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อผู้เรียนมีโอกาส
ได้รับข้อมูลและประสบการณ์ใหม่ ๆ  เข้ามา และมีโอกาส
ได้ใช้กระบวนการทางสติปัญญาของตนกลั่นกรองข้อมูล
ความรู้ด้วยตนเอง ซึ่งจะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มี
ความหมายต่อตนเองอันจะส่งผลถึงความเข้าใจและการคง
ความรู ้นั ้น (ทิศนา แขมมณี, 2554) กล่าวว่าผู ้สอนต้อง
ค้นหาว่าความรู้ เดิมของผู ้ เร ียนคืออะไร เพื ่อใช ้เป็น
จุดเริ่มต้นในการจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนรู้ให้สอดคล้อง
กับโครงสร้างส่วนบุคคล นั ่นค ือ ประสบการณ์และ
บุคลิกภาพส่วนตัวของบุคคลซึ่งมีส่วนสำคัญในการสร้าง
ความรู้ ผู้สอนไม่สามารถปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางปัญญา
ของผู้เรียนได้ แต่ผู้สอนสามารถช่วยให้ผู้เรียนปรับเปลี่ยน
โครงสร้างทางสติปัญญาได้โดยการจัดสภาพการณ์ให้
ผู้เรียนเกิดความขัดแย้งทางปัญญาหรือเกิดภาวะไม่สมดุล
ขึ ้น ซึ ่งเป็นสภาวะที่ประสบการณ์ใหม่ไม่สอดคล้องกับ
ประสบการณ์เดิม ผู้เรียนต้องพยายามปรับข้อมูลใหม่กับ
ประสบการณ์เดิมที่มีอยู่แล้วสร้างเป็นความรู้ใหม่  
 แนวค ิดการแก ้ป ัญหาเป ็นกระบวนการที ่มี
ความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกับพัฒนาการทางสติปัญญา ทั้งน้ี
จะช่วยให้เกิดความรู ้ความเข้าใจในเรื ่องโครงสร้างทา
ความคิดและการแก้ปัญหาได้ดียิ ่งขึ ้น โครงสร้างทาง
สติปัญญาประกอบไปด้วยความรู้ ความเข้าใจ ความจำ 
ความคิดอเนกนัย ความคิดเอกนัย และการประเมินผล 
ดังนั ้นการคิดแก้ปัญหาจึงเป็นการทำงานร่วมกันของ
ความสามารถทางสมองทุกด้านคือ 1) การแก้ปัญหาเป็น
การทำงานร่วมกันของความจำ การรู้ การเข้าใจ และผล
การคิด เพื ่อทำความเข้าใจในโครงสร้างและสภาพที่
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ก่อให้เกิดปัญหาข้ึน อาจมีการปรับสิ่งที่รับรู้เดิมในความจำ 
ความสามารถในการประเมินผลทำหน้าที่กลั่นกรองเพ่ือ
แยกสิ่งที่เกี่ยวข้องและไม่เกี่ยวข้องกับปัญหาออกจากกัน 
2) การรับรู้ปัญหาและข้อมูลในตัวปัญหา อาจจะมีหลาย ๆ 
ครั ้ง โดยมีกระบวนการเป็นแบบเดิม 3) ทางออกของ
ปัญหา อาจเป็นการสิ้นสุดกระบวนการแก้ปัญหาหน่ึง เช่น 
เมื่อมีทางออกที่ 1 แต่ไม่ถูกต้องเหมาะสม จึงเกิดการคิด
จนพบทางออกที่ 2 หากยังไม่ดีจะเกิดการคิดทบทวนใหม่
จนได้ทางออกที่ 3 ซึ่งเป็นวิธีการแก้ปัญหาที่น่าพอใจและ 
4) ลักษณะสำคัญของกระบวนการแก้ปัญหา คือ มีการวน
ของกระบวนการโดยเริ่มจากการรู้และเข้าใจไปยังความจำ
ไปสู่การประเมินกลับมาที่การรับรู้ใหม่ การวนอาจจะมี
หลาย ๆ ครั้งและอาจกว้างขวางมาก และการวนเวียนจะ
ยืดหยุ่นตามลำดับของเหตุการณ์  
 ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะนำ
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการ
จ ั ดประสบการณ ์ตามปกติมา เป ็นพ ื ้ นฐานพ ัฒนา
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสำหรับนักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี ทั ้งนี ้เพื ่อส่งเสริมให้ผู ้เรียนในระดับนี ้ให้มี
ค ุณลักษณะดังกล่าว นอกจากนั ้นร ูปแบบการจัดการ
เรียนรู้ที่พัฒนาขึ้นจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิธีการ
จ ัดการเร ียนร ู ้ท ี ่ม ีประส ิทธ ิภาพและประสิทธ ิผลใน
มหาวิทยาลัยได้ และนักศึกษาสามารถที ่จะนำความรู้ 
วิธีการเรียนรู้และทักษะปฏิบัติไปใช้ในชีวิต ในวิชาชีพได้
อย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ                      
 
วัตถุประสงค์การวิจัย    
 1. เพ ื ่อศ ึกษาระด ับความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจัด
ประสบการณ์ตามปกติ  
 2. เพ ื ่อเปร ียบเท ียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่ได้ รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจัด
ประสบการณ์ตามปกติ   
 
 

สมมติฐานการวิจัย   
 น ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ีท ี ่ ได ้ ร ับการจั ด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจัด
ประสบการณ์ตามปกติมีความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
แตกต่างกัน      
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 1. ได้รูปแบบความสามารถในการคิดแก้ปัญหา
ของน ักศ ึ กษาระด ับปร ิญญาตร ี  ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บการจั ด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจัด
ประสบการณ์ตามปกติ  
 2. ไ ด้ผลการว ิ จ ั ย ให ้ อาจารย ์ ได ้นำการจั ด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการจัด
ประสบการณ์ตามปกติไปประยุกต์ใช้ในระดับปริญญาตรี
เพ่ือพัฒนาความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
    
 3. ได้ผลการวิจัยในการสอบวัดความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีเพื่อนำไป
ช่วยในการจัดการเรียนรู้และพัฒนาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของนักศึกษาต่อไป 
 
กรอบแนวคิดในการวิจัย    
 การวิจ ัยนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาแนวค ิดทฤษฎีและ
งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนรู้แบบปัญหาเป็น
ฐานซึ่งเป็นแนวทางที่นำมากำหนดกรอบแนวคิดในการ
วิจัย ส่วนปัญหาที่จะนำมาส่งเสริมพัฒนาความสามารถใน
การคิดแก้ปัญหาของผู้เรียน ประกอบด้วยปัญหาต่าง ๆ ที่
เกิดข้ึนกับผู้เรียน ซึ่งจำแนกปัญหาเป็น 4 ประเภท ดังน้ี 1) 
ปัญหาของตนเองที่ต้องแก้ไขทันที  2) ปัญหาของตนเองที่
ไม่ต้องแก้ไขทันที 3) ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
4) ปัญหาของผู้อื่น 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
 แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism 
Theory) เป็นหลักการ แนวคิดเกี ่ยวกับการเรียนรู ้และ
วิธีการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นหรือส่งเสริมให้ผู้เรียนได้รู้จักวิธกีาร
เรียนรู้ สามารถแสวงหาความรู้ด้วยการนำความรู้เดิมมา
เชื ่อมโยงให้เกิดการเรียนรู ้ใหม่ได้อย่างต่อเนื ่อง ทำให้
ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต 
ผู้เรียนได้วิเคราะห์หรือตั ้งคำถามจากโจทย์ปัญหาผ่าน
กระบวนการสะท้อนความคิด (Reflective Thinking) มี
ปฏิสัมพันธ์กับผู้เรียนคนอื่นในกลุ่ม มีการเรียนด้วยการ
ปฏิบ ัต ิ  (Action Learning) ซ ึ ่งนำไปส ู ่การค้นคว้าหา
คำตอบหรือสร้างความรู้ใหม่ นักทฤษฎีที่เกี่ยวกับการสร้าง
ความรู้ มีความเชื่อว่าผู้เรียนสร้างความรู้ด้วยตนเอง หรือ
อย่างน้อยตีความหมาย ความจริง หรือข้อมูลเหล่าน้ันจาก
การรับรู้ประสบการณ์ใหม่ ของตนเอง  
 แนวคิดทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (Constructivism 
Theory) เช ื ่อว ่า การเร ียนร ู ้  เป ็นกระบวนการสร้าง
มากกว่า การรับความรู้ ดังนั้น เป้าหมายของการจัดการ
เร ียนการสอนจะสนับสนุนการสร ้างมากกว่าความ
พยายามในการถ่ายทอดความรู้ ดังน้ัน กลุ่มแนวคิดทฤษฎี
คอนสตรัคติวิสต์ จะมุ ่งเน้นการสร้างความรู ้ใหม่อย่าง
เหมาะสมของแต่ละบุคคล และเชื ่อว่าส ิ ่งแวดล้อมมี
ความสำคัญในการสร้างความหมายตามความเป็นจริง 
(Duffy And Cunningham, 1996)  
 

3 วิธดีำเนินการวิจัย   
 ประชากร    
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยการพัฒนาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที่กำลังเรียนอยู่ชั้นปีที่ 1 ประจำ
ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวน 680 คน 
 กลุ่มตัวอย่าง   
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ใน
การทดลองการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา เป็น
นักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่กำลังเรียนอยู ่ ช ั ้นปีที ่ 1 
ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 สุ่มมาโดยวิธีแบ่ง
ชั ้น โดยใช้ระดับคะแนนความสามารถในการแก้ปัญหา 
โดยมีค่าเปอร์เซ็นไทล์อยู่ในระดับ แบ่งเป็น 3 ระดับ คือ 
สูง กลาง ต่ำ จากนั้นสุ่มอย่างง่ายเป็นกลุ่มทดลอง และ
กลุ่มควบคุม กลุ่มละ 30 คน รวมทั้งหมด 60 คน   
 ตัวแปรที่ศึกษา   
 ตัวแปรที่ใช้ในการศึกษา ประกอบด้วย 
 1. ตัวแปรต้น ( Independent Variable) ได้แก่ 
กิจกรรมการจัดประสบการณ์ ประกอบด้วย 

1.1 การจัดประสบการณ์ตามปกติ 
1.2 การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอน

สตรัคติวิสต์       
 2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) 
ประกอบด้วย 
  2.1 ความสามารถในการคิดแก้ปัญหา ได้แก่ 
   2.1.1 ปัญหาของตนเองที่ต้องแก้ไขทันที 
   2.1.2 ปัญหาของตนเองที่ไม่ต้องแก้ไขทันที 
   2.1.3 ปัญหาของตนเองที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น 
   2.1.4 ปัญหาของผู้อื่น  
   
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 1. แบบวิเคราะห์เอกสารที่ใช้ศึกษาความสามารถ
ในการแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และการ
จัดประสบการณ์ตามปกติ จำนวน 2 ฉบับ ได้แก่  
 1.1 แบบวิเคราะห์เอกสารข้อมูลเชิงนโยบายการ
จัดการศึกษา ทั้งสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบัน 

กลุ่มทดลอง 

การจัดประสบการณ์

ตามแนวคิดคอน

สตรัคติวิสต์ 

  

 

ความสามารถในการคิด

แก้ปัญหา   

1. ปัญหาของตนเองที่ต้อง

แก้ไขทันที  

2. ปัญหาของตนเองที่ไม่

ต้องแก้ไขทันที 

3. ปัญหาของตนเองที่

เก่ียวข้องกับผู้อื่น 

4. ปัญหาของผู้อื่น 

กลุ่มทดลอง 

การจัดประสบการณ์

ตามปกติ 
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 1.2 แบบว ิ เคราะห ์ เอกสาร แนวค ิด ทฤษฎี  
งานวิจัยการพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหา การ
สร้างรูปแบบการเรียนการสอน เอกสาร แนวคิดทฤษฎี
เก่ียวกับคอนสตรัคติวิสต์    
 2. แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ใช้เก็บรวบรวม
ข้อม ูลความต้องการรูปแบบการเร ียนการสอนด้าน
องค์ประกอบและรายละเอียดต่าง ๆ และรายละเอียดต่าง 
ๆ จำนวน 1 ฉบับ  
  ขั้นตอนการสร้างเครื ่องมือ ดำเนินการดังน้ี
 1. แบบวิเคราะห์เอกสารทั้ง 2 ฉบับ ดำเนินการ
สร้างโดยมีข้ันตอนเดียวกันดังน้ี  
   1.1 ศึกษาเอกสาร ตำรา เกี่ยวกับวิธีการ
สร้างแบบวิเคราะห์เอกสาร   
  1.2 สร้างแบบวิเคราะห์เอกสารโดยกำหนด
ประเด็นการวิเคราะห์เอกสารและจัดทำหัวข้อย่อยและ
ตารางการวิเคราะห์ตามประเด็นที่กาหนด โดยจำแนกเป็น
สภาพที ่คาดหวังและสภาพปัจจุบันคู ่ขนานกันและ
ตอนท้ายกำหนดตารางหัวข้อสรุปผลเปรียบเทียบข้อมูลทั้ง 
2 ส่วน      
 1.3 นำแบบวิเคราะห์เอกสารที ่สร ้างขึ ้นไปให้
อาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายในสถาบันการศึกษาท่ีผู้วิจัย
สังกัดเพ่ือตรวจสอบความถูกต้อง ความเหมาะสมของแบบ
วิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎีรวมถึงภาษาท่ีใช้ 
 1.4 นำแบบวิเคราะห์ เอกสารที ่สร ้างขึ ้นไปให้
ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน เพื่อตรวจสอบความตรงของเนื้อหา 
(Content Validity) ภาษาท่ีใช้และนำมาหาค่าดัชนีความ
สอดคล้องของแบบวิเคราะห์เอกสาร ( Index Of Item 
Objective Congruence : Ioc) ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ตั้งแต่ 0.60 ขึ้นไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้      
 1.5 นำแบบวิเคราะห์เอกสารที่ปรับปรุงแก้ไขใน
เร ื ่องภาษาและรายละเอียดของประเด็นคำถามตาม
คำแนะนำของอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิ แล้วไปวิเคราะห์
เอกสารข้อมูลพ้ืนฐานต่อไป   
 2. แบบสัมภาษณ์ ผู ้วิจัยสร้างและพัฒนา โดยมี
ข้ันตอนดังต่อไปน้ี    
 2.1 ศึกษาเอกสาร ตำราเกี ่ยวกับการสร้างแบบ

สัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการเรียนการสอนตาม
สภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบัน  
 2.2 สร้างแบบสัมภาษณ์ความต้องการรูปแบบการ
เรียนการสอนตามสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบัน โดย
จำแนกเป็นสภาพที่คาดหวังและสภาพปัจจุบันคู่ขนานกัน
และตอนท้ายกำหนดตารางหัวข้อสรุปผลเปรียบเที ยบ
ข้อมูลทั้ง 2 ส่วน     
 2.3 นำแบบสัมภาษณ์ที ่สร้างขึ ้นไปให้อาจารย์ 
และผู ้ทรงคุณวุฒิเพื ่อตรวจสอบความถูกต้อง ความ
เหมาะสมของแบบวิเคราะห์เอกสารเชิงทฤษฎี รวมถึง
ภาษาท่ีใช้      
 2.4 นำแบบสัมภาษณ์ที่สร้างขึ้นไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 
3 ท่าน เพื ่อตรวจสอบความตรงของเนื ้อหา (Content 
Validity) ภาษาท่ีใช้ และนำมาหาค่าดัชนีความสอดคล้อง
ข อ ง แ บ บ ส ั ม ภ า ษ ณ ์  ( Index Of Item Objective 
Congruence: Ioc) ค่าดัชนีความสอดคล้องตั ้งแต่ 0.60 
ข้ึนไป ถือว่ามีความสอดคล้องกันในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ การ
ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลความเหมาะสมสอดคล้องของแบบ
สัมภาษณ์ โดยใช้การคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้องตาม
สูตร (Rowinelli And Hambelton 1997, อ้างถึงใน พิชิต 
ฤทธ์ิจร ูญ 2544 : 273) นำข้อมูลที ่รวบรวมจากความ
ค ิดเห ็นของผ ู ้ เช ี ่ยวชาญมาคำนวณหาค่าด ัชนีความ
สอดคล ้อง ( Index Of Item Objective Congruence) 
พบว่าได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 1และปรับปรุง
แก้ไขแบบสัมภาษณ์ในรายละเอียดของภาษาให้ชัดเจน
  2.5 นำแบบสัมภาษณ์ ที ่ปร ับปรุงแก้ไขใน
รายละเอียดของภาษาตามข้อเสนอแนะของอาจารย์และ
ผู้เชี่ยวชาญ แล้วไปสัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญด้านการจัดการ
เรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ จำนวน 2 
ท่าน ผู ้บริหารทางการศึกษา จำนวน 2 ท่าน อาจารย์ 
จำนวน 3 ท่าน และนักศึกษา จำนวน 8 ท่าน 
             
การวิเคราะห์ข้อมูล    
 1. วิเคราะห์เปรียบเทียบความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษา ทั ้ง 4 ด้าน ได้แก่ ปัญหาของ
ตนเองที่ต้องแก้ไขทันที ปัญหาของตนเองที่ไม่ต้องแก้ไข
ทันที ปัญหาของตนเองที่เกี ่ยวข้องกับผู ้อื ่น ปัญหาของ
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ผู้อื่นที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแนวทฤษฎีคอน
สตรัคติวิสต์ และการแก้ปัญหาระหว่างกลุ ่มทดลองกับ
กลุ ่มควบคุม และระหว่างก่อนการทดลองและหลังการ

ทดลอง โดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.) การทดสอบค่าทีแบบอิสระ (T-Test 
Independent) และแบบไม่อิสระ (T-Test Dependent) 
  2. วิเคราะห์ข้อมูลพัฒนาการของความสามารถใน
การแก้ปัญหาของนักศึกษาในช่วงระหว่างการเรียนตามที่
ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์
และการจัดประสบการณ์ตามปกติ โดยใช้ค ่าร ้อยละ

ค่าเฉลี่ย (�̅�) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis) 
  3. วิเคราะห์ข้อมูลจากบันทึกหลังการสอนของ
ผู ้สอนและบันทึกผลการเร ียนรู ้ของผู ้เร ียน ด้วยการ
วิเคราะห์เน้ือหา (Content Analysis)   
 

4. ผลการวิจัย    
 การวิจ ัยเร ื ่องการพัฒนาความสามารถในการ
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่จัดการเรียนรู้
ตามแนวทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์และการจัดประสบการณ์
ตามปกติ เป ็นการว ิจ ัยเช ิ งทดลอง (Experimental 
Research)  แบบแผนการว ิ จ ั ยข ั ้ นพ ื ้ นฐาน ( Pre – 
Experimental Designs) แบบหนึ ่งกลุ ่มสอบก่อนสอบ
หล ัง One Group Pretest – Posttest Designs ผ ู ้ว ิจัย
นำเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูล โดยจำแนกออกเป็น  3 
ตอน เพ่ือบรรลุวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
ตอนที ่  1 การว ิเคราะห ์ค ่าเฉล ี ่ยและค่าเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐานของคะแนนความสามารถในกา รแ ก้          
ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี กลุ่มที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์และกลุ่มที่
ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ 
 

 
ตารางที่ 1 ระดับความสามารถในการแก้ปัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัค
ติวิสต์และการจัดประสบการณ์ตามปกติ 

กลุ่มตัวอย่าง N 𝑿 ̅ S.D. ระดับ 
กลุ่มทดลอง (จัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์) 30 34.00 3.32 ดีมาก 

กลุ่มควบคุม (จัดประสบการณ์ตามปกติ) 30 26.82 4.73 ปานกลาง 

 
ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนการจัด
ประสบการณ์กับหลังการจัดประสบการณ์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด คอนสตรัคติวิสต์ 

 คะแนนก่อน 
การจัดประสบการณ์ 

คะแนนหลัง 
การจัดประสบการณ์ 

D T 

คะแนนเต็ม 100 100   

คะแนนรวม 72 96 23 16.46* 

คะแนนเฉลี่ย 23.24 32.64 7.47  
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที่ 1 พบว่า นักศึกษาระดับปริญญาตรี 
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ 

มีคะแนนเฉลี ่ยอยู ่ในระดับดีมาก (�̅� = 34.00, S.D. = 
3.32) สำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่ได้รับการจัด

ประสบการณ์ตามปกติ  มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ในระดับปาน

กลาง (�̅� = 26.82, S.D. = 4.73) 
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ตอนที ่ 2 ผลการเปรียบเท ียบค่าเฉลี ่ยของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีก่อนการจัดประสบการณ์กับหลังการจัดประสบการณ์
ของกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอน
สตรัคติว ิสต์และกลุ ่มที ่ได้ร ับการจัดประสบการณ์
ตามปกติ  

จากตารางที่ 2 พบว่า ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถ
ในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อน
การจัดประสบการณ์และหลังการจัดประสบการณ์ของ
กลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติ
วิสต์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

 
ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ก่อนการจัด
ประสบการณ์กับหลังการจัดประสบการณ์ของกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ 
 
 คะแนนก่อน 

การจัดประสบการณ์ 
คะแนนหลัง 

การจัดประสบการณ์ 
D T 

คะแนนเต็ม 100 100   

คะแนนรวม 74 82 18 14.45* 
คะแนนเฉลี่ย 23.24 32.64 3.60  

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
 จากตารางที ่  3 พบว่า ค ่าเฉล ี ่ยของคะแนน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ก่อนการจัดประสบการณ์ตามปกติและหลัง
การจ ัดประสบการณ์ตามปกติ  แตกต่างก ันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 

ตอนที ่ 3 ผลการเปรียบเท ียบค่าเฉลี ่ยของคะแนน
ความสามารถในการแก้ปัญของนักศึกษาระดับปริญญา
ตร ีหลังการจัดประสบการณ์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และกลุ่มที่
ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ 
 

ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบค่าเฉลี ่ยของคะแนนความสามารถในการแก้ปัญของนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังการจัด
ประสบการณ์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และกลุ่มที่ได้รับการจัดประสบการณ์
ตามปกติ 
 

กลุ่มตัวอย่าง N 𝑿 ̅ S.D. T 
กลุ่มทดลอง (จัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์) 30 34.00 3.32  

    3.84* 

กลุ่มควบคุม (จัดประสบการณ์ตามปกติ) 30 26.49 4.74  
*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
 จากตารางที ่  4 พบว่า ค ่าเฉล ี ่ยของคะแนน
ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี หลังการจัดประสบการณ์ระหว่างกลุ่มที่ได้รับ
การจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ และ

กลุ ่มที ่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยกลุ่มที่ได้รับการ
จัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ มีค่าเฉลี่ย
ของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาสูงกว่ากลุ่มที่
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ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ ผลการวิจัยดังกล่าว
สอดคล้องกับสมมติฐานการวิจัยที่ต้ังไว้  
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การวิจัยเพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคต ิว ิสต ์และการจัด
ประสบการณ์ตามปกติ สรุปผลการวิจัยดังน้ี  
 1. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคอน

สตรัคติวิสต์ มีคะแนนเฉลี ่ยอยู ่ในระดับดีมาก (�̅� = 
34.00, S.D. = 3.32) สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี 
ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ใน

ระดับปานกลาง (�̅� = 26.82, S.D. = 4.73)  
 2. ความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการจัดประสบการณ์ตามแนวคิด
คอนสตรัคติวิสต์และได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 โดย
ค่าเฉลี่ยของคะแนนความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
น ักศ ึกษาระด ับปร ิญญาตร ี  กล ุ ่มท ี ่ ไ ด ้ ร ับการจั ด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่ากลุ่มที่
ได้รับการจัดประสบการณ์ตามปกติ และค่าเฉลี ่ยของ
คะแนนความสามารถในการคิดแก้    ปัญหาของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีก่อนการจัดประสบการณ์และหลังการจัด
ประสบการณ์ แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยความสามารถในการคิดแก้ปัญหาของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี หลังการจัดประสบการณ์สูง
กว่าก่อนการจัดประสบการณ์ทั้งสองกลุ่ม 
 
อภิปรายผล    
 จากผลการวิจัยที่พบว่าความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที ่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์สูงกว่าการจัด
ประสบการณ์ตามปกติอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
.05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยที่ตั้งไว้ แสดงให้เห็น
ว่าการจัดประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์โดย
เน้นวิธีการร่วมมือกันเรียนรู้ โดยใช้เทคนิค Think-Pair-

Share สามารถส่งเสริมความสามารถในกาคิดแก้ปัญหา
ของนักศ ึกษาระดับปริญญาตรีได ้  เน ื ่องจากการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคิดคอนสตรัคติวิสต์เป็นรูปแบบ
หนึ่งของการจัดประสบการณ์ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
เน้นกระบวนการชัดเจน มีบรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตุ้น
ให้ผู้เรียนมีแนวทางในการคิดจนสามารถสร้างความรู้ข้ึนได้
ด้วยตนเอง โดยเริ่มจากการคิดเป็นรายบุคคล คือ ผู้เรียน
จะได้คิดโดยใช้ข้อมูลที่มีอยู่จากประสบการณ์เดิมของตัว
ผู ้เรียนเอง และจากน้ันผู ้เรียนจะนำผลการคิดที ่ได้ไป
แลกเปลี ่ยนความรู ้กับเพื ่อน โดยการคิดเป็นคู ่และคิด
ร่วมกันเป็นกลุ่ม 4 คน ซึ่งในการคิดร่วมกันนอกจากผู้เรียน
จะได้แลกเปลี่ยนความรู้กับเพ่ือนแล้ว ผู้เรียนยังมีอิสระใน
การคิดตัดสินใจร่วมกัน โดยอาศัยสิ่งแวดล้อมและผู้สอน
เป็นสื่อในการกระตุ้นเร้า และนำไปสู่การปฏิบัติจริงเพ่ือ
ค้นหาคำตอบที่ผู้เรียนต้องการ แล้วนำมาสร้างความรู้ใหม่
ของกลุ ่มร่วมกัน นอกจากนี้การจัดประสบการณ์ตาม
แนวคิดคอนสตรัคติวิสต์ ยังเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เผชิญ
กับปัญหาร่วมกันทำให้ผู้เรียนคิดหาวิธีแก้ปัญหาที่ผู้เรียน
สนใจเร ียนรู้  และนำประสบการณ์เด ิมมาใช ้ในการ
แก้ปัญหา อันเป็นผลให้ผู้เรียนมีทักษะการคิดแก้ปัญหา
เพิ ่มขึ ้น สอดคล้องกับบิทเตอร์, ฮัททิว และเอ็ดเวิร์ด 
(Bitter, Hatfield And Edward 2014, อ ้ า งถ ึ ง ใน นุต
อนงค์ ทัดบัวชำ) ที่กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ให้ผู้เรียนคิด
แก ้ป ัญหาร ่วมก ันเป็นกล ุ ่มย ่อย จะทำให ้ผ ู ้ เร ียนได้
แลกเปลี ่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกันในการหาวิธีการ 
และการคิดช่วยเหลือซึ่งกันและกันเพื่อทำให้งานประสบ
ผลสำเร็จ ซึ ่งบรรยากาศแห่งการเรียนรู ้ร ่วมกันจะช่วย
ส่งเสริมการคิดแก้ปัญหาได้ดี    
   
ข้อเสนอแนะ    
 1. ควรม ีการศ ึกษาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ที่ได้รับการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคอนสตร ัคต ิว ิส ต์ก ับการจั ด
ประสบการณ์ตามปกติในลักษณะอื่น ๆ  
 2. ควรมีการวิจัยเพื่อศึกษาความสามารถในการ
คิดแก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี  โดยใช้การ
สังเกตพฤติกรรมควบคู่กับการประเมินตามสภาพจริง 
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 3. ควรมีการศ ึกษาความสามารถในการคิด
แก้ปัญหาของนักศึกษาระดับปริญญาตรี โดยการจัด
ประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับวิธีการอื่น 
ๆ เช่น การจัดประสบการณ์ตาม แนวคอนสตรัคติวิสต์ 
ร ่วมก ับการจ ัดประสบการณ์แบบโครงการ การจัด
ประสบการณ์ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ ร่วมกับการจัด
ประสบการณ์แบบร่วมมือกันเรียนรู้ในเทคนิคอื่น ๆ เป็น
ต้น  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับน้ีเกิดจากความสนใจและแรงบันดาล
ใจของผู้วิจัยที่ต้องการพัฒนานักศึกษาระดับปริญญาตรีให้
มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการพัฒนานักศึกษาใน
ระดับสากล งานวิจัยสำเร็จลุล่วงด้วยดีจากความเมตตา
และความอนุเคราะห ์จากคณาจารย์ น ักศ ึกษาและ
ผู้สนับสนุนดังน้ี 
 ขอขอบพระคุณสำนักวิจ ัย ประธานผู ้ควบคุม
วิทยานิพนธ์ที ่ให้การสนับสนุน ติดตาม เป็นกำลังใจ 
ตรวจสอบการทำงานท ุกข ั ้ นตอน และกรรมการ
ผ ู ้ทรงค ุณวุฒ ิท ี ่กร ุณาเส ียสละเวลาให ้ความร ู ้ และ
ข้อเสนอแนะที ่เป็นประโยชน์ ทำให้งานวิจ ัยมีความ
สมบูรณ์มากข้ึน 
 ขอขอบพระคุณคณะผู้บริหาร อาจารย์ นักศึกษา 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิทุกท่าน     ที่ให้ความ
อนุเคราะห์และให้ความร่วมมือระหว่างการวิจัยและการ
ทดลองจนประสบผลสำเร็จ 
 ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิที่
ให้การสนับสนุนทุนการศึกษาเพื ่อพัฒนาบุคลากรให้มี
คุณภาพตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 
 ขอน้อมระลึกถึงพระคุณของบิดา มารดา และบูรพ
คณาจารย์ทุกท่านที่อบรมเลี้ยงดูและให้การศึกษาจนทำให้
ผู้วิจัยสามารถสร้างสรรค์ผลงานวิจัยฉบับน้ีให้สำเร็จลุล่วง
ด้วยดีและเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือสำรวจระดับการจัดการท่องเท่ียวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่ท่องเท่ียวประเภทวัดใน
จังหวัดพิษณุโลก  2) เพ่ือศึกษาระดับพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในสถานที่ท่องเท่ียวประเภทวัดใน
จังหวัดพิษณุโลก และ 3) เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับการจัดการท่องเท่ียวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวประเภท
วัดในจังหวัดพิษณุโลก กับระดับพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทย กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ เจ้า
อาวาส และคณะกรรมการวัด จำนวน 10 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง  และนักท่องเที ่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยววัดในจังหวัด
พิษณุโลก กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจำนวนประชากร จำนวน 384 คน โดยสุ่มแบบสะดวก  เครื่องมือที่ใช้ในการ
เก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการจัดการท่องเท่ียวชีวิตวิถีใหม่ของวัด และแบบสอบถามพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่
ของนักท่องเท่ียวชาวไทย วิเคราะห์ข้อมูลโดยค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมติฐาน
ด้วยค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน ผลการวิจัย พบว่า วัดส่วนใหญ่มีมาตรการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่เพื่อป้องกันการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 อยู ่ในระดับมาก วัดได้ดำเนินมาตรการเว้นและระยะห่างในการถวายทาน มีจุดบริการ
แอลกอฮอล์ค่าเชื้อบริเวณทางเข้า และมีอุปกรณ์วัดไข้แขวนไว้ให้นักท่องเท่ียวคัดกรองด้วยตนเอง   นักท่องเที่ยวมีพฤติกรรม
เก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่เมื่อมาเท่ียววัด ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก และระดับการจัดการท่องเท่ียวชีวิตวิถีใหม่ของวัดกับพฤติกรรม
เก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเท่ียว ในภาพรวมมีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05   
คำสำคัญ :  ชีวิตวิถีใหม่   ไวรัสโคโรน่า 2019   นักท่องเท่ียวชาวไทย  วัดในจังหวัดพิษณุโลก 
 

Abstract 
 This Research Aimed 1) To Survey The Level Of New Normal Tourism Management Of Temple 
Tourism Destinations In Phitsanulok Province;  2) To Study The Behavior Level About New Normal Of Thai 
Tourists In Temple Tourism Destination In Phitsanulok Province;  And 3) To Analyze The Relationship Of 
Level Of New Normal Tourism Management In Temple Tourism Destination In Phitsanulok Province With 
Behavior Level About New Normal Of Thai Tourists. The Sample Was   10 Abbots And Temple Committees 
By Purposive Sampling And 354 Thai Tourists Who Travel At The Temple In Phitsanulok Province By Setting 
Sample Size On Unknown Population And Convenience Sampling. The Instrument For Collecting Data Was 
The Questionnaire For Studying New Normal Temple Tourism Management And The Questionnaire For 
Studying The Behavior Level About New Normal Of Thai Tourists. Statistical Use Of This Research Was 
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Frequency, Percentage, Average, Standard Deviation, And Testing Hypothesis By Pearson’s Correlation. The 
Research Found That Most Temples Have A Measure Of New Normal Tourism Management For Preventing 
The Coronavirus 2019 Outbreak At A High Level. The Temples Perform Social Distancing In Giving Objects 
Activity, Having Infection Killing Service Points In The Entrance Area, And Preparing Portable Temperature 
Meters For Self-Screening.  The Tourists Have Behavior About New Normal For Traveling Temples In The 
Overview At A High Level. The Level Of New Normal Tourism Management Of Temple Tourism Destination 
In Phitsanulok Province Was Related To The Behavior Level Of New Normal Thai Tourists. There Was A 
Significant Difference At .05 Level. 
 
Keyword : New Normal, Coronavirus 2019, Thai Tourism, Temples In Phitsanulok Province 
 
1. บทนำ    
 ในยุคที ่มีการเปลี ่ยนแปลงทั้งสภาพแวดล้อม 
โรคอุบัติใหม่ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตอย่างฉับพลัน หรือ
เรียกว่า “New Normal” ซึ่งใช้กับสภาวะเศรษฐกิจต้ังแต่
สมัยวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ เมื่อปี 2007 ยุคนั้นเศรษฐกิจ
โลกขยายและเติบโตอย่างรวดเร็ว จนเกิดวิกฤตทำให้ทุก
อย่างช้าลง ทุกอย่างเปลี ่ยน เศรษฐกิจกลับมาโตใหม่
เป็นวัฏจักร ซึ่งวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์ในอเมริกา แก้ไขด้วย
การนำเงินมาใช้จนกลายเป็นหน้ี เพ่ือผลักดันให้ภาคธุรกิจ
กลับมาเหมือนเดิม จนเกิดคำว่า “New Normal” แต่ก็ไม่
สามารถทำให้เศรษฐกิจกลับมาเหมือนเดิม จากที่เคยมี 
Gdp 10 กว่า% กลับมาอยู่ที่ต่ำกว่า 7% ซึ่งไม่ดีเหมือนที่
เคยเป็น อย่างไรก็ตาม วิกฤตโควิด-19 มีผลด้านเศรษฐกิจ 
สังคม พฤติกรรม คำว่า New Normal จึงไม่ใช่คำท่ีเขาพูด
ถึงกันเหมือนเมื่อสมัยก่อน ขณะน้ีมีการผ่อนปรนมาตรการ
ต่าง ๆ New Normal จึงจะเป็นทั้งเรื่องของเศรษฐกิจ วิถี
ชีวิตของคน การจับจ่ายใช้สอย การบริโภค การไปทำงาน 
การใช้บริการขนส่งสารธารณะ การเดินทาง การท่องเท่ียว 
แม้กระทั ่งการเข้าไปใช้ในสถานรักษาพยาบาล New 
Normal หลังโควิด-19 มีผลกับทุกคนไม่ใช่เฉพาะธุรกิจ 
สถาบันการเงิน ที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ แต่วิถีชีวิตของคน
ที่จะต้องเปลี่ยนไป (รุจาพงศ์ สุขบท, 2563)   
 ปัจจุบันการท่องเที ่ยวทวีความสำคัญมากข้ึน
และมีผลทางบวกต่อระบบส ังคม ว ัฒนธรรม และ
สิ่งแวดล้อม กระแสนักท่องเท่ียวที่ให้ความสำคัญและใส่ใจ
กับชุมชนท้องถิ ่นที ่ไปเยือน การเคารพในวัฒนธรรม

ท้องถิ ่น มุ ่งแสวงหาความสุขในการอยู ่ร่วมกันกับคนใน
ชุมชน มีความรักและหวงแหนในสภาพธรรมชาติอาทิมี
นักท่องเท่ียวที่ให้ความสำคัญกับโรงแรมที่คำนึงถึงการลด
ใช้พลังงานมากข้ึน เป็นต้น ด้านการแลกเปลี่ยนทางสังคม
และวัฒนธรรมที่เป็นการช่วยรักษาวัฒนธรรมชุมชน การ
นำเอาทรัพยากรที่ตนเองมีอยู ่มาใช้หรือนำเสนอให้เกิด
ประโยชน์เน้นการถ่ายทอดองค์ความรู ้ท ี ่ตนเองมีแก่
นักท่องเที ่ยวที ่ให้ความสนใจที่จะเรียนรู ้ในวัฒนธรรม
เหล่านั้น ส่งผลให้เจ้าบ้านหรือคนในชุมชนเกิดเป็นความ
ภาคภ ูม ิใจในท้องถ ิ ่นของตนและสนใจจะอนุร ักษ์
วัฒนธรรมของตนเพื่อถ่ายทอดแก่ผู้มาเยือนต่อไป (นวพร 
บุญประสม, 2559) ทั้งน้ีจากสถานการณ์วิกฤตโควิด-19 ที่
มีผลกระทบต่อทุกภาคส่วน โดยเฉพาะธุรกิจท่องเที่ยวยัง
ต้องเจอโจทย์ท้าทายสูงภายใต้สภาวะ New Normal 
เพราะกว่าที ่บรรยากาศจะกลับมาเอื ้อต่อการเดินทาง 
ประกอบกับความกังวลต่อโควิด-19 และกำลังซื้อที่ลดลง
ของนักท่องเที่ยว ทิศทางการท่องเที่ยวในช่วงที่เหลือของ
ปี 2563 จะยังไม่สามารถพลิกกลับมาเป็นบวก (โดยรายได้
ท่องเที่ยวทั้งจากตลาดนักท่องเที่ยวต่างชาติและคนไทย
เที่ยวในประเทศอาจสูญเสียไปราว 1.69 ล้านล้านบาทใน
ปี 2563) และแม้ในปี 2564 จะฟื้นตัว แต่ยังไม่กลับสู่
สถานการณ์ก่อนโควิด-19 จึงเป็นช่วงที่ลำบากของธุรกิจ
ในห่วงโซ่ของภาคการท่องเที ่ยว (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย , 
2563) 
 จากปัญหาและความสำคัญข้างต้น  ผู ้วิจัยจึง
สนใจที่จะศึกษาชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยใน
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สถานที่ท่องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก เพ่ือที่จะ
ได้ทราบถึงระดับการจัดการท่องเที ่ยวชีวิตวิถีใหม่ของ
สถานที ่ท ่อง เท ี ่ ยวประเภทวัดในจ ังหว ัดพิษณ ุ โลก  
พฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
สถานที่ท่องเที ่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก และ
ความสัมพันธ์ของระดับการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่
ของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก กับ
ระดับพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาว
ไทย เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความได้เปรียบทางการ
แข่งขันทางการท่องเที ่ยวของจังหวัดพิษณุโลกต่อไป
   
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. สถานการณ์ไวรัสโคโรน่า 2019 กับ 
สถานการณ์การท่องเที่ยวสถานการณ์การท่องเที่ยวในยุค
โรคระบาดน้ี ทำให้สถานที่ท่องเท่ียวและนักท่องเที่ยวต้อง
คำนึงสิ่งต่างๆ ต่อไปน้ีคือ 

        1.การสร้างระบบติดต่อแบบไร้ 
รอยต่อจะสำคัญมาก เช่นระบบเศรษฐกิจท่องเท่ียว 
แพลตฟอร์มในปัจจุบันไม่มีช่องทางติดต่อเมื่อเกิดภัยพิบัติ 
ตั ้งแต่การดูแลตนเองให้ปลอดภัย การติดต่อตำรวจ 
โรงพยาบาลต่างๆ การเข้าถึงสถานทูตและการรับข่าวสาร
ราชการ (ซึ ่งต้องเป็นภาษาสากล) ที ่อาจเปลี ่ยนแปลง
ตลอดเวลาระหว่างเกิดภาวะฉุกเฉิน 

 2.ระบบทำความสะอาดและ 
ทำลายเชื ้อของสถานบริการท่องเที่ยวต้องดีขึ ้น เช่น มี
บริการอบฆ่าเชื ้อห้องและสถานที่ให้บริการ และระบบ
ทำลายเชื้อที่อาจติดมากับธนบัตร ภาชนะที่ลูกค้าใช้ ฯลฯ 
นอกจากนั้นในโรงแรมระบบติดต่อระหว่างแขกที่เข้าพัก
กับการรับบริการอาจต้องผ่านอินเทอร์เน็ต และในกรณีที่
มีโรคระบาดต้องนำหุ่นยนต์มาใช้ในการบริการแขกที่เข้า
พักมากข้ึน 

 3. ระบบสังคมไร้เงินสด ต้อง 
เดินหน้าเต็มตัวในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

 4. ระบบเศรษฐกิจแบ่งปันที่เป็น  
Share Economy แบบ Airbnb หรือ Homestay อาจจะ
ได้ร ับความนิยมลดลง เนื ่องจากความไม่ไว้วางใจใน
มาตรฐานซึ่งหลากหลายตามบริบทของพื ้นที ่ หากคิด

ปรับปรุงก็จะต้องใช้เงินลงทุนสูงขึ ้น และกระทรวงการ
ท่องเท่ียวและกีฬาอาจต้องมีมาตรฐานด้านการจัดการภัย
พิบัติเพ่ิมเติม (กรุงเทพธุรกิจ, 2563) 

2. แนวคิดการจัดการท่องเท่ียวทาง 
วัฒนธรรมรูปแบบการท่องเที ่ยวในแหล่งวัฒนธรรม  
(Cultural Based Tourism)ประกอบด้วย 
  2.1  การท ่อง เท ี ่ ยว เช ิ งประว ั ต ิ ศ าสตร์  
(Historical Tourism) หมายถึงการเดินทางท่องเที่ยวไป
ยังแหล่งท่องเท่ียวทางโบราณคดี และประวัติศาสตร์ เพ่ือ
ชื ่นชมและเพลิดเพลินในสถานที่ท่องเที ่ยวได้ความรู ้มี
ความเข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดี ในท้องถ่ิน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า ของสภาพแวดลอมโดยที่
ประชาชนในท้องถิ ่น ม ีส ่วนร ่วมต่อการจัดการการ
ท่องเท่ียว 
 2.2  การท่องเท ี ่ยวงานชมวัฒนธรรมและ
ป ร ะ เ พ ณ ี  ( Cultural And Traditional Tourism) 
หมายถึงการเดินทางท่องเท่ียว  เพ่ือชมงานประเพณีต่างๆ 
ที่ชาวบ้านในท้องถิ่นนั้นๆ  จัดขึ้น ได้รับความเพลิดเพลิน
ตื ่นตาตื ่นใจในสุนทรียะศิลป์เพื ่อศึกษาความเชื ่อ การ
ยอมรับนับถือ   การเคารพพิธีกรรมต่างๆ และได้รับ
ความรู ้มีความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม   มี
ประสบการณ์ใหม ่ๆ เพ ิ ่มข ึ ้นบนพ ื ้นฐานของความ
รับผิดชอบและมีจิตสํานึกต่อการรักษาสภาพแวดลอมและ
มรดกทางวัฒนธรรม  โดยประชาชนในท้องถิ่นมีส่วนรว่ม
ตอการจัดการท่องเท่ียว 
 2.3  การท่องเที่ยวชมวิถีชีวิตในชนบท (Rural 
Tourism / Village Tourism)  หมายถึง การเด ินทาง
ท่องเที ่ยวในหมู่บ้าน  ชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และ
ผลงานสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษมีความโดดเด่นเพ่ือ
ความเพลิดเพลินได้ความรู ้ดูผลงานสร้างสรรค์และภูมิ
ปัญญาพื้นบ้าน มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ ่น บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดย
ประชาชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเท่ียว 
(วารัชต์ มัธยมบุรุษ, ม.ป.ป.) 
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3. แนวคิดชีวิตวิถีใหม่  
ราชบัณฑิตยสภาได้แต ่งต ั ้ง คณะกรรมการ

บัญญัติศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับหลายสาขาวิชาและที่จำเป็น
เร่งด่วน คณะกรรมการชุดน้ีมีหน้าท่ีบัญญัติศัพท์ใหม่ที่อยู่
ในกระแสสังคมร่วมสมัย รวมทั ้งศ ัพท์ที ่ เกี ่ยวข้องกับ
หลากหลายสาขาวิชาและมีความจำเป็นต้องใช ้งาน 
นอกจากนี้มีหน้าที่เผยแพร่ศัพท์ที่บัญญัติไปสู่สาธารณชน
อีกด้วย  คำว่า New Normal ได้ม ีการนำมาใช้อย่าง
แพร่หลายในช่วงที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 คำว่า 
New Normal เป ็นวล ีและเป ็นสำนวน ซ ึ ่ ง  Oxford 
Dictionary ได้ให้คำนิยามว่า "A Previously Unfamiliar 
Or Atypical Situation That Has Become Standard, 
Usual, Or Expected. “ หมายถ ึ ง ส ถานการณ ์หรื อ
ปรากฏการณ์ที ่แต่เดิมเป็นสิ ่งที ่ไม่ปกติ ผู ้คนไม่คุ ้นเคย 
ไม่ใช่มาตรฐาน ต่อมามีเหตุหรือเกิดวิกฤตบางอย่าง จึงมี
การเปลี่ยนแปลง ทำให้สถานการณ์หรือปรากฏการณ์น้ัน
กลายเป็นสิ่งที่ปกติและเป็นมาตรฐาน"  การเกิดเป็นวิถี
ใหม่ในการดำรงชีวิต เราจำต้องปฏิบัติกันเป็นปกติต่อเน่ือง
ในระยะเวลาหน่ึงจนเกิดเป็นความพอใจ ในที่สุดทั้งหมดน้ี
ก็ได้กลายเป็น New Normal ในสังคมของเรา  ดังนี้ คือ 
1) การ Work From Home การอยู่ในบ้าน พร้อมทำงาน 
ทำกิจกรรมต่างๆ ภายในที่อยู ่อาศัยของตนเอง 2) การ
ดำเนินการทางธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ Online Business 
ด้วยพฤติกรรมการบริโภคที่เปลี ่ยนแปลง 3) การเรียน 
Online Learning/Entertainment 4) การแพทย ์และ
สาธารณสุข(ที่ปรึกษา) Online Medical Consulting ให้
ความสำคัญกับการลงทุนทางด้านสาธารณสุขของประเทศ
มากกว่าเดิม และ 5) การ Deglobalization เพื ่อพึ ่งพา
การผลิตในประเทศมากข้ึน  
 4. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 พิธารัตน์ สุขะนินทร์ (2563) วัตถุประสงค์ของ
การศึกษามีดังนี้ (1) เพื่อศึกษาการรับรู้ข้อมูลที่มีต่อการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของนักท่องเท่ียวชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร (2) เพื่อศึกษาทัศนคติที่มีต่อการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของนักท่องเท่ียวชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร (3) เพื่อศึกษาพฤติกรรมที ่มีต่อ
การตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ของนักท่องเท่ียวชาว

ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างคือ นักท่องเท่ียว
ชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร จากท้ังหมด 4 เขต ได้แก่
เขตพระนคร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตบางกอกน้อย 
และเขตธนบุรี จำนวน 400 คน โดยจะเลือกสุ่มตัวอย่าง
แบบตามสะดวก (Convenience Sampling) เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามประมาณค่า 5 ระดับ สถิติ
พื ้นฐานที ่ใช ้ในการวิจ ัย ได้แก่ ค่ าความถี ่ ค ่าร ้อยละ 
ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติเชิงอนุมานคือ 
การวิเคราะห์ความถดถอยอย่างง่าย (Simple Regression 
Analysis) ผลการศึกษา พบว่า (1) ระดับความคิดเห็น
เกี่ยวกับด้านการรับรู้ข้อมูลของนักท่องเที ่ยวชาวไทยใน
เขตกรุงเทพมหานคร อยู ่ในระดับเห็นด้วยมาก ด้าน
ทัศนคติของนักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร 
อยู่ในระดับเห็นด้วยมาก ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับดา้น
พ ฤ ต ิ ก ร ร ม ข อ ง น ั ก ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว ช า ว ไ ท ย ใ น เ ขต
กรุงเทพมหานคร อยู ่ในระดับเห็นด้วยปานกลาง และ
ระดับความค ิดเห ็นเก ี ่ ยวก ับด้านการตัดส ินใจของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อยู่ในระดับ
ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจมาก (2) การรับรู้ข้อมูลมีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยการรับร ู ้ข ้อมูลมีผลต่อการตัดสินใจ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ร้อยละ 46.2 (3) ทัศนคติมีผลต่อ
การตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาว
ไทยในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 โดยทัศนคติมีผลต่อการตัดสินใจท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ร้อยละ 63.1 และ (4) พฤติกรรมมีผลต่อการ
ตัดสินใจท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย
ในเขตกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 โดยพฤติกรรมมีผลต่อการตัดสินใจท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม ร้อยละ 61.5 
 วัชรี หิรัญพันธุ์  และคณะ (2561) กล่าวว่า แม้
การจัดการสื่อสารการท่องเที่ยวชุมชนป่าตองจะเป็นเรื่อง
ยาก เพราะปัญหาที ่เกิดข ึ ้นหยั ่งรากลึก แต่สามารถ
ดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ โดยการจับมือร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สร้างความ
เข้าใจร่วมกัน มีความโปร่งใส สร้างการยอมรับ และสร้าง
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จิตสาธารณะให้ค่อยๆ เกิดข้ึน แต่การบังคับใช้กฎหมายยัง
จำเป็นต้องทำอย่างจริงจัง เห็นผลเชิงประจักษ์ ไม่ทำแบบ
ฉาบฉวย 
 ทัชชกร แสงทองดี และคณะ (2560)  ศึกษา
พบว่า แนวทางการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที่ยว
ในการท่องเที่ยว ควรมี 6 แนวทาง คือ การจัดการความ
ปลอดภัยของนักท ่องเท ี ่ยวด ้านอ ุบ ัต ิ เหตุ ด ้านการ
หลอกลวง/ต้มตุ ๋น ด้านภัยธรรมชาติ ด้านอาชญากรรม 
ด้านการจลาจล/การก่อการร้าย และด้านสุขอนามัย/โรค
ระบาด ซึ่งสถานที่ท่องเท่ียวควรมีมาตรการที่เข้มงวด และ
ปรับให้เหมาะสมกับสถานการณ์    
 กนกพร ศิริโรจน์ (2557) สรุปว่า หน่วยงานที่
สนับสนุนการเรียนรู้เป็นทั้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเที ่ยวโดยตรงและโดยอ้อม โดยคนในชุมชนมีการ
วางแผนร่วมกันจัดการท่องเท่ียว การจัดสรรในเรื่องรายได้ 
มีการทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่รับผิดชอบ เป็นฝ่ายต่างๆ
อย่างเป็นระบบ มีการประชุมเป็นประจำ /บ่อยครั้ง และ
สนับสนุนให้คนในชุมชนร่วมกันทำกิจกรรม ร่วมกันทำงาน
ทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้จาก
การได้ทำงาน และทำกิจกรรมร่วมกัน 
 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 1. ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
   1.1 ประชากรในการศึกษา คือ เจ้าอาวาส 
และคณะกรรมการวัด และนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามา
เท่ียววัดในจังหวัดพิษณุโลก  
  1.2 กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้เก็บรวบรวมข้อมูล 
จำแนกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
    1.2.1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้สำรวจระดับ
การจัดการท่องเที ่ยวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่ท่องเที ่ยว
ประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก คือ เจ ้าอาวาส และ
คณะกรรมการวัด จำนวน 10 คน โดยสุ่มแบบเจาะจง   
   1.2.2 กลุ ่มตัวอย่างที ่ใช้ศึกษาระดับ
พฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
สถานที ่ท ่องเที ่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก คือ  
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยววัดในจังหวัดพษิณุโลก 

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจำนวนประชากร 
จำนวน 384 คน โดยสุ่มแบบสะดวก   
 2. ขอบเขตด้านเน้ือหา 
    เน ื ้อหาสาระของการศ ึกษาครั ้งน้ี 
ได้แก่   การศึกษารูปแบบการจัดการท่องเที ่ยวและ
พฤติกรรมการท่องเท ี ่ยวช ีวิตวิถ ีใหม ่ ประกอบด้วย
องค์ประกอบ 5 ด้าน ได้แก่ ด้านวิธีคิด ด้านวิธีเรียนรู้ ด้าน
วิธีสื ่อสาร ด้านวิธีปฏิบัติ และด้านวิธีการจัดการ (มาลี 
บุญศิริพันธ์, 2563) 
 3. เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล แบ่งออกเป็น 2 
ชนิด ได้แก่  
  3.1 แบบสอบถามการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถี
ใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณโุลก 
ซึ ่งผ่านการประเมินค่าความสอดคล้องของคำถามกับ
วัตถุประสงค์การวิจัย ( Ioc) โดยได้ค่า Ioc เท่ากับ 0.67 
ข้ึนไป ทุกข้อ  ประกอบด้วย  3  ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบ
สำรวจซึ่งเป็นตัวเลือกตอบ ได้แก่  อายุ ระดับการศึกษา 
ตำแหน่ง  และประสบการณ์ในการดูแลสถานที่ 
 ส่วนที่ 2 ระดับการจัดการท่องเท่ียวชีวิตวิถีใหม่ 
 ส่วนที่ 3 แนวทางการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถี
ใหม่ที่ใช้แล้วเกิดผลสำเร็จที่ดี 
 3.2 แบบสอบถามพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่
ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัด
ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผ่านการประเมินค่าความสอดคล้อง
ของคำถามกับวัตถุประสงค์การวิจัย ( Ioc) โดยได้ค่า Ioc  
เท่ากับ 0.67 ข้ึนไป ทุกข้อ  ประกอบด้วย  3  ส่วน ได้แก่ 
 ส่วนที ่ 1  ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบ
สำรวจซึ ่งเป็นตัวเล ือกตอบ ได้แก่ เพศ  อายุ ระดับ
การศึกษา  อาชีพ รายได้ต่อเดือน และจำนวนความถี่ใน
การท่องเท่ียว  
 ส่วนที่ 2 ระดับพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ 
 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพิ ่มเติมเกี ่ยวกับแนว
ทางการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ในสถานที่ท่องเที่ยว
  4.การเก็บรวบรวมข้อมูล 
  การเก็บรวบรวมข้อมูล ดำเนินการแบ่งออกเป็น  
6 ข้ันตอนดังน้ี  
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  4.1 ทำหนังสือขออนุญาตเก็บรวบรวม
ข้อมูลด้วยแบบสอบถามจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ไปยัง
เจ้าอาวาสของวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร  วัด
นางพญา วัดราชบูรณะ วัดเจ้าแม่กวนอิมหยกขาว และวัด
คลองเรือ 
  4.2 ลงพ ื ้นท ี ่ เก ็บรวบรวมข ้อม ูลด ้วย
แบบสอบถามการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก กับเจ้าอาวาส 
และคณะกรรมการวัด จำนวน 10 คน   
  4.3 ลงพื้นที่เก็บรวบรวมข้อมูลพฤติกรรม
เกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสถานที่
ท่องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก กับนักท่องเที่ยว
ชาวไทยที่เข้ามาเท่ียววัด จำนวน 384 คน  
  4.4 ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วน
ของข้อมูล จากนั้นทำการวิเคราะห์และแปรผลข้อมูลทาง
สถิติด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป ของแบบสอบถามท้ัง 2 ชนิด 
  5. การวิเคราะห์ข้อมูล   
  5.1 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ 
ดำเนินการ ดังน้ี  
  5.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับการจัดการ
ท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดใน
จังหวัดพิษณุโลก ในส่วนข้อมูลส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วย
ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ  และระดับการจัดการท่องเที่ยว
ชีวิตวิถีใหม่  5 ด้าน วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน    
  5.1.2 การวิเคราะห์ข้อมูลระดับพฤติกรรม
เกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสถานที่
ท่องเที ่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก ในส่วนข้อมูล
ส่วนบุคคล วิเคราะห์ด้วยค่าความถี่ และค่าร้อยละ  และ
ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยว  5 
ด้าน วิเคราะห์ด้วยค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน    
  5.1.3 การวิเคราะห์เพื่อทดสอบสมมติฐาน
การวิจัย ใช้การทดสอบค่าสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน  
  5.2 การว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล เช ิ งค ุณภาพ 
ดำเนินการ ดังน้ี  
  การว ิ เค ราะห ์ เช ิ ง เน ื ้ อหา  (Content 
Analysis)  กับข้อมูลแนวทางการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถี

ใหม่ที่ใช้แล้วเกิดผลสำเร็จที่ดี และข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
เกี ่ยวกับแนวทางการจัดการท่องเที ่ยวชีวิตวิถีใหม่ใน
สถานที่ท่องเท่ียว  
  
4. ผลการวิจัย  
 1. ผลการสำรวจระดับการจัดการท่องเท่ียวชีวิต
ว ิถ ีใหม ่ของสถานที ่ท ่องเที ่ยวประเภทวัดในจ ังหวัด
พิษณุโลก สรุปได้ดังน้ี  
 ผู้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลกับเจ้าอาวาส 
และคณะกรรมการวัด จำนวน 10 คน ซึ่งส่วนใหญ่มีอายุ
ระหว่าง 60 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 62 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี  คิดเป็นร้อยละ 52   มีตำแหน่ง  เจ้าอาวาส 
คิดเป็นร้อยละ 70 และมีประสบการณ์ในการดูแลสถานที่
มากกว่า 10 ปี ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 75   
 ผลการวิเคราะห์ระดับการจัดการท่องเที่ยวชีวิต
ว ิถ ีใหม ่ของสถานที ่ท ่องเที ่ยวประเภทวัดในจ ังหวัด
พิษณุโลก สามารถสรุปได้ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ระดับการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวม
จำแนกรายด้าน 

ด้าน 

ระดับการจัดการ
ท่องเท่ียว 

ชีวิตวิถีใหม่ แปลผล ลำดับ 

X  Sd 

ด้านวิธีคิด 3.91 0.65 มาก 4 
ด้านวิธี
เรียนรู้ 

3.86 0.68 มาก 5 

ด้านวิธี
สื่อสาร 

4.02 0.74 มาก 3 

ด้านวิธี
ปฏิบัติ 

4.24 0.59 มาก 1 

ด้านวิธีการ
จัดการ 

4.19 0.54 มาก 2 

เฉลี่ยรวม 4.08 0.64 มาก  
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 จากตารางที่ 1  สถานที่ท่องเท่ียวประเภทวัดใน
จังหวัดพิษณุโลกมีระดับการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่

ในภาพรวมอยู ่ ในระดับมาก ( X  = 4.08, Sd=0.64)   
และทุกด้านมีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก หากพิจารณาเป็น
รายด้านสามารถเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยในการจัดการ

ท่องเที่ยว ได้แก่ ด้านวิธีปฏิบัติ ( X  = 4.24, Sd=0.59)  

ด้านวิธ ีการจ ัดการ  ( X  = 4.19, Sd=0.54)  ด้านวิ ธี

สื่อสาร  ( X  = 4.02, Sd=0.74)  และด้านวิธีคิด ( X  = 
3.91, Sd=0.65)  ส ่ วนด ้ านที่ ม ี ค ่ า เฉล ี ่ ยการจ ัดการ

ท่องเที ่ยวอยู ่ในระดับต่ำสุด คือ ด้านวิธีเรียนรู ้ ( X  = 
3.86, Sd=0.68) ตามลำดับ 
 จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
การจัดการท่องเที ่ยวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่ท่องเที ่ยว
ประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก รายข้อในแต่ละด้าน 
สามารถนำเสนอข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังน้ี 

 1. ด ้ านว ิ ธ ี ปฏ ิบ ั ต ิ  ( X  = 4.24, Sd=0.59)  
ได้แก่  1) มีแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนในการจำกัด
ผู้เข้าร่วมพิธีทางพุทธศาสนา  2) จำกัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามกฎ  เช่น ไม่สวมหน้ากากอนามัย หรือมีไข้  เข้ามาใน
สถานที่ท่องเที่ยว และ 3) มีเจ้าหน้าท่ีดูแลและแนะนำแก่
นักท่องเที ่ยวในการปฏิบัติตนในการเว้นระยะห่างและ
ตรวจสอบความผิดปกติของสุขภาพอย่างเพียงพอ และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ มีการนำผลการปฏิบัติในแต่ละวัน
มาทำการสรุปและวางแผนปรับปรุงวิธีการดำเนินงานใน
วันต่อไป 

 2. ด้านวิธีการจัดการ ( X  = 4.19, Sd=0.54)  
ได้แก่ 1) มีมาตรการจัดการและดำเนินการเว้นและ
ระยะห่างในกิจกรรมที่มีประชาชนรวมตัวกัน เช่น การ
ถวายทาน  และการบูชาธูปเทียน เป็นต้น 2) การจำกัด
ช่วงเวลาในการเข้ามาสถานที่ท่องเท่ียว   และ 3)  การจัด
จุดบริการแอลกอฮอล์ค่าเชื ้อ และอุปกรณ์วัดไข้สำหรับ
นักท่องเท่ียวเพ่ือป้องกันโรคระบาดด้วยตนเอง และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ การเตรียมงบประมาณในการจัดซื้อ
จัดหาหน้ากากอนามัย และอุปกรณ์วัดไข้ แก่พระภิกษุ 

สามเณร  และนักท่องเที ่ยวที่ไม่มีอุปกรณ์ป้องกันที ่เข้า
มายังวัด 

 3. ด ้ านว ิ ธ ี ส ื ่ อสาร  ( X  = 4.02, Sd=0.74) 
ได้แก่ 1) มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบการป้องกันสุขภาพ
ในสถานที่ท่องเท่ียวผ่านช่องทางการสื่อสารของจังหวัด 2) 
ติดป้ายประชาสัมพันธ์รณรงค์การท่องเที ่ยววิถีใหม่ใน
สถานการณ์โรคระบาด ณ สถานที่ท่องเที่ยว และ 3)  ผู้มี
ชื ่อเสียงของจังหวัดเป็นพรีเซนเตอร์ ในการรณรงค์และ
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียววิถีใหม่ผ่านสื่อต่างๆ  และข้อ
ที่มีค่าเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ ใช้ภาษาในการสื่อสารรูปแบบการ
ท่องเท่ียววิถีใหม่ที่สอดคล้องกับยุคสมัย/สมัยใหม่ 

 4. ด้านวิธีคิด ( X  = 3.91, Sd=0.65)  ได้แก่ 
1) มีการพูดคุยเพ่ือปรับมุมมองและขอความร่วมมือพระ 
เณร ในการเป็นผู ้ร ่วมจัดการท่องเที ่ยววิถีใหม่  2)  ใช้
สุภาษิตคำพังเพย หรือคติธรรมมาปลุกจิตสำนึกในการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่และการใส่ใจสุขภาพ 3) พูดคุยเพื่อปรับ
วิธีคิดใหม่เกี่ยวกับการส่งเสริมพฤติกรรมการเว้นระยะห่าง
ทางสังคมของกลุ่มแม่ค้า/พ่อค้า ที่จำหน่ายสินค้า/ของที่
ระลึกภายในวัด และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ การมีส่วน
ร่วมกับชุมชนใกล้เคียงในการร่วมคิดและวางแผนในการ
จัดการท่องเท่ียววิถีใหม่ 

 5. ด้านวิธีเรียนรู้ ( X  = 3.86, Sd=0.68) ได้แก่ 
1) สอนให้พระ เณร และผู ้ที ่เกี ่ยวข้องในสถานที ่ด ูแล
สุขภาพของตนเอง 2) การส่งผ่านความรู้สถานการณ์โรค
ระบาดเพื ่อร ่วมก ันวางแผนการป้องก ันและจัดการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ และ 3) ให้ความรู้การปรับสภาพจิตใจ
และขจ ัดความเคร ียดแก ่น ักท ่องเท ี ่ยวในยุคท ี ่ต ้อง
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเที ่ยววิถีใหม่ และข้อที่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ สร้างการเรียนรู้แก่เยาวชนในชุมชน
ให้มีส่วนร่วมในการจัดการท่องเท่ียววิถีใหม่ 
 ผลการสรุปเชิงเนื ้อหาเกี ่ยวกับแนวทางการ
จัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ที่ใช้แล้วเกิดผลสำเร็จที่ดี ใน
สถานที่ท่องเท่ียวประเภทวัด สรุปผลดังตารางที่ 2  
 



200 
 

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของแนวทางการจัดการ
ท่องเที ่ยวชีวิตว ิถีใหม่ท ี ่ใช้แล้วเกิดผลสำเร็จที ่ดีใน
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัด 

ความคิดเห็น 
จำนวนผู้ตอบ 

(รายการ) 
คิดเป็น
ร้อยละ 

1. วัดได้ดำเนินมาตรการ
เว้นและระยะห่างในการ
ถวายทาน 

12 28.6 

2. มีจุดบริการ
แอลกอฮอล์ค่าเชื้อ
บริเวณทางเข้า 

12 28.6 

3. มีอุปกรณ์วัดไข้แขวน
ไว้ให้นักท่องเท่ียวคัด
กรองด้วยตนเอง    

8 19.0 

4. ใช้สื่อสังคมออนไลน์
รณรงค์การท่องเท่ียวใน
สถานการณ์โรคระบาด 

7 16.7 

5. การมีส่วนร่วมของ
หน่วยงานทุกภาคส่วนใน
การส่งเสริมและกำกับ
ดูแลการท่องเท่ียวใน
สถานการณ์โรคระบาด
ร่วมกัน 

3 7.1 

รวม 42 100 

 
 จากตารางที ่ 2 จำนวนและร้อยละของแนว
ทางการจัดการท่องเท่ียวชีวิตวิถีใหม่ที่ใช้แล้วเกิดผลสำเร็จ
ที่ดีในสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัด พบว่า แนวทางในการ
จัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่โดยมีความคิดเห็นว่าวัดได้
ดำเนินมาตรการเว้นและระยะห่างในการถวายทาน และมี
จุดบริการแอลกอฮอล์ค่าเชื้อบริ เวณทางเข้ามีผู้ตอมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 26.8 เท่ากัน  
 2. ผลการศึกษาระดับพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถี
ใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในสถานที่ท่องเท่ียวประเภท
วัดในจังหวัดพิษณุโลก  สามารถสรุปได้ดังน้ี 
  ผ ู ้ ว ิจ ัยทำการเก ็บรวบรวมข ้อม ู ลกับ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่เข้ามาเที่ยววัดในจังหวัดพษิณุโลก 

กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยไม่ทราบจำนวนประชากร 
จำนวน 384 คน โดยสุ่มแบบสะดวก  ซึ่งส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง  คิดเป็นร้อยละ 65 มีอายุระหว่าง  40 – 49  คิด
เป็นร้อยละ 52 ระดับการศึกษาปริญญาตรี  คิดเป็นร้อย
ละ 54  อาชีพพนักงานเอกชน คิดเป็นร้อยละ  36 รายได้
ต่อเดือน 20,000- 35,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 48 และ
จำนวนความถ่ีในการท่องเท่ียว 1- 5  ครั้ง ภายใน 1 เดือน 
คิดเป็นร้อยละ 68 
  ผลการวิเคราะหร์ะดับพฤติกรรมเก่ียวกับ
ชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยในสถานที่ท่องเท่ียว
ประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก  สรุปได้ดังตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของ
ระดับพฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในสถานที ่ท ่องเที ่ยวประเภทวัดในจังหวัด
พิษณุโลก ในภาพรวมจำแนกรายด้าน 

ด้าน 

ระดับการ
จัดการ

ท่องเที่ยว 
ชีวิตวิถีใหม่ 

แปลผล ลำดับ 

X  Sd 

ด้านวิธีคิด 3.52 0.74 มาก 5 
ด้านวิธี
เรียนรู้ 

4.03 0.53 มาก 2 

ด้านวิธี
สื่อสาร 

3.95 0.63 มาก 3 

ด้านวิธี
ปฏิบัติ 

4.16 0.61 มาก 1 

ด้าน
วิธีการ
จัดการ 

3.89 0.72 มาก 4 

เฉลี่ยรวม 3.91 0.65 มาก  

  
 จากตารางที ่  3 น ักท ่องเท ี ่ยวม ีพฤติกรรม
เกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยในสถานที่
ท่องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก   ในภาพรวมอยู่
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ในระดับมาก ( X  = 3.91, Sd=0.65)   และทุกด้านมี
ค ่าเฉลี ่ยอยู ่ในระดับมาก  หากพิจารณาเป็นรายด้าน
สามารถเรียงลำดับด้านที่มีค่าเฉลี่ยในการจัดการท่องเที่ยว 

ได้แก่ ด้านวิธีปฏิบัติ ( X  = 4.16, Sd=0.61)  ด้านวิธี

เรียนรู้ ( X  = 4.03, Sd=0.53)  ด้านวิธีสื่อสาร ( X  = 

3.95, Sd=0.63)  และด้านวิธีการจัดการ ( X  = 3.89, 
Sd=0.72)  ส่วนด้านที่มีค่าเฉลี่ยการจัดการท่องเที่ยวอยู่

ในระดับต่ำสุด คือ ด้านวิธีคิด ( X  = 3.52, Sd=0.74) 
ตามลำดับ 
 จากการพิจารณาผลการวิเคราะห์ข้อมูลระดับ
พฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยใน
สถานที่ท่องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก รายข้อใน
แต่ละด้าน สามารถนำเสนอข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 ลำดับ 
และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด ดังน้ี 

 1. ด ้านว ิธ ีปฏ ิบ ัต ิ   ( X  = 4.16, Sd=0.61)  
ได้แก่  1) ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ท่องเที่ยว 2 ) สวม
หน้ากากอนามัยทุกครั ้งเมื ่อเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยว 
และ 3) ปฏิบัติตนในการเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานที่
ท่องเที่ยวอย่างเคร่งครัด และ และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด 
คือ  ล้างมือฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์ 

 2. ด้านวิธีเรียนรู้ ( X  = 4.03, Sd=0.53) ได้แก่ 
1) เรียนรู้การป้องกันสุขภาพตนเองเมื่อเข้ามาท่องเที่ยว  
2) การถ่ายทอดความรู้การป้องกันสุขภาพตนเองให้แก่
บุคคลที่รู ้จักในการเข้ามาท่องเที ่ยวด้วยความปลอดภัย  
และ  3 )  เ ร ี ยนร ู ้ ในการปร ับสภาพจ ิตใจและขจัด
ความเครียดด้วยตนเองในยุคโรคระบาด  และข้อที ่มี
ค่าเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ เรียนรู้ที่จะใช้ของสาธารณร่วมกันด้าน
ความสะอาดและความปลอดภัยต่อการติดเชื้อโรค   

 3. ด ้ านว ิ ธ ี ส ื ่ อสาร  ( X  = 3.95, Sd=0.63) 
ได้แก่ 1) แบ่งปันข่าวสารการท่องเที่ยววิถีใหม่แก่บุคคล

อื่นๆ ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 2) แลกเปลี่ยนความรู้เก่ียวกับ
มาตรการ/กฎระเบียบของสถานที่ท่องเท่ียวในยุคของการ
ท่องเที ่ยววิถีใหม่ และ 3) แบ่งปันประสบการณ์ในการ
ท่องเที ่ยววิถีใหม่กับบุคคลอื ่นๆ ที ่ม ีแผนเดินทางมา
ท่องเท่ียวในที่ ๆ ตนเคยไป และข้อที่มีค่าเฉลี่ยต่ำท่ีสุด คือ 
ต ักเต ือนบุคคลอื ่นๆ ในการปฏิบ ัต ิตามมาตรการ/
กฎระเบียบของสถานที่ท่องเที่ยวในยุคของการท่องเที่ยว
วิถีใหม่ 

 4. ด้านวิธีการจัดการ ( X  = 3.89, Sd=0.72) 
ได้แก่ 1) การดูแลตนเองและครอบครัวในการเว้นและ
ระยะห่างในกิจกรรมที่มีประชาชนรวมตัวกัน เช่น การ
ถวายทาน และการบูชาธูปเทียน เป็นต้น 2) ไม่เข้าไปยัง
จุดที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโรค และ 3 ) 
หมั่นตรวจสอบภาวะสุขภาพของตนเอง ก่อนการเดินทาง
ไปท่องเที่ยว และข้อที ่มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด คือ ใช้สิ ่งของ
สาธารณะร่วมกันกับบุคคลอื่น ๆ 

 5. ด้านวิธีคิด ( X  = 3.52, Sd=0.74) ได้แก่ 1) 
มีทัศนคติที่ดีต่อมาตรการจัดการโรคระบาดและจัดการ
ท่องเท่ียววิถีใหม่ของรัฐบาล 2)  มีทัศนคติที่ดีต่อมาตรการ
จัดการโรคระบาดและจัดการท่องเท่ียววิถีใหม่ของสถานที่
ท่องเที่ยวประเภทวัดต่างๆ  และ 3) มีวิธีคิดในแง่บวกต่อ
การใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กับครอบครัวในยุคที่ต้อง
จำกัดตนเองที ่บ ้าน  และข้อที ่ม ีค ่าเฉลี ่ยต่ำที ่สุด คือ 
แบ่งปันวิธีค ิดในการใช้ชีวิตในยุคโรคระบาดและการ
ท่องเที ่ยววิถีใหม่ให้แก่บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้รับรู้และ
ปฏิบัติตาม  
 3. ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของระดับการ
จัดการท่องเท่ียวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่ท่องเท่ียวประเภท
วัดในจังหวัดพิษณุโลก กับระดับพฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถี
ใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทย สรุปได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 4 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยกับ การจัดการ
ท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก  

ด้าน 
ระดับการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ 

Pearson Correlation Sig. (2-Tailed) ทิศทาง ระดับความสัมพันธ์ 
ด้านวิธีคิด 0.632 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
ด้านวิธีเรียนรู้ 0.623 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
ด้านวิธีสื่อสาร 0.654 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
ด้านวิธีปฏิบัติ 0.891 0.000 เดียวกัน สูง 
ด้านวิธีการจัดการ 0.814 0.000 เดียวกัน สูง 

เฉลี่ยรวม 0.7455 0.000 เดียวกัน ปานกลาง 
 
 จ ากตาร า งท ี ่  4 แสดงผลการว ิ เค ราะห์
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวไทยกับ การจัดการท่องเท่ียวชีวิตวิถีใหม่
ของสถานที่ท่องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก  โดย
ใช้การวิเคราะห์สถิติค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร
สัน พบว่า พฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยมีความสัมพันธ์กับการจัดการท่องเที ่ยวชีวิตวิถี
ใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณโุลก 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ต้ังไว้ โดยมีความสำคัญในทิศทางเดียวกัน น่ัน
คือเมื่อมีการจัดการที่ดีขึ้นจะส่งผลให้พฤติกรรมเกี่ยวกับ
ชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเท่ียวชาวไทยเพ่ิมข้ึนทั้งในระดับสูง
และระดับปานกลาง 
 เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า พฤติกรรม
เก ี ่ ยวก ับช ีว ิตว ิถ ี ใหม ่ของน ักท ่องเท ี ่ ยวชาวไทยมี
ความสัมพันธ์กับการจัดการท่องเที ่ยวชีวิตวิถีใหม่ของ
สถานที่ท่องเที่ยวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  ทุกด้าน โดยที่เมื่อมีการ
จัดการด้านวิธีปฏิบัติและด้านวิธีการจัดการที่ดีขึ ้น จะ
ส่งผลให้พฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยเพิ่มขึ ้นระดับสูง และเมื่อมีมีการจัดการด้านวิธี
สื่อสาร ด้านวิธีคิด และด้านวิธีเรียนรู้ที่ดีขึ้น จะส่งผลให้
พฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
เพ่ิมข้ึนระดับปานกลาง 
 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ผลการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่
ท่องเท่ียวประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก โดยด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ   ด้านวิธีปฏบิติั  
โดยสถานที่ท่องเที่ยวมีแนวทางการปฏิบัติอย่างชัดเจนใน
การจำกัดผู้เข้าร่วมพิธีทางพุทธศาสนา  จำกัดสิทธิ์ผู้ที่ไม่
ปฏิบัติตามกฎเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยว และมีเจ้าหนา้ท่ี
ดูแลและแนะนำแก่นักท่องเที่ยวในการปฏิบัติตนในการ
เว้นระยะห่างและตรวจสอบความผิดปกติของสุขภาพของ
นักท่องเท่ียว ทั้งน้ีการดำเนินการอย่างเข้มงวดของสถานที่
ท ่อง เท ี ่ ยวเพ ื ่อสร ้างมาตรก ารในการปฏ ิบ ั ต ิ ของ
นักท่องเที่ยวเป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้การจัดการท่องเที่ยวใน
วิถ ีใหม ่ในย ุคท ี ่ม ีการแพร่ระบาดของโควิด -19 เกิด
ประสิทธิภาพ และทำให้อัตราการติดเชื ้อของประเทศ
ลดลงเรื่อยๆ จนเกือบกลับเข้าสู่สถานการณ์ปกติ     ทัช
ชกร แสงทองดี และคณะ (2560)  ศึกษาพบว่า แนว
ทางการรักษาความปลอดภัยของนักท่องเที ่ยวในการ
ท่องเท่ียว ควรมี 6 แนวทาง คือ การจัดการความปลอดภัย
ของนักท่องเท่ียวด้านอุบัติเหตุ ด้านการหลอกลวง/ต้มตุ๋น 
ด้านภัยธรรมชาติ ด้านอาชญากรรม ด้านการจลาจล/การ
ก่อการร้าย และด้านสุขอนามัย/โรคระบาด ซึ ่งสถานที่
ท่องเที่ยวควรมีมาตรการที่เข้มงวด และปรับให้เหมาะสม
กับสถานการณ์   ส ่วนการว ิธ ี เร ียนร ู ้ ในการจัดการ
ท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด แต่ยังมีการจัดการ
ในระดับมาก ซึ่งวัด ได้มุ่งเน้นสอนให้พระ เณร และผู้ที่
เกี่ยวข้องในสถานที่ดูแลสุขภาพของตนเอง มีการส่งผ่าน
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ความรู ้สถานการณ์โรคระบาดเพื ่อร่วมกันวางแผนการ
ป้องกันและจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ รวมทั้งให้ความรู้การ
ปรับสภาพจิตใจและขจัดความเครียดแก่นักท่องเที่ยวใน
ยุคที่ต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท่องเท่ียววิถีใหม่ ทั้งน้ี
การสร้างการเรียนรู้เพ่ือร่วมมือกันในการจัดการท่องเที่ยว
วิถีใหม่ในยุคที ่มีการแพร่ระบาดของโควิด-19 เป็นสิ่ง
สำคัญ โดยควรมีการร่วมมือกันของบุคคลและหน่วยงานที่
มีส่วนเกี่ยวข้องในชุมชน ทั้งนี้  กนกพร ศิริโรจน์ (2557) 
สรุปว่า หน่วยงานที่สนับสนุนการเรียนรู้เป็นทั้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวโดยตรงและโดยอ้อม โดยคน
ในชุมชนมีการวางแผนร่วมกันจัดการท่องเที ่ยว การ
จัดสรรในเรื ่องรายได้ มีการทำงานเป็นทีม แบ่งหน้าที่
รับผิดชอบ เป็นฝ่ายต่างๆอย่างเป็นระบบ มีการประชุม
เป็นประจำ /บ่อยครั ้ง และสนับสนุนให้คนในชุมชน
ร ่วมก ันทำก ิจกรรม ร ่วมก ันทำงานทำให ้ เก ิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดองค์ความรู้จากการได้ทำงาน 
และทำกิจกรรมร่วมกัน  
 พฤติกรรมเก่ียวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยว
ชาวไทยในสถานที ่ท ่องเท ี ่ยวประเภทวัดในจ ังหวัด
พิษณุโลก  ในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก โดยด้านที ่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ   ด้านวิธีปฏิบัติ โดยนักท่องเที่ยวมีการ
ลงทะเบียนเข้าออกสถานที่ท่องเท่ียว สวมหน้ากากอนามัย
ทุกครั้งเมื่อเข้ามาในสถานที่ท่องเที่ยว และปฏิบัติตนใน
การเว้นระยะห่างทางสังคมในสถานที่ท่องเที ่ยวอย่าง
เคร่งครัด ซี่งแสดงให้เห็นว่านักท่องเที่ยวให้ความร่วมมือ
ในการปฏิบัติตามกฏและมาตรการด้านการท่องเที่ยวที่
รัฐบาลและสถานที่ท่องเท่ียวกำหนดไว้อย่างเคร่งครัด ส่วน
ด้านที่มีค่าเฉลี่ยการจัดการท่องเท่ียวอยู่ในระดับต่ำสุด คือ 
ด้านวิธีคิด โดยเฉพาะประเด็นการแบ่งปันวิธีคิดในการใช้
ชีวิตในยุคโรคระบาดและการท่องเท่ียววิถีใหม่ให้แก่บุคคล
อื่นๆ ในสังคมได้รับรู้และปฏิบัติตาม มีค่าเฉลี่ยระดับต่ำ
ที่สุดในด้านน้ี ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่า นักท่องเที่ยวไม่ค่อย
ได้สื ่อสารวิธีคิดในการใช้ชีวิตในยุคโรคระบาดและการ
ท่องเที่ยววิถีใหม่ให้แก่บุคคลอื่นๆ ในสังคมได้รับรู้แบบ
ทางตรงระหว่างบุคคลต่อบุคคลที่ไม่ได้อยู่ในครอบครัว
เดียวกัน ซึ่งประเด็นการท่องเท่ียววิถีใหม่ในยุคโรคระบาด
เป็นเร ื ่องท ี ่ส ื ่อในส ังคมให ้ความสำค ัญและส ื ่อสาร

ประชาสัมพันธ์ให้แก่ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
อยู่แล้ว ก็สามารถเป็นแนวทางที่สื่อสังคมช่วยเต็มเติมให้
การจัดการท่องเที ่ยวให้เกิดประสิทธิภาพเพิ ่มขึ ้นได้ใน
แง่มุมของการปรับมุมมองใหม่ของนักท่องเที่ยว    ทั้งน้ี
การสื่อสารการท่องเที ่ยวควรใช้ควบคู่กับกฎหมายและ
มาตรการต่างๆ เพื่อให้ท่องเที่ยวเกิดการรับรู้และปฏิบัติ
ตาม ซึ่งสอดคล้องวัชรี หิรัญพันธ์ุ  และคณะ (2561) กล่าว
ว่า แม้การจัดการสื ่อสารการท่องเที ่ยวชุมชนป่าตองจะ
เป็นเร ื ่องยาก เพราะปัญหาที่เก ิดขึ ้นหยั ่งรากลึก แต่
สามารถดำเนินการแบบค่อยเป็นค่อยไปได้ โดยการจับมือ
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน สร้าง
ความเข้าใจร่วมกัน มีความโปร่งใส สร้างการยอมรับ และ
สร้างจิตสาธารณะให้ค่อยๆ เกิดขึ ้น แต่การบังคับใช้
กฎหมายยังจำเป็นต้องทำอย่างจริงจัง เห็นผลเชิงประจักษ์ 
ไม่ทำแบบฉาบฉวย 
 ผลการว ิ เค ราะห ์ความส ัมพ ันธ ์ ระหว ่าง
พฤติกรรมเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทย
กับการจัดการท่องเที่ยวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่ท่องเที่ยว
ประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า พฤติกรรมเก่ียวกับ
ชีวิตวิถีใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีความสัมพันธ์กับ
การจัดการท่องเที ่ยวชีวิตวิถีใหม่ของสถานที่ท่องเที ่ยว
ประเภทวัดในจังหวัดพิษณุโลก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 ซึ ่งสอดคล้องกับสมมติฐานที ่ตั ้งไว้ โดยมี
ความสำคัญในทิศทางเดียวกัน น่ันคือเมื่อมีการจัดการที่ดี
ขึ ้น ก็จะส่งผลให้พฤติกรรมเกี ่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยที่จะก้าวข้ามผ่านสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของโควิด-19 ประสบผลสำเร็จได้อย่างย่ังยืน  
 
6. ข้อเสนอแนะ  
 1. ควรมีการสร้างการเรียนรู ้เพื ่อร่วมมือกัน
ระหว่างบุคคลและหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้องในชุมชน  
ในการจัดการท่องเที่ยววิถีใหม่ในยุคที่มีการแพร่ระบาด
ของโควิด-19  
 2. การบูรณาการการสื่อสารการท่องเที่ยวกับ
กฎหมายและมาตรการต่างๆ เพ่ือให้ท่องเท่ียวเกิดการ 
รับรู้และปฏิบัติตามในรูปแบบการท่องเที ่ยววิถีใหม่จาก
การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยการบังคับใช้กฏหมาย
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ควรต้ังอยู่บนความโปร่งใส ประชาชนยอมรับได้ และสร้าง
การสื่อสารที่ค่อยๆ ปรับมุมมอง และสร้างจิตสาธารณะให้
ค่อยๆ เกิดข้ึนในสังคมอย่างต่อเน่ือง   
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บทคัดย่อ  
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัด

เชียงราย มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่สลองใน 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ทำการเก็บข้อมูลด้วยแบบสัมภาษณ์เชิงลึก เพื่อนำมาศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนใน
รูปแบบของการวิเคราะห์วิธีระยะคืนทุน  วิธีมูลค่าปัจจุบันสุทธิ และอัตราผลตอบแทนภายใน จากการศึกษา พบว่ามีค่าใช้จ่าย
ในการลงทุนเท่ากับ 125,195.00 บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ทั้งสิ้นเท่ากับ 395,373.28 บาท ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์
เสื ้อแขนยาวสตรี เท่ากับ 185,867.00 บาท เสื ้อแขนยาวบุรุษ เท่ากับ 52,976.28 บาท และกางเกงขายาว เท่ากับ 
156,530.00 บาท ตามลำดับ ในด้านผลตอบแทนได้ทำการวิเคราะห์โครงการลงทุน 10 ปี พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนของ
โครงการ เท่ากับ  1 ปี  28 วัน ด้านมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีอัตราคิดลดร้อยละ 7 มีมูลค่าเท่ากับ 2,192,571.03 บาท 
อัตราผลตอบแทนโครงการลงทุน เท่ากับ ร้อยละ 25.20 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมของธนาคารเพื ่อการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรที่กำหนดไว้คือร้อยละ 7 แสดงให้เห็นว่า โครงการน้ีให้ผลตอบแทนที่คุ้มค่าต่อการลงทุน 

 (1 เคาะ) 
คำสำคัญ: ต้นทุน ผลตอบแทน ชนเผ่าเมี่ยน  

 
Abstract 

This study aimed to elaborate cost and return of Mien tribal clothing Mae Salong Nai District                   
Mae Fah Luang District Chiang Rai. The objective of this paper were examined and calculated to explain 
the cost and return of Mien tribal clothing products in Mae Salong sub-district in Mae Fah Luang district                  
Chiang Rai. Data were collected by using in-depth interview and calculated to explain the cost and return            
in a form of payback period analysis with the Net Present Value method (NPV), Net-present value method 
and an internal rate of return. The obtained results found that the investment cost was 125,195.00 baht. 
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The operating expenses total cost is 395,373.28 baht. It consists of female long-sleeved shirts equal to 
185,867.00 baht, men's long-sleeved shirts equal to 52,976.28 baht and long pants Equal to 156,530.00 
baht, respectively. In terms of the payback period, the 10-year investment project analysis showed that the 
payback period of the project was 3 years 8 months and 21 days. The net present value of the project with 
7% discount rate is equal to 2,192,571.03 baht. The investment rate of return was 25.20%, which is higher 
than 7% lending rates for Agriculture and Agricultural Cooperatives Bank. The result shows that this project 
provides good return on investment. 

 (1 เคาะ) 
Keywords:   Costs, Returns, Mien Tribal Clothing. 
 
1. บทนำ 

ชนเผ่าเมี ่ยน ได้ร ับการจัดให้อยู ่ในเช ื ้อชาติ
มองโกลอยด์ อยู ่ในตระกูลจีนทิเบต ปรากฏครั ้งแรก                
ในเอกสารบันทึกของจีนสมัยราชวงศ์ถัง โดยปรากฏในชื่อ 
ม่อ เย้า มีความหมายว่าไม่อยู่ใต้อำนาจของผู้ใด ในตำนาน
เล่าขานถึง การตั ้งถิ ่นฐานมีการสร้างบ้านเรือน สังคม
วัฒนธรรมเมี่ยน ให้การนับถือกันตามลำดับอาวุโส ผู้ชาย             
มีสถานภาพทางสังคมสูงกว่าผู้หญิง เป็นผู้นำเกือบทุกด้าน 
และมีหน้าที่เลี้ยงดูบิดามารดา  ชาวเมี่ยนให้ความสำคัญ              
กับการแต่งกาย การเย็บปักชุดจึงเป็นเรื่องของหญิงชาว
เมี่ยน การตัดเย็บ การปักลายและการใช้สีในการปักลาย
เครื่องใช้ทั้งในชีวิตประจำวัน และในพิธีกรรมต่างๆ  

การแต่งกายของชนเผ่าเมี ่ยน มีความสวยงาม          
และเอกลักษณ์ของตนเองอย่างเด่นชัด ผู้ชายจะสวมเสื้อสี
ดำ หรือสีน้ำเงินเข้ม แขนยาว ผ่าหน้าไขว้ไปด้านข้าง
เล็กน้อย มีลวดลายติดอยู ่เป็นแถบตามแนวที่ผ่าลงมา  
ส่วนกางเกง เป็นกางเกงสีดำหรือสีน้ำเงินเข้มคล้ายกางเกง
จีน ส่วนผู้หญิงจะสวมเสื้อคลุมคอวีสีดำหรือสีน้ำเงินเข้ม 
ผ่าด้านหน้าตลอด ติดไหมพรมสีแดงที่อกเสื ้อรอบคอลง
มาถึงท ้อง ส ่วนกางเกงจะสวมส ีดำหร ือน้ำเง ินเข้ม 
ด้านหน้าปักด้วยลวดลายเป็นดอกละเอียดสวยงาม ชนเผ่า
เมี่ยน จะใส่ผ้าโพกศีรษะสีดำ   ที่มีลายปักที่เป็นเอกลักษณ์ 
เนื่องจากบนดอยมีอากาศหนาว เมี่ยนจะสวมผ้าคาดเอว
ซึ่งเป็นผ้าทอมือสีดำมีลักษณะเหมือนผ้าโพกศีรษะ จาก
การแต่งกายจะเห็นได้ว่า การตกแต่ง  บนเสื ้อผ้านั ้นมี
ลวดลายประดับที่ละเอียดและสวยงาม โดยการปักลายมี
การปักอยู่ 4 แบบ ได้แก่ การปักแบบลายเส้น การปักลาย

ขัด การปักลายกากบาท และการปักไขว้ เป็นต้น การปัก
ลายบนเสื้อผ้าของผู้ชายและผู้หญิง  มีความแตกต่างกัน 
โดยผู้หญิงจะปักลายเฉพาะบนผ้าโพกศีรษะ สาบเสื้อ  ผ้า
คาดเอวและกางเกง ส่วนผู ้ชายจะปักลายเพียงบนเสื้อ
เท่าน้ัน ลายปักต่างๆ ที่นำมาปักบนเครื่องแต่งกายน้ันส่วน
ใหญ่เกิดจากการสังเกตจากธรรมชาติ เกิดจากสัตว์ ความ
เชื ่อและการดำเนินชีวิต (ศูนย์มานุษยวิทยา สิรินธร, 
2562)   

อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวกลายมาเป็นห น่ึง         
ในอุตสาหกรรมหลักที ่ช่วยพยุงเศรษฐกิจของประเทศ             
ให้รอดพ้นวิกฤติในหลายวาระ ข้อมูลจากกองเศรษฐกิจ
การท่องเที่ยวและกีฬา พบว่า จำนวนนักท่องเที่ยวสะสม               
ในช่วงเดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2562 มีจำนวน
นักท่องเที ่ยว ชาวต่างชาติสะสมเดินทางมาท่องเที ่ยว
ประเทศไทยจำนวน 39.79 ล้านคน ขยายตัวร้อยละ 4.24 
เมื ่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที ่ผ่านมา มี
รายได้จากการท่องเท่ียว 1.93 ล้านล้านบาท ขยายตัวร้อย
ละ 3.05 เมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่าน
มา ดังน้ัน ในภาพรวม  ตลอดทั้งปีเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
ยังคงขยายตัวทั ้งในด้านจำนวนและรายได (กระทรวง                     
การท่องเท่ียวและการกีฬา, 2563) 

ชนเผ่าเมี ่ยน เป็นชนเผ่าที ่อาศัยอยู ่ในตำบล        
แม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จากวิถี
ชุมชนที่อาศัยอยู่ท่ามกลางธรรมชาติ กลายมาเป็นแหล่ง
ท่องเที่ยวที่น่าจับตามอง โดยมีหน่วยงานราชการให้การ
สนับสนุนจัดงานเพื่อเป็นการส่งเสริมสืบทอดวัฒนธรรม
ประชาส ัมพ ันธ ์การท ่อง เท ี ่ ยวเช ิ งอน ุร ักษ ์  โดยมี
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นักท่องเท่ียวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจเป็นจำนวน
มาก จากวัฒนธรรมที่โดดเด่น และการแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์จนทำให้ผลิตภัณฑ์ผ้าทอเครื่องแต่งกายทั้งชาย
และหญิง  มีผู้คนให้ความสนใจจนกลายเป็นสินค้าอันเลื่อง
ชื่อ ของชนเผ่าเมี่ยนจนถึงปัจจุบัน  

จากผลิตภัณฑ์เครื ่องแต่งกายประจำชนเผ่า                 
ซึ ่งเป็นสินค้าที ่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย หาก
เพียงแต่การผลิตเป็นการผลิตข้ึนจากสมาชิกในครัวเรือนสู่
การรวมตัวกันของผู้คนในชุมชนเหล่านั้น ยังขาดความรู้ 
ทักษะในการคำนวณต้นทุนการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับ
การกำหนด ราคาขาย ปัญหาดังกล่าว จึงส่งผลกระทบต่อ
กำไรที่ได้รับของผู้ผลิตเครื่องแต่งกายดังกล่าว  

ดังนั้น ทางคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาตน้ทุน     
และผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน 
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
เพื ่อให้ทราบถึงต้นทุนและผลตอบแทนของผลิตภ ัณฑ์              
เครื ่องแต่งกายชนเผ่าเมี ่ยน ตำบลแม่สลองใน อำเภอ                
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย ตลอดจนผู้ที ่สนใจศึกษา
สามารถนำข้อมูลนี ้ไปใช้ประกอบในการตัดสินใจได้              
ในอนาคต 
 
2. วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากร 
ผู้ผลิตเสื ้อผ้าชนเผ่าเมี ่ยน ตำบลแม่สลองใน 

อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย จำนวน 30 ราย 
2. เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล 
เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการศึกษาที ่ ใช ้ในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลในการวิจัยครั้งนี ้ ได้แก่  แบบสัมภาษณ์
ประกอบด้วย 3 ตอน ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่อง 
แต่งกาย ชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวง 
จังหวัดเชียงราย  

ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี ่ยวกับต้นทุนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน 
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย วัตถุดิบ ค่าแรงงาน และค่าใช้จ่ายการผลิต 
เป็นต้น 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับรายได้จากการจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่สลองใน 
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การศึกษาในครั้งน้ี ผู้ศึกษาทำการเก็บรวบรวม

ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษา ดังน้ี 
1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เก็บข้อมูล

จากการสัมภาษณ์ ข้อมูลผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชนเผ่า
เมี่ยน โดยคุณวิไลพร ปรีชาสกุลพงศ์ และข้อมูลทั่วไปของ
ชนเผ่าเมี่ยน โดยคุณปวีณา ภัทรศักดากุล ตัวแทนกลุ่มผู้
ได้รับเลือกจากผู้ผลิตทั้ง 30 ราย เนื่องจากเป็นผู้มีความ
เชี่ยวชาญ ในด้านกระบวนการผลิตและรอบรู้ในด้านการ
บริหารงาน โดยคณะผู้วิจัยทำการสัมภาษณ์เมื่อวันที่ 5 
เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2563 

2. ข ้อม ู ลท ุต ิ ยภ ูมิ  (Secondary Data) เก็บ
ข้อมูลโดยการสำรวจเอกสารตำราท่ีเกี่ยวข้อง ต้นทุน และ
ผลตอบแทนการผลิต ผลิตภัณฑ์เครื ่องแต่งกายชนเผ่า
เมี ่ยนสำหรับการนำไปใช้ในวิเคราะห์  รวมทั้งบทความ            
หรือ เอกสารทางสื่อสิ่งพิมพ์และทางอินเตอร์เน็ต 
 
4. วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล 

การศึกษาครั ้งนี ้ใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสัมภาษณ์แล้วทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยแบ่งเป็น 4 
ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่อง        
แต่งกาย ชนเผ่าเมี ่ยน ตำบล แม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้า
หลวง จังหวัดเช ียงราย ได้แก่ ช ื ่อกิจการ สถานที ่ ต้ัง 
ประวัติความเป็นมา ลักษณะการดำเนินงาน โดยใช้การ
วิเคราะห์ เชิงพรรณนา 

ตอนที่  2 ข ้อม ูล เก ี ่ ยวก ับต ้นท ุนการผลิต 
ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย สามารถแบ่งการวิเคราะห์ได้เป็น 
2 ส่วนดังน้ี 

2.1 ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเป็นเงินที ่ใช้จ่ายใน
การลงทุนเริ ่มแรกประกอบด้วยเครื ่องมือและอุปกรณ์
ต่างๆ เพ่ือทำการคำนวณหาเงินลงทุนเริ่มแรก โดยใช้การ
วิเคราะห์ เช ิงปริมาณแล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบ คำบรรยาย 
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2.2 ต้นทุนการผลิต ประกอบด้วย ว ัตถ ุดิบ 
ค่าแรงงาน ค่าใช้จ่ายการผลิตโดยใช้การวิเคราะห์เชิง
ปริมาณแล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำบรรยาย 

ตอนที่ 3 รายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใน
แบบต่างๆ จะทำการวิเคราะห์โดยใช้การว ิเคราะห์            
เชิงปริมาณแล้วนำเสนอในรูปแบบตารางประกอบคำ
บรรยาย 

ตอนที่ 4 ผลตอบแทนในการผลิต ผลิตภัณฑ์  
เครื่องแต่งกาย เป็นการวิเคราะห์ระยะเวลาคืนทุน (PB) 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (NPV) อัตราผลตอบแทนของโครงการ
ลงทุน (IRR) ซึ่งใช้เป็นเกณฑ์ การเปรียบเทียบการตัดสินใจ
ลงทุนเพื่อให้ทราบว่า คุ้มค่าควรแก่การลงทุนหรือไม่ โดย
ใช้การวิเคราะห์เชิงปริมาณแล้วนำเสนอในรูปแบบตาราง
ประกอบคำบรรยาย 
 

3. ผลการวิจัย  

การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์                        
เคร ื ่องแต่งกายชนเผ่าเมี ่ยน ตำบลแม่สลองในอำเภอ               
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย มีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

ตอนท ี ่ 1  ข ้ อ ม ู ลท ั ่ ว ไปของต ้ นทุ นและ
ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์เครื ่องแต่งกายชนเผ่าเมี ่ยน 
ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
พบว่า ชาวบ้าน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพหลักคือ ทำ
การเกษตรโดยการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์แบบวิถีเกษตร
ดั้งเดิมอาชีพ รองลงมาคือ อาชีพรับจ้างทั่วไปทั้งในและ
นอกพื้นที่โดยพึ่งพิงธรรมชาติเป็นหลักในการดำเนินชีวิต 
นอกจากอาชีพ ที่หล่อเลี้ยงชนเผ่าเมี่ยน ในพ้ืนที่แห่งน้ียังมี
อีกหนึ่งอาชีพ  ซึ่งเดิมเป็นงานหัตถกรรมพื้นบ้าน ได้แก่ 
การถักทอเครื ่องนุ ่งห่มประจำชนเผ่า ซึ ่งนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวัน และในงานพิธีสำคัญต่างๆ โดยคุณวิไลพร 
ปรีชาสกุลพงศ์ และคุณยายปวีณา ภัทรศักดากุล ชาวบ้าน
ซึ ่งเป็นแกนนำสำคัญในการส่งเสร ิมการทอผ้าสำหรับ
เครื่องแต่งกายเพื ่อนำเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยว ประกอบกับการส่งเสริมการท่องเที ่ยวใน
หมู ่บ ้านโดยมีท ี ่พ ักอาศ ัย   แบบโฮมสเตย์ซ ึ ่ งทำให้
นักท่องเท่ียวได้สัมผัสกับวิถี การดำรงชีวิตของชนเผ่าเมี่ยน  
ทั้งน้ี สินค้าประจำหมู่บ้าน จึงเป็นของข้ึนชื่อ ที่ผู้คนต่างถ่ิน

เมื่อมาเยือนแล้วจะต้องนำติดตัวไป เช่น เสื้อผ้าชนเผ่าทั้ง
ชายและหญิง เครื่องประดับต่างๆ  
 ในส่วนของลวดลายการปักผ้าของชาวเมี ่ยนน้ี      
เกิดจากการใช้สติปัญญาในการวางแผนการรบ ด้วยการ
จำลองเมืองไว้ในลวดลายกางเกง หากถึงเวลาที ่ต ้อง
ออกไปรบ ก็จะให้ทหารดูเรื่องราวแผนการรบในกางเกง                    
ซึ่งในกางเกงหนึ่งตัวนั้น จะมีเรื่องราวของลายรอบเมือง 
กำแพงเมือง ทหารองค์รักษ์ เป็นต้น  
 ท ั ้ งน ี ้  ลวดลายบนผ ้ าป ั ก  เช ่นลายเหยว               
หรือ ลายฟันเลื ่อย ลายซม หรือ ลายคน ลายหล่มเจว             
หรือ ลายตีนแมว ซึ ่งในปัจจุบันงานผ้าปักได้ผสมผสาน
กลมกลืนเข้ากับลวดลายที่มาจากธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
รอบตัวตลอดจนวิถ ีช ีว ิตความเป ็นอยู ่ของชาวเม ี ่ ยน                
การใช้สีในลวดลายปักจะใช้สีเส้นด้ายอย่างน้อย 7 สี ได้แก่ 
สีแดง สีแหลือง สีน้ำเงิน สีเขียว สีม่วง สีดำ และสีขาว ใน
ผ้าปักบางผืนอาจพบลวดลายมากกว่า 10 ลวดลายรวมกัน             
อยู่ในผืนเดียวและต้องใช้เวลาในการสร้างสรรค์งานปัก         
แต่ละผืนเน่ินนานเป็นปีกว่าจะแล้วเสร็จ ลักษณะลวดลาย              
ที่เกิดขึ ้นบนผืนผ้าสะท้อนถึงตัวตนของชนเผ่าเมี ่ยนที่
ชัดเจน (ปวีณา ภัทรศักดากุล, ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 
2563) 
 
ตอนที่ 2 ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการผลิตและค่าใช้จ่าย
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกาย ชนเผ่าเมี่ยน ตำบล           
แม่สลองในอำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

จากการศึกษา พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการลงทุน           
ครั้งแรกเมื่อเริ่มดำเนินงาน จำนวนเงินทั้งสิ้น 125,195.00 
บาท ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานทั้งปี จำนวนเงินทั ้งสิ้น 
395,373.28 บาท ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังน้ี   

1. เสื ้อแขนยาวสตรี มีต้นทุนการผลิต ทั ้งสิ้น
จำนวนเงิน 185,867.00 บาท จากจำนวนผลิต 50 ตัว         
ในการผลิต 1 ปี ต้นทุนต่อผืน เท่ากับ 3,717.34 มีต้นทุน
วัตถุดิบ เท่ากับ 2,800.00 บาทต่อผืน ต้นทุนค่าแรงงาน 
เท่ากับ 800.00 บาทต่อผืนและค่าใช้จ ่ายในการผลิต 
เท่ากับ 117.34 บาทต่อผืน  

2. เสื ้อแขนยาวบุรุษ มีต้นทุนการผลิตทั ้งสิ้น
จำนวน 52,976.28 บาท จากจำนวนผลิต 42 ตัว ในการ
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ผลิต 1 ปี ต้นทุนต่อผืนเท่ากับ 1,261.34  มีต้นทุนวัตถุดิบ 
เท่ากับ 800.00 บาทต่อผืน ต้นทุนค่าแรงงงาน เท่ากับ 
400.00 บาทต่อผืนและค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ  
61.34 บาทต่อผืน 

3. กางเกงขายาว  ม ีต ้นท ุนการผล ิตท ั ้งสิ้น
จำนวน 156,530.00 บาท จากจำนวนผลิต 22 ตัว ในการ
ผลิต 1 ปี ต้นทุนต่อผืน เท่ากับ 7,115.00 มีต้นทุนวัตถุดิบ 
เท่ากับ 2,100.00 บาทต่อผืน ต้นทุนค่าแรงงงาน เท่ากับ 
5,000.00 บาทต่อผนืและคา่ใชจ้า่ยในการผลติ เท่ากับ 15 
บาทต่อผืน  

 
ตอนที ่  3 ข ้อม ูลเก ี ่ยวกับรายได้จากการ

จำหน่ายผลิตภัณฑ์เคร่ืองแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่
สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 
จากการศึกษา พบว่า มีมูลค่าการจำหน่ายเครื่องแต่งกาย
ของชนเผ่าเมี่ยนทั้งปี มูลค่ารวมทั้งสิ้น 510,000.00 บาท  
แบ่งเป็น เสื้อแขนยาวสตรีจำนวนเงิน 250,000.00 บาท               
เส ื ้อแขนยาวบุร ุษ จำนวนเง ิน 84,000.00 บาท และ

กางเกงขายาว จำนวนเงิน 176,000 บาท (วิไลพร ปรีชา
สกุลพงศ์, ผู้ให้สัมภาษณ์, 2 มิถุนายน 2563) 
ตอนที ่ 4 ผลตอบแทนจากการจำหน่ายผลิตภ ัณฑ์              
เครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่สลองใน อำเภอ             
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

จากการศึกษา ได้ทำการวิเคราะห์โครงการ
ลงทุน 10 ปี พบว่ามีระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เท่ากับ  
1 ปี  28 วัน ด้านมูลค่าปัจจุบันสุทธิของโครงการมีอัตรา
คิดลดร้อยละ 7 มีมูลค่าเท่ากับ 2,192,571.03 บาท อัตรา
ผลตอบแทนโครงการลงทุน เท่ากับร้อยละ 25.20 ซึ่งสูง
กว่าอัตราดอกเบี้ยให้กู้ยืมของธนาคารเพ่ือการเกษตรและ
สหกรณ์การเกษตรที่กำหนดไว้คือร้อยละ 7 แสดงให้เห็น
ว่า โครงการนี ้ให้ผลตอบแทนที่คุ ้มค่าต่อการลงทุนซึ่ง
สามารถสรุปได้ ดังตาราง ดังต่อไปน้ี  
 
 
 
 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ต้นทุนผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

ผลิตภัณฑ์ เสื้อแขนยาวสตร ี เสื้อแขนยาวบุรุษ กางเกง         ขายาว 

หน่วย (บาท : ผลิตภัณฑ์ 1ชิ้น) 
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 125,195.00 บาท (สำหรับผลิตภัณฑ์ 3 ชนิด) 

ต้นทุนการผลิต : 
(1)  วัตถุดิบ 

2,800.00 800.00 2,100.00 

(2)  ค่าแรงงานทางตรง 800.00 400.00 5,000.00 
(3)  ค่าใช้จ่ายการผลิต 117.34 61.34 15.00 

(4)  รวมต้นทุน (1)+2)+(3)=(4) 3,717.34 1,261.34 7,115.00 

รายได้ 5,000.00 2,000.00 8,000.00 
กำไรขั้นต้น 1,282.66 738.66 885.00 

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
ระยะเวลาคืนทุน (PB)  เท่ากับ 1 ปี 28 วัน 
มูลค่าปัจจุบันสุทธิ(NPV) เท่ากับ 2,192,571.03 บาท 
อัตราผลตอบแทนที่แท้จริง (IRR) เท่ากับ ร้อยละ25.20 

ที่มา : จากการสัมภาษณ์และการคำนวณประกอบ  
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4. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
อภิปรายผลการวิจัย 
จากการศ ึกษา  ต ้นท ุนและผลตอบแทน

ผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่สลองใน
อำเภอ แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่ามีค่าใช้จ่ายใน
การลงทุนจำนวนเงินทั้งสิ้น 125,195.00 บาท ค่าใช้จ่าย
ในการดำเนินงาน จำนวนเงินทั ้งสิ้น 395,373.28 บาท 
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังน้ี  เสื้อแขนยาวสตรี จำนวนเงิน 
185,867.00 บาท เสื ้อแขนยาวบุรุษ มีต้นทุนการผลิต
ท ั ้ ง ส ิ ้ น จำนวน  52 , 976 . 28  บาท  ต ้ นท ุ นต ่ อผืน                      
เท่ากับ1,261.34  มีต้นทุนวัตถุดิบ เท่ากับ 800.00 บาท             
ต่อผืน ต้นทุนค่าแรงงงาน เท่ากับ 400.00 บาทต่อผืนและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ  61.34 บาทต่อผืน กางเกง
ขายาวมีต้นทุนการผลิตทั้งสิ้นจำนวน 156,530.00 บาท 
ต้นทุนต่อผืน เท่ากับ 7,115.00 มีต้นทุนวัตถุดิบ เท่ากับ 
2,100.00 บาทต่อผ ืน ต ้นท ุนค ่าแรงงงาน เท ่ากับ 
5,000.00 บาทต่อผืนและค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ  
15 บาทต่อผืน ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิด และทฤษฎีของ
งานวิจัยของ สลักฤทัย และไพฑูรย์ อินต๊ะขัน(2555) 
ศึกษาเรื่อง การบริหารต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์
จากผ้าทอไทลื้อ อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา  จากผล
การศึกษาพบว่า ต้นทุนในการลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์จากผ้า
ทอไทลื้อ ประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในการลงทุนเริ่มแรกและ
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน โดยค่าใช้จ่ายในการลงทุน
เท ่าก ับ 25,883 บาท ค ่าใช ้จ่ ายในการดำเนินงาน 
9,400.33 บาท ประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงงาน
ทางตรง ค่าใช ้จ ่ายในการผลิต     อายุโครงการ 5 ปี 
ต้นทุนการผลิตผ้าซิ่นไทลื้อเท่ากับ 300.81 บาท ผ้าตัดชุด
เท่ากับ 541.47 บาท ผ้าเช็ดหน้าเท่ากับ 18.05 บาท ผ้าปู
โต๊ะเท่ากับ 240.65 บาท ผ้าคลุมเตียงเท่ากับ 1,203.26 
บาท เสื ้อปั ๊ดเท่ากับ 550.81 บาท และถุงย่ามเท่ากับ 
110.24 บาท มูลค่าปัจจุบันของกระแสเงินสดสุทธิ ที่อัตรา
คิดลดร้อยละ 8.00 เท่ากับ 484,044.06 บาท ซึ ่งมีค่า
มากกว่าศูนย์ และใช้ระยะเวลาคืนทุนประมาณ 2 เดือน 
17 วัน  

 
 

สรุปผลการวิจัย  
จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์

เครื่องแต่งกายชนเผ่าเมี่ยน ตำบลแม่สลองใน อำเภอแม่
ฟ้าหลวง จังหวัดเช ียงราย พบว่า การทอผ้าเป็นงาน
หัตถกรรมพื ้นบ้านของชนเผ ่าเมี ่ยน เป็นการถักทอ
เครื่องนุ่งห่มประจำชนเผ่า ซึ่งนำมาใช้ในชีวิตประจำวัน
และในงานพิธีสำคัญต่างๆ ซึ่งคุณวิไลพร ปรีชาสกุลพงศ์ 
และคุณยายปวีณา ภัทรศักดากุล ชาวบ้านซึ่งเป็นแกนนำ
สำคัญในการส่งเสริมการทอผ้าสำหรับเครื่องแต่งกายเพ่ือ
นำเป็นสินค้าสำหรับจำหน่ายให้กับนักท่องเที ่ยว จึง
กลายเป็นสินค้าประจำหมู่บ้านที่ผู้คนต่างถิ่นเมื่อมาเยือน
แล้ว จะต้องนำติดตัวไป อาทิเช่น เสื้อผ้าชนเผ่าทั้งชาย
และหญิง เครื่องประดับต่างๆ ลวดลายการปักผ้าของชาว
เมี ่ยนนี ้เกิดจากการใช้สติปัญญาในการวางแผนการรบ 
ด้วยการจำลองเม ืองไว้ในลวดลายกางเกง   มีหลาย
ลวดลายบนผ้าปัก ซึ่งในปัจจุบันงานผ้าปักได้ผสมผสาน
กลมกลืนเข้ากับลวดลายที่มาจากธรรมชาติ วิถีชีวิตความ
เป็นอยู ่ของชาวเมี ่ยน  มีการใช้สีตั ้งแต่ 7-10 สีขึ ้นไป 
รวมกันอยู่ในผืนเดียวและต้องใช้เวลา ในการสร้างสรรค์
งานปักแต่ละผืนเน่ินนานเป็นปีกว่าจะแล้วเสร็จ ซึ่งสะท้อน
ถึงตัวตนของชนเผ่าเมี่ยนที่ชัดเจน  

ด้านต้นทุนการผลิต  พบว่ามีค่าใช้จ่ายในการ
ลงทุนจำนวนเงินทั้งสิ้น 125,195.00 บาท ค่าใช้จ่ายใน
การดำเนินงาน จำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น 395,373.28 บาท 
ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดังน้ี เสื้อแขนยาวสตรี จำนวนเงิน 
185,867.00 บาท เสื ้อแขนยาวบุรุษ มีต้นทุนการผลิต
ทั ้งสิ ้นจำนวน 52,976.28 บาท ต้นทุนต่อผืน เท่ากับ 
1,261.34 บาท  กางเกงขายาว มีต้นทุนการผลิตทั ้งสิ้น
จำนวน 156,530.00 บาท ต้นทุนต่อผืน เท่ากับ 7,115.00 
บาท คำนวณจากการทอผ้าด้วยกี่ทอผ้าใช้แรงงานคน  

ด ้ านรายได ้ จ ากการจำหน ่ ายผล ิตภ ัณฑ์                  
เครื ่องแต่งกายชนเผ่าเมี ่ยน ตำบลแม่สลองใน อำเภอ                  
แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย พบว่า มีมูลค่าการจำหนา่ย              
เครื ่องแต่งกายของชนเผ่าเมี ่ยนทั้งปี มูลค่ารวมทั้งสิ้น 
510,000.00 บาท  แบ่งเป็น เสื้อแขนยาวสตรีจำนวนเงิน 
250,000.00 บาท เส ื ้ อแขนยาวบ ุร ุษ  จำนวนเงิน 
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84,000.00 บาท และกางเกงขายาว จำนวนเงิน 176,000 
บาท  

ด้านผลตอบแทนจากการจำหน่ายผลิตภ ัณฑ์                
ได้ทำการวิเคราะห์โครงการลงทุน 10 ปี พบว่ามีระยะเวลา
คืนทุนของโครงการ เท่ากับ  1 ปี  28 วัน ด้านมูลค่า
ปัจจุบันสุทธิของโครงการมีอัตราคิดลดร้อยละ 7 มีมูลค่า
เท่ากับ 2,192,571.03 บาท อัตราผลตอบแทนโครงการ
ลงทุน เท่ากับร้อยละ 25.20 ซึ่งสูงกว่าอัตราดอกเบี้ยให้
กู้ยืมของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรที่
กำหนดไว้คือร้อยละ 7 แสดงให้เห็นว่า โครงการนี ้ให้
ผลตอบแทน ที่คุ้มค่าต่อการลงทุนสหกรณ์การเกษตรที่
กำหนดไว้คือ ร้อยละ 7 แสดงให้เห็นว่า โครงการนี ้ให้
ผลตอบแทนที่คุ้มค่า ต่อการลงทุน 
 
5. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ คุณยาย ปวีณา ภัทรศักดากุล 
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ปรีชาสกุลพงศ์ สำหรับข้อมูลผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าชนเผ่าเมี่ยน 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาหน้าที่และกิจกรรมของผู้เกี่ยวข้อง การไหลเวียนของสินค้า และต้นทุน       
โลจิสติกส์ของผู้เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเขากวางอ่อนจากฟาร์มกวางในเขตภาคเหนือ  วิธีดำเนินการวิจัย โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ จากผู้เก่ียวข้องในห่วงโซ่อุปทาน จำนวน 10 ราย นำข้อมูลมา
วิเคราะห์ต้นทุนและวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า ห่วงโซ่อุปทาน มีผู้เก่ียวข้องจำนวน 7 ระดับ ได้แก่ ผู้ประกอบการฟาร์ม
กวาง สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างแปรรูป ตัวแทนจำหน่าย สมาชิกสหกรณ์กวางฯ พ่อค้าปลีก และผู้บริโภค ในส่วน
ของต้นทุนโลจิสติกส์ พบว่า ต้นทุนรวมต่อกิโลกรัมตลอดห่วงโซ่ ทั้งสิ้น 417 บาท จำแนกเป็น ผู้ประกอบการฟาร์มกวาง มี
ต้นทุน 57 บาท  สหกรณ์กวางฯ ต้นทุน 121 บาท ผู้รับจ้างแปรรูป ต้นทุน 44 บาท สมาชิกสหกรณ์กวางฯ ต้นทุน 35 บาท 
ตัวแทนจำหน่าย ต้นทุน 82 บาท และพ่อค้าปลีก ต้นทุน 78 บาท 
 
คำสำคัญ: ต้นทุนโลจิสติกส์ / ห่วงโซ่อุปทาน / เขากวางอ่อน / ฟาร์มกวาง 
 

Abstract 
The objective of this research aimed to study the duties and activities of related parties, the flow 

of goods, and logistics costs of those involved in the velvet antler supply chain from deer farms in the 
northern region. Method of research by using interview forms to collect quantitative and qualitative 
information from 10 related parties. The data was analyzed for cost and content analysis. The research 
results showed that the supply chain has seven levels of associated parties, deer farm operators, Deer 
Cooperative of Thailand, the manufacturer, the members of the Deer Cooperatives, retailers, and 
consumers. The total logistics costs per kilogram in the supply chain were 417 baht, classified as the deer 
farm operator were 57 baht, The Deer Cooperative of Thailand was 121 baht. The manufacturer was 44 
baht, the members of the cooperative were 35 baht, the dealer was 82 baht, and the retailer was 78 baht. 

 
Keywords: logistics costs / supply chain / velvet antler / deer farm 
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1. บทนำ 
ประเทศไทยเริ่มมีการเลี้ยงกวางประมาณ 20 ปี

มาแล้ว ซึ่งปัจจุบันมีผู้ประกอบการที่เพาะเลี้ยงกวางเชิง
พาณิชย์ และเป็นสมาชิกสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย 
จำนวน 47 ราย (สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย , 2561, 
หน้า 1-2) ส่วนผู้ประกอบการที่ไม่ได้เป็นสมาชิกสหกรณ์ฯ 
ประมาณว่ามีจำนวนไม่ต่ำกว่า 20 ราย จำนวนกวางที่
เลี้ยงในประเทศไทย คาดว่าสูงกว่า 3,000 ตัว กระจายอยู่
ในฟาร์มเพาะเลี้ยงทั่วทุกภาคของประเทศ การเลี้ยงกวาง
เชิงพาณิชย์ ให้ผลตอบแทนที่สูง จากส่วนประกอบต่างๆ 
ของกวาง สามารถสร้างรายได้เกือบทุกส่วน อาทิเช่น เน้ือ
กวาง ซึ ่งแบ่งเป็น เนื ้อสัน มีราคาจำหน่าย กิโลกรัมละ 
800-1,500 บาท โดยเนื ้อกวางสามารถนำไปประกอบ
อาหารเพื ่อจำหน่ายได้หลากหลายเมนู ที ่นิยมที่สุด คือ 
อาหารประเภท สเต็ก เน่ืองจาก เน้ือกวางเป็นเน้ือคุณภาพ
ดี มีความนุ่มชุ ่มชื ้น ที ่สำคัญคือ ไม่มีไขมัน จึงเหมาะ
สำหรับผู้บริโภคที่รักสุขภาพ ผู้สูงอายุ และผู้ป่วย นอกจาก
เนื้อสันแล้ว เนื้อกวางส่วนอื่น ๆ สามารถจำหน่ายได้ใน
ราคา กิโลกรัมละ 300-500 บาท โดยนำไปแปรรูปเป็น
อาหาร เช่น ไส้กรอกกวาง เนื้อกวางตุ๋น ซุปกวาง เป็นต้น 
และในอีกส่วนของกวาง คือ หนังกวาง สามารถนำไปฟอก
และย้อมสี แล้วตัดเย็บเป็นเครื่องหนัง เช่น หมวก กระเป๋า 
เสื้อกั๊ก เสื้อแจ๊คเก็ต เสื้อคลุม กางเกง และ รองเท้า เป็นที่
นิยมของผู ้บริโภคที่ชอบแฟชั่นประเภทเครื่องหนังเป็น
อย่างมาก เนื ่องจาก หนังกวาง มีค ุณสมบัติ เหนียว 
ทนทาน และนุ่มกว่าหนังวัว  

ส่วนประกอบของกวางที่สามารถสร้างรายได้
ให้แก่ผู้ประกอบการได้มากที่สุด คือ เขากวางอ่อน (soft 
antler)  ซึ่งตามความเชื่อของชาวจีนโบราณ เชื่อว่า เขา
กวางอ่อน  มีสรรพคุณทางยา ช่วยบำรุงกำลัง โดยเฉพาะ
บำรุงสมรรถภาพทางเพศ จึงเป็นที ่ชื ่นชอบในเพศชาย 
และมีการบริโภคสืบต่อกันมา ในปัจจุบัน นักวิจัยได้ค้นพบ
ว่า เขากวางอ่อน มีสารและฮอร์โมนที่เป็นประโยชน์ต่อ
ร่างกายอีกหลายชนิด ซึ ่งสารเหล่านี ้ก่อให้เกิดผลดีต่อ
ระบบฮอร์โมนทั้งเพศชายและเพศหญิง โดยเฉพาะใน
ผู้สูงอายุ จะช่วยเพ่ิมระดับฮอร์โมน ทำให้ร่างกายสามารถ
ทำงานได้อย่างเป็นปกติ จนบางคน ให้คำจำกัดความว่า 

เขากวางอ่อน เป็นยาอายุวัฒนะ ทำให้มีการขยายตัวของ
กลุ ่มผู ้บริโภคเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื ่อง  ส่งผลให้ราคา
จำหน่าย เขากวางอ่อนสด ในท้องตลาด สูงถึงกิโลกรัมละ 
6,000 บาท โดยผู้ประกอบการสามารถนำเขากวางอ่อน
มาอบให้แห้ง และจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ เขากวางอ่อน
อบแห้ง ราคาจำหน่ายกิโลกรัมละไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท   
อีกทั ้งหากนำมาบดและบรรจุแคปซูล จะจำหน่ายได้ใน
ราคาไม่ต่ำกว่ากล่องละ 1,000 บาท (60 แคปซูล) จาก
ข้อมูลผลตอบแทนดังกล่าวถือว่าอยู่ในเกณฑ์สูง เมื่อเทียบ
กับการทำปศุส ัตว์ชนิดอ ื ่นๆ จึงเป็นแรงจูงใจให้ เกิด
ผู้ประกอบการเพาะเลี้ยงกวางรายใหม่อย่างต่อเน่ือง 

ปัจจัยแห่งความสำเร็จในทุกธุรกิจ ธันยพร ช่าง
เสนาะ (2562) จําเป็นต้องมีหลักการบริหารที่ดี สําหรับ
ฟาร์มกวางก็เช่นกัน จําเป็นต้องมีการบริหารจัดการที่มี
คุณภาพและมาตรฐาน ทั้งน้ีเพ่ือลดความสูญเสียซึ่งจะช่วย
ลดต้นทุน ดังนั ้น ผู ้ประกอบการจะต้องสามารถบริหาร
ต้นทุนให้อยู ่ในระดับเหมาะสม เพื ่อให้ผลประกอบการ
เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้ ซึ่งต้นทุนที ่มีความสำคัญ
ประเภทหนึ่ง คือ ต้นทุนโลจิสติกส์ เพราะเป็นต้นทุนที่
เกิดขึ ้นในกิจกรรมการเคลื ่อนย้ายสินค้าจากผู ้ผลิตไปสู่
ผู้บริโภค ถือเป็นกิจกรรมหลักที ่สำคัญในห่วงโซ่อุปทาน
ของสินค้าทุกชนิด หากผู้ประกอบการไม่สามารถบริหาร
ต้นทุนโลจิสติกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จะส่งผลให้ต้นทุน
โดยรวมสูงข้ึน และกระทบต่อผลกำไรของกิจการ 

ดังนั ้นผู ้วิจัย จึงมีแนวทางในการศึกษาหน้าที่
และกิจกรรมของผู ้เก ี ่ยวข ้องในห ่วงโซ ่อ ุปทาน การ
ไหลเวียนของสินค้าในห่วงโซ่ และต้นทุนโลจิสติกส์ของ
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเขากวางอ่อนจากฟาร์มกวาง
ในเขตภาคเหนือ โดยผลการวิจ ัยนี ้จะเกิดประโยชน์
โดยตรง  ในการใช ้ เป ็นฐานข ้อม ูลสำหร ับการ เพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ แก่
ผู้ เก ี ่ยวข้องตลอดโซ่อุปทาน อีกทั ้งยังสามารถใช้เป็น
ฐานข้อมูลให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้สนใจ
เกี ่ยวกับการเพาะเลี ้ยงกวางเชิงพาณิชย์ อันจะสามารถ
สร้างความเข้มแข็งด้านการปศุสัตว์ในเขตภาคเหนือและใน
ระดับประเทศต่อไป 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อม 

(2560) การทำฟาร์มกวางในประเทศไทย มีข้อจำกัดใน

การห้ามเลี้ยงกวางป่า เน่ืองจากเป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง และ

ได้มีการแก้ไขพระราชบัญญัติให้ทำการเพาะเลี ้ยงในเชิง

การค้าได้ โดยต้องขออนุญาตจากกรมป่าไม้ เพื่อป้องกัน

ควบคุมการลักลอบจับสัตว์ป่าเพ่ือการซื้อขาย พันธ์ุกวางที่

เลี้ยงทั่วไป ได้แก่ 

1.กวางป่าหรือกวางม้า มีถิ่นกำเนิดในประเทศ

มาเลเซีย เกาะสุมาตรา อินเดีย จีน ไต้หวัน กัมพูชา ลาว 

และไทย เป็นกวางที่มีขนาดใหญ่ สีน้ำตาลเข้ม 

2. เน้ือทราย มีถ่ินกำเนิดในเอเชีย พบได้ใน พม่า 

กัมพูชา ลาว เวียดนาม และไทย มีขนาดเล็ก-กลาง 

3. กลางดาว เป็นกวางที่มีขนาดเล็ก เลี้ยงอยู่ใน

ประเทศไทยมานานกว่า 50 ปี อุปนิสัยค่อนข้างเชื่องกว่า

พันธ์ุอื่นๆ 

4. กวางรูซ่า มีถิ่นกำเนิดในประเทศอินโดนีเซีย

และมาเลเซีย ขนาดกลาง สีขนเทาจนถึงน้ำตาลเหลือง 

5. กวางซีก้า มีถิ่นกำเนิดในประเทศญี่ปุ่น จีน 

เวียดนาม เป็นกวางที่มีขนาดกลาง ขนสีเหลืองอมน้ำตาล 

นิยมเลี้ยงเพ่ือตัดเขากวางอ่อน 

6. กวางฟอลโล มีถ่ินกำเนิดในยุโรป ลำตัวสีเทา-

น้ำตาล มีจุดสีขาวหางยาว 

7. กวางแดง มีถิ่นกำเนิดในยุโรป ขนสีน้ำตาล

แดง มีขนาดใหญ่ 

สหกรณ ์กวางแห ่ งประ เทศไทย  (2562 ) 

ประโยชน์จากการบริโภคเขากวางอ่อน คือ เขากวางอ่อน

ได้รับการยอมรับมานานนับพันปีโดยเฉพาะในบรรดาชาว

จีน เวียดนาม เกาหลี และชาวเอเชียหลายชาติ ว่าสามารถ

รักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทำให้อายุยืนตลอดจนสามารถ

บรรเทาโรคบางชนิดได ้ ป ัจจ ุบ ันได ้ม ีการตรวจสอบ

คุณสมบัติของเขากวางอ่อน ปรากฏว่าสามารถบำรุง

สุขภาพร่างกายให้แข็งแรงและช่วยลดอาการต่างๆ ได้ดังน้ี 

ความดันโลหิตไม่ปกติ อาการปวดหลัง ปวดเอว อาการ

ทางประสาท โรคเกิดจากความเครียด ความอ่อนเพลีย 

โรคหืดหอบ อาการบวม โรคไขข้ออักเสบ รอบเดือนไม่

ปกติ ความผ ิดปกติทางผ ิวหน ัง และบาดแผลปวด

ประจำเดือน อาการแพ้ต่างๆ ปัญหาจากระบบย่อยอาหาร 

ช่วยให้มีความต้านทานดีขึ ้น ลดอาการชาที่มือและเท้า 

และจากข้อมูลคุณค่าทางโภชนาการของเนื ้อกวางเมื่อ

เปรียบเทียบกับสัตว์อื ่น สรุปได้ว่าเนื ้อกวางมีไขมันต่ำ

โปรตีนสูง ให้พลังงานระดับปานกลางและมีอาหารแร่ธาตุ

ค่อนข้างดีมาก จึงเป็นเน้ือที่มีคุณภาพสูงเหมาะสมสำหรับ

สุขภาพของผู้สูงอายุ เส้นใยเนื้อค่อนข้างละเอียดและนุ่ม 

เนื้อกวางได้รับความนิยมค่อนข้างสูงโดยเฉพาะในยุโรป 

สหรัฐอเมริกา ญ่ีปุ่น เกาหลี ฮ่องกง และไต้หวัน 

ธนิต โสร ัตน์ (2550) โซ ่อ ุปทาน (Supply 
Chain) หรือ เครือข่ายโลจิสติกส์ คือ การใช้ระบบของ
หน่วยงาน คน เทคโนโลยี กิจกรรม ข้อมูลข่าวสาร และ
ทรัพยากร มาประยุกต์เข้าด้วยกัน เพื ่อการเคลื ่อนย้าย
สินค้าหรือบริการ จากผู้จัดหาไปยังลูกค้า กิจกรรมของ   
โซ ่อ ุปทาน (Supply Chain) จะแปรสภาพทร ัพยากร 
ธรรมชาติ วัตถุดิบ และวัสดุอื่นๆให้กลายเป็นสินค้าสำเร็จ 
แล้วส่งไปจนถึงลูกค้าคนสุดท้าย (ผู ้บริโภค หรือ End 
Customer) ในเช ิ งปร ัชญาของโซ ่อ ุปทาน (Supply 
Chain) น้ัน วัสดุที่ถูกใช้แล้ว อาจจะถูกนำกลับมาใช้ใหม่ที่
จุดไหนของโซ่อุปทาน ( Supply Chain) ก็ได้ ถ้าวัสดุน้ัน
เป็นวัสดุที่นำกลับมาใช้ใหม่ได้ ( Recyclable Materials) 
โซ่อุปทาน (Supply Chain) มีความเกี่ยวข้องกับโซ่คุณค่า 
(Value Chain) โดยทั่วไปแล้ว จุดเริ่มต้นของโซ่มักจะมา
จากทรัพยากรธรรมชาติ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรทาง
ชีววิทยาหรือนิเวศวิทยา ผ่านกระบวนการแปรรูปโดย
มนุษย์ผ่านกระบวนการสกัด และการผลิตที่เกี่ยวข้อง เช่น 
การก่อโครงร่าง, การประกอบ หรือการรวมเข้าด้วยกัน 
ก่อนจะถูกส่งไปยังโกดัง หรือคลังวัสดุ โดยทุกครั้งที่มีการ
เคลื่อนย้าย ปริมาณของสินค้าก็จะลดลงทุกๆครั้ง และไกล
กว่าจุดกำเนิดของมัน และท้ายที ่สุด ก็ถูกส่งไปถึงมือ
ผู้บริโภค 

โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กิจกรรมหรือ
การกระทำใดๆ เพื่อให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ รวมถึง
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การเคลื่อนย้าย , จัดเก็บ และกระจายสินค้า จากแหล่งที่
ผลิต ( Source of Origin) จนสินค้าได้มีการส่งมอบไปถึง
แหล่งที ่ม ีความต้องการ ( Source of Consumption) 
โดยกิจกรรมดังกล่าว จะต้องมีลักษณะเป็นกระบวนการ
แบบบูรณาการ โดยเน้นประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
โดยมีเป้าหมายในการส่งมอบแบบทันเวลา (Just in 
Time) และเพื ่อลดต้นทุน โดยมุ่งให้เกิดความพอใจแก่
ลูกค้า (Customers Satisfaction) และส่งเสริมเพ่ือให้เกิด
มูลค่าเพิ่มแก่สินค้าและบริการ ทั้งนี้ กระบวนการต่างๆ
ของระบบ Logistics จะต้องม ีล ักษณะปฏิส ัมพันธ์ที่
สอดคล้องประสานกัน ในอันที ่จะบรรลุวัตถุประสงค์
ร่วมกัน 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจ ัยนี ้ ใช ้ระเบียบวิธีว ิจ ัยเช ิงพรรณนา 
(Descriptive Research) เก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง 
ค ือ แหล ่งข ้อม ูลปฐมภ ูม ิ  จากการส ัมภาษณ์เช ิงลึก 
ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทานเขากวางอ่อนของฟาร์มกวาง
ในเขตภาคเหนือ เกี่ยวกับข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์ของการ
จำหน่ายเขากวางอ่อน ส่วนแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ เก็บ
รวบรวมข้อมูลจากเอกสาร สื่อเผยแพร่และอินเตอร์เน็ต   
ที ่เกี ่ยวกับการเพาะเลี ้ยงกวางเชิงพาณิชย์ และต้นทุน     
โลจิสติกส์เขากวางอ่อนของหน่วยงานราชการและเอกชน 
ทั ้งในและต่างประเทศ เพื ่อให้ได้ข ้อมูลสำหร ับการ
วิเคราะห์และสรุปผล มีวิธีดำเนินงานวิจัย ดังน้ี 
 
กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้เกี่ยวข้องในห่วงโซ่อุปทาน
เขากวางอ่อนของฟาร์มกวางในเขตภาคเหนือ ได้แก่ 
ผู้ประกอบการฟาร์มกวาง จำนวน 2 ราย สหกรณ์กวาง
แห่งประเทศไทย ผู้รับจ้างแปรรูป จำนวน 1 ราย สมาชิก
สหกรณ์กวางฯ จำนวน 5 ราย ตัวแทนจำหน่าย จำนวน 1 
ราย และพ่อค้าปลีก จำนวน 1 ราย 
 
 
 
 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบสัมภาษณ์ เรื่อง ต้นทุนโลจิสติกส์ในห่วงโซ่
อุปทานเขากวางอ่อนของฟาร์มกวางในเขตภาคเหนือ ทำ
การทดสอบคุณภาพเครื่องมือเชิงเน้ือหาโดยผู้เชี่ยวชาญ 
 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การวิจัยนี ้ เก็บรวบรวมข้อมูลเชิงปริมาณและ
เชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์ผู ้เกี ่ยวข้องในห่วงโซ่
อุปทานเขากวางอ่อนของฟาร์มกวางในเขตภาคเหนือ 
จำนวนรวม 10 ราย ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์เชิงลึก ร่วมกับ
การสังเกตการณ์ของผู้วิจัย เกี่ยวกับข้อมูลต้นทุนโลจิสติกส์
ของการจำหน่ายเขากวางอ่อน 
 
การวิเคราะห์ข้อมูล 
 การวิจัยนี ้ ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนก
ตามประเภทของข้อมูลเป็น 2 ประเภท ดังน้ี 

1. การวิเคราะห์ข้อม ูลเช ิงปริมาณ ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลต้นทุนกิจกรรมโลจิสติกส์ของผู้เก่ียวข้องใน
ห่วงโซ่อุปทาน โดยใช้วิธีการคำนวณต้นทุนรวม (Total 
Cost) ประกอบด้วย ต้นทุนคงที่ (Total Fixed Cost) + 
ต้นทุนผันแปร (Total Variable Cost)  

2. การวิเคราะห์ข้อมูลเช ิงค ุณภาพ ทำการ
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์เนื้อหา ได้แก่ ข้อมูล
หน้าที่ ประเภทของกิจกรรมและการไหลเวียนของสินค้า
ในห่วงโซ่อุปทาน 

  
4. ผลการวิจัย 
 จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล 
มีผลการวิจัย ดังน้ี 
 ผลการวิจัย หน้าที่และกิจกรรมของผู้เก่ียวข้อง
ในห่วงโซ่อุปทาน พบว่า ห่วงโซ่อุปทานเขากวางอ่อนของ
ฟาร์มกวางในเขตภาคเหนือ มีผู้เก่ียวข้องจำนวน 7 ระดับ 
คือ ผู้ประกอบการฟาร์มกวาง สหกรณ์กวางแห่งประเทศ
ไทย ผู้ร ับจ้างแปรรูป ตัวแทนจำหน่าย สมาชิกสหกรณ์
กวางฯ พ่อค้าปลีก และผู้บริโภค ซึ่งมีการไหลของสินค้า
ผ่านในแต่ละระดับจนถึงผู้บริโภค โดยผู้เก่ียวข้องในแต่ละ
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ระดับ มีกิจกรรมการดำเนินงานที่แตกต่างกันไป ดังตาราง
ที่ 1  

ผลการวิจัย การไหลเวียนของสินค้า พบว่า การ
ไหลเวียนของสินค้าเขากวางอ่อนไปสู ่ผู ้บริโภค เริ่มจาก
ผู ้ประกอบการฟาร์มกวางตัดเขากวางอ่อน รวบรวม
ผลผลิตและเก็บรักษาโดยการแช่เย็น เมื่อได้ปริมาณตาม
ต้องการแล้ว จะจัดส่งเป็นพัสดุไปรษณีย์ไปยังสหกรณ์
กวางแห่งประเทศไทย ร้อยละ 100.0 โดยสหกรณ์กวางฯ 
รับซื ้อตามราคาต่อกิโลกรัมที ่ประกาศรับซื้อไว้ล่วงหน้า 
และนำเขากวางอ่อนสด ร้อยละ 100.0 ส่งให้ผู้รับจ้างแปร
รูป โดยมีกระบวนการแปรรูป คือ นำเขากวางอ่อนมา
อบแห้ง บดเป็นผง กรอกใส่แคปซูล บรรจุใส่ขวด ๆ ละ 60 
แคปซูล ติดฉลาก บรรจุกล่องกระดาษ ส่งกลับมายัง
สหกรณ์กวางฯ หลังจากน้ัน สหกรณ์กวางฯ จะนำแคปซูล
เขากวางอ่อนออกจำหน่าย โดยร้อยละ 20.0 สหกรณ์
กวางฯ จำหน่ายเอง กระจายสินค้าให้แก่ สมาชิกสหกรณ์
กวางฯ คิดเป็นร ้อยละ 60.0 ตัวแทนจำหน่ายที ่ไม่ใช่
สมาชิกสหกรณ์กวางฯ คิดเป็นร้อยละ 10.0 และพ่อค้า
ปลีก คิดเป็นร้อยละ 10.0 ดังรูปที่ 1  

ผลการวิจัย ต้นทุนโลจิสติกส์ในห่วงโซ่อุปทาน
เขากวางอ่อน (โดยประมาณต่อกิโลกรัม) พบว่า 

1. ต้นทุนโลจิสติกส์ของผู ้ประกอบการฟาร์ม
กวาง  ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการตัดเขากวางอ่อน 
38 บาท ค่าใช้จ่ายในการแช่เย็น 8 บาทและค่าจัดส่งพัสดุ
ไปรษณีย์ 11 บาท รวม 57 บาท  

2. ต้นทุนโลจิสต ิกส์ของสหกรณ์กวางแห่ง
ประเทศไทย โดยที่สหกรณ์จะกำหนดราคารับซื้อล่วงหน้า 
โดยในปี 2562  ราคารับซื้อเขากวางอ่อน เกรด A กิโลกรัม
ละ 6,000 บาท เกรด B กิโลกรัมละ 5,000 บาท และ
เกรด C กิโลกรัมละ 4,000 บาท ส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ จะ
ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการคัดแยกผลผลิต 4 บาท 
ค่าใช้จ่ายในการแช่เย็น 2 บาท ค่าขนส่งผลผลิตไปยังผู้
รับจ้างแปรรูป 42 บาท ค่าจัดเก็บสินค้าแปรรูป 2 บาท
และค่าขนส่งและกระจายสินค้าแปรรูปไปสู่ผู้บริโภค 71 
บาท รวม 121 บาท 

3. ต้นทุนโลจ ิสต ิกส ์ของผ ู ้ร ับจ ้างแปรรูป 
ประกอบด้วย ค่าแรงงานในการคัดแยกผลผลิต 4 บาท 

และค่าขนส่งสินค้าแปรรูปมายังสหกรณ์กวางฯ 40 บาท 
รวม 44 บาท 

4. ต้นทุนโลจิสติกส์ของสมาชิกสหกรณ์กวางฯ 
ประกอบด้วย ค่าจัดเก็บสินค้าแปรรูป 2 บาท และค่า
กระจายสินค้าแปรรูปไปสู่ผู้บริโภค 33 บาท รวม 35 บาท 

5. ต้นทุนโลจิสติกส์ของตัวแทนจำหน่ายที่ไม่ใช่
สมาชิกสหกรณ์กวางฯ ประกอบด้วย ค่าจัดเก็บสินค้าแปร
รูป 2 บาท และค่ากระจายสินค้าแปรรูปไปสู่ผู้บริโภค 80 
บาท รวม 82 บาท 

6. ต ้ น ท ุ น โ ล จ ิ ส ต ิ ก ส ์ ข อ ง พ ่ อ ค ้ า ป ลี ก 
ประกอบด้วย ค่าจัดเก็บสินค้าแปรรูป 2 บาท และค่า
กระจายสินค้าแปรรูปไปสู่ผู้บริโภค 76 บาท รวม 78 บาท 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 จากผลการวิจัยมีประเด็นในการอภิปรายผล คือ 

ผลการวิจัย พบว่า จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการฟาร์ม

กวาง (ปี 2562) เน้นการจำหน่ายเขากวางอ่อนมากที่สุด

และรองลงมาคือ เน้ือกวาง เพราะเป็นผลผลิตที่มีราคาสูง 

ซึ่งแตกต่างจากผลการวิจัยของ ธันยพร ช่างเสนาะ (2556, 

หน้า 67-68) ที่ทำวิจัยเรื ่อง ระบบการดำเนินงานและ

ปัจจัยแห่งความสำเร็จธุรกิจการเพาะเลี ้ยงกวางของ

สมาชิกสหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย จำกัด ที ่พบว่า 

ตลาดที่ผ่านมาจึงเป็นการเลี้ยงกวางเพื่อจำหน่ายพันธุ์ให้

เกษตรกรรายอื่นนำไปเลี้ยงมากกว่าส่งเพื่อทำเนื้อแปรรูป

เพราะจำหน่ายได้ราคาดีกว่า และเกษตรกรรายอื่น ยังมี

ความต้องการพันธ์ุสูงเพ่ือเพ่ิมจำนวนในฟาร์ม เกษตรกรมี

ทั้งที ่ติดต่อกับผู ้ประกอบการโดยตรง หรือซื ้อขายผ่าน

สหกรณ์กวางฯ  จากผลการวิจัยที ่แตกต่างกันนี ้ อาจ

เนื่องมาจากช่วงระยะเวลาในการทำวิจัยที่ต่างกัน ความ

ต้องการของตลาดก็จะต่างกันไปด้วย ทำให้ผู้ประกอบการ

ต้องเน้นจำหน่ายผลผลิตตามความต้องการของตลาดไป

ด้วย อีกทั ้งในช่วงปี 2556 ยังเป็นช่วงเติบโตของธุรกิจ

ฟาร์มเพาะเลี้ยงกวาง จึงทำให้มีความต้องการพันธุ์กวาง 

มากกว่าในปัจจุบัน สรุปผลการวิจัยพบว่า ห่วงโซ่อุปทาน 

มีผู้เกี่ยวข้องจำนวน 7 ระดับ ได้แก่ ผู้ประกอบการฟาร์ม
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กวาง สหกรณ์กวางแห่งประเทศไทย ผู ้ร ับจ้างแปรรูป 

ตัวแทนจำหน่าย สมาชิกสหกรณ์กวางฯ พ่อค้าปลีก และ

ผู ้บริโภค การไหลของสินค้าในห่วงโซ่อุปทาน เริ ่มจาก

ผู ้ประกอบการฟาร์มกวาง ตัดเขากวางอ่อน และจัดส่ง

จำหน่ายแต่สหกรณ์กวางฯ โดยสหกรณ์กวางฯ จะจ้างผู้

แปรรูปเขากวางอ่อนสด ให้เป็นแคปซูลเขากวางอ่อน และ

นำมาจำหน่าย 4 ช่องทาง คือ จำหน่ายเอง ผ่านสมาชิก

สหกรณ์กวางฯ ผ่านตัวแทนจำหน่าย และผ่านพ่อค้าปลีก 

ผลการวิจัยต้นทุนโลจิสติกส์ต่อกิโลกรัมตลอด

ห่วงโซ่อุปทาน พบว่า ผู้ประกอบการฟาร์มกวาง มีต้นทุน 

57 บาท  สหกรณ์กวางฯ มีต้นทุน 121 บาท ผู้รับจ้างแปร

รูป มีต้นทุน 44 บาท สมาชิกสหกรณ์กวางฯ มีต้นทุน 35 

บาท ตัวแทนจำหน่าย มีต้นทุน 82 บาท และพ่อค้าปลีก มี

ต้นทุน 78 บาท และต้นทุนโลจิสติกส์รวม ทั ้งสิ ้น 417 

บาท  

จากการวิจัยครั้งนี้ สามารถนำผลการวิจัยไปใช้

เป็นฐานข้อมูลสำหรับการลดต้นทุน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

การบริหารจัดการต้นทุนโลจิสติกส์ แก่ผู้เก่ียวข้องตลอดโซ่

อุปทาน อีกท้ังยังใช้เป็นข้อมูลให้แก่ผู้สนใจในการประกอบ

ธุรกิจฟาร์มเพาะเลี้ยงกวางในเขตภาคเหนือ 
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รูปที่ 1 การไหลเวียนของผลผลิตเขากวางอ่อนของฟาร์มกวางในเขตภาคเหนือ 
 
ตารางที่ 1 แสดงผู้เก่ียวข้องและกิจกรรมในห่วงโซ่อุปทานเขากวางอ่อนของฟาร์มกวางในเขตภาคเหนือ 

ผู้เก่ียวข้อง กิจกรรม 
1.ผู้ประกอบการฟาร์มกวาง -เก็บเกี่ยวผลผลิต (ตัดเขากวางอ่อน) 
 -จัดเก็บผลผลิต (แช่เย็น) 
 -ขนส่งผลผลิต (ส่งพัสดุไปรษณีย์ไปยังสหกรณ์) 
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 -ขนส่งผลผลิต (ส่งเขากวางอ่อนไปยังผู้รับจ้างแปรรูป) 
 -จัดเก็บสินค้าแปรรูป (เก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่ต้องแช่เย็น) 
 -ขนส่งและกระจายสินค้าแปรรูปไปสูผู่้บรโิภค 
3.ผู้รับจ้างแปรรูป -คัดแยกผลผลิต 
 -ขนส่งสินค้าแปรรูป (ส่งสินค้าแปรรูปกลับไปยังสหกรณ์กวางฯ) 
4.สมาชิกสหกรณ์กวางฯ -จัดเก็บสินค้าแปรรูป (เก็บในอุณหภูมิห้อง ไม่ต้องแช่เย็น) 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) สำรวจสภาพปัจจุบันด้านทักษะดิจิทัลของผู ้ประกอบการจำแนกตามปัจจัย

คุณลักษณะส่วนบุคคล 2) ศึกษาระดับของทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการและ 3) ศึกษาทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการทีส่่งผล
ต่อความสำเร็จของ SME ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล วิธีการวิจัย กลุ่มตัวอย่างคือผู้ประกอบการ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร 
จำนวน 385 คน กำหนดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้ค่าจากตารางของ Krejcie & Morgan ที่ระดับความเชื่อมั่น 95 % เครื่องมือที่ใช้
ในการศึกษาเป็นแบบสอบถามเก็บข้อมูลโดยใช้การสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าความถ่ี ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสถิติที่ใช้ในการเปรียบเทียบได้แก่ ค่าสถิติ T-test, F-test การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะดิจิทัล มีความแตกต่างกันตามปัจจัย
คุณลักษณะของผู้ประกอบการคือเพศ อายุและสาขาที่ศึกษา ส่วนระดับการศึกษาไม่พบความแตกต่าง 2) ผู้ประกอบการมี
ทักษะดิจิทัลในภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับมาก และ 3) ปัจจัยทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการส่งผลต่อความสำเร็จของ 
SME อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.5 
 
คำสำคัญ: ทักษะดิจิทัล ผู้ประกอบการ ความสำเร็จ ธุรกจิขนาดเล็กและขนาดกลาง เศรษฐกิจดิจิทัล  

 
Abstract  

 The purposes of this research were to; 1) explore digital literacy classified by the personal 
characteristics of the entrepreneur; 2) assess the digital literacy level of the entrepreneur; and 3) examine 
the impact of digital literacy on the success of SME. The sample numbers, obtained as referred to Krejcie 
& Morgan’s table at 95 % confidential intervals, were 385 SME entrepreneurs in Bangkok Metropolis. The 
research tool was a questionnaire. The data was collected by a simple random sampling method. The 
statistics used for data analysis were descriptive statistics, T-test, F-test, One-way ANOVA, Correlation, and 
multiple regression analysis. The results showed that; 1) digital literacies vary by personal characteristics, 
including gender, age, and educational background; 2) the majority of entrepreneurs have a high digital 
literacy level considering as a total and in a different aspect of the fundamental skill, the working skill, and 
the advanced skill; and 3) the findings revealed that digital literacy contributes to the success of SME with 
0.5 level of statistical significance.                      
                                             
Keywords: Digital Literacy, Entrepreneur, Success, SME, Digital Economy 
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1. บทนำ  
 ในปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
มาก ดิจิทัลเทคโนโลยีมีอิทธิพลต่อการดำรงชีวิตและการ
ทำ งานของมนุษย์ เศรษฐกิจโลกก็มีการพัฒนาไปสู่ระบบ
ใหม่คือเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital Economy: DE) อันเป็น
การหลอมรวมดิจิทัลเทคโนโลยีเข้ากับการดำเนินวิถีชีวิต
คน เปิด โอกาสและลู ่ทางธุรกิจใหม่ๆมากมายแทบทุก
แขนง ทั้งนี้ประเทศไทยได้มุ่งเน้นการนำดิจิทัลเทคโนโลยี
มาใช้เป็นเครื ่องมือหลักในการขับเคลื ่อนการพัฒนา
ประเทศ และแก้ไขปัญหาสำคัญต่าง ๆ ที ่เผชิญอยู ่ใน
ปัจจุบัน เช่นปัญหาเศรษฐกิจ ปัญหาสังคม และปัญหา
ความเหลื่อมล้ำเป็นต้น ในการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ความเป็น
ดิจ ิทัลสำหรับธุรกิจขนาดเล็กหรือขนาดกลางจึงเป็น
สิ่งจำเป็นและต้องอาศัยทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการ
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้              ผู้ ประกอบการ
เป็นปัจจัยที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจประการ
หนึ่ง เนื่องจากเป็นผู้ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ของธุรกิจ
เพื่อนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์มากที ่สุด 
ควบคุมให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประ สิทธิภาพ และได้รับ
ผลตอบแทนคือมีรายได้ สร้างผลกำไรให้ธุรกิจ และสร้าง
มูลค่าสูงสุดให้ผู้ถือหุ้น (Maximize wealth) ซึ่งคือตนเอง
เป็นหลัก ผ่านกระบวนการบริหารจัดการและกลยุทธทาง
ธุรกิจต่าง ๆ (Ranjan, 2019) กิจกรรมที่ทำเหล่านั้นคือ
ธุรกิจ ซึ่งหากยังอยู่ในระดับที่ไม่ใหญ่เกินกว่าที ่คำจำกัด
ความระบุถือว่าเป็นธุรกิจขนาดกลางหรือขนาดย่อม หรือ
ที่เรียกว่า SME (Small and Medium Enterprise) ทั้งน้ี
ธุรกิจต่าง ๆ ล้วนก่อกำเนิดจากบุคคลก่อตั ้งที ่เรียกว่า
ผู้ประกอบการ ความสำเร็จของ SME จัดว่าเป็นผลมาจาก
ทักษะความรู ้ความสามารถของผู ้ประกอบการทั้งสิ้น 
(Man, Lau, และ Snape, 2008)  
  สำหรับ SME นั ้นถือว่าเป็นกุญแจ
สำคัญของการพัฒนาเศรษฐกิจของทุกประเทศทั่วโลก
รวมถึงเประเทศไทยเช่นกัน SME ช่วยสร้างงาน ช่วยเพ่ิม
มูลค่า การส่งเสริม SME ให้สามารถปรับตัวและยืนหยัด
อยู่ได้ในสิ่งแวดล้อมที่เปิดโอ กาสให้เติบโต จะมีส่วนใน
การส่งเสริมเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศด้วย เป้าหมาย
ของประเทศไทยที่กำลังเดินไปสู่คือการเป็นประเทศที่มี

รายได้สูง ก้าวพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง 
(Middle Income Trap) เป็นประเทศเศรษฐกิจดิจิทัล
และก้าวจากสังคมเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยประสิทธิภาพ 
(Efficiency-Driven Economy) ผ ่านสังคมเศรษฐกิจที่
ข ั บ เ ค ล ื ่ อ น ด ้ ว ย น ว ั ต ก ร ร ม  (Innovation-Driven 
Economy) ไปเป็นสังคมดิจิทัล (Digital Economy) ใน
ที่สุด การปรับเลื ่อนจากประเทศรายได้ปานกลางไปสู่
ประเทศที่มีรายได้สูงพิจารณาจากรายได้ต่อหัวที่ไม่ต่ำกว่า 
12,376 เ ห ร ี ย ญ ต ่ อ ป ี   ( World Bank Country 
Classification. 2020) ซึ ่งสามารถทำได้หลายแนวทาง 
หนึ่งในนั้นคือการเสริมสร้างทักษะของผู้ประกอบการให้
สูงข้ึน อันครอบคลุมถึงทักษะด้านดิจิทัลด้วย  
   จากข้อมูลที่กล่าวมาข้างต้น
สะท้อนให้เกิดคำถามวิจัยว่า ทักษะด้านดิจิทัลมีความ
แตกต่างกันตามปัจจัยคุณลักษณะผู้ประกอบการหรือไม่ 
ผู้ประกอบการมีทักษะดิจิทัลในระดับใด และปัจจัยด้าน
ทักษะดิจิทัลส่งผลต่อความสำเร็จของ SME ไทยในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัลหรือไม่ 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1.  เพื ่อศึกษาสภาพปัจจุบันด้านทักษะดิจิทัล
ของผู้ประกอบการ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร จำแนก
ตามปัจจัยคุณลักษณะส่วนบุคคล 

2. เพ ื ่อศ ึกษาหาระด ับท ักษะดิจ ิท ัลของผู้
ประกอบ การ SME ในเขตกรุงเทพมหานคร 

3. เพื่อศึกษาทักษะดิจิทัลขอผู้ประกอบการใน
เขตกรุงเทพมหานครที่ส่งผลต่อความสำเร็จของ SME 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดเก่ียวกับทักษะดิจิทัล        
 ทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการซึ่งพิจารณาใน
สถานะพลเมืองคนหน่ึงของประเทศน้ัน  มีความสำคัญโดย 
สังเขปคือ  1) เป็นสิ่งสอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเทศ
ไทย ตามนโยบายระดับชาติแผนพัฒนาด ิจ ิท ัล เ พ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม สำหรับความสามารถด้านการใช้
ดิจิทัล 2) เพิ่มทักษะความสามารถในอาชีพ เอื้อให้บคุคล
นำไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพในทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ 
นักเรียน นัก ศึกษา ภาคเอกชนและประชาชนทั่วไป    3) 
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เพ่ือพัฒนากำลัง แรงงานของประเทศให้เข้าสู่ THAILAND 
4.0 (กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร. 
2559: ออนไลน์)  ทักษะด้านดิจิทัลเป็นสิ่งจำเป็นยิ่งใน
ยุคศตวรรษที่ 21 จากการศึกษา ของ OECD เรื่องทักษะ
และสมรรถนะผู้เรียนในยุคมิลเลนเนียมสำหรับพลเมือง
สมาชิก OECD เพื ่อเตรียมสร้างนักเรียนนักศึกษา ให้มี
ทักษะที่พร้อมสำหรับการเติบโตเป็นพลเมืองอนาคตตาม
กรอบทักษะและสมรรถนะที่พึงมีในศตวรรษที่ 21 หรือ  
OECD Learning Framework 2030 ได ้ระบ ุว ่ าท ักษะ
และสมรรถนะดังกล ่าวเหล ่านั ้นค ือ การร ู ้หนังสือ 
(Literacy) การร ู ้จ ักคำนวณ (Numeracy) ร ู ้จ ักข้อมูล 
(Data Literacy) การ รอบร ู ้ เ ร ื ่ อ ง ส ุ ขภ าพ  (Health 
Literacy) และการ ร ู ้ ด ้ านด ิ จ ิ ท ั ล  (Digital Literacy)  
(OECD. 2019: Online) ทั ้งนี ้เม ื ่อพิจารณาทักษะ
ดิจิทัลตามแนว ทางของสถาบันพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล 
ICDL หรือ International Computer Driving License 
( ICDL Thailand. 2017 : ออนไลน์) ร ่วมก ับแนวทาง
มาตรฐานทักษะดิจิทัลของสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การ
มหาชน) หมวดมาตรฐานสมรรถนะดิจิทัลกลุ ่มผู้บร ิหาร
ระดับสูงในองค์กรที่มีพัฒนาการด้านดิจิทัลระยะเริ่มแรก
การใช้เครื่องมือด้านดิจิทัลหรือแอพพลิเคชั่นข้ันต้นสำหรับ
การทำงาน (สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ. 2561: ออนไลน์) 
พบว่าประกอบด้วย 3 กลุ่ม รวม 9 หมวดทักษะ ดังต่อไปน้ี 
กลุ่มหน่ึง คือ ทักษะพ้ืนฐานได้แก่ การใช้งานคอมพิวเตอร์ 
การใช้งานอินเตอร์ เนท การใช้งานเพื ่อความมั ่นคง
ปลอดภัยกลุ่มสองคือทักษะเพื่อการทำงาน ได้แก่ การใช้
โปรแกรมประมวลคำ ตารางคำนวณ รวมถึงการนำเสนอ
งาน และกลุ่มสามคือทักษะขั ้นประยุกต์ได้แก่ การใช้
โปรแกรมสร้างสื่อดิจิทัล การทำงานร่วมกันแบบออนไลน์ 
และการใช้ดิจิทัลเพ่ือความมั่นคงปลอดภัย  
 
 
 แนวคิดเก่ียวกับผู้ประกอบการและ SME 
 ผู ้ประกอบการ หรือ Entrepreneur มีความ 
สำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และจัดเป็นองค์ประกอบหน่ึง
ของปัจจัยการผลิตของระบบเศรษฐกิจ อันได้แก่ที่ดิน ทุน  
แรงงาน และผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ทำให้เกิดกิจกรรมต่าง 

ๆ ของธุรกิจเพ่ือนำทรัพยากรที่มีอยู่มาใช้ให้เกิดประโยชน์
มากที่สุด ได้แก่การใช้ปัจจัยการผลิตหรือวัตถุดิบอยู ่มา
แปรสภาพผ่านกระบวนการได้เป็นสินค้าหรือบริการ  โดย
บริหารจัด การให้ธุรกิจดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ 
ได้รับผล ตอบแทนคือมีรายได้ เกิดผลกำไรให้ธุรกิจ และ
สร ้างม ูลค ่าส ูง  ส ุดให ้ผ ู ้ ถือห ุ ้น (Maximize wealth) 
  ผู้ประกอบการคือผู้รับความเสี ่ยงใน
รูปแบบการทำงานที่เป็นนายจ้างของตนเอง ไม่ได้เป็น
ลูกจ้างผู้ใดหรือทำ งานเพ่ือได้รับค่าจ้างจากผู้อื่น ต้องข้อง
เก่ียวกับความไม่แน่นอนของผลตอบแทนที่ได้ (Cantillon. 
1730: unpaged) ผู้ประกอบการทำหน้าที่ร ังสรรค์ สิ่ง
ใหม่ๆ หรือปฏิร ูปแบบแผน การผลิตสิ ่งต่าง ๆ ด้วย
นวัตกรรมใหม่ ๆ  กล่าวให้ง่ายข้ึนคือการเป็นผู้ประกอบการ
คือการเป็นผู้สร้างสิ่งใหม่ๆ หรือทำของเก่าด้วยวิธีใหม่ ๆ 
(Schumpeter. 1942: unpaged) 
 การศึกษาเกี่ยวกับการประกอบการธุรกิจขนาด
เล็กและขนาดกลาง หรือ SME (Small and Medium 
Enterprise) เป็นสิ่งทีก่่อให้เกิดประโยชน์เน่ืองจาก SME  
เป็นองค์ประกอบหน่ึงที่มีบทบาทสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ 
ของประเทศ จำนวนธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่จัดเป็น 
SME จากข้อมูลสถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ  
ขนาดย่อม (2020) พบว่ามีผู้ประกอบการ SME ทั่วประ 
เทศจำนวน 3,105,096 ราย  
 สำหรับประโยชน์ของทักษะดิจิทัลต่อ SME มี
หลายประการดังสรุปแสดงในตารางที่ 1 
  



223 
 

ตารางที่ 1 ประโยชน์ของทักษะดิจิทัลต่อ SME   

เรียบเรียงโดย ธนิตตรา กิจอิทธิ 2563 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง        
  
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีคือผู้ประกอบการ  
SME ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร ซึ่งมีจำนวนประชากร  
563,553 ราย (สถาบันส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย ่ อม .  2562: ออนไล น์ ) กล ุ ่ ม ต ั วอย ่ า ง คื อ
ผู ้ประกอบการ SME จำนวน 385 ราย ที ่ได้จากการ

กำหนดขนาดกลุ ่มตัว อย่างจากตารางของ Krejcie & 
Morgan (1970: 608-610) ที่ระดับความเชื ่อมั ่นร้อยละ 
95 และค่าความคลาดเคลื่อนของกลุ่มตัวอย่างที่ระดับร้อย
ละ 5 จัดเก็บข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างอย่างง่าย (Simple 
Random Sampling) 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสอบถามโดย 

 
 
              ประโยชน์ของทักษะดิจิทัลต่อ 
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ช่วยเพ่ิมผลผลิตและผลตอบแทนแก่ธุรกิจ √          

ช่วยให้สามารถเข้าถึงเครือข่าย ข้อมูลธุรกิจ
หรือวิจัยตลาดได้ดีข้ึน 

       √    √ 

เข้าถึงคู่ค้าได้กว้างขวางข้ึน ด้วยต้นทุนการ
ดำเนิน งานที่ต่ำกว่าเช่นต้นทุนสื่อสารโฆษณา
กระจายสินค้า 

     √    √   

ช่วยในด้านงานขาย งานนำเสนอ 
presentation ต่อลูกค้า 

     
√ 

        

ช่วยก่อให้เกิดการประ หยัดอันเน่ืองมาจาก
ขนาด 

    √  √  √      

ลดต้นทุนการปฏิบัติการ เพ่ิมมูลค่า      √  √      √ 

ช่วยปรับปรุงประสิทธิ ภาพด้านลูกค้าสัมพันธ์ 
เช่นผ่านช่องทางโซเชียลหรือแพลตฟอร์มการ
แชต 

      √  √  √    

ช่วยปรับปรุงการเข้าถึงช่องทางจัดจำหน่าย 
สร้างช่องทางจัดจำหน่ายใหม่ๆ 

       √    √  

ช่วยให้เกิดการพัฒนาแพลตฟอร์มใหม่ ๆ /
เปลี่ยนผ่านของแพลตฟอร์มปัจจุบัน  

   √   √      √  

ช่วยให้มีความสามารถที่ดีกว่าในการเลือกพ้ืนที่
ทำธุรกิจพัฒนาชื่อเสียง และติดต่อหานักลงทุน
ผู้สนใจ 

          √  
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แบ่งเป็น 3 ตอน ได้แก่ ตอนที่หนึ่งเป็นแบบตัวเลือก เป็น

คำ  

ถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของผู้ประกอบ การคือ เพศ  อายุ  

ระดับการศึกษา และสาขาท่ีศึกษา ตอนที่สองเป็นแบบตัว  

เลือก เป็นคำถามเกี่ยวกับคุณลักษณะของ SME คืออายุ

ของ 

กิจการ จำนวนบุคลากร ประเภทธุรกิจ การจดทะเบียน 

ธุรกิจ และลักษณะการเติบโตของธุรกิจ ตอนที่สามเป็นคำ  

ถามแบบ มาตรวัดค่า 5 ระดับ โดยค่า 5 คือมากที่สุด 

จนถึง 

ค่า 1 คือน้อยที่สุดเป็นคำถามประเมินระดับทักษะดิจิทัล

ของผู้ประกอบการโดยแบ่งเป็นทักษะพื้นฐาน ทักษะเพ่ือ

การ ทำงาน และทักษะขั้นประยุกต์ ผู้ตอบแบบสอบถาม

ประเมิน ว่าตนเองมีทักษะในด้านน้ันระดับใด  

 การตรวจคุณภาพเคร่ืองมือ 

1. ผู้วิจัยศึกษาเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง แล้วนำข้อมูลที่
ได้มาสร้างแบบสอบถาม เสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือตรวจ 
ทานแก้ไข แล้วนำร่างแบบสอบถามเสนอผู้เชี ่ยวชาญสี่
ท่านพิจารณา เพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา (Content 
validity) แล้วนำมาหาค่า IOC ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.94  
 2. นำแบบสอบถามจากข้อ 1 มาปรับปรุงแก้ไข แล้ว
นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษาตรวจทาน แล้วนำไปทดลองใช้ 
(try out) กับกลุ่มตัวอย่างที่มี ลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างเป้าหมายแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 คน  
3. นำข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามมาหา ค่าความเชื่อมั่น 
(Reliability) โดยใช้ส ูตรสัมประสิทธิ ์แอลฟาของครอ
นบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.943  
4. นำแบบสอบถามที ่ได้จากข้อ 3 มาปรับปรุงแก้ไข
นำเสนออาจารย์ที่ปรึกษา ก่อนนำไปใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล  
 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  

 

 

 
 
 
 

 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

 1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

ได้ 

แก่ค ่าความถี ่ ค ่าร ้อยละ ค่าเฉลี ่ย  และค่าเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน 

  2. T-test, F test, One-way ANOVA  

 3. การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ  

 

4. ผลการวิจัย  

4.1 ทักษะดิจิทัลจำแนกตามปัจจัยคุณลักษณะผู้
ประกอบ การ SME 
 4.1.1 จำแนกตามเพศ พบว่าทักษะดิจิทัลของผู้ 
ประกอบการ SME มคีวามแตกต่างกันตามเพศของผู้ให้ข้อ 
ม ู ลอย ่ า งม ีน ั ยสำค ัญทางสถ ิต ิท ี ่ ระด ับ .01 ท ั ้ ง น้ี
ผู้ประกอบการ 
SME เพศชายจะมีทักษะดิจิทัลโดยภาพรวมสูงกว่าเพศ
หญิง   4 . 1 . 2  จ ำแนกตามอา ยุ   พบ ว่ า
ผู้ประกอบการ SME ที่มีอายุต่างกัน ผลการเปรียบเทียบ
ระดับความคิดเห็นต่อทักษะดิจิทัล โดยภาพรวมและราย
ด้านแตกต่างกันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที ่ระดับ .01 
โดยคู่ที่มีความแตกต่างกันได้แก่ผู้ประกอบการSME ที่มี
อายุน้อยกว่า 23 ปี จะมีทักษะดิจิทัลพ้ืนฐานน้อยกว่าอายุ 
23-30 ปี, 31-40 ปี และ 41-55 ปี  ส่วนผู ้ประกอบการ 
SME ท ี ่ม ีอาย ุ 23-30 ปี , 31-40 ปี , 41-55 ปี มีท ักษะ
ดิจิทัลพ้ืนฐานมากกว่าอายุ 55 ปี ข้ึนไป  ผู้ ประกอบการ 
SME มีทักษะดิจิทัลเพื ่อการทำงาน แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ผู้ประ กอบการที่มีอายุน้อย
กว่า 23 ปี จะมีทักษะดิจิทัลเพื่อการทำงานน้อยกว่าอายุ 
23-30 ปี, 31-40 ปี, 41-55 ปี  ส่วนผู้ประกอบการมีอายุ 
23-30 ปี จะมีทักษะดิจิทัลเพื่อการทำ งานมาก กว่าอายุ 
31-40 ปี, 41-55 ปี และอายุ 55 ปีข้ึนไป 

 

 
ทักษะดิจิทัลของ
ผู้ประกอบการ SME 
- ระดับต้น 
- เพื่อการทำงาน 
- ขั้นประยุกต์ 

     
     ความสำเร็จ 
    ในยุคเศรษฐกิจ      
       ดิจิทัล 

ทักษะดิจิทัลของ
ผู้ประกอบการ SME 
- ระดับต้น 
- เพื่อการทำงาน 
- ขั้นประยุกต์ 

 

คุณลักษณะของผู้ 
ประกอบการ SME 
-เพศ                       
-อายุ                      
-ระดับการศึกษา           
- สาขาท่ีศึกษา 
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 ผู้ประกอบการ SME มีทักษะดิจิทัลข้ันประยุกต์ 
แตกต่างก ัน อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี ่ระด ับ .01 
และ .05 คู่ที ่มีความแตกต่างกัน ได้แก่ ผู้ประกอบการ 
SME ที่มีอายุน้อยกว่า 23 ปี จะมีทักษะดิจิทัลข้ันประยุกต์
น้อยกว่าอายุ 23-30 ปี, 31-40 ปีและ 41-55 ปี  ส ่วน
ผู้ประกอบการ SME ที่มีอายุ 23-30 ปี จะมีทักษะดิจิทัล
ขั ้นประยุกต์มากกว่าอายุ 31-40 ปี และผู้ประกอบการ 
SME ที ่มีอายุ 31-40 ปี, 41-55 ปี จะมีทักษะดิจิทัลข้ัน
ประยุกต์มากกว่าอายุ 55 ปีข้ึนไป 
 4.1.3 จำแนกตามระดับการศึกษา ไม่พบความ
แตกต่างกันทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ทักษะดิจิทัลพื้นฐาน ทักษะ
ดิจิทัลเพ่ือการทำงาน และทักษะดิจิทัลข้ันประยุกต์  
 4.1.4 จำแนกตามสาขาท ี ่ศ ึกษา  พบว ่าผู้
ประกอบ การ SME ที่มีสาขาการศึกษาต่างกัน ผลการ
เปรียบเทียบระดับความคิดเห็นต่อทักษะดิจิทัล แตกต่าง
กันอย่างมีนัย สำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และ .05  
4.2 การประเมินทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการ 
 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย 
ทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME (ภาพรวม)  

ทักษะดิจิทัล ( ) SD. ระดับ 

1. พื้นฐาน 3.75 .681 มาก 
2. เพ่ือการทำงาน 3.70 .804 มาก 
3. ขั้นประยุกต์ 3.65 .893 มาก 

รวม 3.70 .688 มาก 

 จากตารางที ่  2 พบว่า ท ักษะดิจ ิท ัลของผู้
ประกอบ การ SME ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.70 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทักษะ
ดิจิทัลทั้ง 3 ด้าน มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับมาก  
 
ตารางที ่ 3 ค่าเฉลี ่ย ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
ทักษะดิจิทัลผู้ประกอบการSME (พ้ืนฐาน) 

ปัจจัยทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการ 
SME (ทักษะดิจิทัลพื้นฐาน) ( ) SD ระดับ 

1. การใช้งานคอมพิวเตอร์/ฮาร์ดแวร์ 3.24 1.06 ปานกลาง 
2. การใช้งานระบบปฏิบัติการ 3.82 .797 มาก 
3. การจัดการข้อมูล 3.80 1.14 มาก 
4. การใช้งานอุปกรณ์เคลื่อนที ่ 3.92 .980 มาก 

ปัจจัยทักษะดิจิทัลของผู้ประกอบการ 
SME (ทักษะดิจิทัลพื้นฐาน) ( ) SD ระดับ 
5. การใช้งานคลาวด์คอมพิวต้ิง 3.82 1.08 มาก 
6. การเชื่อมต่อหรือติดต้ังอุปกรณ์เพิ่ม 3.82 1.09 มาก 
7. การพิมพ์เอกสาร 3.67 1.07 มาก 
8. การใช้งานเว็บบราวเซอร์ 3.77 1.07 มาก 
9. การสืบค้นข้อมูล 3.84 .946 มาก 
10.การใช้งานอีเมล ์ 3.73 1.03 มาก 
11.การใช้งานโซเชยีลมีเดีย 3.78 1.03 มาก 
12.การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างเหมาะสม 3.78 .977 มาก 
13.การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ 3.78 .977 มาก 
14.การใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัย 3.68 1.10 มาก 
15.การป้องกันมัลแวร์/ปกป้องข้อมูล
ส่วนบุคคล 

3.73 .948 มาก 

รวม 3.75 .681 มาก 

 จากตารางที ่  3 พบว่า ป ัจจ ัยท ักษะดิจ ิทัล
พื ้นฐานของผู ้ประกอบการ SME อยู ่ในระดับมาก มี
ค่าเฉลี ่ย 3.75 เมื ่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าทุกข้อมี
ค ่ า เฉล ี ่ ยอย ู ่ ในระ ดับมาก ยกเว ้นข ้ อการ ใช ้ ง าน
คอมพิวเตอร์/ฮาร์ดแวร์ที่มีค่าเฉลี่ยอยู่ในระดับปานกลาง  
 
ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัย
ทักษะ ดิจิทัลของผู้ประกอบการSME (ทักษะดิจิทัลเพ่ือ
การทำงาน) 

ปัจจัยทักษะดิจิทัลของ
ผู้ประกอบการ SME (ทักษะ
ดิจิทัลเพื่อการทำงาน) 

 

( ) SD. ระดับ 
1. การจัดการเอกสาร  3.73 .997 มาก 
2. การตรวจทานเอกสาร  3.67 .958 มาก 
3. การจัดตารางคำนวณ/
ประมวลผล 

 3.62 1.08 มาก 

4. การปรับแต่งแผ่นงาน/
สเปรตชีท 

 3.75 .978 มาก 

5. การใช้งานฟงัก์ชั่นการ
คำนวณ 

 3.72 1.05 มาก 

6. การจัดการงานนำเสนอ  3.72 1.11 มาก 
7. การแบ่งปันเผยแพร่  3.61 1.15 มาก 
8. การทำงานข้ามเคร่ือง  3.78 1.08 มาก 

รวม  3.70 .804 มาก 
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 จากตารางที่ 4 พบว่า ปัจจัยทักษะดิจิทัลเพ่ือ
การทำงานของผู้ประกอบการ SME ในภาพรวมและราย
ข้ออยู่ในระดับมากโดยมีค่าเฉลี่ย 3.70  
 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของทักษะ 
ดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME (ทักษะดิจิทัลข้ันประยุกต์) 

 จากตารางที่ 5 พบว่าทักษะดิจิทัลขั้นประยุกต์
ของผู้ประกอบการในภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.65  
  4.3 การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
ดิจ ิทัลของผู ้ประกอบการ SME กับความสำเร ็จในยุค
เศรษฐกิจดิจิทัล  
 
ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างทักษะ
ด้านดิจิทัลของผู้ประกอบการ SME ที่ส่งผลต่อความสำเรจ็
ของ SME ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล ภาพรวม          
** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01  * มีนัยสำคัญทางสถิติ
ทีร่ะดับ .05 

 ผลแสดงตารางที่ 6 พบว่าทักษะด้านดิจิทัลของ
ผู้ ประกอบการ SME ส่งผลต่อความสำเร็จในยุคเศรษฐกิจ
ดิ จิทัลโดยภาพรวมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
และ .05  สามารถร่วมกันอธิบายทักษะดิจิทัลของผู้ประ 

กอบการ SME ได้ร ้อยละ 68.1 โดยทักษะด้านดิจ ิทัล

พื ้นฐาน และขั ้นประยุกต์ มีอิทธิพลทางบวกที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จของ SME ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัล เมื่อพิจารณา
ค่าน้ำหนักของผลกระทบตัวแปรอิสระที่ส่งผลต่อความ 
สำเร็จของ SME ในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลพบว่า ทักษะดิจิทัล
ข้ันประยุกต์ มีอิทธิพลมากที่สุด       

                                                          
5.สรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิเคราะห์พบว่า ทักษะดิจิทัลมีความ
แตกต่างกันตามปัจจัยคุณลักษณะของผู้ประกอบการ คือมี
ความแตกต่างกันตามเพศ อายุ และสาขาการศึกษา ของ
ผู้ ประกอบการ SME ส่วนปัจจัยด้านระดับการศึกษา ไม่
พบความแตกต่าง ทั ้งนี ้ผลวิเคราะห์มีความใกล้เคียง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ถนัด แก้วเจริญไพศาล บุญ
อนันต์ พินัยทรัพย์ และสมศักด์ิ ดำริชอบ (2019) ที่พบว่า
ปัจจัยภูมิหลังของผู้บริหาร SME  ที่แตกต่างกันมีความ
ต้องการใช้ประ โยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลที่แตกต่างกัน มี
การใช้ประโยชน์จากซอฟต์แวร์ดิจิทัลที่แตกต่างกัน  และมี
ความจําเป็นที่ต้องรับการพัฒนาทักษะการบริหารดิจิทัลที่
แตกต่างกัน  สำหร ับป ัจจ ัยท ักษะด ิจ ิท ัล ของ

ปัจจัยทักษะดิจิทัลของ   
ผู้ประกอบการ SME 
 (ทักษะดิจิทัลขั้นประยุกต์)   SD. ระดับ 
1. การแบ่งปันพื้นที่และทำงาน
ออนไลน ์

3.65 .944 มาก 

2. การใช้งานโปรแกรมประชุม
ทางไกลผ่านจอภาพ 

3.41 1.17 
ปานกลาง 

3. การใช้โปรแกรมหรือ
แอพพลิเคชั่นสร้างเว็บ 

3.79 1.05 มาก 

4. การใช้สื่อดิจิทัล 3.72 .988 มาก 
5. การใช้โปรแกรมตกแต่งภาพ 3.65 1.14 มาก 
6. การรับมือกับภัยคุกคามจาก
คอมพิวเตอร์ 

3.68 .958 มาก 

    
รวม 3.65 .893 มาก 

ทักษะ
ด้าน
ดิจิทัล
ของผู้
ประกอบ 
การ SME 

Unstandardized 
Coefficients 

Standar
dized 

Coeffici
ents 

t Sig 

B SE Beta 

(ค่าคงที่) .534 .15
3 

 3.47
9** 

.001 

พื้นฐาน .110 .05
3 

 .081 2.05
7* 

.040 

เพื่อการ
ทำงาน 

-.105 .05
5 

-.092 -
1.92

1 

.056 

ขั้น
ประยุกต์ 

 .870 .04
1 

  .848 21.09
1** 

.000 

 
R R2 

Adjust
ed R2 

SE 
(est.) 

F Sig 

 .827 .6
84 

.681 .517
14 

274.421
** 

.000 
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ผู ้ประกอบการในภาพรวมอยู ่ในระดับมาก สนับสนุน
แนวคิดทักษะดิจิทัลเป็นสิ่งเป็นสิ่งส่งเสริมการขับเคลื่อน
ประเทศและสอดคล้องกับ 
 รายงานผลสำรวจของหอการค้าอังกฤษพบว่าระดับ
ทักษะดิจิทัลที ่สูงสุดของ SME คือทักษะดิจิทัลพื้นฐาน 
(British Chamber of Commerce, 2017)  
 ผลการวิเคราะห์ปัจจัยด้านทักษะดิจิทัล ซึ่งได้แก่    
ทักษะดิจิทัลพื ้นฐาน ทักษะดิจิทัลเพื ่อการทำงานและ
ทักษะดิจิทัลขั้นประยุกต์ ส่งผลต่อความสำเร็จของ SME 
สอด คล้องกับงานวิจัยของ Oluwakemi (2019: 8-9) ที่
ได้ทำการศึกษาเรื่องทักษะดิจิทัลกับผลตอบแทนของธุรกิจ
ขนาดเล็ก โดยผลตอบแทนในทีน้ีหมายถึงการมีกำไร
เพิ่มขึ้น การมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและการมีสาขาเพิ่มขึ้น พบว่า
ทักษะดิจิทัลมีอิทธิพลต่อผลตอบแทนอย่างมีนัยสำคัญแก่
เจ้าของธุรกิจขนาดเล็กในเขตที่ทำการศึกษา ซึ่งจะมีส่วน
ช่วยเพิ่มผลตอบแทนจากธุรกิจอันสืบเนื่องมากจากการมี
ผลผลิตเพิ ่มขึ ้น และรายงานของมูลนิธิ Good Things 
Foundation (2019) ในความสนับสนุนของเจพี มอร์แกน
ก็ได้ระบุว่าธุรกิจขนาดเล็กจำเป็นต้องอาศัยทักษะดิจิทัล
เพื ่อความอยู่รอด หากเมื ่อใดที ่ธุรกิจขนาดเล็กต้องการ
ความช่วยเหลือหมาย ความว่าควรรวมความช่วยเหลือ
ด้านทักษะดิจิทัลด้วยเสมอ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 ทักษะดิจิทัลมีมากมายหลายด้านและสามารถ
แบ่งแยกนำไปใช้ให้เป็นประโยชน์ทั้งต่อชีวิตส่วนตัว การ
งานและธุรกิจ ผู้ประกอบการ SME ที่ยังมีทักษะในระดับ
น้อยควรต้องหันมาใส่ใจให้ความสำคัญต่อการพัฒนา
ตนเองอย่างจริงจังเพื่อเพิ่มพูนทักษะดิจิทัลให้ทันระดับ
ผู้ประกอบการ SME ส่วนใหญ่ท่ีมีทักษะดิจิทัลอยู่ในระดับ
มาก หาไม่แล้วอาจจะส่งผลต่อความสามารถในการ
แข่งขันและ ผลิตภาพ (Productivity) ของ SME ในที่สุด 
การเรียนรู ้พัฒนาตนเองสามารถกระทำได้ด้วยการหา
ความรู้เองจากแหล่งต่าง ๆ ที่มีมากมายและเข้าถึงได้งา่ย
ในปัจจุบัน ผู้ประกอบการควรประยุกต์ใช้ประโยชน์จาก
ทักษะดิจิทัลที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่ธุรกิจ สร้างความ
ได้เปรียบในการแข่งขัน ได้เปรียบด้านต้นทุน หรือเพ่ิม

ผลผลิตเพ่ือความสำเร็จ  หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้องทั้ง
ภาครัฐและเอกชนหรือสถาบันการศึกษา ควรมีการ
ช่วยเหลือส่งเสริมการพัฒนาSME มุ่งเน้นในด้านที่จะเกิด
ประโยชน์ต่อการสร้าง สรรค์นวัตกรรม ลดต้นทุนการ
ดำเนินงาน เพิ ่มความได้ เปรียบในการแข่งขัน โดย
สามารถกระทำได้เช่นแนวทางต่อไปน้ี 

1. ส ่งเสร ิมให้มีผ ู ้ประกอบการมีการพัฒนา
ตนเอง อย่างต่อเน่ือง สม่ำเสมอด้านทักษะดิจิทัล ไม่ว่าจะ
ด้วยวิธีศึกษาเพิ่มเติมด้วยตนเอง อบรมสัมมนา หรือทาง
ออนไลน์  

2. จัดให้มีกิจกรรมการแลกเปลี ่ยน ปรับปรุง
ข้อมูล ความรู้เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ความรู้ด้านดิจิทัล  
อย่างสม่ำเสมอ ทั้งนี ้เพื ่อส ่งเสริมให้มีการพัฒนาและ
นวัตกรรมใหม่ ๆ ท่ีเกิดจากการประยุกต์ใช้ดิจิทัล ให้เป็น
ประโยชน์ต่อ ผู ้ประกอบ การ SME ไม่ว่าจะเป็นด้าน
นวัตกรรม สินค้า/บริการ การผลิต การขนส่ง โลจิสติกส์ 
การตลาด การบริหารจัดการ หรือการควบคุมต้นทุน เป็น
ต้น               
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บทคัดย่อ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1. เพ่ือวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ)   
2. เพ่ือเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ระเบียบวิจัยเป็นงานวิจัย
เชิงปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธีการแจกแบบสอบโดยใช้เครื ่องมือแบบสอบถามถามมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค  
(ภาคเหนือ) ที่เข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่านประเภทใบอนุญาตจากมัคคุเทศก์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (เหนือ) ณ 
มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที ่1 จำนวน 400 คน และการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากสถิติเชิงพรรณนาจาก
โปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS)  ผลการวิจัยพบว่ามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) กลุ่มตัวอย่างมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของมัคคุเทศก์อยู่ในระดับมากซึ่งเหมาะสมต่อการประกอบวิชาชีพอยู่แล้ว แต่ว่าหากต้องการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ให้ดีมากข้ึนกว่าเดิมเพ่ือต้องการให้นักท่องเท่ียวประทับใจย่ิงข้ึน ควรพัฒนาในด้านที่มีการประเมินอยู่ในระดับน้อยกว่าข้ออื่น 
คือ 1. คุณลักษณะส่วนตัวด้านบุคลิกภาพ คือ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.83)  2. คุณลักษณะส่วนตัวด้าน
ทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ คือ มีความพยายามเพิ่มวิทยฐานะด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์และนันทนาการ (3.78) 3. คุณลักษณะ
ด้านความรู้ คือ มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี (3.59) 4. คุณลักษณะด้านวิชาชีพ คือ มีความสามารถในการ
ควบคุมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว  (3.8) 5. คุณลักษณะด้านภาษา คือ ความสามารถในการให้
ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวเป็นภาษาอังกฤษ (3.3) 
 
คำสำคัญ: การพัฒนา,คุณลักษณะอันพึงประสงค์,  มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
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Abstract  
The objectives of this research are: 1. to analyze desirable characteristics of regional tourist guides (Northern 
region) and, 2. to propose guidelines for the development of the desirable characteristics for regional tourist 
guides (Northern region). This research is quantitative; the instrument used was a questionnaire and the 
samples were from 400 tourist guides who attended the training to change their license type from a specific 
tourist guide to a regional tourist guide at Chiang Mai Rajabhat University, Chiang Mai Province, group #1. 
This research used descriptive statistics, frequency, and percentages throughout. The sample group had the 
desirable characteristics needed by a tourist guide to maintaining a suitable level for any professional 
practice. Developing better or more desirable characteristics than before would be more impressive to 
tourists; therefore, the characteristics should include: 1. a personality that encompassed creative thinking 
skills; 2. an attitude and interpersonal relationships that show an effort has been made to increase the 
academic ability for guiding tours and recreational excursions, such as being an expert in historical, 
archeological or object art, for example;           3. a knowledge feature for development which must include 
a bachelor’s degree at least; 4. professional features that showcase the ability to control and organize 
recreational activities for tourists; and, 5. language features that indicated the ability to provide tourist 
information in English.   
 
Keywords: Development of desirable characteristics, Regional tourist guide (Northern region)

1. บทนำ 
การท่องเท่ียวถือได้ว่าเป็นเครื่องยนต์ขับเคลื่อน

เศรษฐกิจที ่สำคัญของไทย เนื ่องจากว่าอุตสาหกรรม
ท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีการขยายตัวสูง มีบทบาท
ความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศ
ไทยเป ็นอย่างมาก นอกจากผลประโยชน์จะตกอยู่
ภายในประเทศ ยังเป็นแหล่งรายได้ที ่สำคัญนำมาซึ่ง
เงินตราต่างประเทศ การสร้างอาชีพ เกิดการหมุนเวียน
ทางเศรษฐกิจ และการกระจายความเจริญไปสู ่ภูมิภาค 
ขณะที่ด้านสังคม การท่องเที่ยวเป็นการพักผ่อนที่ช่วยลด
ความตึงเครียด พร้อมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้มา
เยือนและเจ้าของท้องถิ ่น  นักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติ
จำนวนมากมายเด ินทาง เข ้ามาในประเทศไทยเ พ่ือ
ท่องเที ่ยว นั ่นจึงเป็นสาเหตุของข้อมูลที ่กล ่าวไว ้ ว่า 
อุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นอุตสาหกรรมที่ทำเงินรายได้เข้า
ประเทศอันดับต้น ๆ (นิชา ชัชกุล, 2554) 

ภาคเหนือถือว่าเป็นภาคหน่ึงของประเทศไทยที่
นักท่องเที ่ยวให้ความสำคัญเลือกมาเดินทางท่องเที่ยว 

เน่ืองจากว่า เน่ืองจากนักท่องเท่ียวแห่งถึงความสำคัญของ
การท ่อง เท ี ่ ยวภาคเหน ือของประเทศไทย น ั ่นคือ      
ความสำคัญของสถานที ่ท ่องเที ่ยวภาคเหนือนั ่นเอง  
ภาคเหนือเป็นภูมิภาคที่มีภูมิอากาศแบบร้อนชื้นสลับร้อน
แห้งแล้ง หรือฝนเมืองร ้อนเฉพาะฤดู ดังนั ้นสถานที่
ท่องเที่ยวในภาคเหนือซะส่วนใหญ่จะเป็นพวกธรรมชาติ
ประเภทป่า เขา วัดประมาณนี้ ซึ่งจะมีผู้คนมาเที่ยวเป็น
จำนวนมากรวมถ ึงน ักท ่องเท ี ่ยวชาวต ่างชาต ิด ้วย 
(จรัสนันท์ สิทธิเจริญ, 2550) อีกท้ังในฤดูหนาวภาคเหนือ
อากาศจะดี ทัศนียภาพมีความสวยงาม และมีความน่า
ประทับใจในการท่องเท่ียวเป็นอย่างมาก จึงเป็นสาเหตุว่า
ประเทศไทยจรัสนันท์ สิทธิเจริญ (2550) มีแหล่งท่องเท่ียว
หลายแห่งที่โด่งดังติดอันดับโลก 

จังหวัดเชียงใหม่เป็นจังหวัดที ่มีศักยภาพด้าน
การท่องเที ่ยวทั ้งในระดับประเทศและระดับนานาชาติ 
เนื ่องจากเป็นเมืองที ่ม ีภ ูม ิทัศน์ที ่งดงาม ศิลปกรรม 
วรรณคดี วิถีชีวิต วัฒนธรรม และประเพณี มีเอกลักษณ์
เฉพาะของชาวล ้านนา ม ีร ูปแบบการท ่องเท ี ่ยวที่
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หลากหลาย มีร้านอาหาร โรงแรม บูติค รีสอร์ทและโฮมส
เตย์ท ี ่ม ีช ื ่อ เส ียง เป ็นจำนวนมาก จ ึงเป ็นจ ุดด ึ ง ดูด
นักท่องเที ่ยวทั ้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ จนทำให้
เชียงใหม่กลายเป็นเมืองท่องเที่ยวสำคัญระดับโลกหลาย
แห่ง และนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวนมากให้ความสนใจ
ในการเดินทางมาเที ่ยวยังภาคเหนือของประเทศไทย 
รวมถึงเชียงใหม่ด้วยน่ันเอง   

จากข้อมูลที่ได้กล่าวไปทำให้ได้ทราบว่าธุรกิจนำ
เท ี ่ยวและมัคค ุเทศก ์ม ีบทบาทสำค ัญอย่างมาก ต่อ
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในปัจจุบัน เน่ืองจาก ปัจจุบันมี
นักท่องเที่ยวจำนวนมากหลายเชื้อชาติเดินทางเข้ามายัง
ประเทศไทย ไม่ว่าจะเป็น จีน เกาหลี อินเดีย ไต้หวัน 
รัสเซีย ฝรั่งเศส เยอรมัน กลุ่มตะวันอกกลาง เป็นต้น จึง
ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยจะต้องมี
การปรับตัวอย่างต่อน่ือง เพ่ือรองรับจำนวนนักท่องเที่ยวที่
เข้ามายังประเทศไทยและมีแนวโน้มจะเพิ ่มขึ ้นเรื ่อย ๆ 
ธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์จึงควรมีการพัฒนามัคคุเทศก์
ให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่ดีเพ่ือบริการนักท่องเที่ยว
ให้เกิดความประทับใจ และกลับมาใช้บริการอีกต่อ ๆ ไป 
อาชีพมัคคุเทศก์หรือไกด์ (Guide) คือคนที่ทำงานเก่ียวกับ
การนำนักท่องเท่ียวที่เดินทางท่องเท่ียวเป็นรายบุคคลหรือ
เป็นกลุ่มคณะ เพื่อชมสถานที่ต่าง ๆ และอธิบายความรู้ที่
น่าสนใจและให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่นักท่องเที่ยว รวมทั้ง
ตอบคำถามอ่ืน ๆ ตามแผนการที่กำหนดไว้ หรือตามความ
ต้องการของนักท่องเที ่ยว นอกจากนั้นยังทำหน้าที ่ด ูแล
อำนวยความสะดวกให ้น ักท ่องเท ี ่ยวให้ได ้ร ับความ
สะดวกสบายตลอดการเดินทาง   

ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) โดยการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์
ของมัคคุเทศก์ที่เข้ารับการอบรมเปลี่ยนผ่านใบอนุญาติ
จากมัคคุเทศก ์เฉพาะเป็นมัคคุเทศก ์เฉพาะภูมิภาค
(ภาคเหนือ) เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 5 ด้าน รวมไปถึง
เสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
มัคคุเทศก์ หากผลวิเคราะห์ปรากฎว่าคุณลักษณะด้านใด

ของมัคคุเทศก์อยู่ในเกณฑ์ต่ำก็จะได้หาแนวทางในการ
พัฒนาต่อไป  
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

2.1 เพื ่อวิเคราะห์คุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
       2.2 เพื ่อเสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

แนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) เป็นการวิจัยเชิง
ปริมาณ เก็บแบบสอบถามเกี ่ยวกับความคิดเห็นของ
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ต่อคุณลักษณะของ
มัคคุเทศก์ที่ควรได้รับการพัฒนาเพ่ือให้เกิดคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์มากที่สุดในการบริการนักท่องเที่ยว ขั้นตอน 
และระเบียบวิธีวิจัยมีรายละเอียดดังน้ี 

 
1. ฐานแนวคิดและทฤษฎีที่ของงานวิจัย 
 ทฤษฎีคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ทฤษฎีนี้เชื่อว่า

มนุษย์มีศักยภาพในการพัฒนาตนเองเพราะมนุษย์เป็นนัก
สร้างสรรค์หรือเป็นผู้สร้าง ระเบียบสังคมหรือระเบียบชีวิต
ของตนเอง โดยสอดคล้องกับแนวคิดของ บุปผา คุมมา
นนท์ได้กล่าวว่า มัคคุเทศก์เป็นหนึ่งในอาชีพที่มีเกียรติ 
ดังนั ้นจำเป ็นต้องมีมารยาทและจรรยาบรรณที่ ต ้อง
ประพฤติปฏิบัติให้เหมาะสม ได้แก่ 1. การแต่งกายต้อง
สุภาพเรียบร้อยเหมาะสมกับกาลเทศะและบุคคล 2. มี
ความประพฤติและกิริยามารยาทที่ดี 3. มีความซื่อสัตย์
สุจริต 4. มีความเอาใจใส่ในการปฏิบัติหน้าที่ 5. มีการให้
ข้อมูลที่ถูกต้อง 6. ต้องตรงต่อเวลาและรักษาเวลา 7. ไม่
กล่าวตำหนิหรือให้ร้ายป้ายสีผู้อื ่นหรือองค์กร 8. มีไหว
พริบ แก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี  9. มีการจัดการและ
ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อย่างดี 10. มีการจด
บ ันท ึกรายละเอ ียดท ุกคร ั ้ งท ี ่ม ีการนำเท ี ่ ยว  โดย
ความก้าวหน้าในอาชีพมัคคุเทศก์ไม่ได้วัดที่ตำแหน่ง แต่ดู
จากความสามารถทางด้านภาษา ความอดทน ความเป็น
มืออาชีพ และประสบการณ์ ดังนั้นบุคคลที่ต้องการเป็น
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มัคคุเทศก์ จะต้องมีค ุณสมบัต ิพ ิเศษหลาย ๆ อย่าง
ประกอบกัน เช่น ความมีใจรักในอาชีพ มีความอดกลั้น มี
ความยืดหยุ่นในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการ
ของนักท่องเท่ียว ซื่อสัตย์ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับ
แต่ละสถานการณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม มัคคุเทศก์เป็นผู ้ทำหน้าที ่ดูแลนักท่องเที ่ยว
อย่างใกล้ชิดเกือบตลอดเวลาของการนำเที่ยวในแต่ละครั้ง 
ดังนั ้นในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จะเป็นไปโดย
ธรรมชาติ ไม่มีการฝืนปฏิบัติ หรือทำหน้าที ่หวังเพียง
เฉพาะค่าตอบแทน มัคคุเทศก์ที ่ด ีต้องมีคุณสมบัติ  5 
ประการ คือ 1. มนุษยสัมพันธ์ดี 2. บุคลิกภาพดี 3. ความรู้
ดี  4. มีความรักงาน และ 5. มีศิลปะในการพูด  (กุลวรา 
สุวรรณพิมล, 2548)  วิจัยน้ีจึงศึกษาความคิดเห็นของ
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ว่าตัวมัคคุเทศก์เอง
มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ในด้านต่าง ๆ อย่างไรโดยการ
ให้มัคคุเทศก์วิเคราะห์ตนเองตามความเป็นจริง และมี
เสนอแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอย่างไรให้จัดได้ว่า
เป็นมัคคุเทศก์อย่างมืออาชีพ แล้วนำไปสู ่แนวทางการ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ) ได้ 

 
2.  กรอบแนวความคิดงานวิจัย 
จากฐานแนวคิดงานวิจัยและการทบทวนทฤษฏี

ที่เกี่ยวข้องศึกษาศักยภาพทั้งภายในและภายนอก อาทิ 
คุณลักษณะส่วนตัวด้านบุคลิกภาพ คุณลักษณะส่วนตัว
ด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ คุณลักษณะด้านความรู้ 
คุณลักษณะด้านวิชาชีพ และคุณลักษณะด้านภาษาเพ่ือ
นำไปสู่การพัฒนาบุคคลากรทางการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืน 
ความสัมพันธ์ขององค์ประกอบเหล่านี้ได้แสดงในกรอบ
แนวความคิดงานวิจัย ดังน้ี 

 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 
 3. การเก็บรวมรวมข้อมูล 
การเก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย อาศัยข้อมูล
หลัก 2 ประเภท ดังน้ี คือ 

3.1 ข้อมูลทุติยภูมิ (secondary data)  
หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลจากเอกสาร ตลอดจน
งานวิจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาคุณลักษณะอัน
พึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) เช่น 
ทฤษฎีคุณสมบัติของมัคคุเทศก์ เป็นต้น 

3.2 ข้อมูลปฐมภูมิ (primary data) หมายถึง  
ข้อมูลที ่ผู ้วิจัยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษา
ภาคสนาม เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ จะใช้แบบสอบถาม 
ซึ่งผู้วิจัยเป็นผู้รวบรวมข้อมูลด้วยตนเอง 
 
 4. การกำหนดขนาดและตัวอย่างประชากร 
(ผู้ให้ข้อมูล) 
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ตารางที่ 1 ประชากร 
ผู้ให้ข้อมูลหลัก ประชากร 

(คน) 

มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ 
(บริการนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติ) 

20,152 

มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (บริการนักท่องเที่ยวไทย) 412 
มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่(เขตป่า) 200 

มัคคุเทศก์ทั่วไป (บริการนักท่องเที่ยวไทยและ
ต่างชาติ) 

50,346 

มัคคุเทศก์ทั่วไป (บริการนักท่องเที่ยวไทย) 739 
มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ 
(บริการนักท่องเที่ยวไทยและต่างชาติชายทะเล) 

33 

มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (บริการนักท่องเที่ยวไทย
และต่างชาติชายทะเลชายฝัง่ ไม่เกิน 40 ไมล์
ทะเล) 

2,991 

มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (บริการนักท่องเที่ยวไทย
และต่างชาติด้านศิลปวัฒนธรรม) 

4 

มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (บริการนักท่องเที่ยวไทย
และต่างชาติ 
ด้านวัฒนธรรมท้องถิ่น) 

201 

มัคคุเทศก์เฉพาะพื้นที่ (บริการนักท่องเที่ยวไทย
และต่างชาติ ในแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ) 

241 

รวม 75,300 

ที่มา: กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (2561) 
 
 จากตาราง พบว่ามีมัคคุเทศก์ทั ่วไป (บริการ
นักท่องเที ่ยวไทยและต่างชาติ) จำนวน 50,346 คนซึ่ง
จำนวนที ่มากที ่ส ุด มัคคุเทศก์เฉพาะพื ้นที ่ (บร ิการ
นักท่องเท่ียวไทยและต่างชาติ) 20,152 คน และมัคคุเทศก์
เฉพาะพื ้นที ่ (บร ิการนักท่องเท ี ่ยวไทยและต่างชาติ
ชายทะเลชายฝ ั ่งไม ่ เก ิน 40 ไมล ์ทะเล) 2 ,991 คน
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 2 ประชากร (แบ่งตามรายประเภทการให้บริการ) 

ภาษาท่ีใช้ในการปฎิบัติงาน จำนวน (คน) 
จีน 3,250 

ญี่ปุ่น 4,000 
ฝรั่งเศส 3,500 

เยอรมัน 6,300 

เกาหลี 4,800 
รวม 3,250 

ที่มา: กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (2561) 
 จากตาราง พบว่ามีมัคคุเทศก์ภาษาที่สามที่ข้ึน
ทะเบียนกับกองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ คือ 
เยอรมัน เกาหลี ญ่ีปุ่น ฝรั่งเศส จีนตามลำดับ 
 
ตารางที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง 

กลุ่มตัวอย่าง จำนวน (คน) 

มัคคุเทศก์ท้องถิ่น 554 (รุ่น 1) 
ภาคเหนือ 505 (รุ่น 2) 
รวม 1,059 

ที่มา: กองทะเบียนธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ (2561) 
 
 การวิจ ัยเช ิงปริมาณจะเก็บข้อม ูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างคือมัคคุเทศก์ผู้ที่มาอบรมศักยภาพของมัคคุเทศก์
เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ร ุ ่นที่  1 และรุ ่นที่  2 การ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างด้วย
ว ิธ ีของ Taro Yamane(1973)โดยระดับความเช ื ่อมั่น 
95% หลังจากคำนวณขนาดกลุ ่มตัวอย่าง จ ึงได้แจก
แบบสอบถามผู้เข้าร่วมอบรมโครงการอบรมมัคคุเทศก์
เพื่อรองรับการต่ออายุใบอนุญาติเป็นมัคคุเทศก์  สำหรับ
กรณีเปลี ่ยนผ่านใบอนุญาติเป็นม ัคคุเทศก์ประจำปี
งบประมาณ 2562 รุ่นที ่1 และรุ่นที่ 2 จำนวน 400 คน  

400=75,300 
1+75,300(0.05)2 

 
5.  ระยะเวลาการเก็บรวบรวมข้อมูล 
สำหรับการแจกแบบสอบถามสำหรับมัคคุเทศ์

ท้องถ่ิน เฉพาะรุ่นที่ 1 ระหว่างวันที่ 4-7 มีนาคม 2562  
 
6.  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเชิงปริมาณเพื่อศึกษา

ศักยภาพของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) คือ
แบบสอบถาม (Questionnaire) 
 โดยศึกษาประเด็นสำคัญของความคิดเห็นของ
มัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยใช้เครื่องมือการ
แจกแบบสอบถามให้นักท่องเที ่ยวตอบ โดยศึกษาแนว
ทางการสร้างแบบสอบถาม จากเอกสารและงานวิจัยที่
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เก ี ่ยวข ้อง  เพ ื ่อเป ็นแนวทางการสร้างแบบสอบถาม
ครอบคลุมเน้ือหาและวัตถุประสงค์การวิจัยกำหนดหัวข้อ
แบบสอบถาม โดยผู ้ว ิจ ัยกำหนดประเด ็นสำค ัญร ่าง
แบบสอบถามเพื่อนำแบบสอบถามเสนอผู้เชี่ยวชาญเพ่ือ
ตรวจสอบความเที ่ยงตรงเชิงเนื ้อหา  และทดสอบเก็บ
แบบสอบถามกับจำนวน 30 ชุด (Try-out) เพ่ือตรวจสอบ
ความชัดเจนของข้อคำถาม เพื ่อนำมาการเก็บรวบรวม
ข้อมูลเพ่ือศึกษาความคิดเห็นของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 
(ภาคเหนือ)   
 
 7.  การวิเคราะห์ข้อมูล 
            การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม 
  1. สังเคราะห์สรุปผลการวิเคราะห์
ข้อมูลที ่ได้จากโปรแกรมสำเร็จรูป (SPSS version 2.0) 
เก่ียวกับวัตถุประสงค์ที่ 1 คือ วิเคราะห์คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของมัคคุเทศก์ 
              2.  น ำ ผ ล ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห จ า ก
วัตถุประสงค์ที่ 1 มาสรุปผลการศึกษแนวทางการพัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) ในวัตถุประสงค์ที่ 2   
 แบบสอบถามศ ึกษาแนวทางการพ ัฒนา
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค 
(ภาคเหนือ) มีการวิเคราะห์ข้อมูล 2 ส่วน ได้แก่ 
 สวนที่ 1 การวิเคราะหขอมูลปจจัยสวนบุคคล
ของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคารอยละ 
 สวนที่ 2 การวิเคราะหความคิดเห็นเก่ียวกับแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์
เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) โดยใชคาเฉลี่ยและสวเบี่ยง
เบนมาตรฐานและไดกําหนดเกณฑการแปลความหมาย
จากคาเฉลี่ยความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง ดังน้ี (บุญชม  
ศรีสะอาด,2535:100) 
 คาเฉลี่ย 4.51 - 5.00 หมายถึง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 หมายถึง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์มาก 
 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 หมายถึง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ปานกลาง 
 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 หมายถึง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์นอย 
 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 หมายถึง มีคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์นอยที่สุด 
 
4. ผลการวิจัย  

การศึกษาเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ)  
ได้กำหนดระเบียบวิธีว ิจัยเชิงปริมาณโดยใช้การแจก
แบบสอบถามมัคคุเทศก์ผู้มาอบรมหัวข้อทางการพัฒนา
ศักยภาพของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ใน
วันที่ 4-7 มีนาคม 2562 รุ ่น 1 จำนวน 554 แต่ได้ตัด
แบบสอบถามท่ีไม่สมบูรณ์ เช่น ตอบไม่ครบทุกข้อหรือบาง
คนไม่ตอบ ทำให้ได้แบบสอบถามมัคคุเทศก์ของรุ่น 1 ได้
จำนวน 418 ใบ โดยเป็นมัคคุเทศก์ชายมากกว่าเพศหญิง 
จำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 59.09 และเป็นมัคคุเทศก์
หญิง จำนวน 171 คน  คิดเป็นร้อยละ  40.91  ส่วนใหญ่
อายุ 46 ปีขึ้นไป คิดเป็นร้อยละ 23.21 สถานภาพสมรส/
อยู ่ด ้วยกัน ค ิดเป็นร ้อยละ 58.61 มีระดับการศึกษา
มัธยมศึกษา/ปวช. คิดเป็นร้อยละ 66.27 โดยภาษาท่ีใช้ใน
การทำงานมัคคุเทศก์ส่วนใหญ่คือภาษาจีน คิดเป็นร้อยละ 
75.36 ตำแหน่งในปัจจุบันเป็นมัคคุเทศก์อิสระ คิดเป็น
ร้อยละ 56.83 ระยะเวลาท่ีประกอบอาชีพมัคคุเทศก์จนถึง
ปัจจุบันประมาณ 3-6 ปี คิดเป็นร้อยละ  54.55 มีรายได้ 
25,000-30,000 บาท/เดือน คิดเป็นร้อยละ 23.92  
  
 
 
 
 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ)  มีดังน้ี

ตารางที่ 4.1 คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 
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ประเด็นคำถามคุณลักษณะส่วนตัวด้านบุคลิกภาพ 
ระดับความคิดเห็น 

คะแนน ระดับ ลำดับ 

1. มีอารมณ์ร่าเริงเบิกบาน 3.96 มาก 4 

2. แต่งกายสะอาด สุภาพ เรียบร้อย 4.00 มาก 5 

3. มารยาทที่ดีแบบไทย เช่น มีสัมมาคารวะ สุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน 4.00 มาก 5 

4. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค ์ 3.83 มาก 1 

5. มีปฏิภาณไหวพริบดี 3.88 มาก 2 

6. มีความละเอียดรอบคอบในการปฏิบัติงาน   3.95 มาก 3 

7. มีความกระฉับกระเฉงว่องไวในการปฏิบัติหน้าท่ี 4.01 มาก 6 

8. มีความซื่อสัตย์สุจริต 4.14 มาก 8 

9. มีความต้ังใจมุ่งมั่นในการทำงาน 4.17 มาก 9 

10. มีความอุตสาหะ ขยันและอดทนในการทำงาน 4.03 มาก 7 

รวม   3.99 มาก S.D=0.098 

  
จากตารางอธิบายได้ว่ากลุ มตัวอย างม ีความคิดเห็น
เก่ียวกับคุณลักษณะส่วนตัวด้านบุคลิกภาพ ของมัคคุเทศก์
ในภาพรวมอยู่ในระดับมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาก 
แต่หากผู ้ว ัจ ัยต้องการที ่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของมัคคุเทศก์ให้ดีมากขึ ้นกว่าเดิม ผู ้วิจัยจึง
ต้องการเสนอแนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะส่วนตัว

ด้านบุคลิกภาพ ที่มีเกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับต่ำที ่สุด 3 
อันดับ คือ 1) มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.83 อยูในระดับมาก 2) มีปฏิภาณไหวพริบดี มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.88 อยู่ในระดับมาก และ 3) มีความละเอียด
รอบคอบในการปฏิบัติงาน มีคาเฉลี่ยเท่ากับ 3.95 อยูใน
ระดับมาก 

 
ตารางที่ 4.2 คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 

ประเด็นคำถามคุณลักษณะส่วนตัว (ด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์) 
ระดับความคิดเห็น  

คะแนน ระดับ ลำดับ 
1. มีความสามารถในการปรับตัวเข้ากับผู้อื่น 4.02 มาก 7 
2. มีความสามารถในการติดต่อประสานงานกับผู้อื่น 3.94 มาก 4 
3. มีความสามารถในการควบคุมอารมณ์ 4.00 มาก 6 
4. เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี 3.92 มาก 3 
5. ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น 3.98 มาก 5 

6. มีความจริงใจต่อการมีสัมพันธภาพกับผู้อื่น 4.07 มาก 9 

7. รู้จักให้อภัย และให้โอกาสต่อเพ่ือนร่วมงาน 4.08 มาก 10 
8. มีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงาน 4.02 มาก 7 
9. มีความสามารถในการตัดสินใจ 3.98 มาก 5 
10. ให้ความสำคัญในการบริการนักท่องเท่ียวและจิตบริการที่ดี 4.11 มาก 12 
11. มีจรรยาบรรณวิชาชีพ 4.10 มาก 11 
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ประเด็นคำถามคุณลักษณะส่วนตัว (ด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์) 
ระดับความคิดเห็น  

คะแนน ระดับ ลำดับ 
12. ความพึงพอใจในหน้าท่ีการงาน 4.04 มาก 8 
13. มีความพยายามเพิ่มวิทยฐานะทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์และนันทนาการ  
เช่น การเป็นผู้เชี่ยวชาญพิเศษเกี่ยวกับโบราณสถาน หรือเป็นผู้เชี่ยวชาญด้าน
ศิลปะวัตถุ 3.78 

 
มาก 

 
1 

14. มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ 3.91 มาก 2 
รวม 3.99 มาก S.D=0.085 

 
 จากตารางอธิบายได้ว่ากลุ มตัวอยางมีความ
คิดเห็นเก่ียวกับคุณลักษณะส่วนตัวด้านทัศนคติและมนุษย
ส ัมพ ันธ์  ของม ัคค ุ เทศก ์ในภาพรวมอย ู ่ ในระดับมี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์มาก แต่หากผู้วัจัยต้องการที่จะ
พัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์ให้ดีมาก
ขึ้นกว่าเดิม ผู้วิจัยจึงต้องการเสนอแนวทางในการพัฒนา
คุณลักษณะส่วนตัวด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ ที่มี
เกณฑ์คะแนนอยู่ในระดับต่ำท่ีสุด 3 อันดับ คือ 1) มีความ

พยายามเพิ ่มวิทยฐานะทางด้านวิชาชีพมัคคุเทศก์และ
นันทนาการ เช ่น การเป็นผู ้เช ี ่ยวชาญพิเศษเกี ่ยวกับ
โบราณสถาน หรือเป็นผู ้เชี่ยวชาญด้านศิลปะวัตถุ มีคา
เฉลี ่ยเทากับ 3.78 อยูในระดับมาก 2) มีความต้องการ
พัฒนาศักยภาพด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.91 อยูในระดับมาก 3) เป็นผู้พูดและผู้ฟังที่ดี มีค
าเฉลี่ยเทากับ 3.92 อยูในระดับมาก 

 
ตารางที่ 4.3 คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 
ประเด็นคำถามคุณลักษณะด้านความรู้ 

 
ระดับความคิดเห็น  

คะแนน ระดับ ลำดับ 
1. มีวุฒิการศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี 3.59 มาก 1 
2. มีความรู้เข้าใจในหลักวิชาการนันทนาการกลางแจ้ง 3.69 มาก 2 
3. มีความรู้เข้าใจในวิชาจิตวิทยาท่ัว ๆ ไปที่ใช้กับนักท่องเที่ยว 3.75 มาก 3 
4. มีความรู้เข้าใจในการจัดทำโครงการท่องเท่ียวทั่วๆ ไปและเชิงนันทนาการ 3.76 มาก 4 
5. มีความรู้เข้าใจในกิจการธุรกิจการบริการ 3.82 มาก 7 
6. มีความรู้เข้าใจในวิธีการใช้เทคโนโลยีใหม่ๆให้เกิดประโยชน์ เพ่ือช่วยในการ
จัดการท่องเท่ียว 3.81 

 
มาก 

 
6 

7. มีความรู้เข้าใจในลักษณะธรรมชาติ และประวัติความเป็นมาของสถานที่
ท่องเท่ียว 3.77 

มาก 5 

8. มีความรู้ในข้ันตอนการเตรียมความพร้อมก่อนการปฏิบัติหน้าท่ี เช่น ใบจอง
ห้องพัก ร้านอาหาร รายชื่อลูกค้า เป็นต้น 3.95 

 
มาก 

 
10 

9. มีความรู้ในการบรรยายหรือการให้คำปรึกษานักท่องเที่ยว 3.94 มาก 9 
10. มีความรู้ในการแก้ไขปัญหาระหว่างการนำเที่ยว 3.91 มาก 8 
11. มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านความรู้ 3.95 มาก 10 

รวม 3.81 มาก S.D=0.11 
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จากตารางอธิบายได้ว่ากลุ มตัวอย างม ีความคิดเห็น
เกี ่ยวกับคุณลักษณะด้านความรู้ของมัคคุเทศก์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาก แต่หากผู้
วัจัยต้องการที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
มัคคุเทศก์ให้ดีมากขึ ้นกว่าเดิม ผู ้วิจัยจึงต้องการเสนอ
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะด้านความรู้ ที่มีเกณฑ์

คะแนนอยู ่ ในระดับต่ำท ี ่ส ุด  3 อ ันดับ ค ือ 1) มีว ุฒิ
การศึกษาอย่างน้อยระดับปริญญาตรี มีคาเฉลี่ยเทากับ 
3.59 อยูในระดับมาก 2) มีความรู้เข้าใจในหลักวิชาการ
นันทนาการกลางแจ้ง มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.69 อยูในระดับ
มาก 3) มีความรู้เข้าใจในวิชาจิตวิทยาทั่ว ๆ ไปที่ใช้กับ
นักท่องเท่ียว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.75 อยูในระดับมาก

 
ตารางที่ 4.4 คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 
ประเด็นคำถามคุณลักษณะด้านวิชาชีพ 

 
ระดับความคิดเห็น  

คะแนน ระดับ ลำดับ 
1. มีทักษะการวางแผนก่อนการเดินทางให้เหมาะสมกับจำนวนนักท่องเท่ียว
และระยะเวลาท่ีท่องเท่ียว 4.00 มาก 

 
9 

2. มีทักษะการบริการ ดูแลและอำนวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียว 3.95 มาก 7 
3. มีทักษะการติดต่อสื่อสารกับผู้ประกอบการและหน่วยงานอื่นๆ 3.91 มาก 5 
4. มีทักษะการการตัดสินใจ การแก้ปัญหาระหว่างการนำเท่ียว 3.94 มาก 6 
5. มีทักษะการปฏิบัติงาน มีความสามารถในการแนะนำและถ่ายทอดความรู้
เก่ียวกับสถานที่ และวิธีการเดินทางท่องเท่ียวอย่างถูกต้องและครบถ้วน 3.86 มาก 

 
3 

6. มีความสามารถในการเป็นผู้นำกิจกรรมนันทนาการเพ่ือความบันเทิงให้แก่
นักท่องเท่ียว 3.83 มาก 

 
2 

7. มีความสามารถในการควบคุมการจัดกิจกรรมนันทนาการเพ่ือบริการแก่
นักท่องเท่ียว 3.80 มาก 

 
1 

8. มีทักษะผู้นำเพ่ือสร้างแรงจูงใจและความเชื่อมั่นให้นักท่องเท่ียวเกิดการ
ยอมรับและยินดีทำตามมัคคุเทศก ์ 3.89 มาก 

 
4 

9. มีทักษะผู้นำ ทำงานทุกชิ้นตามตารางงานเสมอ และเตือนให้ผู้อื่นต้ังใจกับ
งานที่ได้รับมอบหมาย 3.94 มาก 

 
6 

10. มีความต้องการพัฒนาศักยภาพด้านทักษะวิชาชีพ 3.99 มาก 8 
รวม 3.91 มาก S.D=0.06 

 
 จากตารางอธิบายได้ว่ากลุ มตัวอยางมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับคุณลักษณะด้านวิชาชีพของมัคคุเทศก์ใน
ภาพรวมอยู่ในระดับมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาก แต่
หากผู้วัจัยต้องการที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ของมัคคุเทศก์ให้ดีมากข้ึนกว่าเดิม ผู้วิจัยจึงต้องการเสนอ
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะด้านวิชาชีพ ที่มีเกณฑ์
คะแนนอย ู ่ ในระด ับต ่ ำท ี ่ ส ุ ด  3 อ ันด ับ  ค ื อ  1) มี
ความสามารถในการเป็นผู ้นำกิจกรรมนันทนาการเพ่ือ

ความบันเทิงให้แก่นักท่องเท่ียว มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.80 อยู
ในระดับมาก 2) มีความสามารถในการเป็นผู้นำกิจกรรม
นันทนาการเพ่ือความบันเทิงให้แก่นักท่องเที่ยว มีคาเฉลี่ย
เทากับ 3.83 อยูในระดับมาก 3) มีทักษะการปฏิบัติงาน มี
ความสามารถในการแนะนำและถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับ
สถานที่ และวิธีการเดินทางท่องเที่ยวอย่างถูกต้องและ
ครบถ้วน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.86 อยูในระดับมาก 
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ตารางที่ 4.5 คุณลักษณะของมัคคุเทศก์ที่พึงประสงค์ 

ประเด็นคำถามคุณลักษณะด้านภาษา 
 

ระดับความคิดเห็น  
คะแนน ระดับ ลำดับ 

1. ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวเป็นภาษาไทย 3.92 มาก 7 
2. ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวเป็นภาษาอังกฤษ 3.30 มาก 1 
3. ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวเป็นภาษาท้องถ่ิน 3.64 มาก 3 
4. ความสามารถในการให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวเป็นภาษาต่างประเทศ
ที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษาเกาหลี ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น 3.49 มาก 

2 

5. ความสามารถในการฟัง เข้าใจ โต้ตอบกับนักท่องเท่ียว 3.85 มาก 6 

6. ความสามารถในการอ่านใบสั่งงานและเอกสารภาษาต่างประเทศ 3.80 มาก 5 

7. ความสามารถในการเขียนอีเมลโต้ตอบนักท่องเท่ียวหรือเอกสารเป็น
ภาษาต่างประเทศ 3.65 มาก 

 
4 

รวม 3.66 มาก S.D=0.2 
 
จากตารางอธิบายได้ว่ากลุ มตัวอย างม ีความคิดเห็น
เกี ่ยวกับคุณลักษณะด้านภาษาของมัคคุเทศก์ในภาพ
รวมอยู่ในระดับมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์มาก แต่หากผู้
วัจัยต้องการที่จะพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
มัคคุเทศก์ให้ดีมากขึ ้นกว่าเดิม ผู ้วิจัยจึงต้องการเสนอ
แนวทางในการพัฒนาคุณลักษณะด้านภาษา ที ่มีเกณฑ์
คะแนนอยู่ในระดับต่ำที่สุด 3 อันดับ 1) ความสามารถใน
การให้ข้อมูลเก่ียวกับแหล่งท่องเท่ียวเป็นภาษาอังกฤษ มีค

าเฉลี่ยเทากับ 3.3 อยูในระดับมาก  2) ความสามารถใน
ก า ร ใ ห ้ ข ้ อ ม ู ล เ ก ี ่ ย ว ก ั บ แห ล ่ ง ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศที่สาม เช่น ภาษาจีน ภาษาญ่ีปุ่น ภาษา
เกาหลี ภาษาฝรั่งเศส เป็นต้น มีคาเฉลี่ยเท่ากับ 3.49 อยู
ในระดับมาก  3) ความสามารถในการให้ข้อมูลเกี ่ยวกับ
แหล่งท่องเที่ยวเป็นภาษาท้องถิ่น มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.92 
อยูในระดับมาก

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 ผลการวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะ
อันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) 
พบว่ากลุมตัวอยางมีความเห็นพ้องต้องกันว่า มัคคุเทศก์
ทุกคนที่ปฏิบัติงานให้บริการแก่นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย
และชาวต่างชาติได้ม ีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ของ
มัคคุเทศก์อยู่แล้ว ซึ่งวีรพงษ์ เฉลิมจิรรัตน์ (2539) กล่าวไว้
ค ุณภาพในงานบริการจะมีประสิทธิภาพดีหร ือไม่น้ัน 
เกิดขึ้นได้จากการที่ผู้ให้บริการมีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายมากแค่ไหน คุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของมัคคุเทศก์หลัก ๆ จะแบ่งเป็น 5 คุณลักษณะ
ตามที่ผู้วิจัยได้เขียนข้อมูลลงไปในแบบสอบถาม คือ 1. 
คุณลักษณะส่วนตัวด้านบุคลิกภาพ 2. คุณลักษณะส่วนตัว
ด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ 3. คุณลักษณะด้านความรู้ 

4. คุณลักษณะด้านวิชาชีพ และ 5. คุณลักษณะด้านภาษา 
ซึ่งจากผลการวิจัยแนวทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึง
ประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) พบว่า
ทั ้ง 5 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์เฉพาะ
ภูมิภาค (ภาคเหนือ) มีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมอยูในระดับ
มาก กล่าวคือ 1. คุณลักษณะส่วนตัวด้านบุคลิกภาพ มีคา
เฉลี ่ยคะแนนโดยรวมเท่ากับ 3.99 อยูในระดับมาก 2. 
คุณลักษณะส่วนตัวด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ มีคา
เฉลี ่ยคะแนนโดยรวมเท่ากับ 3.99 อยูในระดับมาก 3. 
คุณลักษณะด้านความรู้ มีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมเท่ากับ 
3.81 อยู ในระดับมาก 4. คุณลักษณะด้านวิชาชีพ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนโดยรวมเท่ากับ 3.91 อยูในระดับมาก และ 
5. คุณลักษณะด้านภาษา มีคาเฉลี่ยคะแนนโดยรวมเท่ากับ 
3.66 อยู ในระดับมาก ซึ ่งโดยร่วมนั ่นดีอยู ่แล ้วในการ
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ปฏิบัติงาน หากผู้วิจัยเสนอแนะผู้วิจัยจะเสนอแนะแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์
ในด้านคุณลักษณะด้านภาษาเป็นอันดับแรก เนื ่องจาก 
มัคคุเทศก์ในปัจจุบันน้ีให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้เฉพาะ
ภาษาที่ตนเองถนัดหรือสือสารได้เท่านั ้น ตัวอย่างเช่น 
มัคคุเทศก์ภาษาจีนก็จะให้บริการแก่นักท่องเที่ยวเฉพาะ
ภาษาจ ีน เท ่ าน ั ้ น  หากน ักท ่อง เท ี ่ ยวส ื ่อสารเป็น
ภาษาอังกฤษก็จะเกิดความไม่เข้าใจ สับสน และเกิด
ปัญหาได้ในที่สุด โดยผู้วิจัยมองเห็นถึงการพัฒนาในข้อน้ี
เนื่องจากคุณลักษณะด้านภาษาของมัคคุเทศก์ คือ ต้องมี
ความรู้ในการใช้ภาษาต่างประเทศ มีทักษะในการพูด อ่าน 
และเขียน เป็นอย่างดี สิ่งที่สำคัญที่สุด คือ สามารถพูด
บรรยายให้นักท่องเที่ยวเข้าใจเรื่องราวต่าง ๆ ได้ นั่นเอง 
คุณลักษณะที่ต้องพัฒนาเป็นอันดับสอง คือ คุณลักษณะ
ด้านความรู้ กล่าวคือ ปัจจุบันกรมการท่องเที่ยวไดร้ะบุไว้
ว่าหากผู้ใดต้องการมีบัตรมัคคุเทศก์ท้องถิ่นต้องผ่านการ
อบรม 98 ชั่วโมงและมีวุฒิการศึกษามัธยมศึกษา/ปวช. 
ข้ึนไป หากว่ามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ทุกคน
จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะทำให้เกิดความรู้ที่
หลากหลายมากขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการให้บริการ
นักท่องเที่ยวต่อไปภายภาคหน้า คุณลักษณะต้องพัฒนา
เป็นอันดับสาม คือ คุณลักษณะด้านวิชาชีพ กล่าวคือ 
มัคคุเทศก์จะต้องมีคุณสมบัติพิเศษหลาย ๆ อย่างประกอบ
กัน เช่น ความมีใจรักในอาชีพ มีความอดกลั้น มีความ
ยืดหยุ ่นในการปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของ
นักท่องเที่ยว ซื่อสัตย์ สามารถปรับตัวให้เหมาะสมกับแต่
ละสถานการณ์จะช่วยแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่าง
เหมาะสม มัคคุเทศก์เป็นผู ้ทำหน้าที ่ดูแลนักท่องเที ่ยว
อย่างใกล้ชิดเกือบตลอดเวลาของการนำเที่ยวในแต่ละครั้ง 
ดังนั ้นในการปฏิบัติงานของมัคคุเทศก์จะเป็นไปโดย
ธรรมชาติ ไม่มีการฝืนปฏิบัติ หรือทำหน้าที ่หวังเพียง
เฉพาะค่าตอบแทน (ศ ันสนีย์ วงศ์สวัสด์ิ, 2557) อีก
ประการที่สำคัญและมัคคุเทศก์บางคนยังต้องได้รับการ
ฝึกฝนในการให้บริการนักท่องเที่ยว คือ มัคคุเทศก์จะต้อง
ม ีความสามารถในการควบค ุมและการจ ัดก ิจกรรม
นันทนาการเพื ่อบริการแก่นักท่องเที ่ยว หากมัคคุเทศก์

ได้รับการพัฒนาตรงจุดนี ้จะจัดได้ว่าเป็นมัคคุเทศก์ที่มี
คุณลักษณะอันพึงประสงค์ได้อย่างแน่นอน   
 
6. ข้อเสนอแนะ 

ผู ้ว ิจ ัยมีข้อเสนอแนะจากการวิจ ัยเรื ่องแนว
ทางการพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์
เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านคุณลักษณะส่วนตัวด้านบุคลิกภาพ 
มัคคุเทศก์ควรเพิ ่มในเรื ่องของการมีความคิด

สร้างสรรค์ โดยการพยายามคิดหาวิธีการนำบรรยายหรือ
การพานำเที่ยวชมสถานที่ท่องเท่ียวให้มีความแตกต่างจาก
การนำเที ่ยวแบบโบราณ เพื ่อลดการเบื ่อหน่ายของ
นักท่องเที่ยวได้ เช่น มัคคุเทศก์อาจจะพานำชมสถานที่
ท่องเท่ียวใหม่ที่แตกต่างจากเดิมก็เป็นได้ มัคคุเทศก์ควรมี
ปฏิภาณไหวพริบให้ดีอยู่ตลอดเวลาโดยการพัฒนาตนเอง
อยู่ตลอดเวลา เพ่ือไม่ให้ข้อมูลตกยุคสมัยไปและเป็นข้อมูล
ที ่เป็นสมัยปัจจุบันมากที่ส ุด และที่สำคัญที่สุดในการ
ปฏิบัติงานมัคคุเทศก์จะต้องมีความละเอียดรอบคอบใน
การปฏิบัติงานเพ่ือให้นักท่องเท่ียวเกิดความพึงพอใจอย่าง
สูงสุด 

2. คุณลักษณะส่วนตัวด้านทัศนคติและ 
มนุษยสัมพันธ์ 
 ม ัคค ุ เทศก ์ ในป ั จจ ุบ ันร ัก ในการพ ูดมาก 
เนื่องจากว่าบทบาทหน้าที่หลักของมัคคุเทศก์คือการพูด
บรรยายให้นักท่องเที่ยวเกิดความรู ้นั ่นเอง จนบางครั้ง
มัคคุเทศก์หลาย ๆ คน เป็นผู้พูดมากกว่าผูฟัง ดังน้ันผู้วิจัย
จึงมีข้อเสนอแนะคือ บางครั้งมัคคุเทศก์จะต้องเป็นทั้งผู้พูด
และผู้ฟังที่ดีด้วย การเป็นผู้ฟังที ่ดีเป็นตัวสะท้องถึงการ
พัฒนาศักยภาพด้านทัศนคติและมนุษยสัมพันธ์ด้วย 
เนื ่องจากเมื ่อมัคคุเทศก์มีการฟังมากขึ ้น ก็จะสามารถ
เข้าใจความคิดและเหตุผลของนักท่องเที ่ยวได้ ทำให้
นักท่องเท่ียวเกิดความประทับในการทำงานของมัคคุเทศก์
น้ัน ๆ  

3. คุณลักษณะด้านความรู้ 
มัคคุเทศก์ในปัจจุบันมีจำนวนมาก และบริษัท
นำ 
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เที่ยวสามารถมีอิสระมากมายในการเลือกมัคคุเทศก์ที ่ดี
ที่สุดให้กับทางบริษัท ผู้วิจัยแนะนำว่าหากมัคคุเทศกไ์ด้มี
การพัฒนาศึกษาหาความรู ้เพิ ่มเติม โดยการศึกษาใน
ระดับอุดมศึกษามากข้ึน จะเป็นประโยชน์ต่อตัวมัคคุเทศก์
เองและน ักท ่อง เท ี ่ ย ว  เพราะการท ี ่ เ ร ี ยนจบ ใน
ระดับอุดมศึกษาจะทำให้เกิดความรู้ที่เพิ่มพูนมากยิ ่งข้ึน
นั่นเอง รวมถึงในระดับอุดมศึกษาจะมีรายวิชาจิตวิทยา
บริการที่ต้องเรียน อันจะเป็นประโยชน์ต่อการเข้าใจหลัก
จิตวิทยาเบื้องต้นในการบริการนักท่องเที่ยวให้เกิดความ
พึงพอใจได้ดีในที่สุด 

4. คุณลักษณะด้านวิชาชีพ 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะให้มัคคุเทศก์ในปัจจุบันควร
มี 

ความสามารถในการควบคุมการจัดกจกรรมนันทนาการ
เพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยว โดยการมีความสามารถเป็น
ผู ้นำกิจกรรมนันทนาการเพื ่อบริการแก่นักท่องเท ี ่ยว 
เพราะในปัจจุบันการทำทัวร์ของมัคคุเทศก์ต้องอยู ่กับ
นักท่องเท่ียวเป็นเวลานาน หากว่ามัคคุเทศก์มีความเก่งใน
เรื่องของการบรรยายแต่ขาดการนันทนาการ อาจจะทำให้
นักท่องเที่ยวเกิดความเบื่อหน่ายในการเดินทางท่องเที่ยว
ได้ โดยผู ้วิจัยมีข้อแนะนำให้กรมการท่องเที ่ยวได้บรรจุ
หลักสูตรการนันทนาการนักท่องเที ่ยวอยู ่ในหัวข้อการ
อบรมการเป็นมัคคุเทศก์ด้วยจะเป็นสิ ่งที ่ดีที ่สุดของการ
พัฒนาคุณลักษะอันพึงประสงค์ของมัคคุเทศก์ 

5. คุณลักษณะด้านภาษา 
ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะว่ามัคคุเทศก์ในยุคปัจจุบัน 

ควรม ีการพ ัฒนาค ุณล ักษณะด ้านภาษา กล ่าวคือ 
มัคคุเทศก์ควรจะสื่อสารภาษาต่างประเทศให้ได้อย่างน้อย 
2 ภาษา เน่ืองจากว่าเพ่ือเป็นการสร้างโอกาสให้กับตนเอง 
เช่น ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ภาษาฝรั่งเศส ภาษารัสเซีย 
ภาษาเกาหลี ภาษาญี่ปุ่น ภาษาเยอรมัน เป็นต้น อีกทั้ง
เมื่อเป็นมัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค (ภาคเหนือ) แนะนำว่า
ควรต้องสามารถสื่อสารภาษาถ่ิน (คำเมือง) ให้ได้จะถือว่า
เป็นการสร้างเสน่ห์ให้กับตัวมัคคุเทศก์เอง  
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าด้านราคาท่ีส่งผลต่อการใช้แอปพลิเค
ชันสั่งอาหาร กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร จำนวน 250 คน เครื่องมือที่ใช้ได้แก่ แบบสอบถาม การวิเคราะห์
ข้อมูลจากค่าสถิติ ได้แก ่ความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบสมมติฐาน ANOVA และRegression 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ปัจจัยคุณภาพการบริการ ได้แก่ ความน่าเชื่อถือ การตอบสนอง การสร้างความมั่นใจ และการเอาใจใส่ 
ส่งผลกระทบเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร ขณะที่ความเป็นรูปธรรมส่งผลกระทบเชิงลบกับการตัดสินใจใช้
แอปพลิเคชันสั่งอาหาร 2) การรับรู้คุณค่าด้านราคาส่งผลกระทบเชิงบวกกับการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 

 
คำสำคัญ : คุณภาพการบริการ ;การรับรูคุ้ณค่าด้านราคา ;การตัดสินใจใช้บริการ 

 
Abstract  

This research aims to study the service quality factors and the perceived values of the price that 
have influenced the Application of food delivery service. Two hundred fifty people did sampling. The 
questionnaires used to collect and analyze data included descriptive statistics, frequency, percentage, 
average, standard deviation, and inferential statistics; ANOVA and Regression. The results found that 1) 
service quality factors include reliability, responsiveness, assurance, and empathy have a positive. While 
tangible has negatively affected using the Application of food delivery service. 2) Perceived values of price 
factor have a positive involvement in using the Application of food delivery. 

 
Keywords: Service Quality; The perceived values of price; The decision making used service.
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1. บทนำ  
ธุรกิจการให้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน

ในปัจจุบันมีการขยายตัวเพิ่มมากขึ้น โดยในปี 2557 มี

อัตราการขยายตัวของธุรกิจ เฉลี่ยร้อยละ 10 ต่อปี และ

เพ่ิมเป็นร้อยละ 14 ในปี 2562 (ศูนย์วิจัยกสิกรไทย,2562) 

และจะมีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนร้อยละ 24 ในปี 2563 (ศูนย์วิจัย

กสิกรไทย,2563) ซึ่งเป็นผลจากพฤติกรรมของผู้บริโภคใน

ปัจจุบันที่เน้นในเรื่องความสะดวก รวดเร็ว และยังเป็นการ

ประหยัดเวลาและอำนวยความสะดวกให้กับตนเอง 

(ณรงค์ศักด์ิ ปลอดมีชัย,2562) สอดคล้องกับการศึกษา

ของศูนย์วิจัยกสิกรไทย (2563) ระบุว่าร้อยละ 88 มีการ

สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันซึ่งอาจเป็นผลให้ธุรกิจในห่วง

โซ่ร ้านอาหาร ได้แก่ Food Delivery แอปพลิเคชันมี

มูลค่าของตลาดสูงถึง 35 หมื ่นล้านบาท (ThaiSMEs, 

2563)  

จากสถานการณ์ COVID-19 ทำให้ต้องมีการ

ปรับตัวในการใช้ชีวิตประจำวันเพิ่มมากขึ้น รัฐบาลได้มี

การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดโรค COVID-

19 คือ การห้ามนั ่งทานอาหารภายในร้านค้าแต่ให้ซื้อ

กลับมาทานที่บ้านแทน ส่งผลให้ผู ้บริโภคบางส่วนที่ไม่

ต้องการออกมาซื ้ออาหารด้วยตนเองหันมาใช้บริการสั่ง

อาหารผ่านแอปพลิ    เคชันเพื่อเว้นระยะห่างทางสังคม 

ถือได้ว่าช่วงสถานการณ์ COVID-19 ธุรกิจการให้บริการ

สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันเป็นที่ได้รับความนิยมต่อกลุ่ม

คนหมู่มากเพิ่มขึ้นและเป็นธุรกิจที่ยังคงดำเนินกิจการอยู่

ได้ภายใต้สถานการณ์ดังกล่าว  

 โดยธุรกิจส่งอาหาร (Food Delivery) ที่พบเห็น

ในประเทศไทย อาทิ Grab Food , Get , Now , Food 

Panda, Line Man, Honestbee, Lalamove, Skootar 

และUber Eats ทั ้ง นี ้ย ังรวมถึงการจัดส่งอาหารโดย

ร้านอาหารเองด้วย จากจำนวนการเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว

สำหรับธุรกิจการส่งอาหารเป็นผลทำให้ธุรกิจส่งอาหาร มี

การแข่งขันสูง และเพื ่อรักษาขีดความสามารถในการ

แข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาดที่มีอยู่ ผู้ประกอบการ

ธุรกิจส่งอาหารจึงต้องพยายามหาแนวทางในการดำเนิน

ธ ุรก ิจ โดยวิธ ีการที ่ผ ู ้ประกอบการธุรก ิจใช ้ในการ

ดำเนินงาน ประกอบด้วยหลากหลายวิธี อาทิ การเพ่ิมช่อง

ทางการสั่งซื้ออาหาร การให้ส่วนลดสำหรับสมาชิกใหม่ใน

การสั่งอาหาร การรักษาคุณภาพการบริการ (พิมพงา วีระ

โยธิน,2561) เป็นต้น และจากการศึกษาของ วรัญญา คง

จิตราภา (2560); พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ได้

สนับสนุนว่า คุณภาพการให้บริการและการรับรู ้คุณค่า

ด้านราคา เป็นปัจจัยสำคัญสำหรับการดำเนินธุรกิจการส่ง

อาหาร และมักจะพบธุรก ิจการส ่งอาหารตามเมือง

เศรษฐกิจหล ักของประเทศ เช ่น กร ุงเทพมหานคร 

นครราชสีมา เช ียงใหม่   เป ็นต้น อำเภอหาดใหญ่ก็

เช ่นเดียวกันจัดว่าเป็นเมืองเศรษฐกิจทางภาคใต้ที ่มี

ความสำคัญเป็นศูนย์กลางทางด้านธุรกิจ การคมนาคม 

รวมถึงเป็นแหล่งซื้อขายสินค้าที ่สำคัญทางภาคใต้ ด้วย

เหตุผลดังกล่าวจึงนำไปสู่ประเด็นคำถามว่าปัจจัยคุณภาพ

การให้บริการและการรับรู้คุณค่าด้านราคาปัจจัยใดเป็น

ปัจจัยสำคัญที่ผู้บริโภคมีการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร

ผ่านแอปพลิเคชัน เพื่อให้ผู้ประกอบการธุรกิจส่งอาหาร

ผ่านแอปพลิเคชันได้นำไปเป็นแนวทางในการพัฒนาและ

ปรับปรุงวิธีการดำเนินงาน 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1. เพื ่อศ ึกษาปัจจัยคุณภาพการให้บริการที่

ส ่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั ่งอาหารของ

ผู้ใช้บริการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 

 2. เพ่ือศึกษาการรับรู้คุณค่าด้านราคาท่ีส่งผลต่อ

การตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหารของผู้ใช้บริการใน

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
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สมมติฐานการวิจัย  
 1. คุณภาพการให้บริการส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้แอปพลิเคชันส ั ่งอาหารของผ ู ้ใช ้บร ิการในอำเภอ
หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา 
 2. การรับร ู ้ค ุณค ่าด ้านราคาส ่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั ่งอาหารของผู ้ใช้บริการใน
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

งานวิจัยเรื่องปัจจัยคุณภาพการบริการและการ
รับรู้คุณค่าด้านราคาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่ง
อาหารผ่านแอปพลิเคชัน ผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า แนวคิด 
ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องเพื ่อนำมาสร้าง
กรอบการวิจัย รายละเอียดดังน้ี 

2.1 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพการบริการ 
Parasuraman, Ziethaml & Berry ( 2 0 1 3 ) 

กล่าวว่า การวัดคุณภาพของการให้บริการ สามารถวัดจาก
องค์ประกอบของคุณภาพการบริการ 5 ประการ ได้แก ่1) 
ความเป็นรูปธรรมของการบริการ 2) ความเชื ่อถือและ
ไว้วางใจได้ 3) การตอบสนอง 4) การสร้างความมั่นใจ 5) 
การเอาใจใส่ จากองค์ประกอบคุณภาพการให้บริการมี
นักวิชาการหลายท่านได้นำไปศึกษา อาทิ ชลธิชา ศรีบำรงุ 
(2557) ; จตุพร เพ ียรส ุภาพ และคณะ (2562) ผล
การศึกษาพบว่าคุณภาพการให้บริการทั้ง 5 ด้านดังกลา่ว
ข้างต้นส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติกับความถ่ีในการใช้
บริการ ขณะที่ ญาธิณี เหลืองทรัพย์ทวี (2560) พบว่า
คุณภาพด้านบริการด้านความเป็นรูปธรรมและด้านคุณค่า
ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการขนส่งเอกชน เคอรี่ เอ็กซ์
เพรสในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ จึงนำไปสู ่สมมติฐานข้อที่ 1 คือ คุณภาพการ
บริการส่งผลต่อการตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันสั่งอาหาร 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการรับรู้คุณค่าด้านราคา 
Zeithaml (1988) อธิบายว่า การรับรู ้คุณค่า

ด้านราคาเป็นการประเมินโดยรวมของผู้บริโภคเกี่ยวกับ
คุณค่าของผลิตภัณฑ์ตามการรับรู้ของผู้บริโภคน้ัน ๆ และ
ได้จำแนกการรับรู้คุณค่าด้านราคาออกเป็น 4 ลักษณะคือ 
1) คุณค่าท่ีต่ำกว่าความคาดหวัง 2) คุณค่าตามที่คาดหวัง 
3) คุณค่าตามคุณภาพที่ได้รับจากราคาที่เต็มใจจ่าย และ 

4) ค ุณค่าตามคุณภาพจากสิ ่งที ่ได ้ร ับ  ขณะที่ Etzel, 
Walker & Stanton (2007) อธิบายว่า ราคาคือคุณค่า
ผลิตภัณฑ์ในรูปตัวเงิน ราคาเป็นต้นทุนของลูกค้าในการใช้
บร ิการ ผู ้บร ิโภคจะเปรียบเทียบระหว่างคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์กับราคาของผลิตภัณฑ์น้ัน ถ้าคุณค่าสูงกว่าราคา
ผู้บริโภคก็จะตัดสินใจซื้อ ดังนั้นการกำหนดกลยุทธ์ด้าน
ราคาจึงต้องคำนึงถึงคุณค่าท่ีรับรู้ ต้นทุนสินค้า ค่าใช้จ่ายที่
เก่ียวข้อง เช่น ค่าใช้จ่ายระหว่างการจัดส่ง การแข่งขันทาง
การตลาด และปัจจัยอื ่นๆ เช ่น สภาพแวดล้อมทาง
เศรษฐกิจ จากการทบทวนวรรณกรรมพบว่ามีนักวิจัยและ
นักวิชาการหลายท่านนำแนวคิดดังกล่าวไปศึกษารวมกับ
การตัดสินใจใช้บริการและการตัดสินใจซื ้อในหลาย ๆ 
บริบท อาทิ อัมพล ชูสนุก และคณะ (2560) ศ ึกษา
อิทธิพลของการรับรู้คุณค่าด้านราคา และด้านคุณภาพต่อ
ความไว้วางใจ ความพึงพอใจ การบอกต่อ และการ
กล ับมาซื ้อซ้ำของผู ้บร ิโภคสินค้าไทยกูล ิโกะในเขต
กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า การรับรู้คุณค่าด้าน
ราคามีอิทธิพลเชิงบวกกับการตัดสินใจซื้ออย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ และสอดคล้องกับการศึกษาของ ประดับมุก ธนจิ
รโชติ และคณะ (2561) ซึ่งพบว่า ปัจจัยการรับรู้คุณค่า
ด้านราคามีอิทธิพลเชิงบวกต่อความตั้งใจใช้บริการอย่าง
ต่อเนื่องของผู้ใช้บริการขนส่งสินค้า จึงนำไปสู่สมมติฐาน
ข้อที ่2 คือ การรับรู้คุณค่าด้านราคาส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซ้ือ 
ศ ิ ร ิ วร รณ เสร ี ร ั ต น์  (2552 )  ได ้ กล ่ าว ถึง

กระบวนการหรือข้ันตอนการตัดสินใจซื้อ ประกอบด้วย 1) 
การรับรู ้ปัญหา 2)การค้นหาข้อมูล 3) การประเมินผล
ทางเลือก 4) การตัดสินใจซื้อ และ 5) พฤติกรรมหลงัการ
ซ ื ้อ  ซ ึ ่ งการต ัดส ินใจซ ื ้อ เป ็นองค ์ประกอบหน ึ ่งใน
กระบวนการตัดสินใจผู้ซื้อ โดย การตัดสินใจซื้อ โดยทั่วไป
การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคมักจะทำการซื้อสินค้าที่ชอบ
มากท่ีสุด 

จากแนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้องข้างต้น ผู้วิจัย
จึงกำหนดตัวแปรต้นได้แก่ คุณภาพการบริการ และการ
รับรู ้คุณค่าด้านราคา ซึ ่งต้องการศึกษาถึงกระบวนการ
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ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค จึงนำไปสู่กรอบแนวคิดการวิจัย
ในครั้งน้ี    
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รูปที่ 1: กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ก า ร ว ิ จ ั ย น้ี เ ป ็ น ก า ร ว ิ จ ั ย เ ช ิ ง ป ร ิ ม า ณ 

(Quantitative Research) โดยใช ้ว ิธ ีว ิจ ัยแบบสำรวจ 
(Survey Research) 
 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีการสั่งอาหารผา่น

แอปพลิเคชัน ในอำเภอหาดใหญ ่จังหวัดสงขลา   
 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริโภคที่มีการสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชัน ในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
จำนวน 250 คน ผู ้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจงเฉพาะผู้ที่ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันโดย
ใช ้ ก า ร ค ำนวณตา ม แนวค ิ ด ของ  W.G.  Cochran 
(Cochran,1977 อ้างใน ธีรวุฒิ เอกะกุล ,2543) โดย
กำหนดที่ระดับความเชื ่อมั่น 95% และค่าสัดส่วนของ
ประชากรเท่ากับร้อยละ 80 

 
3.2 เคร่ืองมือวิจัย 

 เครื่องมือวิจัย ได้แก ่แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 
4 ส่วน รายละเอียดดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 ข้อคำถามเกี ่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล
ของผ ู ้ ตอบแบบสอบถาม  จ ำนวน  6  ข ้ อค ำถาม 

ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน โดยมีลักษณะข้อคำถามแบบเลือกตอบ 
(Check list) 
 ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับคุณภาพการบริการ 
จำนวน 26 ข้อคำถาม ซึ่งครอบคลุมตัวแปรทั้ง 5 ด้านของ
ค ุณภาพบร ิ ก า ร ตามแนวค ิ ด ของ  Parasuraman, 
Ziethaml & Berry (2013)  
 ส่วนที่ 3 ข้อคำถามเกี่ยวกับการรับรู้คุณค่าดา้น
ราคา จำนวน 8 ข้อคำถาม ซึ่งครอบคลุมตัวแปรการรบัรู้
คุณค่าในสายตาของลูกค้า  
 ส่วนที่  4 ข้อคำถามเกี ่ยวกับการตัดสินใจใช้
บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน จำนวน 4 ข้อคำถาม 
ซึ่งครอบคลุมเฉพาะความถ่ีในการใช้งานต่อเดือน  
 โดยลักษณะข้อคำถามในส่วนที่  2, 3, และ 4 
เป็นแบบมาตรส่วนประมาณค่า 5 ระดับคือ น้อยที่สุด = 1 
ถึงมากท่ีสุด = 5 ตามแนวทางของลิเคิร์ท (Likert  Scale) 
 ผู้วิจัยมีการตรวจสอบคุณภาพของเครื ่องมือ 
ดังน้ี  
 1) การตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือ
โดยใช้ดัชนีความสอดคล้อง (Index of Item-Objective 
Consistency: IOC) ซึ่งประเมินจากผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 
ท่าน (Lynn, 1986) พิจารณาความสอดคล้องของข้อ
คำถามแต่ละข้อกับตัวแปรที ่ต ้องการวัด ซ ึ ่งผลการ
ตรวจสอบค่าความเที่ยงเท่ากับ 0.883 แสดงว่า ข้อคำถาม
มีความสอดคล้อง (Rovinelli and Hambleton, 1977)  
 2) การตรวจสอบความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือ 
โดยใช้วิธีการหาค่าสัมประสิทธิ ์อัลฟาตามแนวคิดของ 
Cronbach’s Alpha ซึ่งผู้วิจัยนำแบบสอบถามที่ผ่านการ
ตรวจสอบความเที ่ยงตรง (IOC) ไปทดลองใช้ (Tryout) 
กับกลุ่มบุคคลที่มีลักษณะคล้ายกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 
คน ได้ค ่าส ัมประสิทธิ ์อ ัลฟาเท่ากับ 0.938 แสดงว่า 
แบบสอบถามมีความเชื่อถือสูงสามารถใช้ในการศึกษาได้ 
(Hair, et al.,2010) 

 
 
 

  

คุณภาพการบริการ 
- ความเป็นรูปธรรม 
- ความเชื่อถือ  
- การตอบสนอง  
- การสร้างความมั่นใจ 
- การเอาใจใส่ 

 
 การรับรู้คุณค่าด้าน

ราคา 
-  ค ุณค ่ าท ี ่ ร ับ รู้ด ้วย
สายตา 

 

การตัดสินใจใช้บริการ 
- ความถี่ในการใช้งาน 

H1 

ตัวแปรอิสระ  

ตัวแปรตาม  

H2 
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3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล   
ผ ู ้ ว ิ จ ั ย เล ื อกใช ้ ว ิ ธ ี การส ุ ่มต ั วอย ่า งแบบ

เฉพาะเจาะจง (Purposive sampling) โดยผู้วิจัยจะเลือก
ลักษณะของกลุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
การวิจัย และใช้วิธีการสำรวจโดยตรงจากกลุ่มตัวอย่าง 
(Face-to-Face) ที่ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน
ทุกแอป เพื่อให้ได้ข้อคำตอบที่มีความถูกต้องและตรงกับ
ความเป็นจริงมากที่สุด หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลผู้วิจัย
จะนำมาตรวจสอบความสมบูรณ์พบว่า  แบบสอบถามมี
ความสมบูรณ์ร้อยละร้อย ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้จึงใช้
กลุ่มตัวอย่างจำนวนทั้งสิ้น 250 คน 

 
3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 
สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ครั ้งน้ี ประกอบด้วย 

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive statistics) ได้แก ่ความถ่ี 
ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation) นำเสนอในลักษณะ
บรรยายความ  และสถ ิต ิ เช ิ ง อน ุมาน  ( Inferential 
statistics)  ไ ด ้ แก่  ANOVA และRegression เพ ื ่ อ ใ ช้
ทดสอบสมมุติฐาน 
 
4. ผลการวิจัย  
 ผลการศ ึกษาแบ่งเป ็น 3 ประเด ็น ค ือ 1) 

ลักษณะของผู ้ตอบแบบสอบถาม 2) ระดับความสำคัญ

ของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการและการรับรู้คุณค่า

ด้านราคาต่อการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของ

ผู ้ใช้บริการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 3) การ

ทดสอบสมมติฐานปัจจัยคุณภาพการให้บริการและการ

รับรู้คุณค่าด้านราคาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่าน

แอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา รายละเอียดดังน้ี 

4.1 ประเด ็นที่  1  แสดงล ักษณะของกลุ่ม

ตัวอย่าง พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีช่วงอายุระหว่าง 

15-24 ปี จำนวน 148 คน คิดเป็นร้อยละ 59.20 มีระดับ

การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี จำนวน 135 คน คิดเป็น

ร้อยละ 54.00 มีอาชีพนักเรียน/นิสิต/นักศึกษา จำนวน 

140 คน คิดเป็นร้อยละ 56.00 มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่

ในช่วงต่ำกว่า 5,000 บาท จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อย

ละ 40.00 และใช้บริการ Food Panda ในการสั่งอาหาร 

จำนวน 156 คน คิดเป็นร้อยละ 62.40 

4.2 ประเด็นที่ 2 ระดับความสำคัญของปัจจัย

ด้านคุณภาพการให้บริการและการรับรู้คุณค่าด้านราคาต่อ

การใช้บริการสั ่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน รายละเอียด

แสดงดังตารางที่ 1 และ 2 ตามลำดับ 

4.3 ประเด็นที่  3 ผลการทดสอบสมมติฐาน

ปัจจัยคุณภาพปัจจัยคุณภาพการให้บริการและการรับรู้

คุณค่าด้านราคาที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการผ่าน 

แอปพลิเคชันของผู้ใช้บริการในอำเภอหาดใหญ่ จังหวัด

สงขลา รายละเอียดดังตารางที่ 3 และ 4 ตามลำดับ 
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ตาราง 1: แสดงระดับความสำคัญของปัจจัยด้านคุณภาพการให้บริการต่อการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 

คุณภาพการให้บริการ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.การสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน สะดวก/รวดเร็ว 
2.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีความซื่อสัตย์ 
3.ท่านได้รับการบริการที่น่าประทับใจจากพนักงานเป็นอย่างดี 
4.พนักงานมีความสุภาพและอัธยาศัยดี 
5.พนักงานมีความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 
6.ระบบแอปพลิเคชันสั่งอาหารมีความง่ายไม่ซับซ้อน 
7.อาหารที่ท่านได้รับถูกต้อง ครบถ้วนและมีความสมบูรณ์ 
8.บริการที่ได้รับจากการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันช่วยเพ่ิมความสะดวก 
9.ท่านสามารถตรวจสอบสถานะการส่งอาหาร 
10.พนักงานให้บริการมีความเอาใจใส่และมีความเป็นกันเอง 
11.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีการให้บริการด้วยความเต็มใจ 
12.ท่านได้รับการบริการตรงตามความต้องการอยู่เสมอ 
13.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีความสุภาพ 
14.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีมนุษย์สัมพันธ์ดี 
15.พนักงานมีทักษะในการให้บริการ 
16.พนักงานสามารถตอบข้อซักถามได้เป็นอย่างดี 
17.พนักงานให้บริการส่งอาหารมีจำนวนเพียงพอ 
18.ท่านมั่นใจในการให้บริการของพนักงาน 
19.บริการที่ท่านได้รับจากพนักงานมีความรวดเร็ว 
20.ท่านเชื่อมั่นในระบบการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 
21.ท่านสามารถเลือกชำระค่าบริการได้หลายช่องทาง 
22.พนักงานมีการจัดระบบการให้บริการก่อน-หลัง 
23.พนักงานขับข่ีรถปลอดภัย 
24.พนักงานให้บริการส่งอาหารให้บริการตรงต่อเวลา 
25.พนักงานให้บริการให้คำแนะนำท่ีดีในการสั่งอาหารแก่ท่านได้ 
26.พนักงานมีความกระตือรือร้นในการให้บริการ 

4.16 
4.14 
4.13 
4.12 
4.10 
4.09 
4.09 
4.08 
4.08 
4.08 
4.07 
4.05 
4.04 
4.02 
4.02 
4.02 
4.02 
4.01 
4.01 
4.00 
3.97 
3.97 
3.96 
3.92 
3.91 
3.89 

0.589 
0.689 
0.702 
0.737 
0.678 
0.683 
0.659 
0.681 
0.678 
0.675 
0.648 
0.681 
0.675 
0.708 
0.703 
0.688 
0.670 
0.717 
0.691 
0.646 
0.699 
0.697 
0.788 
0.698 
0.734 
0.697 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าผู้ใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันให้ความสำคัญกับความสะดวก/รวดเร็ว
มาเป็นลำดับแรก มีค่าเฉลี ่ย 4.16 รองลงมาคือ ความ
ซื่อสัตย์ของพนักงานในการส่งอาหาร มีค่าเฉลี่ย 4.14 และ

การบริการที ่น่าประทับใจ มีค่าเฉลี ่ย 4.13 ตามลำดับ 
ในขณะที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญกับความกระตือรือร้นใน
การให้บริการของพนักงานเป็นลำดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย 
3.89 

 
  



250 
 

ตาราง 2: แสดงระดับความสำคัญของการรับรู้คุณค่าด้านราคาต่อการใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 

การรับรู้คุณค่าด้านราคา ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
1.อัตราค่าบริการคุ้มค่าเมื่อเทียบกับการไปซื้อเอง 
2.อัตราค่าบริการคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเงินที่จ่าย 
3.อัตราค่าบริการคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระยะทาง 
4.อัตราค่าบริการคุ้มค่าเมื่อเทียบกับความสะดวก/รวดเร็ว 
5.อัตราค่าบริการคุ้มค่าเมื่อเทียบกับบริการที่ได้รับ 
6.อัตราค่าบริการในการจัดส่งมีความเหมาะสม 
7.ท่านคิดว่าการกำหนดเกณฑ์ข้ันต่ำในการจัดส่งมีความเหมาะสม 
8.อัตราค่าบริการคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลา 

3.96 
3.94 
3.94 
3.94 
3.94 
3.93 
3.92 
3.90 

0.762 
0.745 
0.720 
0.647 
0.631 
0.694 
0.704 
0.744 

 
จากตารางที ่ 2 แสดงให้เห็นว่าผู ้ใช้บริการสั่ง

อาหารผ่านแอปพลิเคชันให้ความสำคัญกับอัตราค่าบริการ
คุ ้มค ่าเมื ่อเทียบกับการไปซื ้อเองมาเป็นลำดับแรก มี
ค ่าเฉลี ่ย 3.96 ลำดับรองลงมา คือ 3.94 มีทั ้งหมด 4 
ปัจจัยซึ ่งเป็นประเด็นในเรื ่องความคุ้มค่าเมื ่อเทียบกับ
ระยะทาง ความรวดเร็ว บริการ และเงินที่จ่ายไป  ในขณะ

ที่ผู้บริโภคให้กับอัตราค่าบริการคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลา
เป็นลำดับสุดท้าย มีค่าเฉลี่ย 3.90  
 
ประเด็นที ่ 3 การทดสอบสมมติฐานปัจจัยคุณภาพการ
บริการและการรับร ู ้ค ุณค่าด้านราคาที ่ส ่งผลต่อการ
ตัดสินใจใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน 

 
ตาราง 3: แสดงผลการทดสอบสมมติฐานคุณภาพการบริการและการรับรู้คุณค่าด้านราคาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) - 0.501 0.582  - 0.861 0.390 
สิ่งที่สัมผสัได้/สิ่งที่เป็นรูปธรรม - 0.057 0.178 - 0.027 - 0.319 0.750 
ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ 0.167 0.186 0.079 0.897 0.370 
การตอบสนอง 0.149 0.221 0.066 0.674 0.501 
การสร้างความมั่นใจ 0.381 0.147 0.210 2.591 0.010 
การเอาใจใส ่ 0.301 0.145 0.163 2.074 0.039 

** ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01, * ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 
R = 0.419a, R Square = 0.175, Adjusted R Square = 0.158 P-Value = 10.368** 
สมการ Y การตัดสินใจซื้อ =  -0.501 - 0.057 ความเป็นรูปธรรมของการบริการ+ 0.167 ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจ + 
0.149  
                                    การตอบสนอง + 0.381 การสร้างความมั่นใจ + 0.301 การเอาใจใส่ 
 จากตารางที่ 3 แสดงผลการทดสอบสมมติฐานปัจจัย
คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่ง
อาหารผ่านแอปพลิเคชัน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพการ

บริการทั้ง 5 ด้าน ส่งผลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01 
ต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันและ
ปัจจัยคุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมส่งผล
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ในเชิงลบต่อการตัดสินใจใช้บริการสั ่งอาหารผ่านแอป
พลิเคชัน นั้นหมายความว่าการที่ผู้บริโภคมีการสัมผัสตัว
สินค้าโดยตรงไม่ได้มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร
ผ่านแอปพลิเคชันในขณะที่ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจใน

การใช้บริการ การตอบสนอง การสร้างความมั่นใจ และ
การเอาใจใส่มีความสัมพันธ์เชิงบวกในการตัดสินใจใช้
บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 

 
ตาราง 4 แสดงผลการวิเคราะห์ความถดถอยเชิงพหุของการรับรู้คณุค่าด้านราคาท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสั่งอาหาร 

 
Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

 
t 

 
Sig. 

B Std. Error Beta 

(Constant) 
คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า 

0.229 
0.776 

0.464 
0.117 

 
0.389 

0.494 
6.649 

0.621 
0.000 

** ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01, * ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 
R = 0.389a, R Square = 0.151, Adjusted R Square = 0.148, P-Value = 44.207** 
สมการ Y การตัดสินใจซื้อ = 0.229 + 0.776 คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้า

จากตารางที่ 4 ผลการศึกษาพบว่า คุณค่าท่ีรับรู้
ในสายตาของลูกค้าส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่ง
อาหารผ่าน   แอปพลิเคชันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
0.01 และผลการศึกษายังพบอีกว่า เมื่อผู้บริโภคเกิดการ
รับรู้ถึงประโยชน์ในความคุ้มค่าของการใช้บริการจะส่งผล
เชิงบวกต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเค
ชันเพ่ิมมากข้ึน 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

1) ป ัจจ ัยด ้านค ุณภาพการให ้บร ิการของ

ผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน พบว่า ผู้ใช้บริการ

สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ ให้ความสำคัญกับคุณภาพ

การให้บริการในด้านความสะดวก/รวดเร็วมาเป็นลำดับ

แรก รองมาได้แก่ ความซื่อสัตย์ของพนักงาน และบริการ

ที่น่าประทับใจ ตามลำดับ 

2) ปัจจัยด้านการรับร ู ้คุณค่าด้านราคาของ

ผู้ใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน พบว่า ผู้ใช้บริการ

สั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันได้ให้ความสำคัญกับการรับรู้

คุณค่าด้านราคาในเรื่องความอัตราค่าบริการที่คุ้มค่าเมื่อ

เทียบกับการไปซื้อเองมาเป็นลำดับแรก รองมาคือ อัตรา

ค ่าบร ิการคุ ้มค ่าเม ื ่อเท ียบกับเง ินท ี ่จ ่าย  และอัตรา

ค่าบริการคุ้มค่าเมื่อเทียบกับระยะทาง ตามลำดับ ขณะที่

ผ ู ้บร ิโภคใช ้บร ิการส ั ่งอาหารผ ่านแอปพล ิเคช ันให้

ความสำคัญกับอัตราค่าบริการคุ้มค่าเมื่อเทียบกับเวลาเป็น

ลำดับสุดท้าย  

3) คุณภาพการให้บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ใช้บริการสั ่งอาหารผ่านแอปพลิเคชันของผู ้บร ิโภคใน

อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา จากตัวแบบที่ได้จากการ

วิเคราะห์การถดถอยเชิงเส้น พบว่า ตัวแปรคุณภาพการ

บริการทั้ง 5 ด้าน มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหาร

ผ่านแอปพลิเคชัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ สุรภี ฤทธิ ์มาก และคณะ,

(2562); สสินาท แสงทองฉาย (2560) ที่ได้แสดงให้เห็นว่า

องค์ประกอบของคุณภาพการให้บริการซึ่งประกอบด้วย 5 

ด้านอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่  0.01 กับการ

ตัดสินใจใช้แอปพลิเคชันไลน์ฟู้ด และผลการศึกษายังพบ

อีกว่า คุณภาพการให้บริการด้านความเป็นรูปธรรมมี
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ความสัมพันธ์กับการตัดสินใจใช้บริการในเชิงลบ ขณะที่

ความน่าเชื่อถือและไว้วางใจได้ การตอบสนอง การสร้าง

ความมั่นใจ และการเอาใจใส่มีความสัมพันธ์เชิงบวกใน

การตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน 

 4) ผลการวิเคราะห์ปัจจัยการรับรู ้คุณค่าด้าน

ราคาพบว่า คุณค่าที่รับรู้ในสายตาของลูกค้าส่งผลต่อการ

ตัดสินใจใช้บริการผ่านแอปพลิเคชัน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ 0.01 สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรภี ฤทธ์ิ

มาก และคณะ, (2562); สสินาท แสงทองฉาย, (2560) ซึ่ง

ชี้ให้เห็นว่า คุณค่าท่ีรับรู้ในสายตาของลูกค้ามีความสำคัญ

เชิงบวกในการตัดสินใจใช้บริการสั่งอาหารผ่านแอปพลเิค

ชัน 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะในการนำผลจากการวิจัยไป

ใช้ประโยชน์  

 ผู้บริโภคมักให้ความสำคัญในเรื่องความสะดวก

และรวดเร ็วจากการใช ้บร ิการส ั ่งอาหาร  ด้วยเหตุ น้ี

ผู้ประกอบการส่งอาหารไม่ว่าจะเป็น Grab Food , Get , 

หรือ Food Panda ควรมีการจัดระบบกระบวนการหรือ

ขั้นตอนในการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และควรรักษา

มาตรฐานในเรื่องการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า รวมไปถึงการ

พัฒนาแอปพลิเคชันให้ดูทันสมัยมากข้ึน เพ่ือเพ่ิมปัจจัยใน

การตันสินใจใช้บริการสั่งอาหาร รวมไปถึงการรักษาฐาน

ลูกค้าและนำไปสู่ความจงรักภักดีต่อองค์กรและสร้างความ

น่าเชื่อถือต่อสายตาของผู้บริโภคต่อไป 

6.2 ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งต่อไป  

 อาจจะมีการศึกษาเรื่องพฤติกรรมของผู้บริโภค

เพิ่มเติม เพราะในปัจจุบันธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการบริการ

ส่งอาหารมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากข้ึน ผู้คนส่วนใหญ่นิยม

ความสะดวกสบาย เนื่องจากว่าธุรกิจการให้บริการมีการ

แข่งก ันอย่างมาก รวมถึงอาจจะมีการเพิ ่มพ ื ้นท ี ่ใน

การศึกษาเพ่ือที่นำข้อมูลแต่ละเขตพื้นที่มาเปรียบเทียบ 

โดยการศึกษาประเด็นดังกล่าวจะได้เข้าใจถึงความ

ต้องการของผู้ใช้บริการมากข้ึน  
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 บทคัดย่อ  

การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) พัฒนารูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น และ 2) ตรวจสอบความ
สอดคล้องกลมกลืนของโมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดน่านกับข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 400 คน ใช้วิธีการสุ่มแบบบังเอิญ 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ มีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ 0.90 นำข้อมูลที่ได้มา
คำนวณหาค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความเบ้ ความโด่ง สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
วิเคราะห์รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นโดยใช้สถิติ SEM ผลการวิจัย พบว่า 1) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น
ของปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อประสิทธิ ภาพการสื ่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน่าน 
ประกอบด้วย 4 ปัจจัย คือ ส่วนผสมทางการตลาด คุณค่าการรับรู้  ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด 
และ 2) โมเดลที่พัฒนาขึ้นมีความสอดคล้องกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์  (Chi-square=1.232, P-value = 0.142, CFI= 
0.999, GFI= 0.980, AGFI= 0.957 และ RMSEA = 0.024) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ของทั้ง 4 ปัจจัย เท่ากับ ร้อยละ 28  

 
คำสำคัญ: ส่วนผสมทางการตลาด ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด จังหวัดน่าน 

 
 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to develop a linear structural equation model and 2) to 

examine the congruence between the developed linear structural equation models of the effectiveness of 
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marketing communication influencing of hand-woven fabric products of community enterprise in Nan 
province with the empirical data. This research was conducted by using a quantitative approach through 
survey research and reported on 400 subjects with satisfied validity and reliability. Quantitative data were 
analyzed using percentages, mean, standard deviation, and structural equation modeling (SEM). The 
research findings were summarized as follows: 1) The developed linear structural equation model of 
marketing communication influencing of hand-woven fabric products of community enterprise of Nan 
province include four factors were marketing mix perceived value satisfaction and marketing communication 
influencing. 2) The developed model showed a goodness-of-fit with the empirical data (Chi-square=1.232, 
P-value = 0.142, CFI= 0.999, GFI= 0.980, AGFI= 0.957 และ RMSEA = 0.024). The coefficient of prediction was 
28 percent. 
Keywords: Marketing Mix  Hand-Woven Fabric Products  Marketing communication Influencing  Nan 
province

1. บทนำ  
วัฒนธรรมการทอผ้ามือได้ถือกำหนดมาพร้อม ๆ 

กับการเกิดขึ้นของชุมชนในจังหวัดน่าน ปัจจุบันจังหวัด
น่านมีกลุ ่มวิสาหกิจชุมชนที่เกี่ยวข้องทางด้านหัตกรรม 
ประเภทผ้าทอมือพื้นเมืองลวดลายแบบดั้งเดิมเอกลักษณ์
น่านที่หลากหลาย รวมทั้งยังพบผลิตภัณฑ์ผ้าแบบต่าง ๆ 
อีกมากหมาย ในรายงานผลการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า 15 
อำเภอของจ ังหว ัดน ่านจะม ีกล ุ ่มว ิสาหก ิจช ุมชนที่
ดำเนินการเกี ่ยวข้องด้านหัตกรรมประเภทผ้าผ้าทอมือ
พ้ืนเมืองแบบด้ังเดิม จำนวน 39 กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ด้าน
ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์ผ้าที ่แต่ชุมชนสร้างข้ึน 
ส่วนใหญ่ได้รับการถ่ายทอดจากบรรพบุรุษถ่ายทอดกันมา
รุ่นต่อรุ่น (Prangwatanakun,1987) ตลอดระยะ 10 ปีที่
ผ่านมา แม้ว่าลายผ้าที่แต่ละกลุ่มพัฒนาข้ึนจะมีชื่อเรียกที่
ใกล้เคียงกัน แต่ในด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ของแต่ละ
วิสาหก ิจช ุมชน ย ั งคงพบเจอป ัญหาและอ ุปสรรค 
โดยเฉพาะด้านความประณีตของลวดลายผ้า และสีย้อม 
ซึ่งคุณภาพของผลิตภัณฑ์ที่ผลิตขึ้นจะมีแตกต่างกันตาม
ทรัพยากรที่ชุมชนมีปัจจุบัน ปัญหาข้างต้น แม้ว่าจะไดร้ับ
การช่วยเหลือจากภาครัฐที่เก่ียวข้องทั้งจากส่วนกลางและ
ระดับท้องถิ่นในด้านต่าง ๆ เช่น เทคนิคการย้อมผ้า การ
เตรียมเส้นด้าย และการให้ความรู้เรื่องลวดลายผ้า เป็นต้น 
ส่งผลให้ปัจจุบันแต่ละวิสาหกิจชุมชนสามารถที่จะพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอของกลุ่มให้มีความสวยงามและมีความ

ประณีตเพิ ่มขึ ้นในระดับหนึ ่ง  (Utiswannakul, 2016; 
Lampan & Suthipong, 2003)  อย ่างไรก ็ตาม แม ้ ว่า
ปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนในพื้นที ่จังหวัดน่านจะสามารถ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือได้เพ่ิมมากข้ึน แต่ก็ยังพบเจอกับปัญหา
ด้านการตลาดอย่างต่อเนื ่อง เช่น 1) ขาดตลาดรองรับ
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ และ 2) ลวดลายบนผ้าและความ
หลากหลายของผลิตภัณฑ์ผ้าที่พัฒนาขึ้นไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการของตลาดร่วมสมัย รวมทั ้ง 3) สมาชิก
วิสาหกิจชุมชนส่วนใหญ่ขาดองค์ความรู้ที ่เกี่ยวข้องด้าน
การสื่อสารทางการตลาดในตัวสินค้าไปยังกลุ่มผู ้บริโภค 
ส่งผลให้ปัจจุบันตลาดการจำหน่ายสินค้าส่วนใหญ่จะได้
จากการช่วยเหลือของส่วนราชการในพื้นที ่ ซึ ่งปัญหา
เหล่าน้ีพบเห็นได้ทุกสาขาอาชีพในจังหวัดน่าน การเติม
เต็มความรู้ในส่วนที่วิสาหกิจชุมชนขาด โดยเฉพาะการฝึก
ทักษะและแนะนำแนวทางการจัดการตลาดร่วมสมัยให้
สอดคล้องความต้องการของลูกค้าจึงเป็นอีกแนวทางหน่ึง
ในการแก้ไขปัญหาการหัตกรรมของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งน้ี
ผู้วิจัยคาดว่าประเด็นน้ีน่าจะเป็นอีกจุดเริ่มต้นของการเพ่ิม
ศักยภาพวิสาหกิจชุมชนแบบมีส่วนร่วมของชุมชน เ พ่ือ
ส่งเสริมวิสาหกิจ สำหรับการพัฒนาและสร้างคุณภาพ
ผลิตภัณฑ์ผ้าท่อมือระดับคุณภาพในจังหวัดน่าน อย่างไรก็
ตาม องค์ความรู้โดยเฉพาะด้านการสร้างประสิทธิภาพทาง
การตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ ปัจจุบันพบว่ายังมี
รายงานการศึกษาค่อนข้างน้อยโดยเฉพาะของวิสาหกิจ



256 
 

 

ชุมชน ส่งผลให้การดำเนินงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับสินค้า
และบริการด้านหัตกรรมเป็นไปด้วยความยากลำบาก ซึ่ง
ไม่สอดคล้องกับรัฐบาลมีนโยบายปรับโครงสร้างระบบ
เศรษฐกิจของประเทศที ่ต ้องการพัฒนาวิสาหกิจ โดย
มุ่งเน้นการพัฒนาวิสาหกิจเริ่มต้นให้สามารถใช้ทรัพยากร
ของประเทศในการผลิตสินค้าและบริการ สนับสนุนการ
เร่งพัฒนาประเทศไปสู่เศรษฐกิจฐานนวัตกรรมและสังคม
ฐานความรู้ต่อไป ดังนั้นในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถปุระสงค์
เพ่ือศึกษาปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการ
สื ่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจ
ชุมชนในจังหวัดน่าน ทั้งนี้เพื่อทราบแนวทางเบื้องต้นใน
การสร้างประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือให้เกิดขึ ้นแก่วิสาหกิจชุมชนต่าง ๆ ในพื ้นที่
จังหวัดน่าน ซึ่งองค์ความรู้ที่ได้รับจากการวิจัยครั้งน้ีจะเกิด
ประโยชน์แก่กลุ ่มวิสาหกิจชุมชนในการเพิ ่มโอกาสใหม่
ด้านการแข่งขันเชิงเศรษฐกิจ และสังคมระดับพื้นที ่ใน
บริบทของหัตถกรรมผ้าทอมือ การสร้างความตระหนักรู้
ให้สังคม และเตรียมการรองรับสังคมสูงวัยผ่านนวัตกรรม
การเรียนรู้ด้านหัตถกรรมผ้าทอมือต่อเน่ืองตลอดชีวิต การ
เพ่ิมโอกาสใหม่ให้กับเศรษฐกิจไทยในระดับท้องถ่ินภายใต้
ขีดความสามารถของกลุ่มวิสาหกิจชุมชน รวมทั้งใช้เป็น
แนวทางเบื ้องต้นในการส่งเสริมให้นักศึกษาสาขาวิชา
การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน 
ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมร่วมกับชุมชน รวมทั้ง
บูรณการร่วมกับการเรียนการสอนในรายวิชาการจัดการ
ตลาดให้นักศึกษาได้เรียนรู้กระบวนการคิดและวิเคราะห์
เกี่ยวกับปัญหาและแนวทางแก้ไขอันจะเป็นประโยชน์ต่อ
สังคมต่อไป 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 ปัจจัยส่วนผสมการตลาด    
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด (Marketing 

Mix) ถือเป็นหัวใจสำคัญของการบริหารการตลาดให้
ประสบความสำเร็จได้ โดยนิยามของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดพบมีหลากหลาย เช่น เป็นแนวทางการ
ดำเนินงานของธุรกิจเพื ่อตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้ากลุ่มเป้า หมาย รวมถึงช่องทางการเข้าถึงสินค้าและ

บริการที ่ความสะดวกและรวดเร็วของลูกค้า (Wu & Li, 
2018;  Teviana et al., 2018) นอกจากน้ี ป ัจจ ัยส่วน
ประสมทางการตลาดยังหมายถึง เครื่องมือทางการตลาด
ที่สามารถควบคุมการตอบสนองความต้องการ และการ
สร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า รวมทั้งควรมีอิทธิพลโน้ม
น้าวปัจจัยภายในของลูกค้าในด้านความต้องการผลิตภัณฑ์
ของธุรกิจ  ด้านองค์ประกอบของส่วนผสมทางการตลาด 
ที ่จ ัดว่าเป็นตัวกระตุ ้นทางการตลาดที ่ส ่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า ประกอบด้วย 4 ด้าน (Novela et 
al., 2018; Wu & Li, 2018) ดังน้ี 1) ผลิตภัณฑ์ (Product) 
เป็นลักษณะบางประการของผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลโดยตรงต่อ
พฤติกรรมของลูกค้า  2) ราคา (Price) เป็นมูลค่าของ
สินค้าและบริการในรูปตัวเง ินที ่ลูกค้าจะต้องจ่าย  ซึ่ง
องค ์ประกอบนี ้จะเป็นองค์ประกอบที ่สำคัญในการ
ตัดสินใจซื้อของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ในทางการตลาดการ
กำหนดราคาสินค้าและบริการ ควรคำนึ่งถึงปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น ระดับคุณค่าท่ีลูกค้าได้รับจากสินค้าและบริการ ระดับ
ของต้นทุนสินค้าที่เกี่ยวข้องกับระดับการแข่งขันปัจจุบัน 
ระดับความเข้มแข็งของเศรษฐกิจและการเมืองปัจจุบัน  
3) การจัดจำหน่าย (Place) คือ สถานที่ให้บริการรวมทั้ง
ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและบริการ ที่ง่ายต่อการ
เข้าถึงของลูกค้าท่ีจะเข้ามาใช้บริการ และ 4) การส่งเสริม
การขาย (Promotion) เป็นการติดต่อสื ่อสารเกี ่ยวกับ
ข้อมูลระหว่างลูกค้ากับธุรกิจภายใต้วัตถุประสงค์ของธุรกิจ
ที่ต้องการส่งเสริมให้ลูกค้าเกิดทัศคติและพฤติกรรมการ
บริโภคที่ดีกับสินค้าและบริการ  

 
2.2 แนวคิดประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด 

แนวคิดนี้มีความจำเป็นในการดำเนินธุรกิจ โดย
อาศัยปัจจัยการสื่อสารการตลาดต่าง ๆ เพ่ือส่งสื่อกลยุทธ์
ทางการตลาดให้ผู้บริโภคได้เกิดความเข้าใจและยอมรับใน
กระบวนการสื่อสารทางการตลาดเพื่อให้สามารถสื่อสาร
ไปยังผู้บริโภคได้ในทันที  โดยพฤติกรรมผู้บริโภคที่สะท้อน
กลับมาเป็นสิ่งที่แสดงให้นักการตลาดเห็นถึงประสิทธิภาพ
ของการสื่อสารการตลาดที่เกิดขึ้น และสามารถประเมิน
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดได้ โดย Pergelova 
et al. (2008) ได้นิยาม ประสิทธิภาพการสื ่อสารทาง
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การตลาด หมายถึง การวางแผนทางการตลาดโดยใช้การ
สื่อสารหรือเครื่องมือสารที่หลากหลายเชิงบรูณาการ อาทิ
เช่น การแจ้งข้อมูลข่าวสาร การกระตุ้นจูงใจ การระลึกถึง 
ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในแต่ละด้านมีความเหมาะสม 
และยังรวมถึงการสร้างความสามารถในการดำเนิน
กิจกรรมทางการตลาดที่จะสื่อสารเพื่อสร้างความเข้าใจ
และการยอมรับระหว่างธุรกิจกับลูกค้า โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อให้เกิดการตอบสนองจากกลุ่มเป้าหมายตรงตามตาม
วัตถ ุประสงค์ของธ ุรก ิจ  ซ ึ ่งแนวค ิดของ  Cutlip and 
Center (1978) ที่ได้กล่าวถึงการติดต่อสื ่อสารระหว่าง
บุคคลหรือเป็นกลุ่มรวมทั้งการติดต่อสื่อสารมวลชนเพ่ือให้
เกิดประสิทธิภาพ ซึ ่งในการสื ่อสารควรยึดหลักการ 7 
ประการ ดังนี ้ ความน่าเชื ่อถือ (credibility) เป็นการที่
ธ ุรก ิจซ ึ ่ง เป ็นแหล่งข ่าวสารต้องมีความตระหนักใน
ความรู้สึกของลูกค้า ความเหมาะสม (context)  เป็นการ
สื ่อสารทางการตลาดจะต้องเหมาะสมกับความเป็นจริง
ของสังคม เน้ือหาสาระ (content) ข่าวสารทางการตลาด
จะต้องสอดคล้องไม่ขัดต่อค่านิยม วัฒนธรรมและประเพณี
ของชุมชน ความชัดเจน (clarity) ข้อมูลข่าวสารทาง
การตลาดที่ใช้ต้องเป็นภาษาที่ง่าย เพ่ือความเข้าใจตรงกัน
ระหว่างธุรกิจกับลูกค้า ความต่อเน่ืองและความสม่ำเสมอ 
(continuity and consistency) จะต้องมีความต่อเนื่อง
ในการส่งข้อมูลข่าวสารของธุรกิจ คือ ต้องมีการส่งตาม
ความเหมาะสมเพ่ือเตือนความทรงจำของลูกค้า ช่องทาง
ในการสื ่อสาร (channels) ต้องเลือกใช้ช่องทางในการ
สื่อสารที่ลูกค้ามีใช้อยู่ปัจจุบัน และเป็นช่องทางที่มีความ
น่าเช ื ่อถือได้ ขีดความสามารถของลูกค้า ต้องคำถึง
ความสามารถของลูกค้าว่ามีขีดความสามารถในการรับ
และเข้าใจในข้อมูลข่าวสารน้ันมากน้อยเพียงใด ด้าน
องค์ประกอบของประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด 
จ ัดว ่าเป ็นตัวกระตุ ้นทางการตลาดที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อ
กระบวนการตัดสินใจซื้อของลูกค้า แบ่งออกเป็น 4 ด้าน 
ได้แก่ ความเหมาะสม (Context) ช่องทางการนำเสนอ 
(Channel) ความชัดเจน (Clear) และความสม่ำเสมอ 
(Consistency) 

2.3 แนวคิดการรับรู้ 

คุณค่าท่ีรับรู้เป็นอีกหน่ึงปัจจัยทางจิตวิทยาของ
ลูกค้าที่มีอิทธิพลต่อการได้เปรียบในด้านการแข่งขันขัน
ของสินค้าและบริการ เน่ืองจากสนับสนุนให้เกิดพฤติกรรม
ในการเลือกซื้อสินค้า และความพึ่งพอใจ กระทั่งเกิดเป็น
ความภักดีต่อสินค้าในที่สุด ซึ่งเป็นสิ่งที่ทุกธุรกิจคาดหวัง
เป ็นอย ่างย ิ ่ ง  ด ้านน ิยาม ค ุณค ่าท ี ่ ร ับร ู ้  หมายถึง 
อรรถประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับเมื่อเปรียบเทียบกับต้นทุน
ทั้งหมด รวมทั้งต้นทุนอื่นที่เป็นองค์ประกอบของการซื้อที่
ลูกค้าต้องจ่ายเพิ่มและลูกค้าต้องมีความรู้สึกพึงพอใจใน
ส ิ น ค ้ า ห ร ื อ บ ร ิ ก า ร  ( Cuomo & Foroudi, 2020) 
เช่นเดียวกับ Zeithaml (1988) ได้รายงานไว้ว่า คุณค่าท่ี
รับรู้เป็นความแตกต่างระหว่างผลประโยชน์ที่ลูกค้าได้รับ
จากการบริโภคสินค้าเปรียบเทียบกับต้นทุนที่ต้องจ่ายไป 
สอดคล้องกับ Chen and Dubinsky (2003) ได้รายงาน
ไว้ว่า คุณค่าท่ีรับรู้ คือ ผลจากการประเมินการตอบสนอง
ส่วนบุคคลจากคุณ ประโยชน์ที่ได้รับในการใช้สินค้าหรือ
บริการ ซึ ่งคุณประโยชน์นี ้เป็นผลจากการเปรียบเทียบ
ระหว่างประโยชน์ที่ได้รับโดยรวมกับต้นทุนที่ต้องจ่ายไป 
ด้านการสังเคราะห์องค์ประกอบของคุณค่าที ่ร ับรู้จาก
บทความทางด้านวิชาการที่เกี่ยวข้อง พบว่า องค์ประกอบ
ของคุณค่าท่ีรับรู้ (Guney & Giraldo, 2019; Foroudi et 
al., 2019) ประกอบด้วย4 ด้าน คือ คุณค่าการใช้งาน 
(functional value) คุณภาพสินค้า (product quality) 
ราคาสมเหตุสมผล (reasonable price) และ 
คุณค่าทางสังคม (social value)  
2.4 แนวคิดความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ เป็นความรู้สึกทางปัจจัยภายใน
ของผู้บริโภคว่าเพียงพอหรือไม่เพียงพอเมื่อเปรียบเทียบ
การลงทุนลงแรงของผู้บริโภค รวมทั้งการประเมินปัจจัย
ภายในที่เกิดหลังจากการบริโภคสินค้าและบริการ และยัง
หมายถึงระดับการตอบสนองทางอารมณ์ต่อการบริโภค
สินค้าและบริการ นอกจากนี้ความพึงพอใจ ยังเป็นระดับ
การตอบ สนองความต้องการพ้ืนฐานของลูกค้าท้ังทางด้าน
ร่างกายและจิตใจ รวมถึงการตอบสนองตามความคาดหวัง
ที่ต้ังเอาไว้ ผ่านการเปรียบเทียบกันระหว่างประสบการณ์
ที่ได้รับและมาตรฐานภายในใจของผู้บริโภค ซึ่งเป้าหมาย
ในการวัดความพึงพอใจสามารถสามารถแบ่งได้ 2 ส่วน 
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คือ ความพึงพอใจแบบภาพรวม เป็นความพึงพอใจต่อ
สินค้าหรือบริการนั ้น ๆ ในภาพรวม และความพึงพอใจ
แบบจำเพาะในการแลกเปลี ่ยนเป็นความพึงพอใจต่อ
สินค้าหรือบริการภายใต้ประสบการณ์การบริโภคแต่ละ
ครั้งหลังจากได้รับประสบการณ์ทันที ด้านองค์ประกอบ
ของความพึ ่งพอใจแนวคิดทฤษฎีองค์ประกอบคู ่ ได้
รายงานไว้ว่า ความพึงพอใจอาจแบ่งเป็นองค์ประกอบ
ต่างๆ ผ่านการจัดองค์ประกอบของคุณสมบัติที่ให้ประเมิน
ความพึงพอใจ ทั ่วไปของการบริโภค (Mi et al., 2019; 
Al-Karaghouli et al., 2020) ดังนั ้นองค์ประกอบของ
ความพึงพอใจจึงประกอบ ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ ด้านสถานที่ 
ด้านบุคลากร ด้านคุณภาพสินค้าและบริการ และด้านการ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Fernandes & 
Solimun, 2018; Novela et al., 2018)  
2.5 ความสัมพันธ์ของปัจจัยตามกรอบแนวคิดการวิจัย 

ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด (MM) คุณค่าท่ีรับรู้ (CPV) ความพึงพอใจ (CST) 
และประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด (MCI) พบว่า  
การดำเนินกิจกรรมส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจ 
ถือเป็นการสร้างคุณค่าการรับรู ้ด้านบวกแก่ธุรกิจ โดย
ผู ้บริโภคสามารถรับรู ้คุณค่าดังกล่าวผ่านตัวสินค้าและ
บริการที ่ธ ุรกิจสร้างข้ึน (Wekeza & Sibanda, 2019) 
นอกจากน้ีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดยังมีผลด้าน
บวกต่อการสร้างความพึงพอใจของลูกค้า (Crowley-
Murphy,1996) และการเกิดประสิทธิภาพการสื่อสารทาง
การตลาด (Elrod & Fortenberry, 2018)  ดังนั ้น จาก
รายงานการวิจัยข้างต้นในด้านความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาด (MM) คุณค่าที ่ร ับร ู ้ (CPV) 
ความพึงพอใจ (CST) และประสิทธิภาพการสื่อสารทาง
การตลาด (MCI)  จ ึงนำมาสู ่แนวทางเบื ้องต้นในการ
กำหนดสมมติฐานการวิจัยเพื่อเป็นข้อเสนอความสัมพันธ์
เชิงทฤษฎีอันนำไปสู่การพิสูจน์ในเชิงประจักษ์ได้ จำนวน 
5 ข้อ (รูปที่ 1) ดังน้ี   
สมมุติฐานการวิจัย 

ข้อท ี ่  1 ป ัจจ ัยส่วนผสมทางการตลาด (MM) มี
อ ิทธ ิพลต่อป ัจจัยคุณค่าท ี ่ร ับร ู ้  (CPV) ของล ูกค ้าใน
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน  

ข้อท ี ่  2 ป ัจจ ัยส ่วนผสมทางการตลาด (MM) มี
อ ิทธิพลต่อปัจจัยความพึงพอใจ (CST) ของลูกค้าใน
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน   

ข้อท ี ่  3 ปัจจ ัยส ่วนผสมทางการตลาด (MM) มี
อิทธิพลต่อปัจจัยประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด 
(MCI) ของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดน่าน  

ข้อที่ 4 ปัจจัยคุณค่าท่ีรับรู้ (CPV) มีอิทธิพลต่อปัจจัย
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด (MCI) ของลูกค้า
ในผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน  

ข้อที ่ 5 ปัจจัยความพึ่งพอใจ (CST) มีอ ิทธิพลต่อ
ปัจจัยประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด (MCI) ของ
ลูกค้าในผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
น่าน  

 
 

 
 

 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ นักท่องเท่ียวที่เข้ามาในจังหวัดน่าน 

โดยอ้างอิงข้อมูลนักท่องเที่ยวจากสำนักงานสถิติจังหวัด
น่าน พ.ศ. 2560 จำนวน 223,874 คน (สำนักงานสถิติ
จ ังหวัดน่าน , 2561) กำหนดกลุ ่มตัวอย ่างและขนาด
ตัวอย่าง โดยใช้วิธีการจากตาราง Taro Yamane จำนวน 
400 ใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและยอมให้มีค่า
คลาดเคลื่อนที่ระดับความเชื่อมั่น 95%  
     3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม
โดยแบ่งออกได้ 5 ระดับ ดังน้ี ระดับที่ 1 เป็นข้อมูลด้าน
ประชากรศาสตร์และข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
7 ข้อคำถาม ระดับที ่2 เป็นคำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนผสม
การตลาด (MM) ผู้วิจัยปรับใช้มาตรวัดตัวแปรของ Wu & 

คุณค่าที่รับรู ้

ส่วนผสมทาง
การตลาด  

ความพึงพอใจ 
ของลูกค้า 

ประสิทธิภาพการส่ือสาร
ทางการตลาด 

H1 

H2 

H3 
H4 

H5 
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Li (2018) Teviana et al. (2018) ซ ึ ่ ง ไ ด้ จ ำ แ น ก
องค์ประกอบของส่วนผสมการตลาด (MM) ออกเป็น 4 
ด้าน จำนวน 20 ข้อคำถาม ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ (MM1) ราคา 
(MM2) ช่องทางการจัดจำหน่าย (MM3) และการส่งเสริม
การตลาด (MM4) ระดับที่ 3 เป็นคำถามเกี่ยวกบัคุณค่าท่ี
รับรู้ ซึ่งผู้วิจัยปรับใช้มาตรวัดตัวแปรของ Cuomo and 
Foroudi (2020) และ Zeithaml (1988) โดยจำแนก
องค์ประกอบคุณค่าท่ีรับรู้ (CPV) ออกเป็น 4 ด้าน จำนวน 
20 ข้อคำถาม ได้แก่ ราคาสมเหตุสมผล (CPV1) คุณภาพ
สินค้า (CPV1) คุณค่าในการใช้งาน (CPV3) และคุณค่า
ทางสังคม (CPV4)  ระดับที่ 4 คำถามเกี ่ยวกับความพึง
พอใจ ซึ ่งผ ู ้ว ิจัยปรับใช้มาตรวัดตัวแปรของ  Mi et al. 
(2019) แ ล ะ  Al-Karaghouli et al. (2020) จ ำ แ น ก
องค์ประกอบความพึงพอใจ (CST) ออกเป็น 4 ด้าน 
จำนวน 20 ข้อคำถาม ได้แก่ ความสะดวกที่ได้รับบริการ 
(CST1) การประสานงานด้านการบริการ (CST2) ความ
สนใจของผู ้ให้บริการ (CST3) และข้อมูลสินค้า (CST4) 
และ ระดับที่ 5 เป็นคำถามเกี ่ยวกับประสิทธิภาพการ
สื่อสารทางการตลาด  ใช้มาตรวัดตัวแปรของ Pergelova 
et al. (2008) แ ล ะ  Cutlip and Center (1978) โ ด ย
จำแนกองค์ ประกอบของประสิทธิภาพการสื ่อสารทาง
การตลาด (MCI)  ออกเป็น 4 ด้าน จำนวน 20 ข้อคำถาม 
ได ้แก่ ความเหมาะสม (MCI1) ช ่องทางการนำเสนอ 
(MCI2) ความชัดเจน MCI3) และความสม่ำเสมอ (MCI4) 
ส่วนข้อคำถามในระดับที ่ 2-5 ใช้แบบสอบถามชนิด
ตรวจสอบรายการ (Check List) ชนิดมาตราส่วนประมาณ
ค่า 5 ระดับ (Rating Scale) โดยผู้วิจัยได้ทำการตรวจสอบ
คุณภาพของเครื่องมือ ได้แก่ การตรวจสอบความตรงเชิง
เนื้อหาโดยผู้เชียวชาญ จำนวน 6 ท่าน (IOC>0.50) และ
ผลการตร วจ  สอบความ เท ี ่ ย ง  (Reliability) ขอ ง
แบบสอบถามก่อนนำไปใช้จริง จำนวน 50 ตัวอย่าง และ
ข้อมูลที่เก็บจริงของกลุ่มผู้ใช้บริการ จำนวน 400 ตัวอย่าง 
(n=400) ผลการวิเคราะห์ความเที่ยงของข้อมูล พบว่า ข้อ
คำถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยค่าครอนแบคอัลฟา 
(Cronbach’s Alpha) ของแต่ละตัวแปรแฝงอยู่ระหว่าง 
0.738 ถึง 0.788 ซึ่งมากกว่า 0.70 การเก็บรวบรวมข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่าง คือ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 

400 คน ในช่วงระหว่างเดือน พฤศจิกายน 2562 ถึง 
กุมภาพันธ์ 2563 โดยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญ
จากน้ันนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการในข้ันตอนวิเคราะห์ผล
ต่อไป 
การวิเคราะห์ข้อมูล 

วิเคราะห์ข้อมูลด้านประชากรศาสตร์และข้อมูล
ทั่วไปของตัวอย่างกลุ่มเป้าหมาย โดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าความถ่ี  ค่าร้อยละ ค่าความเบ้ ค่า
ความโด่ง ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์แบบเพียร์สัน และ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันและตรวจสอบความ
สอดคล้องระหว่างรูปแบบเชิงสมมติฐานกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์โดยวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  
  
4. ผลการวิจัย  

4.1 การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนา  
โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 

คิดเป็นร้อยละ 79.3 และเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
20.8 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 
35.5  มีการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 46.3 
สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 32.8 ประกอบอาชีพ
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 36.5 มีระดับรายได้
อยู ่ระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 28.7 
ด้านภูมิลำเนาส่วนใหญ่อยู ่ในภาคกลาง คิดเป็นร้อยละ 
49.8  

4.2 องค์ประกอบของรูปแบบความสัมพันธ์โครง 
สร้างเชิงเส้น  

องค ์ประกอบของร ูปแบบความส ัมพ ันธ์
โครงสร้างเชิงเส้น ประกอบด้วย ตัวแปรแฝงภายนอก 1 
ตัว คือ ปัจจัยส่วนผสมการตลาด (MM) มีตัวแปรสังเกตได้ 
ดังนี ้ ผลิตภัณฑ์ (MM1, CR=0.741, AVE=0.878) ราคา 
(MM2 , CR=0.744, AVE=0.918) และช ่องทางการจัด
จำหน่าย (MM3, CR.=0.743, AVE=0.883) ส่วนตัวแปร
แฝงภายในมี 3 ตัว คือ ปัจจัยคุณค่าท่ีรับรู้ (CPV) มีตัวแปร
สังเกตได้ ดังนี ้ ราคาสมเหตุสมผล (CPV1, CR=0.856, 
AVE=0.976)  ค ุ ณ ภ า พ ส ิ น ค ้ า  ( CPV2, CR=0.874, 
AVE=0.844) การใช้งาน (CPV3, CR=0.80, AVE=0.898) 
และทางส ังคม  (CPV4, CR=0.82, AVE=0 .932) ปัจจัย
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ความพึงพอใจ (CST) มีตัวแปรสังเกตได้ ดังนี ้ ความ
สะดวกที่ได้รับบริการ (CST1, CR=0.723, AVE=0.852) 
การประสานงานของการบร ิการ (CST2 , CR=0.745, 
AVE=0.818) และความสนใจของผู ้ให้บร ิการ (CST3, 
CR=0.763, AVE=0.806) ประสิทธิภาพการสื ่อสารทาง
การตลาด (MCI) มีตัวแปรสังเกตได้ ดังน้ี ความเหมาะสม 
(MCI1, CR=0.825, AVE=0.985) ช่องทางการนำเสนอ 
(MCI2, CR=0.832, AVE=0 .887)  และ  ความช ั ด เ จน 
(MCI3, CR=0.843, AVE=0.998) (รูปที่ 2) 

4.3 รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้น 
รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นที่พัฒนาขึ้นมี

ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ ซึ่งพิจารณาจากค่า
ดัชนีความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล ดังนี้ ค่าสถิติส
แควร์ (Chi-Square:X2) เท่ากับ 0.142 ค ่าไค-สแควร์
ส ัมพันธ์(X2/df) เท่ากับ1.232 ค ่าดัชนีวัดระดับความ
สอดคล้องกลมกลืน (GFI) เท่ากับ 0.980 ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องกลมกลืนที่ปรับแก้ (AGFI) เท่ากับ 0.957 
ค่าดัชนีรากค่า เฉลี่ยกำลังสองของการประมาณค่าความ
คาดเคลื ่อน (RMSEA) เท่ากับ 0.024 และ ค่าดัชนีวัด
ความสอดคล้องกลมกลืนเชิงสัมพัทธ์ (CFI) เท่ากับ 0.999 
ส่วนผลการศึกษาโมเดลโครงสร้าง SEM ของปัจจัยเชิง
สาเหตุท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อประสิทธ ิภาพการส ื ่อสารทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
น่านกับข้อมูลเชิงประจักษ์โดยการเชื ่อมค่าความคาด
เคล ื ่อน พบว่า ป ัจจ ัยประส ิทธ ิภาพการส ื ่อสารทาง
การตลาด (MCI) ของกลุ ่มตัวอย่างได้ร ับอ ิทธิพลรวม 
(Total Effects; TE) จากปัจจัยคุณค่าที่รับรู้ (CPV) มีค่า
อิทธิพลทางบวกสูงสุด  เท่ากับ 0.429 (p<001,CR>±2.58) 
รองลงมา คือ ปัจจัยประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด 
(MCI) และปัจจัยความพึ่งพอใจ (CST) ซึ ่งมีค่าอิทธิพล
ทางบวก เท่ากับ 0.402 (p < 0.01,CR>±2.58) และ 0.368 
(p < 0.01, CR>±2.58)  ตามลำดับ เมื่อพิจารณาแยกตาม
อิทธิพลทางตรง พบว่า ปัจจัยคุณค่าท่ีรับรู้ (CPV) ของกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้รับอิทธิพลทางตรง (Direct Effects; DE) ปัจจัย
ส่วนผสมการตลาด (MM) สูงสุด มีค่าอิทธิพลทางบวก 
เท่ากับ 0.429 (p<0.01, CR>±2.58) รองลงมา คือ ปัจจัย
ความพึ่งพอใจ (CST) และปัจจัยประสิทธิภาพการสื่อสาร

ทางการตลาด (MCI) ซึ ่งมีค ่าอิทธิพลทางบวก เท่ากับ 
0.368 และ 0.187 (p<0.01, CR>±2.58) สำหรับอิทธิพล
ท า ง อ ้ อ ม  ( Indirect Effects; DE) พ บ ว ่ า  ป ั จ จั ย
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด (MCI) ของกลุ่ม
ต ัวอย ่างได ้ร ับอ ิทธ ิพลทางอ ้อมจากปัจจ ัยส ่วนผสม
การตลาด (MM)  มีค่าอิทธิพลทางบวก เท่ากับ .215 (p < 
0.01, CR >±2.58)  ในขณะที่ปัจจัยความพึ่งพอใจ (CST) 
และปัจจัยคุณค่าท่ีรับรู้ (PV) ของกลุ่มตัวอย่างไม่มีอิทธิพล
ทางอ้อมต่อประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด (MCI)  

4.4 ผลการทดสอบสมมุติฐานการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ความสอดคล้องกลมกลืนของโมเดล

การวัดแต่ละตัวแปรแฝงในรูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้าง
เชิงเส้นของปัจจัยเชิงสาเหตุที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพ
การสื่อสารทางการตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจ
ชุมชนจังหวัดน่านกับข้อมูลเชิงประจักษ์  โดยการเชื่อมค่า
ความคาดเคลื่อน พบว่า ค่าดัชนีสำคัญทั้ง 6 ค่า เป็นไป
ตามเกณฑ์การยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) หรือปฎิเส
ธการยอมรับสมมติฐานหลัก (H0) เมื่อพิจารณาสมมุติฐาน
ในแต่ละข้อ โดยใช้ค่าพารามิเตอร์แต่ละเส้นโดยใช้กฎหัว
แม ่ม ือ (Schumacker & Lomax, 2010) โดยใช ้ เกณฑ์
การพิจารณาจากค่า critical ratio (CR) หรือสถิติค่าที (t-
test) ที่ใช้ทดสอบ โดยค่าพารามิเตอร์จะมีค่าแตกต่างจาก
ศูนย์ (p < 0.05, CR>±1.96) เมื ่อค่าสัมบูรณ์ของสถิติ
ท ดส อ บ ที  (CR) ม า ก ก ว ่ า  ±1.96 (CR>±1.96) หรื อ 
ค ่าพารามิเตอร์จะมีค ่าแตกต่างจากศูนย์ (p < 0.01 , 
CR>±2.58) เมื ่อค่าสัมบูรณ์ของสถิติทดสอบที (t-test) 
มากกว่า ±2.58 (CR>±2.58) ผลการศึกษา พบว่า ยอมรับ
สมมุติฐานการวิจัยที่ 1-4 และปฏิเสธสมมุติฐานการวิจัยที่ 
5 ดังนี้ ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (MM) มีอิทธิพลต่อ
ปัจจัยคุณค่าท่ีรับรู้ (CPV) ของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือ
ของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน ยอมรับสมมุติฐานที่ 1 
(p<0.01,CR>±2.58) ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาด (MM) 
มีอิทธิพลต่อปัจจัยความพึงพอใจ (CST) ของลูกค้าใน
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน ยอมรับ
สมมุติฐานที่ 2 (p<0.01, CR>±2.58) ปัจจัยส่วนผสมทาง
การตลาด (MM) มีอิทธิพลต่อปัจจัยประสิทธิภาพการ
สื่อสารทางการตลาด (MCI) ของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
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มือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน ยอมรับสมมุติฐานที่ 3 
(p<0.01, CR>±2.58) ปัจจัยคุณค่าท่ีรับรู้ (CPV) มีอิทธิพล
ต่อปัจจัยประสิทธิภาพการสื ่อสารทางการตลาด (MCI) 
ของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
น่าน ยอมรับสมมุติฐานที่ 4 (p<0.01, CR>±2.58) ปัจจัย
ความพ่ึงพอใจ (CST) มีอิทธิพลต่อปัจจัยประสิทธิภาพการ
สื่อสารทางการตลาด (MCI) ของลูกค้าในผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
มือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน ยอมรับสมมุติฐานที่ 5 
(p>0.01, CR>±2.58) 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

5.1 อภิปราย  
ผ ู ้ ว ิจ ัยม ีประเด ็นในการอภ ิปรายผลตาม

สมมติฐาน 
การวิจัย ทั้ง 5 สมมติฐาน ดังต่อไปน้ี ปัจจัยส่วนผสมทาง 
การตลาดมีอิทธิพลทางตรงต่อคุณค่าที่รับรู้ของลูกค้าใน
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน พบว่า 
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 1 ที่ต้ังไว้ (p<0.01) ซึ่ง
สาเหตุเป็นเพราะว่าธุรกิจ คือ กระบวนการที่ก่อให้เกิดการ
ผลิตสินค้าหรือบริการ เมื่อธุรกิจได้ก่อตั้งขึ้นมาย่อมตอ้งมี
กิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคา 
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการส่งเสริมการตลาดซึ่ง
เรียกว่า การส่วนผสมทางการตลาด ส่งผลต่อพฤติกรรม
ผู้บริโภค ซึ่งเป็นลักษณะปัจเจกบุคคล กลุ่มบุคคล หรือ
องค์การ รวมทั ้งกระบวนการที ่พวกเขาเหล่านั ้นใช้
เลือกสรร รักษา และกำจัดสิ่งที่เกี่ยวกับสินค้าและบริการ
ผ่านประสบการณ์หรือแนวคิดเพื ่อสนองความต้องการ 
และผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี ้มีต่อผู ้บริโภคและ
ส ั ง ค ม  ( Fernandes & Solimun,  2018; Guney & 
Giraldo, 2019) ดังนั ้น ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดที่
ธุรกิจพัฒนาขึ้นหรือนำมาประยุกต์ใช้ มีความจำเป็นต้อง
ติดตามและเข้าใจคุณค่าที ่ร ับรู ้ของลูกค้าในสินค้าและ
บริการ เนื่องจากคุณค่าที่รับรู้เป็นปัจจัยทางจิตวิทยาของ
ผู้บริโภคที่มีอิทธิพล และนำมาซึ่งการได้เปรียบในด้านการ
แข่งขันทางการตลาดของสินค้าและบริการ สนับสนุนให้
เกิดพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินค้า กระทั่งเกิดเป็นความ
ภักดีต่อสินค้าในที่ส ุด (Haliso & Ifijeh, 2020) และยัง

สอดคล้องกับงานวิจัยของหลายท่าน เช่น งานวิจัยของ 
Guney & Giraldo (2019) และ  Foroudi et al. (2019) 
นอกจากนั้นปัจจัยคุณค่าที ่รับรู้ของลูกค้าในสินค้าและ
บริการ ยังมีอิทธิพลทางตรงต่อประสิทธิภาพการสื่อสาร
ทางการตลาดของลูกค้าในผล ิตภ ัณฑ์ผ ้าทอมือของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการ
วิจัยข้อที่ 4 ที่ตั้งไว้ (p<0.01) ซึ่งสาเหตุอาจเนื่องมาจาก 
คุณค่าที่ร ับร ู ้ของลูกค้าในสินค้าและบริการผ่านช่อง
ทางการสื ่อสารทางการตลาดที่มีประสิทธิภาพถือเป็น
หัวใจสำคัญต่อการดำเนินธุรกิจทั้งในปัจจุบันและอนาคต 
ซึ ่งธุรกิจที ่จะประสบความสำเร ็จไม่ได้มาจากจำนวน
ผู้บริโภคใหม่แต่เป็นการรักษาฐานผู้บริโภคเดิมให้เติบโต
ขึ้นเรื่อยๆ ผู้บริโภคเป็นเหตุผลเดียวที่ทำให้ธุรกิจสามารถ
สร้างสถานประกอบการ จ้างพนักงาน ผลิตสินค้า หรือมี
ส่วนร่วมในทุกกิจกรรมทางธุรกิจ หากปราศจากผู้บริโภค
แล้วก็คงไม่สามารถดำเนินธุรกิจต่อไปได้ เช่นเดียวกับการ
สร้างประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดเพื ่อส่งมอบ
คุณค่าของสินค้า หรือบริการจากธุรกิจสู่ผู้บริโภคจึงเป็นสิง่
สำคัญที่ทำให้ผู้บริโภคเกิดความไว้วางใจอย่างต่อเน่ือง จน
กลายเป็นความภักดีและส่งผลให้ผู้บริโภคคนนั้นกลายมา
เป็นผู้บริโภคประจำในที่สุด ซึ่งสินค้าหรือบริการที่องค์กร
ธุรกิจนำเสนอต่อผู้บริโภคควรประกอบข้ึนมาด้วยคุณค่าที่
หลากหลาย นอกจากนั้น ปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมี
อิทธิพลทางตรงต่อความพึ่งพอใจของลูกค้าในผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน ซึ่งเป็นไปตาม
สมมติฐานการวิจัยข้อที่ 2 ที่ตั้งไว้ (p<0.01) สาเหตุอาจ
เน่ืองมาจากการสร้างความพ่ึงพอใจให้เกิดแก่ลูกค้า ได้ถูก
บ่งชี้ว่าเป็นหนึ่งในส่วนประกอบที่สำคัญที่สุดในการที่จะ
ได้มาซึ่งความได้เปรียบทางการแข่งขัน และยังใช้เป็นตัว
บ่งชี้ที่สำคัญในการสร้างความตั้งใจและการกลับมาซื้อซ้ำ
ของลูกค้าซึ่งความพึ่งพอใจที่เกิดขึ้นกับผู้บริโภคเป็นการ
ประเมินโดยรวมของผู้บริโภคต่ออรรถประโยชน์ของ 
สินค้าและบริการ โดยต้ังอยู่บนพ้ืนฐานการรับรู้จากการใช้
บริโภคสินค้าและบริการ กล่าวโดยสรุป คือ ความพ่ึงพอใจ
ที ่ เก ิดข ึ ้นผ ู ้บร ิโภคสามารถรับร ู ้ ได ้จากผลล ัพธ ์หรือ
ผลประโยชน์ที่ผู้บริโภคได้รับเมื่อเทียบกับต้นทุนทั้งหมด 
(Fernandes & Solimun, 2018; Novela et al., 2018) 
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เช ่นเดียวกับปัจจัยส่วนผสมทางการตลาดมีอิทธ ิพล
ทางตรงต่อปัจจัยประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด
ของลูกค้าในผลิต ภัณฑ์ผ ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชน
จังหวัดน่าน ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 3 ที่ต้ัง
ไว้ (p<0.01) ซึ่งจากผลการศึกษาตามสมมติฐานการวิจัย
ข้อที่ 3 ชี ้ให้เห็นถึงบทบาทและความสำคัญของปัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด ซึ่งเป็นองค์ประกอบที่สำคัญใน
การดำเนินงานของธุรกิจ และยังเป็นปัจจัยที่ธุรกิจสามารถ
ควบคุมได้ จำเป็นอย่างย่ิงที่ธุรกิจจะต้องสร้างส่วนประสม
การตลาดที่เหมาะสมและสอดคล้องกับการวางกลยุทธ์
ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ (Product) 
การจัดจำหน่าย (Place) การกำหนดราคา (Price) การ
ส่งเสริมการตลาด (Promotion) (Paniandi et al., 2018) 
ซึ่งส่วนประกอบทั้ง 4 ตัวน้ี ทุกตัวมีความเกี่ยวพันกันและ
มีความสำคัญเท่าเทียมกัน เพ่ือให้สามารถตอบสนองความ
ต้องการของเป ้าหมายทางการตลาด ค ือ ผ ู ้บร ิโภค 
เช่นเดียวกับการสื่อสารทาง การตลาด ซึ่งทำหน้าที่เป็น
ตัวกลางเชื่อมโยงระหว่างลูกค้ากับธุรกิจ การติดต่อสื่อสาร
ที่มีประสิทธิภาพ จะสามารถโน้มน้าวพฤติกรรมของผู้รับ
ข่าวสาร ให้เกิดการยอมรับ และปฏิบัติตามได้ ด้วยเหตุที่
นักการตลาดจำเป็นต้องสื ่อสารกับลูกค้าเพื่อให้เกิดการ
ยอมรับ และตัวสินใจซื้อสินค้าและบริการที่เสนอขาย (Wu 
& Li, 2018; Paniandi et al., 2018) และความพึงพอใจ
มีอิทธิพลทางตรงต่อปัจจัยความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรง
ต่อปัจจัยประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดของลูกค้า
ในผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่านซึ่ง
เป็นไปตามสมมติฐานการวิจัยข้อที่ 5 ที่ตั ้งไว้ (p>0.05) 
สาเหตุอาจเนื่องมาจากการสร้างความพึงพอใจให้เกิดแก่
ลูกค้าในผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัด
น่าน อาจมีความจำเป็นต้องอาศัยทั ้งความใส่ใจและ
ระยะเวลาในการดำเนินงาน นอกจากน้ันความพึงพอใจยัง
เป็นรากฐานที่ทำให้เกิดความไว้วางใจเป็นปัจจัยที่แสดงถึง
ความสัมพันธ์ระหว่างกันและกันบุคคลมีความมั่นใจ ความ
ไว้ใจจะช่วยลดความไม่แน่นอน ความเสี ่ยงและความ
ระมัดระวังของกระบวนการความคิดที่มีต่อสินค้าหรืออาจ
หมายถึงการที่ผู้บริโภคมีความเชื่อถือต่อนักการตลาดว่า
เป็นคนที่น่าเชื่อถือและมีความซื่อสัตย์  สำหรับพนักงาน

ขายน ั ้น  ผ ู ้บร ิ โภคม ีความเช ื ่อม ั ่ นในความจร ิ ง ใจ
ตรงไปตรงมาและมีความรับผิดชอบต่อคำพูดที ่ม ีต่อ
ผู้บริโภค ดังนั้นนักการตลาดที่ต้องการจะสร้างความพึง
พอใจกับผู้บริโภคจะต้องรักษาและซื่อสัตย์ต่อคำพูดของ
ตนเอง ตลอดจนยึดมั่นในคำสัญญาที่มีต่อผู้บริโภคให้ได้ 
ซึ่งความเชื่อถือจะมีอยู่ถ้าฝ่ายหน่ึงมีความมั่นใจในความน่า
เชื่อ ถือและความซื่อสัตย์ของอีกฝ่าย 

 

 
ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าสถิติ ผลการ

พิจารณา 
1) P-value > 0.05 0.142 ผ่าน 
2) X2/df < 3 1.232 ผ่าน 
3) GFI > 0.90 0.980 ผ่าน 
4) AGFI > 0.90 0.957 ผ่าน 
5) CFI > 0.90 0.999 ผ่าน 
6) RMSEA < 0.08 0.024 ผ่าน 
7) P-value > 0.05 0.142 ผ่าน 
8) X2/df < 3 1.232 ผ่าน 
9) GFI > 0.90 0.980 ผ่าน 
10) AGFI > 0.90 0.957 ผ่าน 
11) CFI > 0.90 0.999 ผ่าน 
12) RMSEA < 0.08 0.024 ผ่าน 

 
รูปที่ 2 รูปแบบเชิงสมมติฐานที่สอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ 
 
5.2 สรุปผลการวิจัย 

1) รูปแบบความสัมพันธ์โครงสร้างเชิงเส้นของ
โมเดลปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อประสิทธิภาพการสื่อสารทาง
การตลาดผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนในจังหวัด
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น่าน ประกอบด้วย 4 ปัจจัย ค ือ ส่วนผสมการตลาด 
คุณค่าการรับรู้  ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพการ
สื ่อสารทางการตลาด และ 2)โมเดลที่พัฒนาขึ ้นมีความ
ส อ ด ค ล ้ อ ง ก ล ม ก ล ื น ก ั บ ข ้ อ ม ู ล เ ช ิ ง ป ร ะ จ ั ก ษ์  
(CMINDE=1.232, P-value = .142, CFI= .999, 
GFI= .980, AGFI= .957 และ  RMSEA = .024) และค่า
สัมประสิทธ์ิพยากรณ์ของทั้ง 4 ปัจจัย เท่ากับ ร้อยละ 53 
3) ผลการทดสอบสมมุต ิฐานการวิจ ัย  พบว่า ป ัจจัย
ส่วนผสมทางการตลาด (MM) มีอิทธิพลทรงตรงต่อปัจจัย
คุณค่าท่ีรับรู้ ความพึงพอใจ และประสิทธิภาพ 
การสื ่อสารทางการตลาด ในผลิตภัณฑ์ผ ้าทอมือของ
วิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน ตามสมมุติฐานที่ 1 2 และ 3 
เช่นเดียว กับปัจจัยคุณค่าที ่ร ับรู้ม ีอ ิทธิพลทรงตรงต่อ
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาดในผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
มือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน (สมมุติฐานที่ 4) 
ในขณะทีป่ัจจัยความพ่ึงพอใจ (CST) มีไม่อิทธิพลต่อปัจจัย
ประสิทธิ ภาพการสื่อสารทางการตลาด (MCI) ของลูกค้า
ในผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดน่าน 
(สมมุติฐานที่ 4) 

5.3 ข้อเสนอแนะ 

ผลจากการวิจัย พบว่า ในภาพรวมทั้ง 4 ปัจจัย
อยู่ในระดับปานกลาง ดังน้ันผู้บริหาร ผู้ประกอบการ หรือ
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องด้านวิสาหกิจชุมชนในจังหวัดน่านจึง
ควรปร ับปร ุงและพัฒนาในแต่ละด้าน  ดัง น้ี 1) ด้าน
ผลิตภัณฑ์ (Product) ควรปรับปรุงและพัฒนาผลิตภณัฑ์
ผ้าทอมือในด้านต่าง ๆ เช่น วิสาหกิจชุมชนควรมีบริการ
แบบครบวงจรเพ่ือให้สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้ทุกกลุ่มเป้าหมาย  วิสาหกิจชุมชนควรมีผลิตภัณฑ์
ผ้าทอมือที ่หลากหลายมาตรฐาน และปริมาณเพียงพอ 
และ ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมือควรมีความทันสมัย ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพ 2) ด้านการจัดจำหน่าย (Place) 
ควรปรับปรุงและพัฒนาในด้านต่าง ๆ เช่น สภาพภูมิทัศน์
ของร้านที่สามารถมองเห็นสถานที่ได้อย่างชัดเจน สถานที่
สำหรับจอดรถสำหรับลูกค้า และสถานที่ หรือที่ตั้งควรมี
การคมนาคมสะดวกสามารถเข้าถึงได้อย่างง่าย และ 3) 
ด้านราคา (Price) ควรปรับปรุงและพัฒนาในด้านการให้
ส่วนลดราคาสินค้าที่เหมาะสม การกำหนดราคาสินค้าที่
ย ุต ิธรรมและเหมาะสม  และการจำหน่ายสินค้าที ่มี
คุณภาพสูงในราคาท่ีเหมาะสม  
 

 

ตารางที่ 1 ความสัมพันธ์ของตัวแปรตามสมมติฐานการวิจัย 

ตัวแปรแฝง  
ตัว
แปร
แฝง 

Regression Weights 
Standardized 
Regression 

Weight 

ยอมรับ/ปฏิเสธ
สมมติฐาน 
การวิจัย 

Estimate S.E C.R. p Estimate  
คุณค่าที่รับรู้ (CPV)  <--- MM 0.429 0.051 8.407 *** 0.43 ยอมรับ 
ความพึ่งพอใจ (CST) <--- MM 0.368 0.048 7.713 *** 0.37 ยอมรับ 
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด (MCI) <--- MM 0.187 0.053 3.513 *** 0.19 ยอมรับ 
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด (MCI) <--- CPV 0.312 0.045 6.947 *** 0.31 ยอมรับ 
ประสิทธิภาพการสื่อสารทางการตลาด (MCI) <--- CST 0.220 0.050 4.421 *** 0.22 ยอมรับ 

*** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 (CR > ± 2.58)  C.R. คือ Critical Ratio 

6. กิตติกรรมประกาศ 
คณะผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลล้านนา และสำนักงานคณะกรรมการวิจัยการ
แห่งชาติ (วช.) ท่ีให้การสนับสนุนงบประมาณโครงการวิจยั 

ประจำปี 2562 ในหัวเรื ่องการเพิ ่มศ ักยภาพวิสาหกิจ
ชุมชนด้วยรูปแบบการจัดการตลาดสมัยใหม่เพ่ือเพ่ิมมูลค่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอมืออัตลักษณ์เมืองน่าน 
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บทคัดย่อ  
การวิจัยเชิงปริมาณน้ีมีวัตถุประสงค์ 1)  เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชา 2) 

เพ่ือทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อความผูกพันต่อองค์กร กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ 
แรงงานกัมพูชา จำนวน 152 คน โดยวิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบอย่างง่ายจากสัดส่วนตามแผนก เก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
แบบสอบถาม และวิเคราะห์ผลทางสถิติ โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา และทดสอบสมมติฐานด้วยสถิติทดสอบความแตกต่าง T-test 
F-test และทดสอบรายคู่โดยวิธี Least Significant Difference (LSD) ผลการวิจัยพบว่า แรงงานกัมพูชาท่ีตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส และมีระยะเวลาในการทำงานกับองค์กรเป็นช่วงระยะเวลา 
3-4 ปี สำหรับระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับความผูกพันต่อองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยของความคิดเห็นที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชามากท่ีสุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา รองลงมา ได้แก่ ด้านความมั่นคงในการทำงาน ด้านลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการ และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน และจากการทดสอบสมมติฐานการวิจัยพบว่า ลักษณะทางประชากรศาสตร์ 
ได้แก่ อายุ สถานภาพ และระยะเวลาในการทำงานกับองค์กร ที่แตกต่างกัน ทำให้ความคิดเห็นที่มีต่อความผูกพันต่อองค์กรมี
ความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ส่วนเพศชายและเพศหญิงพบว่าความคิดเห็นที่มีต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของแรงงานกัมพูชาไม่มีความแตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

 
คำสำคัญ: ความผูกพันต่อองค์กร, แรงงานกัมพูชา,ธุรกิจข้าวส่งออก 
 

Abstract  
 The purposes of the research were to 1) study the level of engagement with Cambodian workers. 
2) To compare the differences in the level of factors related to the relationship with the organization's 
commitment. The sample of 152 people. This study utilized Simple random sampling. The data were 
collected by using a questionnaire and analyze the statistical results of descriptive statistics. The hypothesis 
was tested by Independent Sample (T-test) and used One-Way ANOVA (F-test) and Using the Least 
Significant Difference (LSD). The results of the research indicated that the majority of the participants were 
female, aged not over 30-39 years old, marital status, and has a period of working with the organization for 
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a period of 3-4 years. There is a level of organizational commitment; the overview is at a high level. When 
considering the highest score Relationships colleagues and Supervisors, Employment Security, Cultural, 
Compensation, and Working environment. The hypothesis was tested the research demographic 
characteristics age, status with a statistically at the significant level of 0.05. Males and females not at a 
significant level of 0.05. 
 
Keywords: organization commitment, Cambodian workers, Rice export business 
 
1. บทนำ  

สถานการณ์เศรษฐกิจในปัจจุบัน การดำเนินการ
ธุรกิจต่าง ๆ มีความแข่งขันกันสูงมาก สิ ่งหนึ ่งที่ปัจจัย
สำคัญในการดำเนินธุรกิจขององค์กร คือ ทรัพยากรมนุษย์ 
ซ ึ ่ ง องค ์ กรม ีความต ้องการ บ ุคลากร ท ี ่ ม ี ค ว ามรู้  
ความสามารถ ตลอดจนมีความผูกพันในองค์กร สำหรับ
บุคลากรกลุ่มแรงงานต่างด้าวที่ผ่านมาพบว่าแรงงานต่าง
ด้าวได้มีการลาออกอยู่บ่อยครั ้ง มีผลทำให้บริษัทขาด
บุคลากรที่มีความชำนาญในหน้าท่ี เน่ืองจากแรงงานได้รับ
ค่าตอบแทนค่าล่วงเวลาและสวัสดิการทีน้อยทำให้รายได้
ไม่คงที่ไม่เพียงพอต่อการใช้จ่าย กฎระเบียบที่เคร่งครัดจึง
ทำให้แรงงานต่างด้าวเกิดความไม่ผูกพันต่อองค์กร จึง
ส่งผลให้แรงงานมีโอกาสที่จะเลือกงาน และเปลี่ยนงานได้
ง่ายมากข้ึน  

ความผูกพันองค์กร เป็นพฤติกรรมรูปแบบหนึ่งที่
แสดงออกมาของสมาชิกในรูปแบบของความสม่ำเสมอ
ของพฤติกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงประสิทธิผลขององค์กร
ความพึงพอใจของ สมาชิก และเป็นสิ่งที่พึงประสงค์ของ
องค์กรทั่วไป หากสมาชิกขาดความรู้สึกผูกพันต่อองค์กร 
ผลที่ตามมาคือ ความสูญเสียขององค์กรในรูปแบบต่าง ๆ  
อาจเป็นในรูปแบบของทรัพยากรบุคคล ขวัญกำลังใจ
พนักงาน ค่าตอบแทน การลดลงของผลผลิต การเสียเวลา
คัดและฝึกอบรมบุคลากรใหม่ (ลลิตา จันทร์งาม , 2559 : 
2) 

ความผ ูกพันต่อองค์กรของบ ุคลากรสามารถ
เปล ี ่ยนแปลงอยูตลอดเวลา ถ ้าหากเราไม ่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของบุคลากรได้ตามความต้องการ 
ซ ึ ่งการขาดความผ ูกพันในองค์กร อาจส ่งผลให ้เกิด
พฤติกรรมองค์การที่ไม่พึงประสงค์ ได้แก่  การขาดงาน 

การไม่ตรงต่อเวลาในการทำงาน และการโยกย้าย เปลี่ยน
งาน (ศราวุธ โภชนะสมบัติ, 2559 : 2) 

ประเทศกัมพูชายังถูกจัดอยู่ในกลุ่มประเทศที่ด้อย
พัฒนาที ่ม ีความยากจนมากประเทศหนึ ่ง การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศกัมพูชามีการเติบโตที่ช้า แรงงาน
ส่วนหนึ่งยังคงต้องย้ายถิ ่นฐานไปหางานทำในประเทศ
เพื ่อนบ้านหนึ ่งในนั ้น คือ ประเทศไทยทำให้มีรายได้
พอที ่จะส่งกลับให้ครอบครัวของตนที ่อยู ่ในประเทศ 
แรงงานกัมพูชาที่เข้ามาทำงานในประเทศไทยได้กระจาย
ตัวอยู่ในบางจังหวัดของประเทศไทยโดยเฉพาะจังหวัดที่
ติดกับชายแดนกัมพูชา และจังหวัดที ่มีพี ่น้องตนเองอยู่ 
เช ่น จังหวัดสระแก้ว สมุทรสาคร กรุงเทพมหานคร 
พระนครศรีอยุธยา ชลบุรี ระยอง สมุทรปราการ เป็นต้น 
(ธนาวัฒน์  เท้ิมแพงพันธ์ุ, 2558 : 2) 

จากที ่ได้กล่าวไปข้างต้น จึงมีความสนใจที่จะ
ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความผูกพันต่อองคก์ร
ของพนักงานแรงงานกัมพูชา เพื ่อเป็นแนวทางในการ
ปรับปรุงแก้ไข หรือประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการด้าน
ระบบงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรในการกำหนดแผน
กลยุทธ์ และนโยบายสำหรับสร้างแรงจูงใจในการทำงาน 
เพื่อส่งผลให้การทำงานดียิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่ความผูกพัน
ต่อองค์กรมีความเต็มใจ และทุ่มเทแรงกายแรงใจทำงาน
อย่างม ีค ุณภาพตลอดจนสามารถทำงานได้อย ่างมี
ประสิทธิผล ซึ่งจะนำไปสู่เป้าหมายสูงสุดขององค์กร 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพื ่อศ ึกษาระดับความคิดเห็นด้านความ

ผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชา  
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2. เพื ่อทำการเปรียบเทียบความแตกต่างของ
ระดับปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความผูกพันต่อองค์กร จำแนก
ตามปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ความหมายของความผูกพันต่อองค์กร 

มีนักวิชาการหลายท่านได้ให้ ความหมาย ของความ
ผูกพันต่อองค์กรไว้ดังน้ี 

เสตียร์ (Steers, 1977 : 45-46) มีความเห็นว่า
ความผูกพันต่อองค์กรเป็นความสัมพันธ์ที่เหน่ียวแน่นของ
สมาชิกใน เพ่ือแสดงตนเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับองค์กร 
และเต็มใจที่จะอุทิศกำลังกาย และกำลังใจเพื่อองคก์รซึ่ง
แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั ่นอย่างแรงกล้าที ่จะยอมรับ
เป้าหมาย และค่านิยมขององค์กรความเต็มใจที่จะทุ่มเท
ความพยายามอย่างมากเพ่ือประโยชน์ต่อองค์กร 

ประดิษฐพงษ์ สร้อยเพชร (2557 : 7) กล่าวว่า 
ความผูกพันต่อองค์กร หมายถึงการแสดงออกของสมาชิก
ในองค ์กรเป็นล ักษณะการแสดงออกของบุคคลที ่มี
ความสัมพันธ์ และเกี ่ยวข้องกับองค์การซึ ่งเต็มใจที ่จะ
ทุ่มเทความสามารถที่มีอยู่แสดงถึงความเป็นหนึ่งเดียวมี
ความจงรักภักดี และมีความต้องการที่จะดำรงเป็นสมาชิก
ภาพขององค์กรและพร้อมที่ จะอุทิศตัวเองเพื ่อทำให้
องค์การบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 
ความสำคัญของความผูกพันต่อองค์กร 

ฟาสซิล ( Fazzi, 1994 :17-19) ให้ความสำคัญ
ของความผูกพันต่อองค์กรที ่มีผลต่อการ บริหารงาน
สมัยใหม่โดยเห็นว่าความผูกพันต่อองค์กรน้ันสามารถที่จะ
นำไปสู ่การบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อองค์กร
ผู้บริหารต้องสร้างความผูกพัน และความจงรักภักดีให้กับ
พนักงานเพื่อการนำไปสู่การบริหารอย่างมีประสิทธิภาพ
ขององค์กร 

จรรยา ห่วงเทศ (2558 : 15) กล่าวว่า ความสำคัญ
ของความผ ูกพันต่อองค์กรความรู ้ส ึกของบุคคลกับ
จุดมุ่งหมายขององค์กรสามารถแสดงออกทางพฤติกรรม 
และความรู้สึกทำให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้สึกเป็นผู้มีส่วน
ร่วมในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งที่ดีขององค์กร โดย

ความผูกพันต่อองค์กรน้ีสามารถใช้ทำนายอัตราการเข้า – 
ออกจากการเป็นสมาชิกขององค์กร 
ปัจจัยที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

เชอร ์ร ิ งต ัน (Cherrington, 1994 :  276)   ไ ด้
สรุปว่า ปัจจัยความผูกพันต่อองค์กรมีดังน้ี 

1.  ลักษณะส่วนบุคคล ได้แก่ ผู ้ที ่มีอายุงานใน
องค์กรนาน จะมีความผูกพันต่อองค์กรสูงผู้ที่มีแรงจูงใจ
ภายในมากจะมีความผูกพันมาก  

2.  ลักษณะงาน ได้แก่ การทำงานที่มีความสำคัญ
การได้มีส่วนร่วมในงานจะก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร
สูงหากมีความขัดแย้งในบทบาท และสับสนในงานจะทำ
ให้ความผูกพันต่อองค์กรน้อยลง 

3.  ล ักษณะขององค์กร ได ้แก ่ องค ์กรมีการ
กระจายอำนาจการให้พนักงานได้มีความส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจจะสร้างให้พนักงานเกิดความผูกพันต่อองค์กร 

4.  ลักษณะประสบการณ์ในงาน ได้แก่ ทัศนคติ
ต่อเพ่ือนร่วมงานการคาดหวังที่ 
ได้ร ับการตอบสนองจากองค์กรความรู ้สึกว่าตนเองมี
ความสำคัญต่อองค์กร และองค์กรเป็นที่พ่ึงได้ 

นพดล  ฤทธิโสม (2558 : 29)  ได้สรุปว่า ปัจจัย
อันจะก่อให้เกิดความผูกพันองค์กร คือ ความผูกพันด้าน
ความรู้สึกที่เกิดจากภายในของบุคคลเป็นความรู้สึกผูกพัน 
และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับองค์กรรู้สึกว่าตนเองเป็น
ส่วนหนึ่งขององค์กรเต็มใจที่จะทุ่มเทให้กับองค์กรความ
ผูกพันด้านการคงอยู ่กับองค์กรพื้นฐานของการลงทุนที่
บุคคลให้กับองค์กร และผลตอบแทนที่บุคคลได้รับจาก
องค์กร โดยจะแสดงออกในรูปของพฤติกรรมต่อเนื่องใน
การทำงานว่าจะทำงานอยู่กับองค์กรนั ้นต่อไป หรือจะ
โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่ทำงาน 
 
3. วิธกีารดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรในการวิจ ัยครั ้งนี ้ คือ แรงงานกัมพูชาที่

ปฏิบัติงานในบริษัท แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด จำนวน 244 
คน (ฝ ่ายบุคคลและธุรการ บริษ ัท แคปปิตัลซีเรียลส์ 
จำกัด, ข้อมูล ณ วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561) ซึ่งทราบ
จำนวนที่แน่นอน ดังนั ้นในการคำนวณขนาดตัวอย่าง 
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ผู้วิจัยจึงสูตรคำนวณในการกำหนดขนาดตัวอย่างของ 
Taro Yamane  (1970) ผลจากการคำนวณขนาดตัวอย่าง 
ได้ขนาดกลุ่มตัวอย่างแรงงานกัมพูชาท่ีปฏิบัติงานในบริษัท 
แคปปิตัลซีเรียลส์ จำกัด ในการวิจัยครั้งนี้เท่ากับ เท่ากับ 
152 คน  

การสุ่มตัวอย่าง 
ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิ (Stratifies 

random sampling) โดยใช้จำนวนตัวอย่างที่คำนวณได้
กำหนดสัดส่วน ในแต่ละแผนกภายในบริษัท แคปปิตัล
ซีเร ียลส์ จำกัด จากนั ้นทำการสุ ่มตัวอย ่างแบบง ่าย 
(Simple Random Sampling) ส ุ ่ ม ใ ห ้ ไ ด ้ ต า มขนาด
ตัวอย่างที ่กำหนด แล้วทำการเก็บรวบรวมข้อมูลโดย
แบบสอบถามให้ครบจำนวนตามตัวอย่างกำหนด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื ่องที ่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแบบสอบถาม 

(Questionnaire)  ได ้สร ้ างมาจากการกำหนดกรอบ
แนวคิดการวิจ ัยที ่ได้จากการทบทวนวรรณกรรม ซึ่ง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ดังน้ี 
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อาย ุ สถานภาพ 
ระยะเวลาในการทำงานกับองค์กร จำนวน 4 ข้อคำถาม 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชา 6 ด้าน คือ 
ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านค่าตอบแทนและ
สวัสดิการที่ได้รับ  ด้านความสัมพันธ์เพื่อนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมการในทำงาน ด้าน
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม และด้านความมั่นคงใน
การทำงาน จำนวน  27 ข้อ โดยมีคำตอบให้เลือกเป็นมา
ตราส่วนประมาณค่า (Rating scale) 5 ระดับตามวิธีของ
ล ิ เคอร ์ท  (Likert Scale) โดยที่  1 หมายถ ึ ง  ผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามเห็นด้วยกับข้อความนั้น ๆ น้อยที่สุด ไป
จนถึงระดับ 5 หมายถึง ผู้ตอบแบบสอบถามเห็นด้วยกับ
ข้อความนั้น ๆ มากที่สุด ตามลำดับ โดยมีเกณฑ์แปลผล
ค่าเฉลี ่ยคะแนนแต่ละระดับ (Best, 1977) ซึ ่งคะแนน
เฉลี่ย 1.00-1.80 หมายถึง มีระดับความเห็นด้วยน้อยที่สุด 
ไปจนถึงคะแนนค่าเฉลี ่ย 4.21-5.00 หมายถึง มีระดับ
ความเห็นด้วยมากท่ีสุด 

การทดสอบเคร่ืองมือวิจัย 
ผู ้เช ี ่ยวชาญได้ตรวจสอบ เพื ่อตรวจสอบความ

เท ี ่ ยงตรงของเน ื ้อหา (Content Validity) พร ้อมทั้ง
พิจารณาความถูกต้องและความชัดเจนของภาษา จากน้ัน
ได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นและทำการปรับปรุงแก้ไข
แล้ว ไปทดลองใช้ (Try out) ก่อนนำไปเก็บจริง กับกลุ่ม
ตัวอย่างที่มีคุณสมบัติใกล้เคียงกับกลุ่มตัวอย่างจริง เพ่ือหา
ค่าความเชื ่อมั ่นของเครื ่องมือ (Reliability) โดยใช้ค่า
สัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค (Cronbach’s Alpha 
coefficient) ซึ่งแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยที่เกี่ยวข้อง
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชา ค่าที ่ได้
เท่ากับ 0.87  

การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิจัย 
การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์

ข้อมูล คือ สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 
ได ้ แก ่  ค ่ าความถ ี ่  (Frequency) ร ้ อยละ  (Percent) 
ค่าเฉลี่ย (Mean) และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 
Deviation) และสถิติเชิงวิเคราะห์ (Analytical statistics)  
ได้แก่ การทดสอบความแตกต่างระหว่างค่าเฉลี่ยของกลุ่ม
ต ั วอย ่ า ง  2  กล ุ ่ ม  โ ดย ใช ้ ส ถ ิ ต ิ แบบท ี  ( T - test 
independent) และการทดสอบความแตกต่างระหว่าง
ค่าเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่มขึ้นไป โดยใช้สถิติแบบ
เอฟ (F-test) ในการวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทาง
เ ด ี ย ว  ( One- Way Analysis of Variance) แ ล ะ
เปรียบเทียบผลต่างค่าเฉลี ่ยรายคู ่แบบ Fisher’s Least 
Significant Difference (LSD)  
4. ผลการวิจัย  

การวิจัย เรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความผูกพันต่อ
องค์กรของแรงงานกัมพูชา ในธุรกิจส่งออกข้าว อำเภอ
บางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผลการวิเคราะห์ข้อมูล
แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี  

1. ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  
ผลวิจัยพบว่า เป็นเพศหญิง 82 คน (ร้อยละ 

53.95) รองลงมาเป็นเพศชาย 70 คน (ร้อยละ 46.05) มี
ช ่วงอายุ 30-39 ปี จำนวน 65 คน (ร ้อยละ 42.08) 
รองลงมา อายุ 20-29 ปี จำนวน 59 คน (ร้อยละ 38.80) 
และอายุ 40 ปีขึ ้นไป จำนวน 28 คน (ร้อยละ 18.40) 
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ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีสถานภาพสมรส 98 คน (ร้อยละ 
64.50) รองลงมา โสด จำนวน 49 คน (ร้อยละ 32.20) 
และหย่า 5 คน (ร้อยละ 3.29) สำหรับระยะเวลาในการ
ทำงานกับองค์กร ส่วนใหญ่ทำมาแล้ว 3-4 ปี 50 คน (ร้อย
ละ 32.89) รองลงมา 1-2 ปี 40 คน (ร้อยละ 26.32) และ
น้อยกว่า 1 ปี 32 คน (ร้อยละ 21.05) และมากกว่า 5 ปี 
(ร้อยละ 19.74) ตามลำดับ 

2. ระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร 

ความผ ูกพันต่อองค ์กรของแรงงานก ัมพ ูชา 

ภาพรวมอยู่ในระดับมาก (X̅ = 3.95, S.D. = 0.63) เมื่อ
พิจารณารายด้าน ด้านที่มีค่าเฉลี ่ยของความผูกพันต่อ
องค์กรมากที่สุด คือ ด้านความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงาน

และผู้บังคับบัญชา (X̅ = 4.34, S.D. = 0.57) รองลงมา 

ได้แก่ ด้านความมั่นคงในการทำงาน (X̅ = 3.96, S.D. = 

0.63) ด้านลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม (X̅ = 3.91, 

S.D. = 0.63) ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ (X̅ = 3.83, 

S.D. = 0.75) และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (X̅ = 
3.36, S.D. = 0.64) ตามลำดับ      

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชา รายด้าน 

ความผูกพันต่อองค์กร  S.D. ระดับความคิดเห็น 

ค่าตอบแทนและสวัสดิการ 3.83 0.75 ปานกลาง 
ความสัมพันธ์กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 4.34 0.57 มาก 
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.36 0.64 ปานกลาง 
ลักษณะทางสงัคมและวัฒนธรรม 3.91 0.63 มาก 
ความมั่นคงในการทำงาน 3.96 0.63 มาก 

รวม 3.95 0.63 มาก 

 
3. การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับ

ปัจจัยที่เก่ียวข้องต่อความผูกพันต่อองค์กร จำแนกตาม
ปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ 

การเปรียบเทียบความแตกต่างของระดับปจัจัย
ที่เกี่ยวข้องต่อความผูกพันต่อองค์กร จำแนกตามปัจจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ และ
ระยะเวลาในการทำงานกับองค์กร มีผลการวิจัย ดังน้ี 

3.1 เพศที ่แตกต่างกัน ภาพรวมระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานแรงงานกัมพูชาระหว่างเพศ
ชายและเพศหญิงไม่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ 0.05 

3.2 อายุที ่แตกต่างกัน ภาพรวมระดับความ
ผูกพันต่อองค์กรของพนักงานระหว่างกลุ ่มอายุมีความ
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (F=5.337, 
Sig=0.006) โดยที่แรงงานที่มีอายุระหว่าง 20-29 ปี 30-

39 ปี และ 40 ปีขึ้นไป จะมีระดับความคิดเห็นต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าแรงงานที่มีอายุ 40 ปีข้ึนไป 

3.3 สถานภาพที่แตกต่างกัน ภาพรวมระดับ
ความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจำแนกตามสถานภาพ
มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 (F=
4.194, Sig=0.017)  โดยที่แรงงานที่มีสถานภาพโสด และ
สถานภาพสมรส จะมีระดับความคิดเห็นต่อความผูกพัน
ต่อองค์กรมากกว่าแรงงานที่มีสถานภาพหย่า 

3.4  ระยะเวลาในการทำงานก ับองค ์กร 
ภาพรวมระดับความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานจำแนก
ตามระยะเวลาในการปฏิบัติงานมีความแตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05  (F=7.994, Sig=0.000) โดยที่ 
แรงงานที่มีระยะเวลาในการทำงานมากกว่าจะมีระดับ
ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าแรงงานที่มี
ระยะเวลาในการทำงานต่ำกว่า 
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5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
สรุป 

 จากการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรของแรงานกัมพูชา สรุปผลการวิจัยได้
ดังน้ี    

1 .  การจากศ ึกษาข ้ อม ู ลท ั ่ ว ไปของผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามพบว่า ผู้ตอบส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 30-39 ปี มีสถานภาพสมรส และมีระยะเวลาใน
การทำงานกับองค์กรเป็นช่วงระยะเวลา 3-4 ป ี
 2 จากการศึกษาระดับความคิดเห็นที่มีต่อปัจจัย
ที่เกี่ยวข้องต่อความผูกพันต่อองค์กร ภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาค่าเฉลี่ยที่มากที่สุด ได้แก่ ความสัมพันธ์
กับเพ่ือนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา รองลงมา ได้แก่ ด้าน
ระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ด้านความมั่นคงในการทำงาน 
ด้านลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม  ด้านค่าตอบแทน
และสวัสดิการ และด้านที่มีค่าเฉลี ่ยน้อยสุด คือ ด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงานตามลำดับ 
 3 จากการทดสอบเปรียบเทียบความแตกต่าง
ระหว่างค่าเฉลี ่ยของระดับปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องต่อความ
ผูกพันต่อองค์กร พบว่า ด้านที่มีความแตกต่างอย่างมี
นัยสำคัญ คือ 

3.1 ด้านอายุ มีความแตกต่างกันอย ่า งมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดยที่แรงงานที่อายุ
ระหว่าง 20-29 ปี 30-39 ปี และ 40 ปีขึ ้นไป มีระดับ
ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์แตกต่างน้อยกว่า 40 
ปีข้ึนไป 

3.2 ด้านสถานภาพ มีความผูกพันต่อองค์กรที่
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่ 
แรงงานที ่มีสถานภาพโสด และสถานภาพสมรส จะมี
ความคิดเห็นต่อความผูกพันต่อองค์กรมากกว่าแรงงานที่มี
สถานภาพหย่า 

3.3 ด้านระยะเวลาที่ทำงานกับองค์กรมีความ
แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 โดยที่ 
แรงงานที่มีอายุงานมากจะมีระดับความคิดเห็นต่อความ
ผูกพันต่อองค์กรมากกว่าแรงงานที่มีอายุน้อย 
 

อภิปรายผล 

ระดับความคิดเห็นที ่มีต่อปัจจัยที ่เกี ่ยวข้องต่อ
ความผูกพันต่อองค์กร ภาพรวมอยู ่ในระดับมาก ซึ่ง
ประกอบด้วย 5 ด ้าน ได ้แก ่ ด ้านค ่าตอบแทนและ
สวัสดิการ ด้านความสัมพันธ ์ก ับเพื ่อนร ่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้าน
ลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม และด้านความมั่นคงใน
การทำงาน ซึ่งสามารถอภิปรายผลในประเด็นต่าง ๆ ได้
ดังน้ี 

1. ด้านระยะเวลาในการปฏิบัติงานเกี่ยวข้องต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชา มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยที ่เกี่ยวข้องของ 
จีราวรรณ ชูแก้ว (2560) ได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่าง
ปัจจัยแรงจูงใจในการทำงานและความผูกพันต่อองค์กร
ของพนักงานภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี พบว่า 
พนักงานที่มีระยะเวลาการทำงานกับองค์กรไม่เกิน 5 ปี มี
ความผูกพันต่อองค์กรน้อยกว่าพนักงานที่มีระยะเวลาการ
ทำงานระหว่าง 6-10 ปี และมากกว่า 15 ปี อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

2. ด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ เกี่ยวข้องต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชา มีนัยสำคัญทาง
สถิต ิท ี ่ระด ับ 0.05 เน ื ่องจากแรงงานกัมพูชาได้รับ
ค่าตอบแทนและสวัสดิการที่เหมาะสมกับงานและหน้าท่ี 
ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยที่เกี่ยวข้องของ อธิวัฒน์  เจี่ยวิวรรธน์
กุล และอุทัยทิพย์ เจ ี ่ยวิวรรธน์กุล (2561)  ได้ศ ึกษา
ความส ุขของแรงงานไทยและพม่า : กรณีศ ึกษาใน
โรงงานผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป พบว่า แรงงานชาวพม่า มี
ความสุขในการทำงานมากกว่าแรงงานชาวไทยอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติอาจเป็นเพราะว่าเมื ่อมาทำงานใน
ประเทศไทยได้รับค่าตอบแทนสวัสดิการ และสิ่งอำนวย
ความสะดวกในการทำงาน และการดำเนินชีวิตซึ่งจะส่งผล
ต่อความสุขของแรงงานอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

3. ด ้านความส ัมพันธ์ก ับเพื ่อนร ่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา เกี ่ยวข้องต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
แรงงานกัมพูชา มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยที่เกี่ยวข้องของ จิราวรรณ ชูแก้ว (2560) 
ได้ศึกษาได้ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจใน
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การทำงานและความผ ูกพันต่อองค ์กรของพนักงาน
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัดปทุมธานี พบว่า สภาพการ
ทำงานที่ปลอดภัยทำให้แรงงานต่างด้าวพึงพอใจ 

4. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน เกี่ยวข้องต่อ
ความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชา มีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญญา
นันท์ วณิชยาวราพงศ์ และจันทิมา เอกวงษ์ (2560) ได้
ศึกษาคุณภาพชีวิตที ่ส่งผลต่อความพึงพอใจในงานของ
แรงงานต่างด้าว บริษัท อินโนแวลูส์ พรีซิชั่น (ประเทศ
ไทย ) พบว่า สภาพทำงานที่ปลอดภัยส่งผลต่อความพึง
พอใจของแรงงานต่างด้าว มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 เน่ืองจากลักษณะการทำงานของบริษัทจะต้องสัมผัส
กับเหล็กและน้ำมันกันสนิมตลอดเวลา ประกอบกับบริษัท
ได้จัดสถานที่ทำงานให้มีความสะอาดเป็นระเบียบ และ
จัดหาอุปกรณ์ป้องกันอันตรายในการทำงานให้กับแรงงาน 
เช่น หน้ากาก ถุงมือ อย่างเหมาะสมกับสภาพงาน และไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของ  

5. ด้านลักษณะทางสังคมและวัฒนธรรม เก่ียวข้อง
ต่อความผูกพันต่อองค์กรของแรงงานกัมพูชา มีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับวิจัยของ นฤเบศธ์  
สิงห์สถิตย์ (2561) ได้ศึกษาแรงจูงใจที่มีผลต่อการทำงาน
ของแรงงานต ่างด ้าว (ส ัญชาต ิก ัมพ ูช า) ในน ิคม
อุตสาหกรรมลาดกระบัง พบว่า แรงงานต่างด้าวที่อยู่ใน
ประเทศไทย 3-4 ปี มาความสามารถพูดและสื ่อสาร
ภาษาไทยได้ส่งผลกับความผูกพันต่อองค์การแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.056. ด้านความมั่นคง
ในการทำงาน เกี ่ยวข้องต่อความผูกพันต่อองค์กรของ
แรงงานกัมพูชา มีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ่ง
สอดคล้องกับวิจัยของจิราวรรณ ชูแก้ว (2560) ได้ศึกษาได้
ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยแรงจูงใจในการทำงาน
และความผูกพันต่อองค์กรของพนักงานภาคอุตสาหกรรม
ในจังหวัดปทุมธานี พบว่า ด้านความมั่นคงในการทำงาน 
มีความสัมพันธ์ทิศทางเดียวกันกับความผูกพันต่อองค์กร 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05   

  
6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจ ัยนี ้ สำเร ็จด้วยดีผู้ ว ิจ ัยใคร่ขอกราบ 
ขอบพระคุณบิดามารดา และขอบคุณคณาจารย์หลักสูตร
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิทุกท่านที่ช่วยเป็นกาํลังใจ
ในการทำงานต่าง ๆ ให้สำเร ็จลุล่วง ด้วยดีจนแก้ไข
บทความสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยใช้
แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 400 คน และใช้วิธีการคัดเลือก
ตัวอย่างแบบบังเอิญ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ T- Test และ F- Test (One – 
Way ANOVAs) ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  โดยรวม ให้
ความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านอยู่ในระดับมากทุกด้าน ได้แก่ ด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมาคือ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ และต่ำที่สุด คือ การออกกำลังกาย สำหรับผลการเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้ พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ และอายุ แตกต่างกันให้
ระดับความสำคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยรวม ไม่แตกต่างกัน สำหรับ
ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพและรายได้ แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  
คำสำคัญ : ปัจจัยที่มีผล, สุขภาพ, ผู้สูงอายุ 
 

Abstract 
This research was purposed to study the factors affecting creating good health of the elderly in Phan district, 

Chiang Rai province. Questionnaires are used for collecting data of 400 elderly people in Phan district, Chiang Rai 
province, by Accidental Sampling. Statistics used in data analysis include percentage, mean, standard deviation, T-Test, 
F-Test (One-Way ANOVAs). The results found that the factors influential to creating healthiness for elderly people in 
Phan district, Chiang Rai province, were valued at a high level in every aspect as follows, respectively: Interpersonal 
relationship, Responsibility for health, Exercise. For the results of analyzing and comparing the factors influential to 
creating healthiness for elderly people in Phan district, Chiang Rai province categorized by gender, age, status, income 
showed that those with different gender and age valued the factors influential to creating healthiness for elderly 
people in Phan district, Chiang Rai province in overall differently with no statistical significance. Those with different 
status and income valued the factors influential to creating healthiness for elderly people in the Phan district, Chiang 
Rai province, overall differently at a 0.05 level of statistical significance. 
Keywords: Factors Affecting, Health, Elderly People 
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1. บทนำ 
สุขภาพเป็นภาวะที่สมบูรณ์ทั้งทางร่างกาย จิตใจ 

สังคม และปัญญา ไม่ใช่เพียงการปราศจากโรคและความพิการ
เท่านั ้น ในอดีตสุขภาพถูกมองเชื ่อมโยงกับการไม่เจ็บป่วย 
รูปแบบการบริการสาธารณสุขจึงเน้นที ่การรักษาและฟื้นฟู
สุขภาพ ทําให้เกิดผลกระทบคือค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่ม
สูงขึ้น ทําให้รัฐต้องให้ความสําคัญกับการสร้างเสริมสุขภาพ
และการป้องกันโรค โดยยึดถือกลวิธีของการสร้างนโยบาย
สาธารณะการสร้างสิ่งแวดล้อมที่เหมาะสมกับการดูแลสุขภาพ 
การสร้างความเข้มแข็งของชุมชนการพัฒนาทักษะส่วนบคุคล 
และการปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการสุขภาพ ใช้แนวคิดของการ
สร้างการมีส่วนร่วมเพื ่อให้เกิดการสร้างเสริมสุขภาพระดับ
ชุมชนที่ย่ังยืน (อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ, 2554) 

ปัจจุบันประเทศไทยกำลังอยู่ในช่วงการเปลี่ยนผ่าน
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ (Age Society) มีประชากร
อายุ 60 ปีข ึ ้นไป มีแนวโน้มว ่าในปี 2564 จะเข ้าส ู ่สังคม
ประชากรสูงวัยแบบสมบูรณ์โดยมีผู้ที่อายุมากกว่า 60 ปีเกิน 
20% ของจำนวนประชากรทั ้งหมด ซึ ่งเป็นผลมาจากการ
พัฒนาเศรษฐกิจและการพัฒนาประเทศ ความก้าวหน้าทาง
วิทยาศาสตร์ นโยบายการวางแผนครอบครัว ทำให้เกิดการลด
ภาวะเจริญพันธุ์อย่างรวดเร็ว ดังนั้น การเตรียมความพร้อม
สำหรับการดูแลเอาใจใส่ผู้สูงอายุจึงมีความสำคัญเพื่อให้มี
สภาพจิตใจที่ดี ให้มีความรู้สึกว่าตัวเองมีคุณค่าเพื่อไม่ให้เป็น
ภาระแก่สังคมต่อไป (สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้, 2562 : 
ออนไลน์) 

ผู ้ส ูงอายุเป ็นช ่วงว ัยที ่ม ีประสบการณ์ช ีว ิต  มี
ความสามารถพลังสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ ได้ดี ลูกหลาน บุคคล
ทั่วไปควรคำนึงถึงคุณค่าของผู้สูงอายุให้มีสภาพกายและสภาพ
จิตใจที่ดี การสร้างสุขจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่นำไปสู่สุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอายุและนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี ซึ่งการสร้างสุขภาพที่

ดีขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ เช่น ความรับผิดต่อสุขภาพ 
การออกกำลังกาย การรับประทานอาหาร การจัดการกับ
ความเครียด ด้านการเข้าใจตนเองและด้านความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล ส่งผลทำให้การดำรงชีวิตของมนุษย์ ทุกคนอัน
พึงมีสิทธิเท่าเทียมกันที ่จะมีสุขภาพดี การมีสุขภาพที่ดีมี
ความสำคัญต่อการพัฒนาทาง เศรษฐกิจและสังคมองค์การ
อนามัยโลกเห็นความสำคัญของการมีสุขภาพดีมิใช่เพียงปราศจาก
โรคเท่านั้น แต่ต้องมีความสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ 
สามารถดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข โดยได้กำหนด
เป้าหมายที่จะให้ประชาชนทั้งหลายได้มีโอกาส และมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาสุขภาพการส่งเสริมสุขภาพระดับนานาชาติได้ 
(อาภาพร เผ่าวัฒนา และคณะ, 2554) เช่นเดียวกับผู้สูงอายุใน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย มีจำนวนผู้สูงอายุค่อนมากอยู่ใน
อันดับ 2 ในจังหวัดเชียงราย การเปลี ่ยนแปลงตามวัยของ
ผู ้ส ูงอายุเป ็นไปในทางเสื ่อมทั ้งร ่างกายและจิตใจ ดังน้ัน 
จำเป็นต้องคงไว้ซึ่งการทำหน้าที่ของร่างกายและจิตใจ การให้
ผู้สูงอายุสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ต้องได้รับการสร้างสุขภาพ
ที่ดี ทั้งร่างกายและจิตใจ ที่สามารถดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมี
ความสุขเช่นกัน 
 จากความสำคัญข้างต้น ผู้วิจัยศึกษาปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู ้สู งอายุในอำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย โดยผลการวิจัยที่ได้ทำให้ทราบถึงสุขภาพของผู้สูงอายุ
สามารถนำมาเป็นแนวทางในการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุใน
ครอบครัวและผู้สูงอายุทั่วไปได้เป็นอย่างดี 

วัตถุประสงค์การวิจัย 
1. เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของ

ผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 2. เพื่อเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน.จังหวัดเชียงราย จำแนกตาม เพศ 
อายุ สถานภาพ และรายได้ 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดี         
ของผู้สูงอาย ุ

1. การรับประทานอาหาร 
2. การออกกำลังกาย 
3. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
4. การจัดการกับความเครียด 
5. การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง 
6. ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 

 

ข้อมูลทั่วไป 
1. เพศ 
2. อายุ 
3. สถานภาพสมรส 
4. รายได้ 
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2.แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 

 คำนิยามของคำว่าผ ู ้ส ูงอายุ มีนักวิชาการได ้ให้
ความหมายไว ้หลายประการ อาทิ เอกพงศ์ ณ เช ียงใหม่  
(2552) ได้ให้ความหมาย ผู้สูงอายุไว้ว่า เป็นผู้ที่อยู่ในวัยช่วง
สุดท้ายของชีวิต เป็นผู ้ที ่มีคุณค่าและได้ทำประโยชน์ให้แก่
สังคมมาเป็นระยะเวลายาวนาน การกำหนดให้บุคคลเป็น
ผู้สูงอายุขึ้นอยู่กับลักษณะทางสังคมแต่ละสังคม ในขณะที่ กม
พล กล่ำสีทอง (2555) ได้ให้ความหมาย ผู้สูงอายุ คือ บุคคลที่
มีอายุต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นวัยสุดท้ายของชีวิต เป็นวัยที่มีการ
เปลี่ยนแปลงในทางเสื่อมถอยทั้งด้านร่างกาย จิตใจ  และสังคม 
และเป็นบุคคลสมควรได้รับการอุปการะช่วยเหลือ รวมทั้ง
ได้รับการดูแลจากลูกหลานตามขนบธรรมเนียมประเพณีไทย  
 โดยสรุปแล้วกล่าวได้ว่า ผู้สูงอายุ หมายถึง ผู้ที่มีอายุ
ต้ังแต่ 60 ปีขึ้นไป เป็นผู้ที่อยู่ในวัยช่วงสุดท้ายของชีวิตมีความ
เสื่อมทางร่างกาย และจิตใจลักษณะที่เสื่อมถอยลงไป ซึ่งขึ้นอยู่
กับปัจจัยทางด้านพันธุกรรม วิถีชีวิตและสิ่งแวดล้อมของแต่ละ
บุคคล 
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลงของผู้สูงอายุ 

ผู้สูงอายุจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นหลายด้าน  
ดังน้ี (สำนักงานส่งเสริมและพิทักษ์ผู้สูงอายุ, 2556) 

1) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มองเห็นได้  
เช่น  ผมมีหงอกขาว ผมจะบางลง และแข็งแรงน้อยลงทั้งหญิง
และผู้ชาย ผิวหนังเหี่ยวย่น หย่อนคล้อย แห้ง ทำให้แตก คัน 
และแพ้ง่าย เล็บมือเล็บเท้าแห้ง เปราะฉีกขาดง่าย ไหล่งุ้มงอ 
หลังโค้ง สายตายาวอาจมีต้อกระจกหรือต้อหิน ได้ยินไม่ชัดเจน
เน่ืองจากประสาทหูเสื่อม ริมฝีปากแห้งลอกง่าย ฟันผุโยกแตก
ง่ายการรับรู้รสชาติอาหารเปลี่ยนไป ชอบรสจัดขึ้น เป็นต้น 

2) การเปลี่ยนแปลงทางร่างกายที่มองไม่เห็น เช่น 
ชั้นไขมันหนาขึ้น กล้ามน้อยลงกระดูก บางลงข้อต่อและเส้น
เอ็นยืดหยุ่นน้อยลง การขยายตัวของปอดและหลอดลมมีความ
ยืดหยุ่นน้อยลงย่อยอาหารได้ช้าความจุของกระเพาะปัสสาวะ
น้อยลงทำให้ปัสสาวะบ่อยขึ้นเป็นต้น 
  3) การเปลี่ยนแปลงทางจิตใจและอารมณ์ที่พบได้
บ่อย คือมีความสุขลดน้อยลง ซึ่งมักมีสาเหตุจากความเสื่อมของ
ร่างกายความเจ็บป่วยสถานะทางสังคมที่เปลี่ยนไปการสูญเสียคน
ใกล้ 
 อย่างไรก็ตามอาจกล่าวได้ว่าการปรับตัวของผู้สูงอายุ 
จะสำเร ็จมากน้อยเพียงไรก ็ข ึ ้นอยู ่พ ื ้นฐานทางเศ รษฐกิจ 
ครอบครัว และปกตินิส ัยดั ้งเดิมของแต่ละคนไป จากการ

เปลี่ยนแปลงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจในผู้สูงอายุเป็นผลให้
ผู้สูงอายุจะต้องปรับตัวและยอมรับต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงน้ัน 
ๆ ด้วยเพื ่อที ่จะได้ปฏิบัติต่อผู้สูงอายุได้อย่างถูกต้องเพื่อให้
ผู้สูงอายุมีความสุข 
  2.3 แนวคิดเกี ่ยวกับปัจจัยที ่มีผลต่อการสร้าง
สุขภาพท่ีดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

นุชนาถ เลิศสงครา (2550) กล่าวว่า สาเหตุที่ส่งผล
ให้ผู้สูงอายุได้รับรู้และเกิดพฤติกรรมในการสร้างสุขภาพที่ดี
ของตนเอง มีดังน้ี 

1)  การร ับประทานอาหาร ซ ึ ่ งอาหารนับว ่ามี
ความสำคัญยิ่งในการดำรงชีวิต การรับประทานอาหารที่มี
ประโยชน์จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายทำให้แข็งแรง การ
รับประทานอาหารของผู้สูงอายุอย่างถูกหลักโภชนา          คอื 
การรับประทานอาหารที ่มีสารครบถ้วนเพียงพอกับความ
ต้องการของร่างกาย สามารถรักษาน้ำหนักให้อยู่ได้ในเกณฑ์
เฉลี่ย การรับประทานอาหารเพ่ือสุขภาพ ควรมีเป้าหมายและ
ถูกต้องตามหลักโภชนาการ  

2) การออกกำลังกาย เป็นการเคลื่อนไหวของการ
ออกกำลังกายสะสมอย่างน้อยวันละ 30 นาที ทุกวันสัปดาห์ละ
ประมาณ 5 วัน ด้วยแรงปานกลาง โดยรู้สึกเหนื่อยหายใจเร็ว
ขึ้น แต่ยังคงพูดกับคนอื่นรู้เรื่อง ได้แก่ การออกกำลังกายที่เป็น
เรื่องเป็นราว เช่น เดิน วิ่งเหยาะ ๆ ถีบจักรยาน บริหารร่างกาย 
ว่ายน้ำ กระโดดเชือก รำมวยจีนหรือเล่นกีฬาอื่น ๆ รวมทั้งการ
ออกแรงภายในการทำงานบ้านตามชีวิตประจำวัน (กระทรวง
สาธารณสุข, 2550) ขณะที่ ถวัลย์ แตงไทย และอธิพัชน์ ดาดี 
(2552) ได้ให้ความหมายว่า การออกกำลังกาย หมายถึง การ
เล่นการฝึก การกระทำใดๆ ที ่ทำให้ร่างกายหรือส่วนของ
ร่างกายมีการเคลื่อนไหวโดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อเสริมสร้าง
สุขภาพ เพื่อความสนุกสนานและเพื่อสังคม โดยจะเคร่งครัด
ต่อกฎกติกาการแข่งขันหรือไม่ก็ได้ เช่น การวิ่งเพื่อสุขภาพ 
การบริหารร่างกาย การเล่นกีฬา ประเภท  ต่าง ๆ  
 3) ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ หมายถึง พฤติกรรม
ที่บุคคลสนใจเอาใจใส่ภาวะสุขภาพของตน โดยการศึกษาหา
ความรู้เก่ียวกับสุขภาพและปฏิบัติตนเพ่ือให้มีสุขภาพที่ดีมีการ
สังเกตอาการผิดปกติต่างๆ ของร่างกายและไปพบแพทย์ 
พยาบาล หร ือ เจ ้ าหน้ าท ี ่ทางด ้ านส ุขภาพ และขอคำ
ปรึกษาหารือหรือขอคำแนะนำเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกบัสุขภาพ
ผู ้สูงอายุควรปฏิบัติ ได้แก่ 1) การมาตรวจสุขภาพประจำปี 
ผู้สูงอายุควรมาพบแพทย์เพื่อตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
เพื่อให้ได้รับรู้ภาวะสุขภาพของตนเองและเป็นการค้นหาความ
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ผิดปกติที่เกิดขึ้นในร่างกายต้ังแต่ระยะแรกจะได้ให้การดูแลรักษา
อย่างทันท่วงทีและป้องกันภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น 2) การ
แสวงหาความรู้ด้านสุขภาพ ผู้สูงอายุควรแสวงหาความรู้ด้าน
สุขภาพโดยการสนใจฟังวิทยุ หอกระจายข่าว ดูโทรทัศน์ใน
เรื่องเกี่ยวกับสุขภาพ การอ่านหนังสือ วารสาร เอกสารแผ่น
พับที ่เกี ่ยวกับสุขภาพ หรือพูดคุยปรึกษาปัญหาสุขภาพกับ
บุคลากรสาธารณะสุขหรืออาสาสมัครชุมชน เพื ่อการดูแล
ตนเอง และการปฏิบัติตัวเพื่อส่งเสริมสุขภาพที่เหมาะสม  3) 
การหลีกเลี่ยงสารที่ให้โทษต่อร่างกาย ผู้สูงอายุควรหลีกเลี่ยง
สารที ่ทำให้เกิดอันตรายต่อร่างกาย ได้แก่ บุหรี ่ ชา กาแฟ 
เครื่องด่ืมที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ การสูบบุหรี่ เป็นสาเหตุ
สำคัญของการเกิดโรคร้ายที่เป็นอันตรายต่อผู้สูบบหุรี่และผู้ที่
ได้รับควันบุหรี่ (Pender, 1996) 
 4) การจัดการกับความเครียด เป็นวิธีการควบคุม
สถานการณ์ที่ไม่สมดุลของความต้องการความสามารถและ
ทรัพยากรคนส่วนใหญ่เห็นว่าความเครียดเป็นสิ่งเลวร้ายแต่ถ้า
รู้จักวิธีการจัดการกับความเครียดได้อย่างมีประสิทธิภาพจะ
ช่วยเพิ ่มพลังในการปฏิบัติงานและการพัฒนาตนเอง ทั ้งน้ี 
Lazarus and Solkman (1984)  ไ ด้ กล ่ าวว ่ ากา รจ ั ด กา ร
ความเครียดว่า การจัดการความเครียด คือ ความพยายามอยา่ง
ต่อเนื่องในการเปลี่ยนแปลงความคิดและพฤติกรรมของบุคคล
เพื่อจัดการกับความต้องการภายในและ/หรือภายนอกเมื่อมี
การประเมินแล้วพบว่าเป็นความกดดันอย่างรุนแรงหรือเกิน
กว่าที่จะใช้แหล่งช่วยเหลือของบุคคล การจัดการความเครียด
เป็นกระบวนการ ซึ่งประกอบด้วยลักษณะสำคัญ 3 ประการ 
ได้แก่ 1) การสังเกตและการประเมินความคิดหรือการกระทำ
ของบุคคล     2) เป็นการคิดหรือการกระทำต่อสภาพการที่
เฉพาะเจาะจง 3) เป็นการเปลี่ยนแปลงการคิดและการกระทำ
เมื่อเผชิญกับสภาพการที่ตึงเครียด 
 การจัดการความเครียดเป็นรูปแบบของการแก้ไข
ปัญหา ซึ่งคล้ายกับการปรับตัวแต่การจัดการความเครียดจะให้
ความหมายเฉพาะลงไปท ี ่การรับม ือกับส ิ ่ งที ่ก ่อให ้เกิด
ความเครียด หรือสิ ่งที ่กระทบกระเทือนอารมณ์ (Lazarus, 
1976) การจัดการความเครียดไม่ใช่พฤติกรรมการปรับตัวที่
เกิดขึน้โดยอัตโนมัติ เพราะการจัดการความเครียดต้องอาศัยความ
พยายามในการกระทำ ซึ่งการกระทำที่เราต้องใช้ความพยายามใน
การกระทำหลาย ๆ ครั ้งจะกลายเป็นการกระทำที ่เกิดขึ ้นจาก
กระบวนการเรียนรู้ 
 5) การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง เป็นพฤติกรรมที่
แสดงถึงการมีความเชื ่อที ่ม ีผลต่อการดำเนินชีว ิตที ่ด ี มี

จุดมุ่งหมายชีวิต มีความรักและมีความจริงใจต่อบุคคลอื่นมี
ความสงบและความพึงพอใจในชีวิต สามารถช่วยเหลือตนเอง
และบุคคลอื่นให้ประสบความสำเร็จเป็นความสามารถในการ
พัฒนาศักยภาพทางด้านจิตวิญญาณอย่างเต็มที่ ซึ่งประเมินได้
จากความเชื่อ ความรู้สึกเกี่ยวกับความหมายของชีวิต ความรัก 
ความหวัง การให้อภัยและชีวิตหลังการตาย ขณะที่ สุชา 
จันทน์เอม (2553 : 6) กล่าวว่า การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง 
หมายถึง การสำรวจตนเองว่าเป็นคนอย่างไร มีความสามารถ
ทางใด แค่ไหน มีความสนใจ และต้องการอะไร อะไรเป็นข้อดี 
และข้อเสีย พยายามหาทางแก้ไขข้อบกพร่อง และส่งเสริมส่วน
ที่ดี จะทําให้เราต้ังเป้าหมายของชีวิตได้เหมาะสมกับความเป็น
จริง ตลอดจนมีโอกาสพบกับความสำเร็จและความสมหวังได้ 
เช่นเดียวกับ ยุดา รักไทย (2551 : 11-12) กล่าวว่า การเข้าใจ
ตัวเองอย่างแท้จริง หมายถึงการที่บุคคลสามารถมองตนเอง 
พินิจ พิเคราะห์ บุคลิกลักษณะ รูปแบบของการทำงาน จุดอ่อน 
จุดแข็งที่มีอยู่ได้อย่างชัดเจน เหมือนกำลังมองคนอื่น สามารถ
แยกแยะ ความต้องการของตนเอง ออกจากความต้องการของ
คนอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการตัดสินใจทั้งในชีวิตการ
ทำงาน และชีวิตครอบครัวดีขึ้นซึ่ง พฤติกรรมการทำงานของ
บุคคลทั้งอยู่บนพื้นฐานของสิ่งที่ตนรับรู้เกี่ยวกับตนเอง และ
สภาพแวดล้อม อันได้แก่ ครอบครัว เพื่อน ครู ผู้ร่วมงาน ฯลฯ    
 6) ความสัมพันธ์ระหว่าง เป็นพฤติกรรมที ่บุคคล
แสดงการมีปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่น การให้และการรับ ยอมรับ
และให้เกียรติซึ่งกันและกัน มีการปรึกษาหารือและร่วมกัน
แก้ไขปัญหาการช่วยเหลือพึ่งพาระหว่างกัน ในวัยสูงอายุจะมี
เวลาว่างมากจากการหยุดประกอบอาชีพ บุตร ธิดาเติบโตเป็น
หนุ่มสาวออกเรือนไปแล้วหรือไปทำงานในต่างถิ่น การตายของ
เพ่ือนสนิท สามี ภรรยาทำให้คนชรามีความต้องการทางสังคม
ในด้านต่างๆ ค่อนข้างสูง เช่น ความเป็นเพื ่อน การมีกลุ่ม
บุคคลร่วมด้วย การต้องการผู้สนใจผู้ร่วมทุกข์ ผู้ยอมรับนับถือ 
ดังนั้น ผู้สูงอายุจึงต้องมีการสัมพันธภาพกับบุคคลอื่นๆ ทั้งวัย
เดียวกันและต่างวัยนอกเหนือไปจากสมาชิกในครอบครวัและ
ญาติพี่น้อง แม้ว่าศูนย์กลางของความสัมพันธภาพทางสังคมจะ
เน้นครอบครัวก็ตาม การร่วมกิจกรรมทางสังคม งานพิเศษและ
งานอดิเรกเป็นหนทางสร้างความสัมพันธ์กับบุคคลด้วย (ศรี
เร ือน  แก ้วก ังวาล, 2551) ขณะที ่  Milton (1981) ได ้ ให้
ความหมายไว ้ว ่า .ความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล หมายถึง 
ขอบเขตทั้งหมดของการกระทำของมนุษย์ที ่เกิดขึ้นระหว่าง
บุคคล ซึ่งมีปฏิสัมพันธ์กันเสมือนถูกรวมไว้ในความสัมพันธ์ของ
การติดต่อสื่อสารกัน การร่วมมือ การแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
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และการยอมรับซึ ่งกันและกัน รวมถึงการแก้ป ัญหา และ
สามารถปฏิบัติงานร่วมกับบุคคลอื่นได้ 
 
3.วิธีการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ ประชากรที่
ใช้ในการศึกษา ได้แก่ผู้สูงอายุที่มีอายุตั้งแต่ 60 ปีขึ้นไป ใน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 3,770 คน (ฝ่ายทะเบียน
และบัตร ที่ว่าการอำเภอพาน, 2560)   โดยกำหนดขนาดของ
กลุ่มตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane (ธานินทร์ ศิลป์จาร,ุ 
2555) ที่ระดับความเชื่อมั่น 95%.ค่าความคลาดเคลื่อน +5%.
ได้ขนาดตัวอย่างทั้งสิ้น 377 คน.และเพื่อความผิดพลาดของ
การจัดเก็บรวบรวมข้อมูลจึงเก็บสำรองไว้ป้องกันอีกจำนวน 23 
คน รวมขนาดตัวอย่างทั ้งสิ ้น จำนวน 400 คน และใช้วิธีการ
คัดเลือกตัวอย่างแบบบังเอิญ (Accidental-Sampling) (ธานินทร์ 
ศิลป์จารุ, 2555) 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือใน
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยแบ่งออกเป็น 3 ตอน ได้แก่ 1) ข้อมูล
ทั่วไปของผู้สูงอายุ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลักษณะของข้อ
คำถามเป็นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 2) ปัจจัยที่มีผลต่อ
การสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ประกอบด้วย การรับประทานอาหาร การออกกำลังกาย ความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ การจัดการกับความเครียด การเข้าใจตัวเอง
อย่างแท้จริง และความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ลักษณะของข้อ
คำถามเป ็นมาตราส ่วนประมาณค ่า (Rating Scale) และ3) 
ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของ
ผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ลักษณะของข้อคำถามเป็น

แบบปลายเปิด (Open ended question)  โดยก่อนการเก็บข้อมูล
จริง ผ ู ้ว ิจ ัยได้นำเครื ่องมือไปทดสอบความความเชื ่อมั ่นของ
เครื ่องมือ กับกลุ ่มผู ้สูงอายุในอำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 
จำนวน 30 คน จากนั้นหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดย
ว ิ ธ ีการหาค ่ าส ัมประส ิทธ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) 
ของครอนบัค (Cronbach) โดยมีเกณฑ์ของค่าความเชื ่อมั่น
เท่ากับ 0.70 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555)    ซึ่งผลการทดสอบ 
พบว่า ค ่าส ัมประสิทธ ิ ์แอลฟา มีค ่าเท่ากับ 0.90 ซึ ่งมีค่า
มากกว่า 0.70 ดังนั้น แบบสอบถามจากการวิจัยครั้งนี้จึงมีค่า
ความเชื่อมั่น และสามารถนำไปเก็บรวบรวมข้อมูลได้จริง  

สำหรับสถิติท ี ่ใช ้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่    
าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงมาตรฐาน สถิติ t-test และสถิติ F-
test (One Way ANOVAs) 
 
4. ผลการวิจัย 

จากผลการศึกษาเรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อการสร้าง
สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย นำเสนอ
รายละเอียด ดังน้ี 

1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู ้สูงอายุใน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศ
หญิง มีอายุระหว่าง 65-69 ปี มีสถานภาพ สมรส จบการศึกษา
ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี ไม่มีงานทำหรือว่างงาน   มีรายได้ ต่ำ
กว่า 5,000 บาท และส่วนใหญ่อาศัยอยู่กับสามีหรือภรรยา 

2) ผลการวิเคราะห์ป ัจจัยที ่ม ีผลต่อการสร ้าง
สุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย แสดง
ดังตารางที่ 1 

 
ตารางท่ี 1 แสดงผลรวมค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย  

ปจัจัยท่ีมีผลต่อการสร้างสุขภาพท่ีดี X  S.D. ระดับ
ความสำคัญ 

1. การรบัประทานอาหาร 
2. การออกกำลังกาย 
3. ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
4. การจัดการกับความเครียด 
5. การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง 
6. ความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคล 

4.08 
3.99 
4.17 
4.14 
4.07 
4.28 

0.53 
0.60 
0.60 
0.86 
0.52 
0.54 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 4.12 0.43 มาก 
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  จากตารางที ่ 1 พบว่าปัจจัยที ่มีผลต่อการสร้าง
ส ุขภาพที ่ด ีของผู ้ส ูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเช ียงราย 
โดยรวม ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านอยู ่ในระดับมากทุกด้าน โดยส่วนใหญ่เป็นด้าน
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล รองลงมาคือ ด้านความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพ และต่ำที่สุด คือ การออกกำลังกาย สามารถสรุปได้ 
ดังน้ี 

 การรับประทานอาหาร พบว่าผู้สูงอายุ ในอำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุโดยการรับประทาน
อาหาร โดยรวมให้ระดับความสำคัญอยู ่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการรับประทาน
อาหาร โดยการดื ่มน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื ่อทำให้
ร่างกายได้ทำงานอย่างเป็นระบบ ให้ระดับความสำคัญอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาได้แก่ ผู้สูงอายุมีการรับประทานอาหาร 
โดยการกินอาหารที่มีกากใย เช่น ผัก ผลไม้เป็นประจำทุกวัน
เพ่ือเสริมสร้างการขับถ่ายที่ดี ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก และต่ำที่สุด คือ ผู้สูงอายุมีการรับประทานอาหาร โดย
การหลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารที่มีรสหวานจัด เช่น การ
ปรุงอาหารคาวแล้วเติมน้ำตาลให้มีรสหวานจัดเพื่อลดปริมาณ
น้ำตาลในเลือด และไม่ก่อให้เกิดการเป็นโรคเบาหวาน ให้
ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

การออกกำลังกาย พบว่าผู ้สูงอายุในอำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อ
การสร้างสุขภาพที่ด ีของผู ้ส ูงอายุโดยการออกกำลังกาย 
โดยรวม ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการออกกำลังกาย โดย
การทำกิจกรรมอื ่นๆ ที่ต้องใช้กำลัง เช่น ทำสวน ทำนา ทำ
ความสะอาดบ้าน เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ให้
ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ผู้สูงอายุมี
การออกกำลังกาย โดยมีการออกกำลังกายสัปดาห์ละ 3 ครั้ง ๆ 
ละ 20-30 นาที เพื ่อสุขภาพที่ดีและลดโรคต่างๆ ให้ระดับ
ความสำคัญอยู่ในระดับมาก และต่ำที่สุด คือ ผู้สูงอายุมีการ
ออกกำลังกาย โดยออกกำลังกายจนมีเหงื ่อออก เพื ่อให้
ร่างกายได้ขับของเสียออกมา ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก 

ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ พบว่าผู้สูงอายุในอำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุโดยความรับผิดชอบต่อ
สุขภาพ โดยรวมให้ระดับความสำคัญอยู ่ในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีความรับผิดชอบ
ต่อสุขภาพโดยการไม่เสพสารเสพติด เช่น กาว ยาบ้า กัญชา 
เฮโรอีน เพื ่อป้องกันตนเองจากสิ ่งผิดกฎหมายและทำลาย
สุขภาพกายและสุขภาพจิต ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาได้แก่ ผู้สูงอายุมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
โดยการไม่สวมใส่เสื้อผ้าซ้ำวัน เพื่อลดความเสี่ยงของการมีกลิ่น
เหงื่อ กลิ่นตัวที่ไม่พึงประสงค์ ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก และ ต่ำที่สุด คือ ผู้สูงอายุมีความรับผิดชอบต่อสุขภาพ 
โดยการสวมถุงยางอนามัยทุกครั้งเมื่อมีเพศสัมพันธ์กับหญิงอื่น
ที่ไม่ใช่ภรรยา เพื่อลดความเสี่ยงในการตั้งท้อง และโรคติดต่อ
ทางเพศสัมพันธ์ ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

 การจัดการกับความเครียด พบว่าผู้สูงอายุในอำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี่ยวกับปัจจัยที่มี
ผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู ้สูงอายุโดยการจัดการกับ
ความเครียด โดยรวมให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการจัดการกับ
ความเครียดโดยมีการปรึกษาผู ้ท ี ่ใกล้ช ิด    เพื ่อระบาย
ความรู้สึก และหาวิธีแก้ไขปัญหา ให้ระดับความสำคัญอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาได ้แก ่  ผ ู ้ส ูงอาย ุม ีการจ ัดการกับ
ความเครียด โดยเมื่อไม่สบายใจจะพยายามค้นหาสาเหตุของ
ความไม่สบายใจและแก้ที่สาเหตุ เพื่อแก้ปัญหาให้ตรงกบัเหตุ 
ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก และต่ำที่สุด คือ ผู้สูงอายุ
มีการจัดการกับความเครียด โดยเมื่อไม่สบายใจจะแก้ปญัหา
โดยการไปนั่งสมาธิ สวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อทำให้จิตในไม่ฟุ้ง
ซานมีสติเพ่ิมขึ้น ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง พบว่าผู ้สูงอายุใน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี ่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุโดยการเข้าใจ
ตัวเองอย่างแท้จริง โดยรวม ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีการ
เข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง โดยรู้สึกมีความสุข เมื่อบุตรหลาน 
หรือบุคคล รอบข้าง ดูแลเอาใจใส่ ให้ระดับความสำคัญอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาได้แก่ ผู้สูงอายุมีการเข้าใจตัวเองอย่าง
แท้จริง โดยพูดคุยปรึกษาหารือร่วมรับผิดชอบต่อความเป็นอยู่
ของสมาชิกในครอบครัว เพ่ือสร้างความเข้าใจก้นในครอบครัว 
ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก และต่ำที่สุด คือ ผู้สูงอายุ
มีการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง โดยมีความรู้สึกว่าช่วงนี้เป็น
ช่วงเวลาที่น่าเบื่อที่สุด  ในชีวิตของท่าน ให้ระดับความสำคัญ
อยู่ในระดับมาก   
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ความสัมพันธ ์ระหว่างบุคคล พบว่าผู้ส ูงอายุใน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี ่ยวกับ
ป ัจจ ัยท ี ่ม ีผลต ่อการสร ้างส ุขภาพที ่ด ีของผ ู ้ส ูงอาย ุโดย
ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวม ให้ระดับความสำคัญอยู่
ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยญาติพี่น้องหรือเพื่อนบ้านที่
ใกล้ชิดให้ความสนใจและยินดีให้ความช่วยเหลือเมื่อต้องการ 
ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมาได้แก่ ผู้สูงอายุ 
มีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยสังสรรค์พูดคุยกับเพื่อนบ้าน 
เพ่ือสร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก และต่ำที่สุด คือ ผู้สูงอายุมีความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล 
โดยมีโอกาสได้ช่วยเหลืองานของสมาชิกในครอบครัว เช่น 
ดูแลบ้าน เลี้ยงเด็ก ดูแลต้นไม้ เพ่ือแบ่งเบาภาระหน้าที่และใช้
เวลาว่างให้เกิดประโยชน์    ให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก 

3) ผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยที่มีผล
ต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู ้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จำแนกตาม เพศ อายุ สถานภาพ และรายได้ พบว่า 
ผู้สูงอายุที่มีเพศ และอายุ แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย โดยรวมไม่แตกต่างกัน สำหรับผู้สูงอายุที่มี
สถานภาพและรายได้ แตกต่างกัน   ให้ระดับความสำคัญต่อ
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน 
จังหวัดเชียงราย โดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05  

 
5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ สามารถสร ุปและอภ ิปราย
ผลการวิจัย ดังน้ี ผลการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้าง
สุขภาพ  ที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบวา่ 
ผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญ
ต่อปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย โดยรวมให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มากทุกด้าน ได้แก่ การรับประทานอาหาร พบว่าผู้สูงอายุใน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี ่ยวกับ
ปัจจัยที ่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู ้สูงอายุ โดยการ
รับประทานอาหารโดยรวมให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก เน่ืองจากผู้สูงอายุมีการด่ืมน้ำอย่างน้อยวันละ 8 แก้ว เพื่อ
ทำให้ร่างกายได้ทำงานอย่างเป็นระบบ สอดคล้องกับงานวิจัย

ของ ทวีศิลป์ ศรีอักษร (2551) ได้ศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผล
ต ่อพฤต ิกรรมการบร ิ โภคอาหารของผ ู ้ ส ู งอาย ุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร พบว่าพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่ผู้สูงอายุ
ในเขตกรุงเทพมหานครที่ปฏิบัติเป็นประจำมากที่สุด 3 ลำดับ
แรก ได้แก่ พฤติกรรมการดื่มน้ำวันละ 6 – 8 แก้ว พฤติกรรม
การรับประทานผักใบเขียว และพฤติกรรมรับประทานผลไม้สด  

สำหรับด้านการออกกำลังกาย พบว่า ผู้สูงอายุใน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี ่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ โดยการออก
กำลังกาย โดยรวมให้ระดับความสำคัญอยู ่ในระดับมาก 
เน่ืองจากผู้สูงอายุมีการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ เช่น เดิน
เล่น กายบริหาร หรือการออกกำลังกายอย่างอ่ืนอย่างน้อยครั้ง
ละ 20-30 นาที เพื ่อให้หัวใจได้สูบฉีดเลือดอย่างเต็มที ่ ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วราภรณ์ คำรศ (2556) ได้ศึกษา
เกี ่ยวกับพฤติกรรมและการเข้าถึงการออกกำลังกายของ
ประชาชนในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร พบว่าประชาชน
ในเขตภาษีเจริญกรุงเทพมหานคร มีการออกกำลังกายที่ช่วย
ทำให้ท่านอารมณ์ดี การออกกำลังกายที่ถูกต้อง ทำให้ช่วยลด
ค่าใช้จ่ายในการรักษาโรค และการทำงานภายในบ้านเป็นการ
ออกกำลังกายอย่างหนึ่ง เช่น กวาดบ้าน ถูบ้าน  

ในด้านความรับผิดชอบต่อสุขภาพ พบว่า ผู้สูงอายุ
ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี่ยวกับ
ปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุ โดยความ
รับผิดชอบต่อสุขภาพ โดยรวมให้ระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก เนื ่องจากผู ้ส ูงอายุมีการล้างมือด้วยสบู ่ท ุกครั ้งก ่อน
รับประทานอาหาร เพื่อหลีกเลี่ยงการเกิดโรคเกี่ยวกับระบบ
ทางเดินอาหาร เช่น ท้องผูก ท้องเสีย เป็นต้น ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วิภาพร สิทธิสาตร์ (2550) ได้ศึกษาเกี ่ยวกับ
พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพของผู ้สูงอายุในชุมชน เขตความ
รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านเสาหิน ตำบลวัดพริก อำเภอ
เมือง จังหวัดพิษณุโลก พบว่า พฤติกรรมส่งเสริมสุขภาพ ด้าน
ความรับผิดชอบต่อสุขภาพของผู้สูงอายุในชุมชน เขตความ
รับผิดชอบของสถานีอนามัยบ้านเสาหิน พฤติกรรมที่ปฏิบัติ
มากที่สุด คือ ผู้สูงอายุจะมีการปรึกษาแพทย์ พยาบาล หรือ
เจ้าหน้าที่ สาธารณสุขทันทีเมื่อมีอาการผิดปกติ และ มีการ
ปรึกษาเก่ียวกับการดูแลสุขภาพของตนเองกับผู้ที่มีความรู้  

สำหรับการจัดการกับความเครียด พบว่าผู้สูงอายุใน
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญเกี ่ยวกับ
ปัจจัยที ่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู ้สูงอายุ โดยการ
จัดการกับความเครียด โดยรวมให้ระดับความสำคัญอยู่ใน
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ระดับมาก เนื่องจากผู้สูงอายุมีการผ่อนคลายความเครียดโดย
การทำงานอดิเรกที่ชอบทำหรือออกกำลังกาย เพื่อใช้เป็นตัว
ช่วยในการผ่อนคลายความเครียดลง ทั ้งนี ้อาจเนื ่องมาจาก
พฤติกรรมที ่ปฏิบัติมากที ่สุดของผู้สูงอายุ คือ สามารถที่จะ
เผชิญกับปัญหาต่างๆ ได้อย่างมีสติ และบอกกับตนเองว่า
ป ัญหาท ุกอย ่างแก ้ไขได ้  เน ื ่องจากผ ู ้ส ูงอาย ุ เป ็นผ ู ้ท ี ่มี
ประสบการณ์ชีวิต ซึ่งผ่านการเผชิญปัญหามามากจึงทำให้รู้สึก
ว่าทุกปัญหา สามารถแก้ไขได้  

ในส่วนของด้านการเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง พบว่า
ผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ให้ระดับความสำคัญ
เกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุโดย
การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง โดยรวม ให้ระดับความสำคัญอยู่
ในระดับมาก เน่ืองจากมีการต้ังเป้าหมายในการดำเนินชีวิตอยู่
เสมอ เพื่อทราบจุดมุ่งหมายของชีวิตและกำหนดทิศทางการ
ดำเนินชีวิต ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิภาพร สิทธิสาตร์ 
(2550) พบว่า พฤติกรรมที่ปฏิบัติมากที่สุด คือ พยายามทำให้
รู้สึกว่าตนเองมีคุณค่า เป็นที่เคารพนับถือของเพ่ือนบ้าน และมี
เป้าหมายในการดำเนินชีวิตอยู่เสมอ  

สำหรับปัจจัยด้านความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลจาก
การศึกษาครั้งน้ี พบว่าผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
ให้ระดับความสำคัญเก่ียวกับปัจจัยที่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่
ดีของผู้สูงอายุโดยความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล โดยรวม ให้
ระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก เนื ่องจากผู ้สูงอายุมีการ
สังสรรค์พูดคุยกับเพื่อนบ้าน เพ่ือสร้างมิตรไมตรีที่ดีต่อกัน ทั้งน้ี
อาจเน่ืองมากจากผู้สูงอายุมีคนในครอบครัวดูแลและช่วยเหลือ 
และญาติพี่น้องหรือคนใกล้ชิดของท่านยังคงให้ความช่วยเหลือ
เมื่อต้องการอยู่เสมอ  

สำหรับผลการวิเคราะห์การเปรียบเทียบปัจจัยที่มี
ผลต่อการสร้างสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย จำแนกตามข้อมูลทั่วไปของผู้สูงอายุ ได้แก่ เพศ อายุ 
สถานภาพ และรายได้ พบว่า ผ ู ้ส ูงอายุที ่มีเพศ และอายุ 
แตกต่างกันให้ระดับความสำคัญต่อปัจจัยที่มีผลต่อ การสร้าง
ส ุขภาพที ่ด ีของผู ้ส ูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเช ียงราย 
โดยรวมแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ วัชพลประสิทธิ์ ก้อนแก้ว (2557) ได้ศึกษาวิจัย
เรื ่องพฤติกรรมสุขภาพของผู ้สูงอายุที่อาศัยในเขตเทศบาล 
ตำบลคลองตำหรุ อำเภอเมืองชลบุรี พบว่า ผู้สูงอายุที่มีเพศ 
และอายุ แตกต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพ โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับการศึกษาครั้งนี้ยังพบว่า
ผ ู ้ส ูงอายุท ี ่ม ีสถานภาพและรายได้แตกต่างก ันให ้ระดับ

ความสำคัญต่อปัจจัยที ่มีผลต่อการสร้างสุขภาพที่ด ีของ
ผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยรวมแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.05 ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ขวัญดาว กล่ำรัตน์ (2554)    ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
ปัจจัยเชิงสาเหตุของพฤติกรรมสุขภาพของผู ้สูงอายุในเขต
ภ ูม ิภาคตะวันตกของประเทศไทย พบว ่า ผ ู ้ส ูงอายุท ี ่มี
สถานภาพและรายได้ แตกต่างกันมีพฤติกรรมสุขภาพ โดยรวม
แตกต่างกันอย่าง มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ดังน้ัน ผลการศึกษาครั้งน้ี ผู้สูงอายุและผู้เก่ียวข้องที่
ดูแลผู้สูงอายุสามารถนำไปเป็นแนวทางในการสร้างสุขภาพที่ดี
ของผู้สูงอายุในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ได้แก่ การรับประทาน
อาหาร การออกกำลังกาย ความรับผิดชอบต่อสุขภาพ การจัดการ
ความเครียด การเข้าใจตัวเองอย่างแท้จริง และความสัมพันธ์
ระหว่างบุคคล สำหรับการศึกษาครั ้งต่อไปควรศึกษาเกี ่ยวกับ
พฤติกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหารเพื่อนำไปสู่
สุขภาพที่ดี ขณะเดียวกันการศึกษาครั้งต่อไปอาจศึกษาเกี่ยวกับ
แนวทางการสร้างสุขของผู้สูงอายุเพื ่อนำไปคุณภาพชีวิตที่ดีได้
เช่นกัน 
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ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเรจ็ของการทำระบบลีน 4.0 
ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพเิศษภาคตะวันออก 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์ที่จะวิเคราะห์อิทธิพลและตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดล
เชิงสาเหตุของปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ ใน
พ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับข้อมูลเชิงประจักษ์ กลุ่มตัวอย่างคือ พนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 
ที่มีการทำระบบลีนหรือลีน 4.0 จำนวน 240 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบใช้วิจารณญาณและใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง 
 ผลการวิจัย พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ คือ 
ปัจจัยด้านการฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ (TR) ส่วนปัจจัยความสำเร็จที่ได้รับอิทธิพลสูงสุด คือ การลดต้นทุนขององคก์ร 
(CR) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และเมื่อวิเคราะห์โมเดลเชิงสาเหตุ พบว่า ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพล
ต่อความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ จึงสรุปได้ว่าระบบ
ลีน 4.0 จะประสบความสำเร็จได้เกิดจากการดำเนินกิจกรรมสนับสนุนภายในองค์กรที่ครอบคลุมทุกปัจจัย โดยควรจัดลำดับใน
การดำเนินงานให้เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร 
 
คำสำคัญ: ลีน, ลีน 4.0, ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กร, ความสำเร็จของระบบลีน 
 

Abstract 
 This study was quantitative research, which aimed to analyze the influence and examine the 
relationship between a causal model of internal supporting factors that influence the success of Lean 
manufacturing 4.0 in the automotive industry in the Eastern Economic Corridor (EEC) and empirical data. 
The sample was 240 employees in automotive manufacturing that implemented Lean or Lean 4.0 selected 
by using the Judgment Sampling method. This research was investigated through questionnaire surveys. 
The data were analyzed by using confirmatory factor analysis and structural equation model. 
           The results of the study showed that the factor that highest directly influenced the success of Lean 
manufacturing 4.0 in the automotive industry was Training and Knowledge Transfer (TR). The highest 
influencing success factor was Cost Reduction (CR), statistically significant at .05 level. After analyzing a 
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causal model, it was found that the internal supporting factors that influenced the success of Lean 
manufacturing 4.0 in the automotive industry were consistent with empirical data by considering the 
statistical correlation of model, empirical data, and reliability of manifest variables. This study can be 
concluded that Lean 4.0 will be successful from the implementation of internal support activities by 
covering all factors and prioritizing their operations according to each organization's context. 
 
Keywords: Lean, Lean 4.0, Internal supporting factors, The success of Lean Manufacturing 
  
1.บทนำ 
 อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นอุตสาหกรรมหลักที่
สำคัญของประเทศไทย ด้วยประเทศไทยเป็นฐานการผลิต
รถยนต์เพ่ือจำหน่ายทั้งภายในประเทศและเพ่ือการส่งออก 
ทำให้ประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตรถยนต์และ
ชิ้นส่วนอะไหล่ได้เป็นอันดับ 10 ของโลก และเป็นอันดับ 1 
ในกลุ่มประเทศอาเซียน ส่งผลให้มูลค่าการส่งออกชิ้นส่วน
ยานยนต์สร้างรายได้เป็นอันดับ 1 ให้แก่ประเทศไทยอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่งโครงสร้างอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศ
ไทยส่วนมากจะอยู่ในกลุ่มธุรกิจระดับกลางน้ำ โดยแบ่ง
ผู้ประกอบการออกได้เป็น 3 ลำดับ กล่าวคือ 1) บริษัทผู้
ประกอบรถยนต์ 2) ผู้ผลิตชิ้นส่วนระดับบน (Tier 1) คือ 
ผู้ผลิตชิ้นส่วนที่พร้อมส่งเข้าสู่โรงงานประกอบโดยตรงและ 
3) ผู ้ผลิตชิ ้นส่วนระดับล่าง (Tier 2,3) คือ ผู ้ที ่ส่งมอบ
ช ิ ้นส ่วนให ้ผ ู ้ผล ิตช ิ ้นส ่วนระดับบน ซ ึ ่งจำนวนของ
ผู้ประกอบการที่เป็นผู้ประกอบรถยนต์จะมีจำนวนน้อย
กว่าผู้ผลิตชิ้นส่วน ทำให้ผู้ประกอบรถยนต์มีอำนาจในการ
ต่อรองสูง ส่งผลให้ผู้ผลิตชิ้นส่วนทั้งระดับบนและล่างต้อง
ทำการแข่งขันกันอย่างมาก และมีความเสี่ยงสูงในห่วงโซ่
อุปทาน จึงต้องปรับตัวเพื่อเพิ ่มขีดความสามารถในการ
ผลิต การรับประกันคุณภาพ และลดต้นทุน เพื ่อให้
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของโรงงานประกอบ
รถยนต์ให้ได้มากกว่าคู ่แข่ง (กรมทรัพย์สินทางปัญญา 
กระทรวงพาณิชย์, 2560) 
 ด ้ วยสภาวะการแข ่ งข ันทางธ ุ รก ิ จ ใน ยุ ค
อุตสาหกรรม 4.0 ที ่องค์กรต่าง ๆ จะต้องมีการพัฒนา
ศักยภาพเพื่อให้สามารถแข่งขันและอยู่รอดได้อย่างยั่งยืน 
แนวคิดระบบการผลิตแบบลีน (Lean Manufacturing) 
เป็นหนึ่งปัจจัยหลักที่ถูกเลือกขึ้นมาใช้ในการดำเนินงาน 

เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรมุ่งสู่เป้าหมายดังกล่าวหรือการเป็น
องค์กรแห่งลีนได้ โดยเฉพาะในอุตสาหกรรมยานยนต์ซึ่ง
เป็นต้นแบบของระบบการผลิตแบบลีนที่ถูกพัฒนามาจาก
ระบบการผล ิตแบบโตโยต ้ า  ( Toyota Production 
System) หรือระบบการผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In 
Time: JIT) ซึ่งมุ่งเน้นการปรับปรุงเพ่ือขจัดความสูญเปล่า
ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิตและการขนส่งตลอดทั้งห่วง
โซ่อุปทาน การสร้างระบบการผลิตที่สามารถใช้ทรัพยากร
ที่มีอยู่ทั้งคน เครื่องจักร พื้นที่ และเวลา ให้ผสมผสานกัน
จนเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ส่งผลให้เกิดการเพิ่มผลิตภาพ
ของการดำเนินงานและลดต้นทุน เน้นการปรับตัวเพ่ือเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและความอยู่รอดขององคก์ร 
(สิริพงศ์ จึงถาวรรณ, 2560) 
 การนำระบบการผลิตแบบลีนเข้ามาใช้ในองค์กร
ได้อย่างมีประสิทธิภาพนั้น จะต้องเกิดจากการมีส่วนร่วม
ของพนักงานทุกคน โดยต้องมีการวางแผนงานอย่างเป็น
ระบบเพื่อให้พนักงานทุกระดับสามารถเข้าถึงได้ การ
เริ่มต้นนำระบบลีนเข้ามาใช้ในองค์กรเป็นจุดที่สำคัญมาก 
หากไม่มีการจัดลำดับวิธีการที ่เหมาะสม หรือหากเกิด
ผลกระทบด้านอื ่น ๆ ที ่เป็นผลมาจากการปรับเปลี ่ยน
วิธีการตามระบบของลีน เช่น การจัดส่งงานแก่ลูกค้าที่
ล ่าช ้า การเก ิดข ้อผ ิดพลาดด้านค ุณภาพหร ือความ
ปลอดภัย จะทำให้เกิดผลเสียต่อองค์กรมากกว่าผลดี ซึ่ง
การป้องกันเพ่ือลดผลกระทบดังกล่าวสามารถที่จะจัดการ
ได้หากองค์กรมีการวางแผนงานที่รอบคอบ ดังนั้น ผู้วิจัย
จึงสนใจทำการศึกษาถึงปัจจัยสนับสนุนหลักภายในองค์กร
ที่ส่งผลดีต่อการทำให้องค์กรประสบความสำเร็จในการทำ
ระบบการผลิตแบบลีน เพื ่อเป็นแนวทางในการนำไป
ประยุกต์ใช้ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ ให้สามารถ
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ปรับตัวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 เกิดการพัฒนาองค์กร
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าได้ เป็นการเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันและความน่าเชื ่อถือให้กับ
องค์กรและเกิดความร่วมมือร่วมใจของพนักงานในองค์กร 
จนกระทั่งมีวัฒนธรรมที่เป็นองค์กรแห่งลีน และเป้าหมาย
สูงสุดคือการลดต้นทุนเพื่อเพิ่มผลกำไรให้แก่องค์กร โดย
เลือกทำการศึกษาจากผู ้ประกอบการอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ในพื้นที ่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
( Eastern Economic Corridor Development ห รื อ 
EEC) เน ื ่ อ งจาก เป ็นพ ื ้ นท ี ่ ท ี ่ ม ีการกระจ ุ กต ั วของ
ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมยานยนต์เป็นจำนวนมากและ
มีแนวโน้มขยายตัวอย่างต่อเนื ่อง (ศูนย์ข้อมูลและข่าว
สืบสวนเพ่ือสิทธิพลเมือง, 2561) 
 
2.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ผู ้ว ิจ ัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องกับ
งานวิจัย ดังน้ี  

 2.1 แนวคิดระบบการผลิตแบบลีนและลีน 4.0 
สำหรับแนวคิดของระบบการผลิตได้มีวิวัฒนาการอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเจมส์ วอแม็กได้เป็นผู้ศึกษาระบบการผลิต
แบบโตโยต้าของ Taiichi Ohno ซึ่งเป็นผู้คิดค้นระบบการ
ผลิตแบบทันเวลาพอดี (Just In Time: JIT) หรือที่รู้จักกัน
ในชื่อระบบการผลิตแบบโตโยต้า (Toyota production 
System: TPS) และสร ุปออกมาเป ็น “แนวค ิดและ
หลักการผลิตแบบลีน” หรือ Lean Manufacturing จึงถือ
ว่าระบบการผลิตแบบโตโยต้าเป็นรากฐานของระบบการ
ผลิตแบบลีน (ประดิษฐ์ วงศ์มณีรุ่ง และคณะ , 2552) ซึ่ง
ระบบลีนเรียกได้ว่าเป็นปรัชญาในการผลิตที่มุ่งเน้นกำจัด
ความส ูญเปล ่าออกไปจากกระบวนการ และด ้วย
สถานการณ์ของการแข่งขันในอุตสาหกรรมที่รุนแรงและ
เติบโตอย่างรวดเร็ว ทำให้ต้องมีการพัฒนาระบบการผลิต
แบบลีนจากรูปแบบเดิมให้เหมาะสม และนำไปสู ่การ
ปรับตัวให้สอดคล้องกับยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้ ซึ ่งข้อ
แตกต่างของระบบลีนและลีน 4.0 สามารถสรุปได้ดัง
ตารางที่ 1  

 
ตารางที่ 1 เปรียบเทียบความแตกต่างของระบบลีนและระบบลีน 4.0 

 ระบบลีน ระบบลีน 4.0 

แนวคิดพ้ืนฐาน กิจกรรมปรับปรงุภายในองค์กร กิจกรรมบริหารจัดการภาพรวมตลอดทั้งห่วง
โซ่อุปทาน 

รูปแบบของระบบ ทำด้วยมือ (Manual) อัตโนมัติ 

การจัดการทรัพยากร
มนุษย์ 

กำหนดวิธีการทำงานเพ่ือให้พนักงาน
ปฏิบัติตาม 

ให้ความรู้เก่ียวกับระบบลีน 4.0 เพ่ือให้เกิด
การประยุกต์ใช้ระบบลีน 4.0 ด้วยความ
คิดเห็นของพนักงานเอง 

การจัดการสถานที่
ปฏิบัติงาน 

ปรับปรุงในจุดที่เป็นปัญหาเพ่ือไม่ให้เกิด
ปัญหาซ้ำ 

วิเคราะห์ถึงประสิทธิภาพโดยรวมถึงแม้ว่าจะ
ไม่ได้ทำให้เกิดปัญหาอย่างชัดเจน 

การจัดการการดำเนินงาน เน้นการดูจากหน้างานจริง เป็นข้อมูล
เชิงเด่ียว (Single data) 

ใช้ IoT หรือ Big data จากฐานข้อมูลที่
พัฒนาข้ึน 

            2.2 การนำระบบลีนเข้ามาใช้ในองค์กรยุค
อุตสาหกรรม 4.0 จากแนวคิดของสุรธันย์ ปาละพรพิสุทธ์ิ 
(2560) ที่กล่าวว่า ธุรกิจในยุคอุตสาหกรรม 4.0 นั้น เป็น
ยุคที่มีการแข่งขันที่รุนแรง หากองค์กรมีการประยุกต์ใช้
ระบบลีนและปรับให้ก้าวไปสู ่ระบบลีน 4.0 ได้อย่าง

เหมาะสมย่อมเป็นการเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
ให้แก่องค์กรได้ เพราะจะส่งผลต่อระบบการบริหารจัดการ
ที่ดี มีความสูญเปล่าในกระบวนการน้อย และนำไปสู่การ
ลดต้นทุนได้ โดยองค์กรควรมีการเตรียมความพร้อม ดังน้ี 
1) ผู้บริหารกำหนดขอบเขตการทำระบบลีน 4.0 2) จัดต้ัง
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ทีมงานลีน 4.0 ทั ้ง 3 ระดับ คือ ระดับบริหารโครงการ 
คณะทำงาน และทีมปฏิบัติงาน 3) กำหนดวัตถุประสงค์ 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ นโยบาย แผนงาน รวมไปถึงแผนการ
สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ช ัดเจน 4) ประชาสัมพันธ์
โครงการ และฝึกอบรมให้พนักงานมีความรู้ เพ่ือให้ทุกคน
สามารถมีส่วนร่วมได้ และ 5) ประกาศเริ่มโครงการโดย
ผู ้บริหารเพื่อให้เกิดความชัดเจนและเป็นการสร้างขวัญ
กำลังใจแก่พนักงาน  
 2.3 ปัจจัยสนับสนุนภายในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ที่มีการทำระบบลีน 4.0 จากการศึกษาองค์กรที่มี
การประยุกต์ใช้ระบบลีนในรูปแบบต่าง ๆ ของประดิษฐ์ 
วงศ์มณีรุ่ง และคณะ (2552) กล่าวว่า เกิดจากการที่มีการ
นำของบุคลากรระดับบริหาร การประยุกต์ใช้แนวคิดของ
ระบบลีนอย่างเข้าใจ การสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งลีน 
และการประเมินและติดตามผลอย่างต่อเน่ือง ส่วนสุรธันย์ 
ปาละพรพิสุทธิ์ (2560) ได้กล่าวว่า ถึงการฝึกอบรมและ
ถ่ายทอดความรู้ไปยังพนักงานทุกระดับให้เกิดการมีส่วน
ร่วมอย่างเต็มใจ ซึ่งจะส่งผลดีต่อการทำระบบลีน 4.0 ได้
อย่างทั ่วถึงทั ้งองค์กร และจากผลการศึกษาของ U. 
Dombrowskia and T. Mielkea (2013)  ท ี ่ ศ ึ กษา ถึง
ปัจจัยและขั้นตอนในการนำระบบลีนเข้ามาใช้ในโรงงาน
อุตสาหกรรมประเภทต ่าง ๆ เพ ื ่อทำการปร ับปรุ ง
กระบวนการให้ประสบความสำเร็จ พบว่า ปัจจัยที่ทำให้
การดำเนินการระบบลีนได้ผลลัพธ์อย่างดีที่สุด เกิดจาก
การมีส่วนร่วมของพนักงานในการปรับปรุงแบบรายวันที่
หน้างานของตนเอง รองลงมา คือ การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของพนักงาน การบริหารจัดการหน้างาน 
และการกำหนดนโยบายองค์กร 
 2.4 ปัจจัยความสำเร็จของระบบลีน 4.0 ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ จากแนวคิดของประดิษฐ์ วงศ์มณี
รุ่ง และคณะ (2552) ที่กล่าวถึงความสำเร็จของการทำ
ระบบลีน 4.0 ในองค์กรว่า นอกจากการนำไปสู ่การ
ปรับปรุงกระบวนการเพื ่อลดความสูญเปล่าและมุ่งไปสู่
การลดต้นทุนได้โดยตรงแล้ว ยังสามารถกำหนดตัวชี้วัดที่
แสดงถึงความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ได้จากการ
วัดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กรซึ่งส่งผลต่อ

การลดต้นทุนในทางอ้อม เช่น การควบคุมสินค้าคงคลัง 
การจัดส่งที่ตรงเวลา การผลิตงานคุณภาพดี การใช้งาน
เครื่องจักร พ้ืนที่ของโรงงาน และการวางกำลังคนได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังสามารถพิจารณาความสำเร็จได้
จากปัจจัยที่แสดงถึงคุณค่าขององค์กรที่นำระบบการผลิต
แบบลีนเข้ามาประยุกต์ใช้ในยุคอุตสาหกรรม 4.0 ได้แก่ 
การได้รับความพึงพอใจจากลูกค้า การเพ่ิมความน่าเชื่อถือ
ให้กับองค์กร การเพิ ่มความสามารถในการแข่งขันทาง
ธุรกิจ และการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน และจาก
ผลการศ ึ กษ าของ  Everton Drohomeretski, et al. 
(2013) ศึกษาถึงลำดับความสำคัญของปัจจัยที่นำไปสู่การ
เพิ ่มความสามารถในการดำเนินงานให้กับองค์กรที ่ทำ
ระบบลีน, ซิกส์ ซิกมา และลีนซิกส์ ซิกมา พบว่า การ
ดำเนินการตามระบบน้ันยังส่งผลในด้านของการเพ่ิมความ
น่าเชื่อถือให้แก่องค์กรด้วย 
 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และทบทวน
วรรณกรรมที่เกี่ยวของของปัจจัยสนับสนุนภายในองคก์ร 
ที่มีการทำระบบลีน ผูวิจัยไดสรุปปจจัยมากําหนดเปนตัว
แปรอิสระจํานวน 2 ดาน ไดแก่ ด้านรูปแบบมี 3 ปัจจัย 
ค ือ 1) การกำหนดทิศทางขององค์กร (DO) 2) การ
สนับสนุนจากผู ้บริหาร (ES) และ 3) การประเมินและ
ติดตามผล (EM) และด้านการจัดการบุคลากรมี 3 ปัจจัย 
คือ 1) ความเข้าใจในหลักการลีนและการนำไปประยุกต์ใช้ 
(UA) 2) การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ (TR) และ 3) 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (CC) สําหรับตัวแปรตามใน
การวิจัยครั้งนี้คือ ความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 มี 
6 ปัจจัย ได้แก่ 1) การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (CS) 
2) การเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร (CO) 3) การเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ (IC) 4) การสร้าง
ขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน (BM) 5) การลดต้นทุนของ
องค ์กร (CR) และ 6) การเพิ ่มประส ิทธ ิภาพในการ
ปฏิบัติงาน ( IE) ทําใหสามารถสรางกรอบแนวคิดรวม
สําหรับการวิจัยไดดังน้ี  
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

  
3.วิธีการดำเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้
ในการวิจัยครั ้งนี ้ ได้แก่ พนักงานระดับปฏิบัติการและ
พนักงานทั่วไปขององค์กรธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนตท์ี่มี
การทำระบบลีน โดยเป็นองค์กรที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 30 นิคม
อุตสาหกรรม มีโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ 765 แห่ง 
(การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย [กนอ.] , 2559) 
โดยกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยใช้การคำนวณ 20 เท่าของตัว
แปรสังเกตได้ (สุภมาส อังศุโชติและคณะ , 2554) ซึ่งตัว
แปรสังเกตได้มีจำนวน 12 ตัวแปร รวมขนาดกลุ่มตัวอย่าง
ทั้งสิ้น 240 คน ใช้การเลือกตัวอย่างแบบโควตา (Quota 
Sampling) โดยเท ี ยบส ัดส ่ วนจ ากจ ำนวนโร ง ง า น
อุตสาหกรรมยานยนต์ในนิคมอุตสาหกรรมที่ต้ังอยู่ในพ้ืนที่
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกแต่ละจังหวัด แล้ว
ทำการสุ่มต ัวอย ่างแบบใช้ว ิจารณญาณ ( Judgment 
Sampling) เพ ื ่อเล ือกกลุ ่มต ัวอย ่างเฉพาะในโรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์ที่มีการทำระบบลีนหรือลีน 4.0 
 3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ี
เป ็นการว ิจ ัยเช ิ งปร ิมาณ (Quantitative Research) 
เครื่องมือที่ใชในการวิจัยเปนแบบสอบถามที่สร้างขึ้นจาก
การทบทวนแนวคิด ทฤษฎี และวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง 
ประกอบด้วย 1) ข้อมูลพื ้นฐานของพนักงาน 2) ปัจจัย
สนับสนุนภายในองค์กรด้านรูปแบบและด้านการจัดการ
บุคลากร ของโรงงานอุตสาหกรรมยานยนต์ที ่มีการทำ
ระบบลีน และ 3) ตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบลีน ผู้วิจัย

ได้การสรางแบบสอบถามมีลักษณะเปนแบบมาตราส่วน
ประเมินค่า (Rating Scale) 6 ระดับ แลวนําเสนอต่อผู
เชี่ยวชาญ 5  ทานเพ่ือตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) 
โดยการทดสอบค าดัชนีความสอดคล อง ( Index of 
Consistency : IOC) ได้ค่าอยูระหวาง 0.60-1.00 จากน้ัน
นําแบบสอบถามไปทดลองใช้ก ับพนักงานในโรงงาน
อุตสาหกรรมยานยนต์จำนวน 30 คน แล้วนำมาวิเคราะห์
ค่าความเชื่อมั่น (Reliability) โดยการหาค่าสัมประสิทธ์ิ
แอลฟ่าของครอนบัค (Cronbach's alpha coefficient) 
โดยแบบสอบถามทั้งฉบับมีค่าแอลฟ่าเท่ากับ 0.983 ซึ่ง
สรุปได้วาแบบสอบถามมีความเชื่อมั่นอยู่ในระดับสูง 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยดำเนินการ
ขอหนังสือขอความอนุเคราะห์ในการเก็บข้อมูลจากคณะ
การจัดการและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อใช้
ขออนุญาตไปยังสถานประกอบการในโรงงานอุตสาหกรรม
ที่มีการทำระบบลีนหรือลีน 4.0 ในพื้นที ่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก และขอความร่วมมือในการ
ตอบแบบสอบถาม โดยทำการส่งแบบสอบถามแบบ
ออนไลน์ที่สร้างขึ ้นในระบบ Google form ให้แก่แผนก
ทรัพยากรมนุษย์เป็นผู้แจกจ่ายให้แก่กลุ่มตัวอย่างต่อไป 
เมื่อผู้ตอบแบบสอบถามทำการตอบคำถามและกดสง่แล้ว 
ผู ้วิจัยจะได้รับแบบสอบถามกลับคืนมาทันที เมื ่อได้รับ
คำตอบทั้งหมดจํานวน 240 ชุดแล้ว จึงนํามาตรวจสอบ
ความถูกตอง และนําขอมูลที่ไดมาวิเคราะหผลต่อไป 
 3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ การวิจัย
ครั้งน้ี ผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) 
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และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเช ิงสาเหตุ 
(SEM) โดยพิจารณาค่าสถิติตามเกณฑ์ของดัชนีชี้วัดทาง
สถิต ิ  ค ่าสถิต ิไค-สแควร์ (P-value of Chi-square) > 
0.05, ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-square / df) < 3.00, 
ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (GFI) > 0.90, ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของโมเดลที่ปรับแล้ว (AGFI) > 0.90, ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) > 0.95, 
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี ่ยกำลังสอง (RMR) < 0.08 และ
ด ัชน ีค ่ ารากกำล ังสองเฉล ี ่ ยของค ่าความแตกต ่าง
โดยประมาณ (RMSEA) < 0.06 จึงจะถือว่าโมเดลทาง
ทฤษฎีมีความสอดคล้องกับข้อมูลเช ิงประจักษ์ (เสรี 
ช ัดแช้ม, 2546; สุภมาศ อังศ ุโชติ และคณะ , 2554 ; 
อภิญญา อิงอาจ, 2560) 
 
4.ผลการวิจัย 
 อิทธิพลของปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีต่อ
ความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ในอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ในพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก  
ผลการศึกษา พบว่า  
 4.1 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กร พบว่า ค่าสถิติ
ไค-สแควร์ (P-value of Chi-square) > 0.05 เท ่ากับ 

.111, ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-square / df) < 3.00 
เท่ากับ 1.723, ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดล (GFI) > 
0.90 เท่ากับ .985, ค่าดัชนีความสอดคล้องของโมเดลที่
ปรับแล้ว (AGFI) > 0.90 เท่ากับ .949, ค่าดัชนีวัดระดับ
ความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) > 0.95 เท่ากับ .998, 
ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMR) < 0.08 เท่ากับ 
.012 และดัชนีค่ารากกำลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่าง
โดยประมาณ (RMSEA) < 0.06 เท่ากับ .055 ซึ่งค่าสถิติ
ทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด แสดงว่า โมเดลการวัด
ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจ ักษ์ และเม ื ่อพ ิจารณาค่าสัมประสิทธ ิ ์น ้ำหนัก
องค์ประกอบของตัวแปรสังเกตได้ทั้ ง 6 ตัว พบว่าค่า
สัมประสิทธ์ิน้ำหนักองค์ประกอบของทุกตัวมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปรที่มีน้ำหนักความสำคัญสูงสุด 
คือ การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู ้ (TR) (b = .947) 
และตัวแปรที่มีน้ำหนักน้อยสุด คือ การกำหนดทิศทางของ
องค์กร (DO) (b = .904) สำหรับค่าสัมประสิทธิ ์ความ
เท่ียงของตัวแปรสังเกตได้ทุกค่า ซึ่งวัดจากค่า R2 แสดงให้
เห็นถึงความแปรปรวนร่วมของตัวแปรสังเกตได้ที่อธิบาย
รายละเอียดดังตารางที่ 2  
 

 
ตารางที่ 2 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กร 

ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน  
(CFA Model) 

(N = 240) น้ำหนักองค์ประกอบ (b) SE t R2 

การกำหนดทิศทางขององค์กร (DO) .904 .110 9.899 .882 

การสนับสนุนจากผู้บริหาร (ES) .941 .128 10.110 .896 
การประเมินและติดตามผล (EM) .929 .130 10.041 .853 

ความเข้าใจในหลักการลีนและการนำไปประยุกต์ใช้ (UA) .924 .038 27.327 .863 

การฝึกอบรมและถ่ายทอดความรู้ (TR) .947 .037 29.770 .886 
การสร้างวัฒนธรรมองค์กร (CC) .939   .818 

 
 4.2 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของ
โมเดลการวัดปัจจัยความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 
พบว่า ค ่าสถิติไค-สแควร์ (P-value of Chi-square) > 

0.05 เท่ากับ .350, ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ (Chi-square / 
df) < 3.00 เท่ากับ 1.115, ค่าดัชนีความสอดคล้องของ
โมเดล (GFI) > 0.90 เทา่กับ .992, ค่าดัชนีความสอดคล้อง
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ของโมเดลที่ปรับแล้ว (AGFI) > 0.90 เท่ากับ .968, ค่า
ดัชนีวัดระดับความสอดคล้องเปรียบเทียบ (CFI) > 0.95 
เท่ากับ 1.000, ค่าดัชนีรากของค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMR) 
< 0.08 เท่ากับ .010 และดัชนีค่ารากกำลังสองเฉลี่ยของ
ค่าความแตกต่างโดยประมาณ (RMSEA) < 0.06 เท่ากับ 
.022 ซึ่งค่าสถิติทั้งหมดผ่านเกณฑ์ตามที่กำหนด แสดงว่า 
โมเดลการวัดปัจจัยความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์  และเมื ่อพิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิน้ำหนักองค์ประกอบ ของตัวแปรสังเกตได้ ทั้ง 

6 ตัว พบว่าค่าสัมประสิทธ์ิน้ำหนักองค์ประกอบของทุกตัว
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยตัวแปรที่มีน้ำหนัก
ความสำคัญสูงสุด คือ การเพิ ่มความน่าเช ื ่อถือให้กับ
องค์กร (CO) (b = .952) และตัวแปรที่มีน้ำหนักน้อยสุด 
คือ การเพิ ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (IE) (b = 
.856) สำหรับค่าสัมประสิทธ์ิความเท่ียงของตัวแปรสังเกต
ได้ทุกค่า ซึ่งวัดจากค่า R2 แสดงให้เห็นถึงความแปรปรวน
ร่วมของตัวแปรสังเกตที่อธิบายรายละเอียดดังตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 ค่าสถิติผลการวิเคราะห์โมเดลการวัดปัจจัยความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 

ตัวแปรสังเกตได้ 
ค่าสถิติผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA 
Model) 

(N = 240) 
น้ำหนักองค์ประกอบ 
(b) 

SE t R2 

การสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า (CS) .885 .056 18.476 .784 

การเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับองค์กร (CO) .952 .048 21.372 .907 
การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจ (IC) .918 .054 20.291 .842 

การสร้างขวัญกำลังใจให้แก่พนักงาน (BM) .877 .066 18.215 .769 

การลดต้นทุนให้แก่องค์กร (CR) .878 .042 25.371 .771 
การเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน (IE) .856   .733 

 4.3 การวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันอิทธิพล
ของโมเดลของปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีต่อความ 
สำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ในธุรกิจอุตสาหกรรมยาน
ยนต์ ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ พบว่า โมเดลตามกรอบแนวคิดมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์ในระดับที่ผ่านเกณฑ์ตาม
ข้อกำหนดทุกค่า โดยมีค่าสถิติไค-สแควร์ (P-value of 
Chi-square) > 0.05 เท่ากับ .304, ค่าไค-สแควร์สัมพัทธ์ 

(Chi-square / df) < 3.00 เท่ากับ 1.110, ค่าดัชนีความ
สอดคล้องของโมเดล (GFI) > 0.90 เท่ากับ .976, ค่าดัชนี
ความสอดคล้องของโมเดลที ่ปรับแล้ว (AGFI) > 0.90 
เท ่ าก ับ  .943 , ค ่ าด ั ชน ีว ั ดระด ับความสอดคล ้อง
เปรียบเทียบ (CFI) > 0.95 เท่ากับ .999, ค่าดัชนีรากของ
ค่าเฉลี่ยกำลังสอง (RMR) < 0.08 เท่ากับ .023 และดัชนี
ค่ารากกำลังสองเฉลี่ยของค่าความแตกต่างโดยประมาณ 
(RMSEA) < 0.06 เท่ากับ .021 รายละเอียดดังรูปที่ 2
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รูปที่  2  ผลการตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลอิทธิพลของปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีต่อความสำเร็จของการทำ
ระบบลีน 4.0 ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 
 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิพยากรณ์ของโมเดลปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรที่มีอิทธิพลต่อความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 
   ของอุตสาหกรรมยานยนต์ ในพ้ืนที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

ตัวแปร 
ค่าสัมประสิทธิ์  

น้ำหนักองค์ประกอบ (b) SE t R2 
ด้านรูปแบบต่อความสำเร็จ .206 .166 1.051 .794 

ด้านบุคลากรต่อความสำเร็จ .671 .163 3.459 .814 

** P < 0.05     
    

จากตารางที่ 4 แสดงค่าสัมประสิทธิ์พยากรณ์
ของโมเดล พบว่า ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กร มีอิทธิพล
โดยตรงต่อความสำเร ็จของการทำระบบล ีน 4.0 ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  โดย
ที่ปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรด้านรูปแบบ สามารถ
พยากรณ์ความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 ได้ร้อยละ 
79.4 (R2 = .794)  และปัจจัยสนับสนุนภายในองค์กรด้าน
การจัดการบุคลากร สามารถพยากรณ์ความสำเร็จของการ
ทำระบบลีน 4.0 ได้ร้อยละ 81.4 (R2 = .814) นอกจากน้ี 
เมื่อพิจารณาอิทธิพลของตัวแปรสังเกตได้ในโมเดลปัจจัย
สนับสนุนภายในองค์กร พบว่า การฝึกอบรมและถ่ายทอด
ความรู ้ (TR) มีอิทธิพลสูงสุดต่อความสำเร็จของการทำ

ระบบลีน 4.0 ในธุรกิจอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที่
โครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (SF) และสำหรับ
ตัวแปรที่ได้รับอิทธิพลจากความสำเร็จของการทำระบบ
ลีน 4.0 ในอุตสาหกรรมยานยนต์ในพื้นที ่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (SF) สูงสุด คือ การลดต้นทุน
ขององค์กร (CR) 

  
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 5.1 อภิปรายผลการวิจัย 
 (1) ป ั จ จ ั ย สน ั บ สน ุ นภ าย ใ นอ งค ์ ก ร  ใ น
อุตสาหกรรมยานยนต์ ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมของปัจจัยท ั ้ง 6 ปัจจ ัยอย ู ่ ในระดับเป็นจริง
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ค่อนข้างมาก โดยมีตัวแปรด้านการกำหนดทิศทางของ
องค์กรมีค่ามากที่สุด สอดคล้องกับงานวิจัยของอรชุมา 
เจริญศิลป์ (2553)  ซึ่งพบว่าปัจจัยที่ส่งผลให้การทำระบบ
การผลิตแบบลีนมีความราบรื ่น เกิดจากการกำหนด
ทิศทางขององค์กรและการกำหนดนโยบายการบริหาร
จัดการจากผู ้บริหารที่ชัดเจนตามแนวคิดของระบบลีน 
เพ่ือให้พนักงานสามารถเข้าถึงได้ และเกิดความร่วมมือกับ
องค์กรได้เป็นอย่างดี นอกจากน้ัน การบริหารจัดการด้าน
ทรัพยากรมนุษย์ ทั ้งในด้านของการทำความเข้าใจใน
หลักการของลีนและนำไปประยุกต์ใช้ การสร้างวัฒนธรรม
องค์กร การฝึกอบรมความรู้ให้แก่พนักงาน เพื่อไม่ให้ เกิด
ช่องว่างของทักษะของระบบลีนในพนักงานแต่ละระดับ 
ล้วนแต่เป็นปัจจัยที ่ส่งเสริมต่อการทำระบบลีนภายใน
องค์กรทั้งทางตรงและทางอ้อม 
 ( 2 )  ค วามส ำ เ ร ็ จ ขอ ง ร ะบบล ี น  4 . 0  ใน
อุตสาหกรรมยานยนต์ ในพื้นที่โครงการเขตพัฒนาพิเศษ
ภาคตะวันออก พบว่า พนักงานมีระดับความคิดเห็น
โดยรวมของปัจจัยทั้ง 6 ปัจจัยอยู่ในระดับเป็นจริงมาก 
โดยมีตัวแปรด้านการเพ่ิมความน่าเชื่อถือให้กับองค์กรมีค่า
ม ากท ี ่ ส ุ ด  สอดคล ้ อ ง ก ั บ งานว ิ จ ั ย ขอ ง  Everton 
Drohomeretski, et al. (2013) ซึ ่งจากการวิจัย พบว่า 
ในองค์กรที ่มีการดำเนินระบบลีน และลีนซิกส์ ซิกมา 
ส่งผลอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดในด้านของการเพิ่มความ
น่าเชื ่อถือให้แก่องค์กร การลดเวลาการผลิต การรักษา
ค ุณภาพให ้ตรงตามมาตรฐาน และการลดต ้นทุน 
ตามลำดับ ซึ ่งส่งผลให้เกิดความสัมพันธ์อ ันดีระหว่าง
องค์กรกับลูกค้า มีส่วนช่วยพัฒนาไปสู่ความสัมพันธ์ระยะ
ยาวกับลูกค้าได้ (ทิวาพร สิงห์น้อย, 2557) นอกจากน้ัน 
ยังส่งผลต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานได้ดีข้ึน 
และย ัง เป ็นการวางรากฐานให ้องค ์กรม ุ ่ ง เน ้นการ
ดำเนินงานเพ่ือตอบสนองและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 
เพิ่มความได้เปรียบทางการแข่งขัน รวมทั้งเป็นการสร้าง
ขวัญกำลังใจที่ดีให้แก่พนักงานในองค์กร ซึ่งจะส่งผลดีต่อ
การพัฒนาเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมต่าง ๆ ที่กำลังจะเข้ามา เป็นแนวทางที่ใช้เพ่ิม
ความสามารถในการแข่งข ันขององค์กรได ้ (ธนร ัตน์ 

ครุวรรณเจริญ, 2555) ในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่
อุตสาหกรรม 4.0 
 (3) ป ัจจ ัยสนับสนุนภายในองค ์กรทั้ งด ้าน
รูปแบบ และด้านการจัดการบ ุคลากร มีอิทธิพลต่อ
ความสำเร็จของการทำระบบลีน 4.0 เพราะในการทำ
ระบบลีนให้ประสบความสำเร็จจะต้องมีการดำเนินการใน
ภาพรวม ทั้งในเชิงของรูปแบบองค์กรที่ต้องเชื่อมโยงกัน 
ต้ังแต่การกำหนดนโยบาย ความมุ่งมั่นของผู้บริหารในการ
วางกลยุทธ์และดำเนินการอย่างเป็นรูปธรรม และในเชิง
ของการพัฒนาบุคลากรตั ้งแต่แรกเข้าเพื ่อให้ร ับรู ้ถึง
วัฒนธรรมองค์กรที ่เป็นองค์กรแห่งลีน และการพัฒนา
ทักษะความรู ้ต ่าง ๆ อย่างสม่ำเสมอ เพื ่อให้สามารถ
ประยุกต์ใช้ในการทำงานได้อย่างเหมาะสม (Jorge Luis 
García-Alcaraz, et al., 2019) อย่างไรก็ตาม การทำให้
องค์กรมีการดำเนินการระบบลีนและการสื ่อสารให้
พนักงานรับทราบถึงกิจกรรมภายในองค์กรต่าง ๆ จะต้อง
มีการทบทวนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้ง แผนกผู้รับผิดชอบใน
การเป็นผู้นำระบบลีนเอง ก็จะต้องมีการพัฒนาทักษะใน
การประยุกต์ใช้ระบบลีนให้เหมาะสมกับการเปลี่ยนแปลง
ของกระบวนการผลิตและเทคโนโลยี เพื ่อให้สามารถ
สื่อสารไปยังทั้งผู้บริหารระดับสูงและกลุ่มพนักงานที่ตอ้ง
เป็นผู้รับนโยบาย ให้เกิดการดำเนินงานระบบลีนได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ (ภาณุพงศ์ สุนทรไชยา, 2554) ซึ่งการทำให้
พนักงานเกิดความเข้าใจและพึงพอใจต่อการเข้าร่วมระบบ
ลีน ถือเป็นสิ ่งสำคัญที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำ
ระบบลีน ภายในองค์กร จนกระทั่งนำไปสู่การลดต้นทุน
ให้แก่องค์กรได้อย่างต่อเน่ือง (ศุรนิตย์ สามารถ, 2559) 
 5.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการนำงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ 
 จากผลการวิจัย สามารถสรุปแนวทางเพื่อนำไป
ประยุกต์ในการทำระบบลีน 4.0 ให้ประสบความสำเร็จได้
ว่า ในองค์กรที่ต้องการเริ่มทำระบบลีน หรือทำระบบลีนอ
ยู่แล้ว รวมทั้งต้องการพัฒนาไปสู่ลีน 4.0 ควรมีการดำเนิน
กิจกรรมสนับสนุนภายในองค์กรที ่ครอบคลุมทุกปัจจัย 
โดยควรจ ัดลำดับความสำค ัญในการดำเนินงานให้
เหมาะสมกับบริบทของแต่ละองค์กร ซึ่งควรเริ่มจากการ
ทำความเข้าใจกับพนักงานอย่างทั่วถึง ทั้งในด้านความรู้ 
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ประโยชน์ที่พนักงานจะได้รับ และนโยบายขององค์กรให้
ชัดเจน ก่อนที่จะเริ ่มทำการเปลี่ยนแปลงเพื ่อหลีกเลี่ยง
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ ้นจากการขาดความรู้ความเข้าใจ
อย่างแท้จริงต่อการทำระบบลีน 
 5.3 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งถัดไป 
 เพื่อส่งเสริมการทำระบบลีน และเกิดการนำไป
ต่อยอดได้ภายในองค์กรที่กำลังพัฒนาเข้าสู่ระบบลีน 4.0 
ในการวิจัยครั้งถัดไปควรมีการศึกษาปัจจัยอื่น ๆ ที่คาดว่า
จะส่งผลต่อความสำเร ็จของการทำระบบลีน 4.0 ใน
ประเด็นต่าง ๆ และศึกษาตัวชี้วัดความสำเร็จของระบบลีน 
4.0 ในด้านอื่น ๆ และควรมีการขยายข้อค้นพบเพิ ่มเติม 
โดยการทำการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ล ึกซึ้ง
มากยิ่งขึ้น เกี่ยวกับปัจจัยที่องค์กรต่าง ๆ นำมาใช้ในการ
ส่งเสริมการดำเนินงาน และปัจจัยความสำเร็จของระบบ
ลีน 4.0 ที่ใช้เป็นตัวชี ้วัดนอกเหนือจากที่ศึกษาในครั้งน้ี 
และขยายขอบเขตไปยังอุตสาหกรรมประเภทอื่น ๆ ด้วย 
 
6.กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ร ้อย
ตรี ดร.ธนภณ นิธิเชาวกุล และอาจารย์ ดร.ศรัญยา แสง
ลิ ้มส ุวรรณ ที ่ให้คำแนะนำและสนับสนุนการดำเนิน
งานวิจ ัยนี ้ ให ้สำเร ็จล ุล ่วง และขอขอบค ุณโรงงาน
อุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในพื้นที่โครงการเขต
พัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) รวมถึงพนักงานที่เข้า
ร่วมโครงการและเห็นความสำคัญของการศึกษาแนวทาง
ในการพัฒนาระบบลีน เพ่ือก้าวเข้าสู่ยุคอุตสาหกรรม 4.0 
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บทคัดย่อ 

 การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านไลฟ์สดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร 
จากกลุ่มตัวอย่าง 400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ค่าความเชื่อถือได้ 0.95 โดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี ่ย  ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน ใช้ค่า t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรสองกลุ ่มและใช้การวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทางเดียว ในการวิเคราะห์พบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่าสองกลุ่มและทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ 
ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่ การทดสอบนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 26-35 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้ความสำคัญระดับมาก
ในทุกด้าน โดยเรียงลำดับดังนี้ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านบุคลากร ด้านช่องทางจัดจำหนา่ย 
ด้านกระบวนการให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ ตามลำดับ 
 
คำหลัก : การตัดสินใจซื้อ , สินค้าออนไลน์ 
 

Abstract 
 The purpose of this research was to study Factors Influencing the Decision to Buy Online through 
Life. Of consumers in the Lat Krabang area of Bangkok. From a sample of 400 people.  By the Simple 
Random Sampling method, The sample consisted of 400 people using a questionnaire as a tool for data 
collection. There is a reliability of 0.95. Data were analyzed using percentage, mean, standard deviation, 
and t-test to test for differences in two groups of variables and One Way ANOVA The analysis found 
differences between more than two groups of variables and tested for differences in pairs. By the Schaffer 
procedure by specifying the statistical significance test at the level of 0.05 
           The results showed that most of the respondents were female, 26-35 years old, bachelor's degree. 
Private company employee And monthly income 15,001 - 25,000. Marketing mix factors give high priority in 
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all aspects. In order of price, marketing promotion Product side, personnel, distribution channel, Service 
process, And physical aspects, respectively. 
 
Keyword :  Purchase decision , online products  
 
1. บทนำ 

ป ัจจ ุบ ันว ิถ ีการดำ เน ินช ีว ิตของผ ู ้บร ิ โภค
ปรับเปลี่ยนไปตามกาลเวลา ไลฟ์สไตล์และค่านิยมในเลือก
ซื้อสินค้าผ่านระบบออนไลน์เริ่มมีมากขึ้น ซึ่งโดยธรรมชาติ
แล้วความสนใจในสินค้าใดก็ตามผู ้บริโภคส่วนใหญ่ล ้วนมี
ความต้องการเห็นความเป็นตัวตนในสินค้าดังกล่าว ปัญหา
ที่พบบ่อยครั้งในการเลือกซื้อสินค้าผ่านออนไลน์คือผู้บริโภค
ไม่สามารถจับต้องสินค้าได้ จึงขาดความเชื่อมั่นต่อการซื้อ
สินค้าผ่านทางออนไลน์ ซึ่งส่งผลต่อยอดขายของธุรกิจดว้ย
เช่นเดียวกัน  

ธุรกิจที่นำวิธีการไลฟ์สดมานำเสนอสินค้าจึงมี
ความได้เปรียบในทางธุรกิจ ลดต้นทุนค่าโฆษณา เป็นการ
ช่องทางการประชาสัมพันธ์ที่ลงทุนน้อย และเป็นโอกาสให้
ธุรกิจมีฐานลูกค้าเพิ่มขึ้น อันนำไปสู่การเพิ่มยอดขายและ
รายได้ที่เพ่ิมสูงข้ึน 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  

ส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญ เพื่อให้
การดำเนินงานด้านการตลาดของธ ุรก ิจนั ้นประสบ
ความสำเร ็จตรงตามเป้าหมายที ่กำหนดด้วยหลัก 7Ps 
ประกอบด้วย สินค้า ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บ ุคลากร การให ้บร ิการ และล ักษณะทาง
กายภาพ (Adrian 2011 อ้างใน ธีรกิติ ณอยุธยา , 2553, 
หน้า 68-88) 

1. สินค้า คือ สิ ่งที ่นำเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือ
สนองความต้องการของผู้บริโภคให้พึงพอใจในสินค้าที่นำ 
ซึ่งอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน ได้แก่ สินค้า บริการ ธุรกิจ
หรือบุคคล สินค้าท่ีดีควรมีประโยชน์และคุณค่าต่อผู้บริโภค 
(พิษณุ จงสถิตวัฒนา, 2548) 

2. ราคา คือ สิ ่งที ่บุคคลยอมจ่ายเพื ่อให้ได้มา 
แสดงได้ถึงมูลค่าในรูปของจำนวนเงิน หรือสิ ่งอื ่นที่จำป็

นต้องใช้เพื่อให้ได้มาซึ ่งสินค้าและบริการ การกำหนดกล
ยุทธ์ด้านราคาจึงต้องคำนึงถึงการยอมรับของลูกค้าด้วย
เช่นกัน  

3. สถานที่ คือ ช่องทางจัดจำหน่ายที่มีบรรยากาศ
และสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้สำหรับนำเสนอบริการให้แก่ลูกค้า 
การเลือกทำเลที่ตั้งจึงมีความสำคั เพราะทำเลที่ตั้งถือเป็น
สิ่งผู้บริโภคจพิจารณาท่ีจะเข้าใช้บริการ 

4. การส่งเสริมการตลาด คือ การติดต่อสื ่อสาร
ข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งธุรกิจอาจเครื่องมือสื่อสาร
แบบผสมผสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ลูกค้า สินค้า และคู่แข่งของธุรกิจ 

5. บุคลากร คือ บุคลากรเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจ จึงต้องมีการคัดเลือก การฝึกอบรม การ
จูงใจ ธุรกิจบริการต้องให้ความสำคัญต่อการคัดเลือก
พนักงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการลูกค้า  

6. กระบวนการ คือ เป็นวิธีการบริการเพ่ือส่งมอบ
คุณภาพการให้บริการกับลูกค้ารวดเร็วและประทับใจ ธุรกิจ
บริการนั ้นสินค้าเป็นสิ ่งที ่จับต้องไม่ได้ แต่กระบวนการ
ทั้งหมดส่งผลต่อความรู ้สึกนึกคิดของลูกค้าที ่ใช้บริการ 
(Procter 2008: 243, อ้างอิงใน อดุลย์ จาตุรงค์กุล, 2550: 
258-259) 

7. ลักษณะทางกายภาพ คือ สิ ่งแวดล้อมที่ได้มี
การให้บริการและปัจจัยที ่จับต้องได้ ช่วยอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติการและส่งมอบบริการ เช ่น การ
ตกแต่งสถานที่ ชุดยูนิฟอร์ม จึงเป็นสิ่งที่สื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
รู้ถึงภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่างชัดเจน 

สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ 
แนวคิดที่ธุรกิจที่ให้บริการในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด 
ได้แก่ สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 



296 

 

 แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซ้ือ 
การต ัดส ินใจ  (Decision Making) หมายถึ ง 

กระบวนการในการตัดสินใจเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหน่ึง
จากทางเลือกต่างๆ ที่มี การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่
สำคัญซึ ่งอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (เศรษฐพงค์ มะลิ
สุวรรณ, 2553)  

การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหน่ึงจากหลายๆทางเลือกที่มี (Choosing Among 
Alternatives) Schutte & Ciarlante (1998, pp.112- 
113) อธ ิบายว ่ าการต ัดสิ นใจซ ื ้อของผ ู ้บร ิ โภคเป็น
กระบวนการที่เป็นผลมาจากการตอบสนองการกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น แพ็คเกจของสินค้า การโฆษณา เป็นต้น 
และการตัดสินใจซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ประกอบไป
ด้วย 1. การตระหนักถึงความต้องการ 2. การแสวงหาข้อมูล 
3. การประเม ินทางเล ือก  4. การตัดส ินใจซ ื ้อ 5. การ
ประเมินหลังการซื้อ 

 
แนวคิดและทฤษฎีการบริการ 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้า 145) 
กล่าวว่าคุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหนึ่งในการ
สร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษา
ระดับการให้บริการที ่เหนือคู ่แข่ง โดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริการตามท่ีลูกค้าคาดหวังไว้  

1. การเข้าถึงล ูกค้า (Access) บริการที ่ให้กับ
ลูกค้าต้องอำนวยความสะดวกในด้านเวลา สถานที่แก่ลูกค้า 
คือ ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน มีสถานที่ที่ต้ังเหมาะสม 

2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการ
อธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจง่าย ซึ่งแม้ผู้
ที ่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้หรือชาวต่างชาติก็สามารถรู้
วิธีการใช้ได้ 

3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรหรือ
อุปกรณ์ที่ให้บริการมีความชำนาญ มีความสามารถในงาน
โดยไม่มีข้อผิดพลาด 

4. ความม ีน ้ ำ ใจ  (Courtesy) บ ุคลากรหรือ
อุปกรณ์ที ่ให้บริการต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที ่น่าเชื ่อถือ มี
วิจารณญาณหรือสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการสั่ง
การของผู้ใช้บริการได้ชัดเจน 

5. ความน่าเช ื ่อถ ือ (Credibility) บร ิษ ัทและ
บุคลากรที่สามารถสร้างความน่าเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ในการบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า  

6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที ่ให้แก่
ลูกค้าต้องมีความสม่ำเสมอและถูกต้อง 

7. การตอบสนองล ูกค ้ า  (Responsiveness) 
พนักงานต้องการให้บริการและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าอย่าง
รวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ 

8. ความปลอดภ ัย (Security) บร ิการท ี ่ ต้อง
ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ 

9. การสร้างบริการให้เป็นที ่ร ู ้จ ัก (Tangible) 
บริการที ่ล ูกค ้าได้รับจะทำให้เขาสามารถคาดคะเนถึง
คุณภาพของบริการได้ 

10. การเข้าใจและรู ้จ ักลูกค้า (Understand/ 
Knowing Customers) พนักงานหรืออุปกรณ์ที่ให้บริการ
ต้องได้รับการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าและให้
ความสนใจตอบสนองความต้องการได้ 

สร ุปได ้ว ่า การบร ิการ หมายถึง การสร ้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขอรับบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าจะเกิด
เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่เป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายต่างที่ได้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 
แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 

กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะว
นิช (2553 : 90) ได้อธิบายถึง พฤติกรรมผู ้บร ิโภคว่า 
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความรู้สึกที่
ผู้บริโภคมี 3 รูปแบบ 

1. พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การ
สื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อปัจจัยดา้น
ความคิด ความรู ้ส ึก และพฤติกรรมผู ้บริโภค จึงทำให้
พฤต ิกรรมผ ู ้บร ิ โภคไม ่หย ุดน ิ ่ง เหม ือนเด ิม แต ่อาจ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา 

2. พฤติกรรมผู ้บริโภคเกี ่ยวข้องกับปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทำ 
ดังนั้น ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคต้องศึกษาทั้งปัจจัย
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ภายในและปัจจัยภายนอก ให้ทราบว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้า/บริการอะไร อย่างไร และทำไม 

3. พฤติกรรมบริโภคเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยน 
(Exchanges) หมายความว่า ผ ู ้บร ิโภคมีพฤติกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนคุณค่าบางอย่าง การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อ 
(ผู้บริโภค) กับผู้ขาย (เจ้าของสินค้า) เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง 

สรุปได้ว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง พฤติกรรม
ของผ ู ้บร ิโภคที ่ ไม ่หย ุดนิ ่ง เหม ือนเด ิม แต่อาจมี การ
เปล ี ่ ยนแปลงเคล ื ่อนไหวได ้ตลอดเวลา  ต ้องศ ึกษา
แนวความคิดและความรู้สึกว่าบริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการอะไร อย่างไร และทำไม  เพื ่อตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
 ธัญญพัสส์ เกตุประดิษฐ์ (2554) ศึกษาเรื ่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ต
ของผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่างที ่เป็นกลุ ่มผู ้บริโภคเพศหญิงที ่มีอายุ  20 ปี
บร ิบ ูรณ์ข ึ ้นไป อาศ ัยในเขตกร ุงเทพมหานครและมี
ประสบการณ์การใช ้อ ินเทอร ์เน ็ตและซ ื ้อส ินค ้าทาง
อินเทอร์เน็ตจำนวน 400 ราย ผลการวิจ ัยพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างมีอายุ 31-40 ปี มีอาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 
พนักงานธนาคาร มีรายได้ต่อเดือนระหว่าง 20,001 -
30,000 บาท ม ีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี มี
สถานภาพโสด มีพฤติกรรมการใช้อินเทอร์เน็ต ด้านสถานที่
ใช้อินเทอร์เน็ตบ่อยที่สุดที่ทำงานด้านความถี่ในการใช้งาน
อินเทอร์เน็ตทุกวัน ด้านระยะเวลาในการใช้อินเทอร์เน็ต
ระหว่าง 2-6 ชั่วโมงต่อครั้ง ด้านวัตถุประสงค์หลักในการใช้
อินเทอร์เน็ตเพื ่อการทำงาน กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ
มากที่สุด ข้อมูลส่วนประสมทางการตลาด ด้านสินค้าตรง
กับความต้องการ ด้านราคามีความเหมาะสมกับคุณภาพ 
ด้านสถานที่จัดจำหน่ายมีความสะดวกในการสั่งซื้อสินค้า 
ด้านส่งเสริมการตลาดกับการรับข้อมูลข่าวสารที่ทันสมัย 
และให้ความสำคัญปัจจัยอื่นๆ ที่ในด้านภาพลักษณ์ของตรา
สินค้า ด้านความภักดีต่อตราสินค้า ด้านความไว้วางใจ ใน
การจัดให้มีศูนย์ติดต่อสอบถามข้อมูล มีความสัมพันธ์กับ

การตัดสินใจซื ้อสินค้าทางอินเทอร์เน็ตของผู ้ญิงในเขต
กรุงเทพมหานครแตกต่างกัน  
 ภาณ ุมาศ ใจก ันทะ  (2556) ศ ึกษา เร ื ่ อ ง
พฤติกรรมการเลือกซื ้อและส่วนประสมทางการตลาดที่มี
อิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของกลุ่มคนวัยทำงาน
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เก็บข้อมูลจากกลุ่มคนวัย
ทำงานทั้งสิ้น จำนวน 400 ตัวอย่าง ทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถี ่ อัตราร้อยละ  และ
ค่าเฉลี่ย ประกอบกับสถิติเชิงอนุมาน ค่าสถิติที่ใช้ได้แก่ ไคส
แควร์ และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ผล
การศึกษาพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
มีอายุ 25-35 ปี การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อ
เด ือน 10,000-15,000 บาท สถานภาพโสดและเป็น
พนักงานบริษัทเอกชน ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้ อ
สินค้าออนไลน์ของผู้ตอบแบบสอบถามมากที่สุด ลำดับที่ 1 
คือ ปัจจัยด้านราคา รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ปัจจัยด้านการจัดจำหน่าย และสุดท้ายปัจจัย
ด้านผลิตภัณฑ์ ตามลำดับ สำหรับพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าออนไลน์พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อ
เสื้อผ้า/เครื่องแต่งกาย/เครื่องนุ่งห่ม โดยมีผู้มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์คือตนเอง มีความถ่ีในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ 1-2 ครั้งต่อเดือน นิยมเข้าไปเลือกซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่าน Facebook มากที่สุด มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ
สินค้าออนไลน์ ต่อครั้งประมาณ 501-1,000 บาท และนิยม
ชำระค่าสินค้าด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือเอทีเอ็ม  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่าง
กัน ผลการศึกษาพบว่า 1. เพศที่แตกต่างกันมีความถ่ีในการ
ซื ้อสินค้าออนไลน์และจำนวนค่าใช้จ่ายในการซื ้อสินค้า
ออนไลน์แตกต่างกัน 2. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ประเภทสินค้าออนไลน์ที ่ซื ้อแตกต่างกัน และ 3. รายได้้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ประเภทสินค้าออนไลน์ที่ซื้อ
จำนวนค่าใช้จ่ายในการชื้อสินค้าออนไลน์ วิธีการชำระค่า
สินค้าแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วน
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ประสมทางการตลาดแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้าออนไลน์ที ่แตกต่างกัน ให้
ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
การจัดจำหน่าย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
  
3. วิธีการวิจัย  
 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) เล ือกวิธีการสำรวจ
ด้วยแบบสอบถามท่ีสร้างข้ึนและได้กำหนดขอบเขตการวิจัย
ไว้ ดังน้ี 

1. ด้านเน้ือหา ได้แก่ ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซ ื ้อส ินค ้าออนไลน ์ผ ่ านไลฟ ์สดของผ ู ้บร ิ โภคในเขต
ลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  

2. ด้านประชากร ได้แก่ ผู้ที ่ตัดสินใจซื ้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านไลฟ์สดในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร  
ประชากรจำนวน 177,769 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 
คน ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (1973) 

3. เคร ื ่ องม ือท ี ่ ใช ้สำรวจค ือแบบสอบถาม 
(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส ่ วนท ี ่  1  ข ้ อม ู ล ส ่ วนบ ุ ค คลของผ ู ้ ตอ บ
แบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ และรายได้ต่อเดือน  
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ผ่านไลฟ์สดของผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง 
กรุงเทพมหานคร ประกอบด้วย ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด 
ด ้านบ ุคลากร ด ้านล ักษณะทางกายภาพ และด ้าน
กระบวนการให้บริการ 

 
 
ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะ 
4. ด้านระยะเวลา เริ ่มทำการศึกษาวิจัยตั ้งแต่
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 5. การวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพื่อบรรยายข้อมูลทั่วไป และ
สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ได้แก่ การทดสอบ
ค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบทาง
เดียว (One-Way Anova) และการทดสอบ F (F-test) เพ่ือ
ทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่านัยสําคัญทางสถติิที่
ระดับ 0.05 
 
4. ผลการวิจัย 

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่เป ็นเพศหญิง จำนวน  289  คน ร ้อยละ 72.25 
รองลงมาเป็นเพศชาย 111 คน ร้อยละ  27.75  ตามลำดับ 

อายุ 26-35 ปี 155 คน ร้อยละ 38.75 รองลงมา
มีอายุ 36 – 45 ปี 108 คน ร้อยละ 27.00  อายุน้อยกว่า 
25 ปี 100 คน ร้อยละ 25.00 และอายุ 46 ขึ้นไป 37 คน 
ร้อยละ 9.25 ตามลำดับ 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี 192 คน ร ้อยละ 
48.00 รองลงมามีระดับการศึกษาอนุปริญญา/ปวส. 123 
คน ร้อยละ 30.75 ระดับการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย/
ปวช. 56 คน ร้อยละ 14.00 และระดับการศึกษาสูงกว่า
ปริญญาตรี 29 คน ร้อยละ 7.25 ตามลำดับ 

อาชีพพนักงานบริษัทเอกชน 157 คน ร้อยละ 
39.25 รองลงมามีอาชีพนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 95  คน 
ร้อยละ 23.75 อาชีพธุรกิจส่วนตัว 82 คน ร้อยละ 20.50 
และอาชีพพนักงานเอกชน จำนวน 66 คน ร้อยละ 16.50 
ตามลำดับ 

รายได้ต่อเดือน 15,001 - 25,000 302 คน ร้อย
ละ 75.50 รองลงมามีรายได้ต่อเดือนมากกว่า 35,001 บาท
ขึ้นไป 56 คน ร้อยละ 14.00 รายได้ต่อเดือน 25,001-
35,000 บาท 32 คน ร้อยละ 8.00 และรายได้ต่อเดือนน้อย
กว่า 15,000 10 คน ร้อยละ 2.50 ตามลำดับ 

30,001 บาทขึ้นไป  จำนวน  16  คน  คิดเป็น
ร้อยละ  4.00   ตามลำดับตามลำดับ 
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ข ้อม ูลป ัจจ ัยส ่วนประสมทางการตลาดให้

ความสำคัญในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.12 เมื่อพิจารณาเป็น
รายด้านพบว่าให้ความสำคัญในระดับมากในทุกด้าน โดย
เรียงลำดับดังน้ี ด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านการส่งเสริม
การตลาด มีค่าเฉลี่ย 4.27 ด้านผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.14 
ด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ย 4.11 ด้านช่องทางจัดจำหน่าย มี
ค่าเฉลี่ย 4.05 ด้านด้านกระบวนการให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 
4.03 และด้านล ักษณะทางกายภาพ ม ีค ่าเฉล ี ่ย 3.99 
ตามลำดับ 
 
การทดสอบสมมติฐาน 

เพศที่แตกต่างกันให้ความสำคัญในด้านลักษณะ
ทางกายภาพ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้าน
บุคลากร ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางจัดจำหน่าย และด้านกระบวนการให้บริการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

อายุที่แตกต่างกันให้ความสำคัญในด้านบุคลากร 
ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสร ิมการตลาด ด้าน
ลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บร ิการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ความสำคัญใน
ด้านบุคลากร และด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่าง
กัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด และด้านลักษณะ
ทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05 

อาช ีพที ่แตกต ่างก ันให ้ความสำค ัญ ในด ้าน
บุคลากร ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมทางการตลาด 
ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านกระบวนการให้บริการ 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ความสำคัญใน
ด้านช ่องทางการจ ัดจำหน่าย  ด ้านการส ่งเสร ิมทาง
การตลาด ด้านบุคลากร  ด้านลักษณะทางกายภาพ และ
ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้าน

ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจซื ้อส ินค้าออนไลน์ผ ่านไลฟ์สดของ
ผู้บริโภคในเขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงได้นำ
ประเด็นที่เห็นสมควรมาอภิปรายดังน้ี 

ด ้ า นผล ิ ตภ ัณ ฑ์  ผ ู ้ ตอบแบบสอบถาม ให้
ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นราย
ข้อ พบว่า ความทันสมัยความหลากหลายของสินค้าและ
บริการ รองลงมาคือความครบถ้วนของข้อมูล คุณลักษณะ
ของสินค้าและบริการ และความน่าเชื่อถือของชื่อเสียงของ
สินค้าและบริการ ตามลำดับ  

ด้านราคา ผู ้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า 
ความคุ ้มค ่าของราคาเมื ่อเทียบกับคุณภาพของสินค้า 
รองลงมาคือราคาของสินค้าต่ำกว่าเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และ
มีหลายระดับราคาท่ีเหมาะสมตามการใช้งาน ตามลำดับ  

ด ้ า นช ่ อ งท า ง ก า ร จ ั ด จ ำ ห น ่ า ย  ผ ู ้ ต อบ
แบบสอบถามให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า สั่งซื้อง่ายและมีบริการจัดสง่ที่
รวดเร็วและหลากหลาย รองลงมาคือการตกแต่งร้านดูดี
และน่าซื ้อส ินค้า และจำนวนสินค้ามีเพียงพอสำหรับ
ผู้บริโภค ตามลำดับ   

ด้านการส่งเสริมการตลาด ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การส่งข้อมูลข่าวสารให้ทราบผ่านเฟสบุ๊ค 
ไลน์ อีเมล์อย่างต่อเน่ือง รองลงมาคือการสะสมแต้มเพ่ือใช้
เป็นส่วนลดครั ้งต ่อไป และการจัดกิจกรรมชิงราง วัล 
ตามลำดับ   

ด้านบุคลากร ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  
บุคลากรมีความกระตือรือร้นในการนำเสนอสินค้าและช่วย
แก้ปัญหา รองลงมาคือบุคลากรมีความรู้ความเชี่ยวชาญใน
การตอบคำถาม และบุคลากรพูดจาไพเราะ สุภาพ อัธยาศัย
ดี ตามลำดับ 
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ด้านลักษณะทางกายภาพ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ชื่อเสียงความน่าเชื่อถือของร้านค้า เช่น มี
การรีวิวสินค้าจากผู้ใช้จริง รองลงมาคือการรับประกันความ
พอใจ การเปลี่ยนสินค้าให้ตามเงื่อนไข และสินค้าที่ได้รับ
ตรงตามร ูปแบบที ่นำเสนอ เช ่น ขนาด ส ี ว ัสด ุท ี ่ ใช้  
ตามลำดับ  

ด้านกระบวนการให้บริการ ผู้ตอบแบบสอบถาม
ให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า การตรวจสอบเช็คสถานะของสินค้าได้
ตลอดเวลา รองลงมาคือความรวดเร็วในการให้บริการความ 
ความถูกต้องในการจัดส่งสินค้า และสามารถติดต่อได้ทุก
ครั้งที่มีปัญหา ตามลำดับ 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของภาณุมาศ ใจกันทะ 
(2556) ศึกษาเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อและส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของ
กลุ ่มคนวัยทำงานในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มคนวัยทำงานทั้งสิ้น จำนวน 400 ตัวอย่าง 
ทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ความถ่ี 
อัตราร้อยละ  และค่าเฉลี่ย ประกอบกับสถิติเชิงอนุมาน 
ค่าสถิติที ่ใช ้ได้แก่ ไคสแควร์ และการวิเคราะห์ความ
แปรปรวนทาง เด ี ย ว  ผลการศ ึกษาพบว ่ า  ผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 25-35 ปี 
การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 10,000-
15,000 บาท สถานภาพโสดและเป็นพนักงานบริษัทเอกชน 
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามมากที่สุด ลำดับที ่ 1 คือ ปัจจัยด้านราคา 
รองลงมาคือ ปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาด ปัจจัยด้าน
การจ ัดจำหน ่าย และส ุดท ้ายป ัจจ ัยด ้านผล ิตภ ัณฑ์ 
ตามลำดับ สำหรับพฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้าออนไลน์
พบว่าผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เลือกซื้อเสื้อผ้า/เครื่อง
แต่งกาย/เครื่องนุ่งห่ม โดยมีผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์คือตนเอง มีความถ่ีในการซื้อสินค้าออนไลน์ 
1-2 ครั้งต่อเดือน นิยมเข้าไปเลือกซื ้อสินค้าออนไลน์ผ ่าน 
Facebook มากที่สุด มีค่าใช้จ่ายในการซื้อสินค้าออนไลน์ 
ต่อครั้งประมาณ 501-1,000 บาท และนิยมชำระค่าสินค้า
ด้วยการโอนเงินผ่านธนาคาร หรือเอทีเอ็ม  

 การทดสอบสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์แตกต่าง
กัน ผลการศึกษาพบว่า 1. เพศที่แตกต่างกันมีความถ่ีในการ
ซื ้อสินค้าออนไลน์และจำนวนค่าใช้จ่ายในการซื ้อสินค้า
ออนไลน์แตกต่างกัน 2. ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันมี
ประเภทสินค้าออนไลน์ที ่ซื ้อแตกต่างกัน และ 3. รายได้้
เฉลี่ยต่อเดือนที่แตกต่างกัน ประเภทสินค้าออนไลน์ที่ซื้อ
จำนวนค่าใช้จ่ายในการชื้อสินค้าออนไลน์ วิธีการชำระค่า
สินค้าแตกต่างกัน อย่างมีระดับนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 
0.05  
 การทดสอบสมมติฐานที่ 2 พฤติกรรมการเลือก
ซื้อสินค้าออนไลน์ที่แตกต่างกันให้ความสำคัญกับปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกัน ผลการศึกษาพบว่า 
พฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้าออนไลน์ที ่แตกต่างกัน ให้
ความสำคัญกับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ในด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้าน
การจัดจำหน่าย ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 
 
ข้อเสนอแนะการจากศึกษา 

1. ควรมีสินค้าที่หลากหลายและนำเสนอสินค้า
ที่มีความทันสมัย เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค
สมัยใหม่ที่ชอบความทันสมัย 

2. ควรมีบร ิ การจ ั ดส ่ งหลายช ่องทาง  มี
แอพพลิเคชั่นการตรวจสอบเช็คสถานะของสินค้าได้ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคในเรื่องความสะดวก
และสามารถตรวจเช็คสินค้าได้ด้วยตนเอง 

3. ควรมีการโฆษณาประชาสัมพันธ์การจัด
กิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น ลด แลก แจก แถม มีการ
เล่นเกมส์ชิงรางวัลอยู ่เสมอหรือใช้พรีเซนเตอร์ในการ
โฆษณา เพ่ือดึงดูดไห้ผู้บริโภคเกิดความสนใจมากข้ึน 

 
 
ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป  

1. ควรมีการศึกษาผู้บริโภคที่ตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านไลฟ์สดในเขตพื้นที่อื่น เพื่อจะได้ทราบว่ามี
ผลการศึกษาเป็นอย่างไรและมีความแตกต่างกันอย่างไร 
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2. ควรมีการศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกใน

กลุ่มผู้ที่ไม่เคยตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่านไลฟ์สด โดย
ใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม เพ่ือนำ
ข้อมูลต่างๆ มาปรับใช้กับการวิจัยต่อไป 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับนี้สําเร็จได้ด้วยความ
กรุณาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิที่ช่วยสนับสนุน
ในด้านเวลาในการศ ึกษา ดร.อ ัศว ิน เสนีช ัย ซ ึ ่ ง เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาช่วยตรวจสอบและให้คําปรึกษาพร้อม
ทั้งแนวคิดและข้อเสนอแนะรวมทั้งแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ 
และแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ  จนทําให้การค้นคว้าอิสระ
ฉบับนี้สําเร็จขึ้นมาได้ และขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างที่
สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ทำให้ผู้ศึกษาสามารถนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล เพื่อหาเหตุผลใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งเป็นอยา่ง
มาก จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสนิค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ 
ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

Marketing Mix Factors Affecting on Buying of Second Hand Products via Online Shopping  
of Consumer in Muang District, Lampang Province 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่าน
ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 384 คน จากผู้ที่เคยซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีรายได้ต่อ
เดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท นิยมซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง Facebook โดยสินค้ามือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา และโน๊ตบุ๊ก โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  
 
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการาตลาด สินค้ามือสอง ช่องทางออนไลน์  

 
Abstract  

The purpose of this study was to investigate the effect of marketing mix on buying second-hand 
products via online shopping of consumer in Muang District, Lampang Province. The questionnaire was used 
to collect data from 384 consumers who have bought second-hand products via the online channel.  The 
results revealed that the majority of respondents were female, at the age of 21-30 years, single, and holding 
a bachelor’s degree. The respondents’ status is students with average income below 10,000 Bath.  The 
most use of the online channel in buying a second-hand product is Facebook, and the top 5 of the second-
hand product were cloth, bag, shoes, watch, and notebook, respectively.  The high level of marketing mix 
factors that affect the buying of the second-hand product was a place, price, product, and promotion. 

 
Keywords: Marketing Mix, Second Hand Product, Online Shopping 
 
 
 

1.  บทนำ 
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การซ ื ้อขายสินค้าผ ่านช่องทางออนไลน์ใน
ปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ผ ู ้คนหันมาใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้นเพราะมีความสะดวก รวดเร็วกว่า
วิธีการเดิม เมื ่อพฤติกรรมของผู ้บริโภคเปลี ่ยนไปทำให้
บริษัทและผู้ประกอบการต่างต้องปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บริโภคที่เปลี ่ยนไปเช่นกัน การให้
ความสำคัญในการทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์จึงเป็นอีกเครื่องมือหน่ึงที่ผู้ประกอบการ
ควรให้ความสำคัญและใช้ควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้า
ในช่องทางปกติ 

สินค้ามือสองเป็นสินค้าอีกประเภทที่ได้รับความ
นิยมจากหมู่ผู้บริโภคเพราะเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในภาวะที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยและมีสภาพค่าครองชีพที่สูงมาก
ขึ้น (BLT BANGKOK, 2019) การจำหน่ายสินค้ามือสอง
ผ ่ านช ่ อ งทา งออนไลน ์ ถ ื อ เป ็ นก าร ปร ั บต ั วของ
ผู้ประกอบการในการเข้าถึงผู้บริโภคในยุคใหม่ที่มองหา
สินค้ามือสอง ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูล ทำการเลือก
ซื้อสินค้าและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้ามือสองกับผู้ขายได้โดยตรง อย่างไรก็ตามการง่ายต่อ
การทำธุรกิจออนไลน์ส ่งผลทำให้การแข่งข ันในโลก
ออนไลน์ค่อนข้างสูงขึ้นตามไปด้วย การทำธุรกิจออนไลน์
ให้ประสบผลสำเร็จจึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ซื ้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ เพื ่อสามารถนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาการกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ
จำหน่ายสินค้ามือสองให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

วิจัยฉบับนี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือ
สองผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการและส่ง
มอบคุณค่าท่ีเหนือกว่าให้กับผู้บริโภคได้ 
 
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

นันทสารี สุขโต และคณะ (2555) ได้อธิบายไว้
ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็น กลุ่ม
ของเครื่องมือทางการตลาดที่บริษัทสามารถผสมผสานกัน
และนำเสนอไปสู่ตลาดเป้าหมาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 ส ่วน หร ือท ี ่ เร ียกว ่า 4P’s ได ้แก ่ 1) ผล ิตภ ัณฑ์ 
(Product) หมายถึง สินค้าและบริการที่บริษัทนำเสนอสู่
ตลาดเป้าหมาย ซึ ่ง Kotler and Keller (2009) ได้ให้
ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ คือ ทุกสิ่งที่สามารถนำเสนอสู่
ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการหรือความจำเป็น ซึ่ง
ประกอบด้วยสินค้าที ่สามรถจับต้องได้ รวมถึง บริการ 
ประสบการณ์ กิจกรรม บุคคล สถานที่ สินทรัพย์ องค์กร 
ข้อมูล และความคิด 2) ราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงิน
ที่ลูกค้าต้องจ่ายเพ่ือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งชลธิศ ดารา
วงษ์ (2558) กล่าวว่า ราคา คือ จำนวนเงินใช้แลกเปลี่ยน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลง
กัน โดยราคาสูงหรือต่ำนั ้น ขึ ้นอยู ่กับส่วนประสมทาง
การตลาดที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและ
ความเต็มใจของผู้ซื้อในการจ่ายเงินตามราคาที่กำหนด 3) 
การจัดจำหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่บริษัททำให้
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ม ี จำหน ่ าย ในสถานท ี ่ ท ี ่ ผ ู ้บ ร ิ โภคหรือ
กลุ่มเป้าหมายต้องการหรือสะดวกในการซื้อ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ ช่องทางการจัด
จำหน่ายและการกระจายสินค้า และ 4) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่สร้างการ
รับรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บริษัท และทำการสื่อสาร
เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ
และชักชวนให้ล ูกค้าเป้าหมายซื ้อผลิตภัณฑ์ ซึ ่งการ
ส่งเสริมการตลาดมีเครื ่องมือประกอบด้วย การโฆษณา 
การส ่ ง เ ส ร ิ มก า ร ขาย  ก าร ขาย โ ดยบ ุ ค คล  ก าร
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง  

การทำธุรกิจยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่องทางออนไลน์ผ ู ้ประกอบการต้องเร ิ ่มต้นจากการ
วางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและทำการกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดให้เข้ากับกลุ ่มเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ทาง
การตลาดประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์
ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย และกลยุทธ์ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีที่มาจากส่วนประสมการทาง
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การตลาด ฐิติมา ผการัตน์สกุล และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
(2558) ได้อธิบายไว้ว่าหน่ึงในปัจจัยแห่งความสำเร็จของ
การทำธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์ก็คือการกำหนดกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจควรใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ให้มี
เอกลักษณ์ คัดเลือกคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีมาจำหน่ายและ
สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ราคาควรมีการกำหนดราคา
ตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่ายควร
เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ที ่ได้รับความนิยมสูง และให้
ความสำคัญต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยการบอก
ต่อของผู้บริโภค เช่นเดียวกับ เพียงอัมพร เลิศเผ่าปัญญา, 
อาริสา ศิลปสธรรม, เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และวรพนธ์ 
ว ัฒนาธร (2562)  ได ้อธ ิบายไว ้ว ่ าธ ุ รก ิจท ี ่ประสบ
ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ มีปัจจัยหลายด้าน ซึ่ง
หนึ ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจ
ออนไลน์คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ธุรกิจควรให้
ความสำคัญในหลากหลายเรื ่องเช่น บรรจุภัณฑ์ควรมี
ความโดดเด่น ความแปลกใหม่และความแตกต่าง เป็นต้น 
ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ควรให้ความสำคัญต่อ
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื ่อทำให้ธุรกิจประสบ
ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัลด้วย
ปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดตามภาวะตลาดที่
เปลี่ยนไปเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัยอย่างย่ังยืน 
(สบทบ แก้วเชื้อ, บัณฑิต ผังนิรันดร์ และธนพล ก่อฐานะ, 
2562) 
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 748,850 คน (สำนักงานสถิติ
จังหวัดลำปาง, 2560) ทำการเปิดตารางของเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan ใน รพีวรรณ์ พ ิมพ์จ ันทร์ , 
ม.ป.ป. ) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ0.5 และระดับ
ความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 ได้กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 384 
ตัวอย่าง ทำการเก็บตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผู้บริโภคที่เคยซื ้อสินค้ามือ
สองผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง โดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งเป็นคำถามแบบ
เลือกตอบและส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านการจัด
จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  ซึ่งคำถามเป็น
แบบมาตราส ่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทำการ
ว ิ เค ราะห ์ข ้ อม ู ล ส ่ วนบ ุคคล โดยใช ้ สถ ิ ติ  ความ ถ่ี  
(Frequency) ค่าร ้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้ามือสองโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
4.  ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.8 ส่วนเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 30.2 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 27.1 รองลงมามีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 17.7 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.9 มี
อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.4 และมีอายุ
มากกว่า 60 ปี ขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.4 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมามีสถานภาพ
สมรสหรือมีครอบครัว ค ิดเป็นร ้อยละ 39.8 มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
36.8 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น
ร้อยละ 15.9 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 ระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับประถมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 13.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อย
ละ13.0 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 5.7 
และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 0.8 ส่วน
ใหญ่เป็นนักเร ียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร ้อยละ 43.0 
รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 16.7 ธุรกิจส่วนตัว 
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ร้อยละ 13.5 พนักงานเอกชนหรือลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
9.6 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 8.4 และเเม่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 4.4 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 
10,001-15,000 บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ 23.4 ม ีรายได้
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ
มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามช่องทางออนไลน์ที่ใช้ในการซื้อสินค้ามือสอง  

ช่องทาง
ออนไลน์ 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จำนวน ร้อยละ  

Facebook 384 323 84.1  

Instagram 384 75 19.5  

เว็บไซต์ 384 36 9.4  

แอพพลิเคชั่น 384 127 33.1  

Twitter 384 3 0.8  

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง Facebook มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 84.1 รองลงมาเป็น แอพพลิเคชั่น คิดเป็น
ร้อยละ 33.1 Instagram คิดเป็นร้อยละ 19.5 เว็บไซต์ 
คิดเป็นร้อยละ 9.4 และTwitter คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ส่วนสินค้ามือสองที่ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่นิยมซื้อมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ เสื้อผ้า คิดเป็น
ร้อยละ 60.4 รองลงมา คือ รองเท้า ร้อยละ 49.7 กระเป๋า 
ร ้อยละ 35.7 อุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์  ร ้อยละ 16.9 
เครื่องครัวหรือของใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 15.9 นาฬิกา 
ร้อยละ 14.8 โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 14.1 รถมอเตอร์ไซต์ 
ร้อยละ 8.9 เฟอร์นิเจอร์ ร้อยละ 7.6 หมวก ร้อยละ 7.0 
เครื่องหนีบผม ร้อยละ 5.5 เครื่องออกกำลังกาย ร้อยละ 
4.9 โทรทัศน์ ร ้อยละ 4.7 กล้องถ่ายรูป ร ้อยละ 3.6 
โน๊ตบุ๊ค ร้อยละ 3.1 และตู้เย็น ร้อยละ 2.6 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามสินค้ามือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมซื้อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ 10 อันดับแรก 

สินค้า จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จำนวน ร้อย
ละ 

 

เสื้อผ้า 384 232 60.4  
กระเป๋า 384 137 35.7  
รองเท้า 384 191 49.7  
นาฬิกา 384 57 14.8  
โน๊ตบุ๊ค 384 12 3.1  
โทรศัพท์มือถือ 384 54 14.1  
รถมอเตอร์ไซต์ 384 34 8.9  
เฟอร์นิเจอร์ 384 29 7.6  
หมวก 384 27 7.0  
ตู้เย็น 384 10 2.6  

 
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีผลต่อ

การเลือกซื ้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั ้ง 4 ด้านคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่าน
ช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยปัจจัยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรก คือ ด้านการจัดจำหน่ายมีผลอยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมา คือ ด้านราคามี
ผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านผลิตภัณฑ์มีผลอยู่
ในระดับมาก ที ่ค ่าเฉลี ่ย 3.88 และด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.81 ตามลำดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ 

ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

- ผลิตภัณฑ์ 3.88 0.556 มาก 
- ราคา 4.03 0.607 มาก 
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- ด้านการจัด
จำหน่าย 

4.10 0.519 มาก 

- ด้านการส่งเสริม 
   การตลาด 

3.81 0.652 มาก 

 
เมื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์รายด้าน 
พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลอืก
ซ ื ้อส ินค ้าม ือสองผ ่านช ่องทางออนไลน์ของผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก 
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.88 และปัจจัยย่อยทุกข้อมีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับ
แรก คือ สินค้ามือสองมีความเหมาะสมกับความต้องการ
ในการใช้งาน มีผลอยู ่ในระดับมาก ที ่ค ่าเฉลี ่ย 4.02 
รองลงมา คือ สินค้ายังมีคุณภาพในระดับที่ใช้งานได้ มีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 สินค้ามือสองสามารถใช้
งานได้ไม่เเตกต่างจากสินค้าใหม่ มีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.86 สินค้ามือสองที่จำหน่ายเป็นสินค้าที ่ไม่มี
เเล้วในท้องตลาดหรือหายาก มีผลอยู ่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.85 และสินค้าเเบรนด์เนม มีผลอยู่ในระดับมาก 
ที่ค่าเฉลี่ย 3.66 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4  

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านราคา โดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี ่ย 4.03 และปัจจัยย่อยทุกข้อมีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดลำดับ
แรก คือ การซื้อสินค้ามือสองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ มีรูปแบบ
การชำระเงินได้หลายช่องทางมีผลอยู ่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี ่ย 4.03 ราคาสินค้ามือสองถูกกว่าสินค้ามือหน่ึง
มากกว่าร้อยละ 50 มีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 
และสามารถต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขายได้โดยตรงมีผลอยู่
ในระดับมาก ที ่ค่าเฉลี ่ย 3.95 ตามลำดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

 

- สินค้ามือสองที ่
  จำหน่ายเป็น
สินค้า  
  ที่ไม่มีจำหน่าย
เเล้ว 
  ในท้องตลาดหรือ   
  เป็นสินค้าหายาก 

3.85 0.730 มาก  

- สินค้ายังมี
คุณภาพ 
  ในระดับที่ใช้งาน 
  ได้ 

3.99 0.697 มาก  

- สินค้าเเบรนด์เนม 3.66 0.953 มาก  
- สินค้ามือสอง 
  สามารถใช้งานได้ 
  ไม่เเตกต่างจาก  
  สินค้าใหม่ 

3.86 0.742 มาก  

- สินค้ามือสองม ี
  ความเหมาะสม
กับ 
  ความต้องการ  
  ในการใช้งาน 

4.02 0.740 มาก  

รวม 3.88 0.556 มาก  
 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านราคา 

ด้านราคา ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

 

- ราคาสินค้ามือสอง 3.99 0.761 มาก  
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  ถูกกว่าสินค้ามือ
หน่ึง 
  มากกว่าร้อยละ 
50 
- การซื้อสินค้ามือ
สอง 
  ทำให้ประหยัด 
  ค่าใช้จ่าย 

4.17 0.810 มาก  

- สามารถต่อรอง
ราคา 
  สินค้ากับผู้ขายได้ 
  โดยตรง 

3.95 0.873 มาก  

- มีรูปแบบการ
ชำระ 
  เงินได้หลาย
ช่องทาง 

4.03 0.768 มาก  

รวม 4.03 0.607 มาก  
 
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีผลต่อ

การเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการจัดจำหน่าย โดยรวมมีผลอยู ่ใน
ระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.10 และปัจจัยย่อยทุกข้อมี
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์อยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยย่อยลำดับแรกที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางในการซื้อ
สินค้าที่ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปถึงหน้าร้าน มีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ สามารถ
เลือกดูสินค้าเเละสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตล
ออด 24 ชั่วโมง มีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 มีผู้
ให้บร ิการจัดส่งส ินค้าให้เล ือกหลากหลาย เช ่น DHL 
Express, Kerry Express, ไปรษณีย์ไทย, Ninja Van เป็น
ต้น มีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.09 ช่องทางออนไลน์
เป็นช่องทางที่สะดวก  รวดเร็วในการเลือกซื้อมีผลอยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.08 และการจัดส่งสินค้าสามารถ
ตรวจสอบได้-ส่งตาเวลาที่กำหนด มีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 4.04 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื ้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านการจัด
จำหน่าย 
ด้านการจัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

 

-  ช่องทางออนไลน์ 
  เป็นช่องทางที่ 
  สะดวก รวดเร็ว 
ใน 
  การเลือกซื้อ 

4.08 0.743 มาก  

- การจัดส่งสินค้า 
  สามารถตรวจสอบ 
  ได้-ส่งตาเวลาท่ี  
  กำหนด 

4.04 0.639 มาก  

- สามารถเลือกดู 
  สินค้าเเละสั่งซื้อ 
  สินค้าผ่านช่องทาง 
  ออนไลน์ได้ตลอด  
  24 ชั่วโมง 

4.10 0.684 มาก  

- ช่องทางออนไลน์เป็น 
  ช่องทางในการซื้อสินค้าท่ี  
  ประหยัดเวลา ไม่ต้อง 
  เดินทางไปถึงหน้าร้าน 

4.17 0.657 มาก  

- มีผู้ให้บริการจัดสง่สินค้า
ให้ 
  เลือกหลากหลาย เช่น 
DHL  
  Express, Kerry 
Express,  
  ไปรษณีย์ไทย, Ninja 
Van เป็น 
  ต้น 

4.09 0.745 มาก  

รวม 4.10 0.519 มาก  
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ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีผลอยู่
ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.81 และปัจจัยย่อยทุกข้อ
มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์อยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยย่อยลำดับแรกที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีบริการส่งฟรีมีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี ่ย 3.94 รองลงมาคือ มีการโฆษณาสินค้าอย่าง
สม่ำเสมอมีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.88 ซื้อสินค้า
ตามที่ร้านกำหนดจะได้รับส่วนลดมีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.85 มีการให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าประจำ มีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.78 และมีการเเจกเเถม มีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.59 ตามลำดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื ้อส ินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

 

- มีการเเจกเเถม 3.59 0.889 มาก  
- ซื้อสินค้าตามท่ี
ร้าน 
  กำหนดจะได้รับ 
  ส่วนลด 

3.85 0.829 มาก 

 

- มีบริการส่งฟร ี 3.94 0.880 มาก  
- มีการให้ส่วนลด 
  พิเศษกับลูกค้า 
  ประจำ 

3.78 0.861 มาก 
 

- มีการโฆษณา
สนิค้า    
  อย่างสม่ำเสมอ 

3.88 0.794 มาก 
 

รวม 3.81 0.652 มาก  
 

5.  อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 21-30 ปี รองลงมามีอายุน้อยกว่า 20 ปี 
สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู ่ในระดับปริญญาตรี เป็น
นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 
บาท นิยมซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง Facebook โดย
สินค้ามือสองที ่ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ คือ เสื ้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา 
เป็นต้น  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื ้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกด้านมีผลอยู ่ในระดับมาก เรียงลำดับ
ปัจจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้ดังนี้คือ ด้านการจัดจำหน่าย 
ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด 
จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีผลอยู่ใน
ระดับมาก 2 ลำดับแรก คือ ด้านการจัดจำหน่ายและด้าน
ราคา ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรีภรณ์ 
เทียมชัยบุตร (2553, 45-46) ได้ศ ึกษาเร ื ่องปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ามือสองผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื ้อเส ื ้อผ้ามือสองผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลำดับแรก คือ ด้านการจัดจำหน่าย 
และลำดับที่สองคือด้านราคา เมื่อนำปัจจัยทั้ง 2 ด้านมา
พิจารณารายปัจจัยย่อยจึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการจัด
จำหน่ายที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที ่ม ีผลต่อการเลือกซื ้ออย ู ่ในลำดับแรก คือ 
ช ่องทางออนไลน ์ เป ็นช ่องทางในการซ ื ้อส ินค ้าที่
ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปถึงหน้าร้าน รองลงมา คือ 
สามารถเลือกดูส ินค้ าและสั ่งซ ื ้อส ินค ้าผ ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และช่องทางออนไลน์เป็น
ช่องทางที่สะดวก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิศารัตน์ กาจกล้า (2557, 47) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจ
เลือกซื้อผ้าสตรีมือสองในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยย่อยด้านการจัดจำหน่ายที่มีผลในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผ้าสตรีมือสองในจังหวัดภูเก็ตมีผลอยู่ในระดับมาก คือ 
ความสะดวกในการซื้อสินค้า ดังนั้น ผู้จัดจำหน่ายสินค้า
มือสองควรมีการจัดจำหน่ายสินค้ามือสองที่หลากหลาย
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ช ่ อ ง ท า ง  เ ช ่ น  Facebook Instagram เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
แอพพลิเคชั่น  Twitter และควรมีแอดมินไว้ให้คำปรึกษา
และตอบคำถามแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่วนปัจจัยย่อย
ด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ท ี ่ม ีผลต่อการเล ือกซื ้ออย ู ่ ในลำดับแรกคือ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย รองลงมา คือ มีรูปแบบการชำระเงินได้
หลายช่องทาง และราคาสินค้ามือสองถูกกว่าสินค้ามือ
หนึ ่งมากกว่าร้อยละ 50 ซึ ่งผลการวิจ ัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิศารัตน์ กาจกล้า (2557, 46) ได้ศึกษาเรื่อง
การตัดสินใจเลือกซื ้อผ ้าสตรีมือสองในจังหวัดภูเก็ต 
ผลการวิจ ัยพบว่าปัจจัยย่อยด้านราคาที ่ม ีผลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผ้าสตรีมือสองในจังหวัดภูเก็ตมีผลอยู่ใน
ระดับมาก คือ ราคาถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้ามือ
หนึ่ง ดังนั ้น ผู ้จัดจำหน่ายสินค้ามือสองไม่ควรตั ้งราคา
สินค้าส ูงเกินไป ควรตั ้งราคาเพื ่อให้ล ูกค้าเห็นความ
แตกต่างระหว่างการซื ้อสินค้าใหม่กับสินค้ามือสองว่า
สามารถทำให้ล ูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และควรมี
รูปแบบการชำระเงินได้หลายช่องทาง เพื่อให้สะดวกใน
การชำระเงินในยุคดิจิทัล 

ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริม
การตลาด เป็นปัจจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปัจจัยแรก 
แต่ยังคงเป็นปัจจัยที ่มีผลต่อการเลือกซื ้อสินค้ามือสอง
ออนไลน์ที่มีผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื ้อสินค้ามือสองผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออยู่ในลำดับแรกคือ 
สินค้ามือสองมีความเหมาะสมกับความต้องการในการใช้
งาน รองลงมา คือ สินค้ายังมีคุณภาพในระดับที่ใช้งานได้ 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรีภรณ์ เทียม
ชัยบุตร (2553, 45) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์
ต ่อพฤต ิกรรมการซ ื ้อ เส ื ้ อผ ้าม ือสองผ ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์
ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีผลอยู่ในระดับมาก คือ สินค้าท่ีอยู่
ในสภาพท ี ่สวยงามตรงตามความต ้องการ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรเดช สมจิตรนึก (2557, 72) 
ได้ศึกษาเรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้ามือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง ผลการวิจัย

พบว่าปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที ่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของประชาชนมีผลอยู่ในระดับ
มาก คือ คุณภาพของเน้ือผ้าท่ีดี ดังน้ัน ผู้จัดจำหน่ายสินค้า
มือสองควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้ามือสองที่มี
ความเหมาะสมกับความต้องการในการใช ้งาน และ
คุณภาพของสินค้าควรอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีมาจำหน่าย
ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความประทับใจและไว้วางใจใน
การซื้อสินค้ามือสองกับร้านค้าซึ่งจะนำมาสู่การบอกต่อ
และการซื้อซ้ำในอนาคต ส่วนปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที ่มีผลต่อการเลือกซื ้ออยู ่ในลำดับแรก คือ มี
บริการส่งฟรี รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์หรือโป
รโมทสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และมีการให้ส่วนลดพิเศษกับ
ลูกค้าประจำ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิ
ดารัศมิ์ ระธารมณ์ (2557, 43) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการ
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้ามือสองในเขต
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลในการจัดการส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจเสื ้อผ้ามือสองในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีผลอยู ่ในระดับมาก คือ เจ้าของร้านมีการให้
ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าประจำ และทำการโฆษณาในสื่อ
ต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ดังน้ัน ผู้จำหน่ายสินค้า
มือสอง ควรมีบริการส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามมูลค่าที่
ร้านกำหนด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
อย่างรวดเร็ว และยังทำให้ผู ้บริโภครู ้สึกคุ ้มค่าจากการ
ประหยัดค่าขนส่งสินค้าเมื่อเทียบกับซื้อสินค้ามือสองจาก
ร้านค้าออนไลน์อื ่น ๆ นอกจากนี ้ควรมีการส่งเสริม
การตลาด โดยนำรูปสินค้ามือสองที ่จำหน่ายทำการ
โฆษณาในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลกูค้า
สามารถเห็นสภาพของสินค้ามือสองที่นำมาจำหน่ายได้
และยังทำให้ลูกค้ารู ้สึกว่าร้านค้ามีสินค้าหลากหลาย
จำหน่ายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา 
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310 
 

 
7.  เอกสารอา้งอิง  
Kotler, P. & Keller K. L.  (2009).  Marketing  

Management (13th ed.).  New Jersey:  
Pearson Education. 
BLT BANGKOK.  (2019).  วิกฤตค่าแรงไทยต่ำ 
ค่าครองชีพสงู. สืบค้น 20 มิถุนายน 2562 จาก 
https:// 
www.bltbangkok.com/news/4620/ 

จิรเดช สมจิตรนึก.  (2557).  ปัจจัยที่มีผลต่อกระบวนการ 
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของประชาชนในเขต 
ดอนเมือง.  สืบค้น 25 กันยายน 2562, จาก 
https://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.p
hp?option=show&browse_type=title&titl
eid=432674&query=%A8%D4%C3%E0%
B4%AA%20%CA%C1%A8%D4%B5%C3%
B9%D6%A1&s_mode=any&d_field=&d_s
tart=0000-00-00&d_end=2563-08-
17&limit_lang=& 
limited_lang_code=&order=&order_by=
&order_type=&result_id=1&maxid=1 

ฐิติมา ผการัตน์สกุล และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์.  (2558).    
กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าแฟชั่นผ่าน 
เครือข่ายสังคมออนไลน์.  Verdian E-Journal, 
Slipakorn University, 8(3), 538-552. 

ชลธิศ ดาราวงษ์. (2558).  การจัดการผลิตภัณฑ์และการ 
พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่.  กรุงเทพมหานคร: ธนา 
เพรส.  

นิศารัตน์ กาจเกล้า.  (2557).  การตัดสินใจเลือกซื้อผ้า
สตรีมือสองในจังหวัดภูเก็ต.  สืบค้น 27 
กันยายน 2562, จาก 
ttps://dcms.thailis.or.th/dcms 
/browse.php?option=show&browse_typ 
=title&titleid=400079&query=%B9%D4%
C8%D2%C3%D1%B5%B9%EC%20%A1%
D2%A8%E0%A1%C5%E9%D2&s_mode=
any&d 

_field=&d_start=0000-00-
0&d_end=2563-08-
17&limit_lang=&limited_lang_code=&or
der=&order_by=&order_type=&result_id 
=1&maxid=1  

นันทสารี สุขโต และคณะ.  (2555).  หลักการตลาด.  
(พิมพ์ครั้งที่ 1).  กรุงเทพมหานคร:  สำนักพิมพ์ 
เพียร์สันเอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า    

เพชรีภรณ์ เทียมชัยบุตร.  (2553).  ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสอง
ผ่านพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์.  สืบค้น 1 ตุลาคม 
2562, จาก 
https://dcms.thailis.or.th/dcms/browse.p
hp?option=show&browse_type=title&titl
eid=243038&query=%E0%BE%AA%C3%
D5%C0%C3%B3%EC%20%E0%B7%D5%
C2%C1%AA%D1%C2%BA%D8%B5%C3&
s_mode=any&d_field=&d_start=0000-
00-00&d_end=2563-08-
7&limit_lang=&limited_lang_code=&ord
er=&order_by=&order_type=&r 
esult_id=1&maxid=1 

เพียงอัมพร เลิศเผ่าปัญญา, อาริสา ศิลปสธรรม, เกตุวดี  
สมบูรณ์ทวี และวรพนธ์ วัฒนาธร.  (2562).   
ปัจจัยแห่งความสำเร็จและอุปสรรคในการ
ดำเนินงานธุรกิจออนไลน์ประเภทน้ำผักผลไม้
สกัดเย็นเพ่ือสุขภาพกรณีศึกษาธุรกิจ Make It 
Happen Juice.  Veridian, Silpakorn 
University, 12(2), 959-972. 

สบทบ แก้วเชื้อ, บัณฑิต ผังนิรันดร์ และธนพล ก่อฐานะ.   
(2562).  ปัจจัยแห่งความสำเร็จของ 
ผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัล.   
วารสารวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม, 15(2), 
33-44. 

สิดารัศมิ์ ระธารมณ์.  (2557).  การจัดการส่วนประสม
ทางการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้ามือสอง ในเขต
อำเภอ 



311 
 

หาดใหญ ่จังหวัดสงขลา.  สืบค้น 20 กรกฎาคม  
2562, จาก ttps://dcms.thailis.or.th/dcms/ 
browse.php?option=show&browse_type
title&titleid=470748&query=%CA%D4%B
4%D2%C3%D1%C8%C1%D4%EC%20%C
3%D0%B8%D2%C3%C1%B3%EC&s_mod
e=any&d_field=&d_start=0000-00-
00&d_end=2563-08-
17&limit_lang=&limited_lang_code=&or
der=&order_by=&order_type=&r 
esult_id=1&maxid=1 

สำนักงานสถิติจังหวัดลำปาง.  (2560).  สถิติประชากร  
จังหวัดลำปาง. สืบค้น 17 สิงหาคม 2563, จาก 

http://lampang.nso.go.th/index.php?opti
on=com_content&view=article&id=211:
2018-01-05-07-03-
51&catid=105&Itemid=657 



312 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสนิค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ 
ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

Marketing Mix Factors Affecting on Buying of Second Hand Products via Online Shopping of 
Consumer in Muang District, Lampang Province 

 
ชวิศา ปวงน้อย1, อัจฉราพร แปลงมาลย์1* และ สรวิทย์ ปานพินิจ1 

 

1 หลักสูตรบริหารธุรกิจ-การตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ตำบลพิชัย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
52000 

1*ผู้นิพนธ์ประสานงานไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Corresponding author, e-mail) : marketingrmutl@rmutl.ac.th 
 

บทคัดย่อ  
การศึกษาในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่าน

ช่องทางออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่าง จำนวน 384 คน จากผู้ที่เคยซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็น
เพศหญิง มีอายุระหว่าง 21-30 ปี สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี เป็นนักเรียนหรือนักศึกษาที่มีรายได้ต่อ
เดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท นิยมซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง Facebook โดยสินค้ามือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื้อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ คือ เสื้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา และโน๊ตบุ๊ก โดยปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีผลอยู่ในระดับมาก คือ ด้านการจัดจำหน่าย ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด  
 
คำสำคัญ: ส่วนประสมทางการาตลาด สินค้ามือสอง ช่องทางออนไลน์  

 
Abstract  

The purpose of this study was to investigate the effect of marketing mix on buying second-hand 
products via online shopping of consumer in Muang District, Lampang Province. The questionnaire was used 
to collect data from 384 consumers who have bought second-hand products via the online channel.  The 
results revealed that the majority of respondents were female, at the age of 21-30 years, single, and holding 
a bachelor’s degree. The respondents’ status is students with average income below 10,000 Bath.  The 
most use of the online channel in buying a second-hand product is Facebook, and the top 5 of the second-
hand product were cloth, bag, shoes, watch, and notebook, respectively.  The high level of marketing mix 
factors that affect the buying of the second-hand product was a place, price, product, and promotion. 

 
Keywords: Marketing Mix, Second Hand Product, Online Shopping 
 
 
 

1.  บทนำ 
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การซ ื ้อขายสินค้าผ ่านช่องทางออนไลน์ใน
ปัจจุบันได้รับความนิยมมากขึ้นตามความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและการยอมรับในการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่  
ผ ู ้คนหันมาใช้เทคโนโลยีในการทำธุรกรรมต่าง ๆ ใน
ชีวิตประจำวันมากขึ้นเพราะมีความสะดวก รวดเร็วกว่า
วิธีการเดิม เมื ่อพฤติกรรมของผู ้บริโภคเปลี ่ยนไปทำให้
บริษัทและผู้ประกอบการต่างต้องปรับตัวเพื่อตอบสนอง
ความต้องการของผู ้บริโภคที่เปลี ่ยนไปเช่นกัน การให้
ความสำคัญในการทำการตลาดและจำหน่ายสินค้าผ่าน
ช่องทางออนไลน์จึงเป็นอีกเครื่องมือหน่ึงที่ผู้ประกอบการ
ควรให้ความสำคัญและใช้ควบคู่ไปกับการจำหน่ายสินค้า
ในช่องทางปกติ 

สินค้ามือสองเป็นสินค้าอีกประเภทที่ได้รับความ
นิยมจากหมู่ผู้บริโภคเพราะเป็นสินค้าทางเลือกในการช่วย
ลดค่าใช้จ่ายของผู้บริโภคในภาวะที่ประเทศไทยประสบ
ปัญหาเศรษฐกิจถดถอยและมีสภาพค่าครองชีพที่สูงมาก
ขึ้น (BLT BANGKOK, 2019) การจำหน่ายสินค้ามือสอง
ผ ่ านช ่ อ งทา งออนไลน ์ ถ ื อ เป ็ นก าร ปร ั บต ั วของ
ผู้ประกอบการในการเข้าถึงผู้บริโภคในยุคใหม่ที่มองหา
สินค้ามือสอง ผู้บริโภคสามารถเข้าถึงข้อมูล ทำการเลือก
ซื้อสินค้าและสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับ
สินค้ามือสองกับผู้ขายได้โดยตรง อย่างไรก็ตามการง่ายต่อ
การทำธุรกิจออนไลน์ส ่งผลทำให้การแข่งข ันในโลก
ออนไลน์ค่อนข้างสูงขึ้นตามไปด้วย การทำธุรกิจออนไลน์
ให้ประสบผลสำเร็จจึงควรมีการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ซื ้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ เพื ่อสามารถนำ
ข้อมูลดังกล่าวมาพัฒนาการกลยุทธ์ในการทำธุรกิจ
จำหน่ายสินค้ามือสองให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

วิจัยฉบับนี ้จึงมีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาปัจจัย
ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือ
สองผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงและ
พัฒนาธุรกิจให้สามารถตอบสนองความต้องการและส่ง
มอบคุณค่าท่ีเหนือกว่าให้กับผู้บริโภคได้ 
 
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

นันทสารี สุขโต และคณะ (2555) ได้อธิบายไว้
ว่า ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) เป็น กลุ่ม
ของเครื่องมือทางการตลาดที่บริษัทสามารถผสมผสานกัน
และนำเสนอไปสู่ตลาดเป้าหมาย สามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 ส ่วน หร ือท ี ่ เร ียกว ่า 4P’s ได ้แก ่ 1) ผล ิตภ ัณฑ์ 
(Product) หมายถึง สินค้าและบริการที่บริษัทนำเสนอสู่
ตลาดเป้าหมาย ซึ ่ง Kotler and Keller (2009) ได้ให้
ความหมายว่า ผลิตภัณฑ์ คือ ทุกสิ่งที่สามารถนำเสนอสู่
ตลาดเพื่อตอบสนองความต้องการหรือความจำเป็น ซึ่ง
ประกอบด้วยสินค้าที ่สามรถจับต้องได้ รวมถึง บริการ 
ประสบการณ์ กิจกรรม บุคคล สถานที่ สินทรัพย์ องค์กร 
ข้อมูล และความคิด 2) ราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงิน
ที่ลูกค้าต้องจ่ายเพ่ือเป็นเจ้าของผลิตภัณฑ์ ซึ่งชลธิศ ดารา
วงษ์ (2558) กล่าวว่า ราคา คือ จำนวนเงินใช้แลกเปลี่ยน
เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลิตภัณฑ์หรือบริการที่ผู้ซื้อและผู้ขายตกลง
กัน โดยราคาสูงหรือต่ำนั ้น ขึ ้นอยู ่กับส่วนประสมทาง
การตลาดที่สามารถสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคและ
ความเต็มใจของผู้ซื้อในการจ่ายเงินตามราคาที่กำหนด 3) 
การจัดจำหน่าย (Place) หมายถึง กิจกรรมที่บริษัททำให้
ผล ิ ตภ ัณฑ ์ม ี จำหน ่ าย ในสถานท ี ่ ท ี ่ ผ ู ้บ ร ิ โภคหรือ
กลุ่มเป้าหมายต้องการหรือสะดวกในการซื้อ ซึ่งกิจกรรม
ดังกล่าวประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลักคือ ช่องทางการจัด
จำหน่ายและการกระจายสินค้า และ 4) การส่งเสริม
การตลาด (Promotion) หมายถึง กิจกรรมที่สร้างการ
รับรู้เกี่ยวผลิตภัณฑ์ ตราสินค้า บริษัท และทำการสื่อสาร
เกี่ยวกับคุณประโยชน์ของผลิตภัณฑ์ที่ผู้บริโภคจะได้รับ
และชักชวนให้ล ูกค้าเป้าหมายซื ้อผลิตภัณฑ์ ซึ ่งการ
ส่งเสริมการตลาดมีเครื ่องมือประกอบด้วย การโฆษณา 
การส ่ ง เ ส ร ิ มก า ร ขาย  ก าร ขาย โ ดยบ ุ ค คล  ก าร
ประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรง  

การทำธุรกิจยุคปัจจุบันโดยเฉพาะอย่างยิ่งใน
ช่องทางออนไลน์ผ ู ้ประกอบการต้องเร ิ ่มต้นจากการ
วางแผน กำหนดกลุ่มเป้าหมายและทำการกำหนดกลยุทธ์
ทางการตลาดให้เข้ากับกลุ ่มเป้าหมาย โดยกลยุทธ์ทาง
การตลาดประกอบด้วย กลยุทธ์ด้านผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์
ด้านราคา กลยุทธ์ด้านการจัดจำหน่าย และกลยุทธ์ด้าน
การส่งเสริมการตลาด ซึ่งมีที่มาจากส่วนประสมการทาง
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การตลาด ฐิติมา ผการัตน์สกุล และวิโรจน์ เจษฎาลักษณ์ 
(2558) ได้อธิบายไว้ว่าหน่ึงในปัจจัยแห่งความสำเร็จของ
การทำธุรกิจผ่านสังคมออนไลน์ก็คือการกำหนดกลยุทธ์
ส่วนประสมทางการตลาดให้เหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย เช่น 
กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ธุรกิจควรใช้กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ให้มี
เอกลักษณ์ คัดเลือกคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่ดีมาจำหน่ายและ
สร้างความแตกต่าง กลยุทธ์ราคาควรมีการกำหนดราคา
ตามคุณภาพของผลิตภัณฑ์ กลยุทธ์การจัดจำหน่ายควร
เลือกใช้ช่องทางออนไลน์ที ่ได้รับความนิยมสูง และให้
ความสำคัญต่อกลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดโดยการบอก
ต่อของผู้บริโภค เช่นเดียวกับ เพียงอัมพร เลิศเผ่าปัญญา, 
อาริสา ศิลปสธรรม, เกตุวดี สมบูรณ์ทวี และวรพนธ์ 
ว ัฒนาธร (2562)  ได ้อธ ิบายไว ้ว ่ าธ ุ รก ิจท ี ่ประสบ
ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ มีปัจจัยหลายด้าน ซึ่ง
หนึ ่งในปัจจัยแห่งความสำเร็จในการดำเนินงานธุรกิจ
ออนไลน์คือปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ธุรกิจควรให้
ความสำคัญในหลากหลายเรื ่องเช่น บรรจุภัณฑ์ควรมี
ความโดดเด่น ความแปลกใหม่และความแตกต่าง เป็นต้น 
ดังนั้นผู้ประกอบการธุรกิจออนไลน์ควรให้ความสำคัญต่อ
การวางแผนกลยุทธ์การตลาดเพื ่อทำให้ธุรกิจประสบ
ความสำเร็จในการทำธุรกิจออนไลน์ในยุคดิจิทัลด้วย
ปรับเปลี ่ยนกลยุทธ์ทางการตลาดตามภาวะตลาดที่
เปลี่ยนไปเพ่ือสร้างความสามารถในการแข่งขัยอย่างย่ังยืน 
(สบทบ แก้วเชื้อ, บัณฑิต ผังนิรันดร์ และธนพล ก่อฐานะ, 
2562) 
 
3.  วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งนี้มุ ่งศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ของผู้บริโภคในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดย
ประชากรในการวิจัยในครั้งนี้คือ ประชาชนในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 748,850 คน (สำนักงานสถิติ
จังหวัดลำปาง, 2560) ทำการเปิดตารางของเครซี่และมอร์
แกน (Krejcie & Morgan ใน รพีวรรณ์ พ ิมพ์จ ันทร์ , 
ม.ป.ป. ) ที่ระดับความคลาดเคลื่อนร้อยละ0.5 และระดับ
ความเชื ่อมั ่นร้อยละ 95 ได้กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 384 
ตัวอย่าง ทำการเก็บตัวอย่างโดยการเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Sampling) จากผู้บริโภคที่เคยซื ้อสินค้ามือ
สองผ่านช่องทางออนไลน์ ที่อาศัยอยู่ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง โดยใช้แบบสอบถาม เก็บรวบรวมข้อมูล 2 
ส่วน คือ ส่วนที่ 1 คำถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของ
ผู้ตอบแบบสอบถามประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ 
ระดับการศึกษา อาชีพ และรายได้ ซึ่งเป็นคำถามแบบ
เลือกตอบและส่วนที่ 2 คำถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีผลต่อการซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ ประกอบด้วย ด้านสินค้า ด้านราคา ด้านการจัด
จำหน่าย และด้านการส่งเสริมการตลาด  ซึ่งคำถามเป็น
แบบมาตราส ่วนประมาณค่า (Rating Scale) ทำการ
ว ิ เค ราะห ์ข ้ อม ู ล ส ่ วนบ ุคคล โดยใช ้ สถ ิ ติ  ความ ถ่ี  
(Frequency) ค่าร ้อยละ (Percentage) และวิเคราะห์
ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือก
ซื้อสินค้ามือสองโดยใช้สถิติ ค่าเฉลี่ย (Mean)  และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 
4.  ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 69.8 ส่วนเพศชาย คิดเป็น
ร้อยละ 30.2 มีอายุระหว่าง 21-30 ปี มากที่สุด คิดเป็น
ร้อยละ 27.1 รองลงมามีอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 20 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 25.5 มีอายุระหว่าง 41-50 ปี คิดเป็นร้อย
ละ 17.7 มีอายุระหว่าง 31-40 ปี คิดเป็นร้อยละ 16.9 มี
อายุระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 8.4 และมีอายุ
มากกว่า 60 ปี ขึ ้นไป คิดเป็นร้อยละ 4.4 ส่วนใหญ่มี
สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 56.8 รองลงมามีสถานภาพ
สมรสหรือมีครอบครัว ค ิดเป็นร ้อยละ 39.8 มีระดับ
การศึกษาอยู่ในระดับปริญญาตรี มากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 
36.8 รองลงมาคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คิดเป็น
ร้อยละ 15.9 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง คิดเป็น
ร้อยละ 14.3 ระดับต่ำกว่าหรือเท่ากับประถมศึกษา คิด
เป็นร้อยละ 13.5 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น คิดเป็นร้อย
ละ13.0 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คิดเป็นร้อยละ 5.7 
และระดับปริญญาโทหรือสูงกว่า คิดเป็นร้อยละ 0.8 ส่วน
ใหญ่เป็นนักเร ียนหรือนักศึกษา คิดเป็นร ้อยละ 43.0 
รองลงมาคือ อาชีพรับจ้าง ร้อยละ 16.7 ธุรกิจส่วนตัว 
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ร้อยละ 13.5 พนักงานเอกชนหรือลูกจ้าง คิดเป็นร้อยละ 
9.6 เกษตรกร คิดเป็นร้อยละ 8.4 และเเม่บ้าน คิดเป็น
ร้อยละ 4.4 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 51.7 รองลงมาคือ มีรายได้ระหว่าง 
10,001-15,000 บาท ค ิดเป ็นร ้อยละ 23.4 ม ีรายได้
ระหว่าง 15,001-20,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.0 และ
มีรายได้ระหว่าง 20,001-25,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 3.6 
 
ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู ้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามช่องทางออนไลน์ที่ใช้ในการซื้อสินค้ามือสอง  

ช่องทาง
ออนไลน์ 

จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จำนวน ร้อยละ  

Facebook 384 323 84.1  

Instagram 384 75 19.5  

เว็บไซต์ 384 36 9.4  

แอพพลิเคชั่น 384 127 33.1  

Twitter 384 3 0.8  

 
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่ซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง Facebook มากที่สุด 
คิดเป็นร้อยละ 84.1 รองลงมาเป็น แอพพลิเคชั่น คิดเป็น
ร้อยละ 33.1 Instagram คิดเป็นร้อยละ 19.5 เว็บไซต์ 
คิดเป็นร้อยละ 9.4 และTwitter คิดเป็นร้อยละ 0.8 

ส่วนสินค้ามือสองที่ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่นิยมซื้อมากที่สุด 10 อันดับแรก คือ เสื้อผ้า คิดเป็น
ร้อยละ 60.4 รองลงมา คือ รองเท้า ร้อยละ 49.7 กระเป๋า 
ร ้อยละ 35.7 อุปกรณ์อิเล ็กทรอนิกส์  ร ้อยละ 16.9 
เครื่องครัวหรือของใช้ในครัวเรือน ร้อยละ 15.9 นาฬิกา 
ร้อยละ 14.8 โทรศัพท์มือถือ ร้อยละ 14.1 รถมอเตอร์ไซต์ 
ร้อยละ 8.9 เฟอร์นิเจอร์ ร้อยละ 7.6 หมวก ร้อยละ 7.0 
เครื่องหนีบผม ร้อยละ 5.5 เครื่องออกกำลังกาย ร้อยละ 
4.9 โทรทัศน์ ร ้อยละ 4.7 กล้องถ่ายรูป ร ้อยละ 3.6 
โน๊ตบุ๊ค ร้อยละ 3.1 และตู้เย็น ร้อยละ 2.6 ดังแสดงใน
ตารางที่ 2 

 

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำแนกตามสินค้ามือสองที่ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมซื้อ
ผ่านช่องทางออนไลน์ 10 อันดับแรก 

สินค้า จำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 

จำนวน ร้อย
ละ 

 

เสื้อผ้า 384 232 60.4  
กระเป๋า 384 137 35.7  
รองเท้า 384 191 49.7  
นาฬิกา 384 57 14.8  
โน๊ตบุ๊ค 384 12 3.1  
โทรศัพท์มือถือ 384 54 14.1  
รถมอเตอร์ไซต์ 384 34 8.9  
เฟอร์นิเจอร์ 384 29 7.6  
หมวก 384 27 7.0  
ตู้เย็น 384 10 2.6  

 
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีผลต่อ

การเลือกซื ้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ พบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดทั ้ง 4 ด้านคือ ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านการจัดจำหน่าย และด้านการ
ส่งเสริมการตลาด มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่าน
ช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับมากทั้ง 4 ด้าน โดยปัจจัยที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับแรก คือ ด้านการจัดจำหน่ายมีผลอยู่
ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 รองลงมา คือ ด้านราคามี
ผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.03 ด้านผลิตภัณฑ์มีผลอยู่
ในระดับมาก ที ่ค ่าเฉลี ่ย 3.88 และด้านการส่งเสริม
การตลาดมีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.81 ตามลำดับ 
ดังแสดงในตารางที่ 3 
ตารางที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ 

ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาด 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

- ผลิตภัณฑ์ 3.88 0.556 มาก 
- ราคา 4.03 0.607 มาก 
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- ด้านการจัด
จำหน่าย 

4.10 0.519 มาก 

- ด้านการส่งเสริม 
   การตลาด 

3.81 0.652 มาก 

 
เมื่อพิจารณาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ

การเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์รายด้าน 
พบว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลอืก
ซ ื ้อส ินค ้าม ือสองผ ่านช ่องทางออนไลน์ของผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามด้านผลิตภัณฑ์ โดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก 
ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.88 และปัจจัยย่อยทุกข้อมีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดลำดับ
แรก คือ สินค้ามือสองมีความเหมาะสมกับความต้องการ
ในการใช้งาน มีผลอยู ่ในระดับมาก ที ่ค ่าเฉลี ่ย 4.02 
รองลงมา คือ สินค้ายังมีคุณภาพในระดับที่ใช้งานได้ มีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 สินค้ามือสองสามารถใช้
งานได้ไม่เเตกต่างจากสินค้าใหม่ มีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.86 สินค้ามือสองที่จำหน่ายเป็นสินค้าที ่ไม่มี
เเล้วในท้องตลาดหรือหายาก มีผลอยู ่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.85 และสินค้าเเบรนด์เนม มีผลอยู่ในระดับมาก 
ที่ค่าเฉลี่ย 3.66 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 4  

ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านราคา โดยรวมมีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ระดับค่าเฉลี ่ย 4.03 และปัจจัยย่อยทุกข้อมีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์อยู่ในระดับ
มากเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยย่อยที่มีค่าเฉลี ่ยสูงสุดลำดับ
แรก คือ การซื้อสินค้ามือสองทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายมีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ มีรูปแบบ
การชำระเงินได้หลายช่องทางมีผลอยู ่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี ่ย 4.03 ราคาสินค้ามือสองถูกกว่าสินค้ามือหน่ึง
มากกว่าร้อยละ 50 มีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.99 
และสามารถต่อรองราคาสินค้ากับผู้ขายได้โดยตรงมีผลอยู่
ในระดับมาก ที ่ค่าเฉลี ่ย 3.95 ตามลำดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 5 

 

ตารางที่ 4 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านผลิตภัณฑ์ ค่า 
เฉลี่ย 

ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

 

- สินค้ามือสองที ่
  จำหน่ายเป็น
สินค้า  
  ที่ไม่มีจำหน่าย
เเล้ว 
  ในท้องตลาดหรือ   
  เป็นสินค้าหายาก 

3.85 0.730 มาก  

- สินค้ายังมี
คุณภาพ 
  ในระดับที่ใช้งาน 
  ได้ 

3.99 0.697 มาก  

- สินค้าเเบรนด์เนม 3.66 0.953 มาก  
- สินค้ามือสอง 
  สามารถใช้งานได้ 
  ไม่เเตกต่างจาก  
  สินค้าใหม่ 

3.86 0.742 มาก  

- สินค้ามือสองม ี
  ความเหมาะสม
กับ 
  ความต้องการ  
  ในการใช้งาน 

4.02 0.740 มาก  

รวม 3.88 0.556 มาก  
 

 
ตารางที่ 5 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านราคา 

ด้านราคา ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

 

- ราคาสินค้ามือสอง 3.99 0.761 มาก  
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  ถูกกว่าสินค้ามือ
หน่ึง 
  มากกว่าร้อยละ 
50 
- การซื้อสินค้ามือ
สอง 
  ทำให้ประหยัด 
  ค่าใช้จ่าย 

4.17 0.810 มาก  

- สามารถต่อรอง
ราคา 
  สินค้ากับผู้ขายได้ 
  โดยตรง 

3.95 0.873 มาก  

- มีรูปแบบการ
ชำระ 
  เงินได้หลาย
ช่องทาง 

4.03 0.768 มาก  

รวม 4.03 0.607 มาก  
 
ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีผลต่อ

การเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการจัดจำหน่าย โดยรวมมีผลอยู ่ใน
ระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 4.10 และปัจจัยย่อยทุกข้อมี
ผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์อยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยย่อยลำดับแรกที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ ช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางในการซื้อ
สินค้าที่ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปถึงหน้าร้าน มีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.17 รองลงมาคือ สามารถ
เลือกดูสินค้าเเละสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ตล
ออด 24 ชั่วโมง มีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.10 มีผู้
ให้บร ิการจัดส่งส ินค้าให้เล ือกหลากหลาย เช ่น DHL 
Express, Kerry Express, ไปรษณีย์ไทย, Ninja Van เป็น
ต้น มีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.09 ช่องทางออนไลน์
เป็นช่องทางที่สะดวก  รวดเร็วในการเลือกซื้อมีผลอยู่ใน
ระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 4.08 และการจัดส่งสินค้าสามารถ
ตรวจสอบได้-ส่งตาเวลาที่กำหนด มีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 4.04 ตามลำดับ ดังแสดงในตารางที่ 6 

 

ตารางที่ 6 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื ้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านการจัด
จำหน่าย 
ด้านการจัดจำหน่าย ค่าเฉลี่ย ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

 

-  ช่องทางออนไลน์ 
  เป็นช่องทางที่ 
  สะดวก รวดเร็ว 
ใน 
  การเลือกซื้อ 

4.08 0.743 มาก  

- การจัดส่งสินค้า 
  สามารถตรวจสอบ 
  ได้-ส่งตาเวลาท่ี  
  กำหนด 

4.04 0.639 มาก  

- สามารถเลือกดู 
  สินค้าเเละสั่งซื้อ 
  สินค้าผ่านช่องทาง 
  ออนไลน์ได้ตลอด  
  24 ชั่วโมง 

4.10 0.684 มาก  

- ช่องทางออนไลน์เป็น 
  ช่องทางในการซื้อสินค้าท่ี  
  ประหยัดเวลา ไม่ต้อง 
  เดินทางไปถึงหน้าร้าน 

4.17 0.657 มาก  

- มีผู้ให้บริการจัดสง่สินค้า
ให้ 
  เลือกหลากหลาย เช่น 
DHL  
  Express, Kerry 
Express,  
  ไปรษณีย์ไทย, Ninja 
Van เป็น 
  ต้น 

4.09 0.745 มาก  

รวม 4.10 0.519 มาก  
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ด้านปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่ม ีผลต่อ
การเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผู้ตอบ
แบบสอบถามด้านการส่งเสริมการตลาด โดยรวมมีผลอยู่
ในระดับมาก ที่ระดับค่าเฉลี่ย 3.81 และปัจจัยย่อยทุกข้อ
มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์อยู่
ในระดับมากเช่นเดียวกัน โดยปัจจัยย่อยลำดับแรกที่มี
ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ มีบริการส่งฟรีมีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี ่ย 3.94 รองลงมาคือ มีการโฆษณาสินค้าอย่าง
สม่ำเสมอมีผลอยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.88 ซื้อสินค้า
ตามที่ร้านกำหนดจะได้รับส่วนลดมีผลอยู่ในระดับมาก ที่
ค่าเฉลี่ย 3.85 มีการให้ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าประจำ มีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.78 และมีการเเจกเเถม มีผล
อยู่ในระดับมาก ที่ค่าเฉลี่ย 3.59 ตามลำดับ ดังแสดงใน
ตารางที่ 7 
 
ตารางที่ 7 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของผู้ตอบ
แบบสอบถามต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การซื ้อส ินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด 

ด้านการส่งเสริม
การตลาด 

ค่าเฉลี่ย ส่วน
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

แปล
ผล 

 

- มีการเเจกเเถม 3.59 0.889 มาก  
- ซื้อสินค้าตามท่ี
ร้าน 
  กำหนดจะได้รับ 
  ส่วนลด 

3.85 0.829 มาก 

 

- มีบริการส่งฟร ี 3.94 0.880 มาก  
- มีการให้ส่วนลด 
  พิเศษกับลูกค้า 
  ประจำ 

3.78 0.861 มาก 
 

- มีการโฆษณา
สนิค้า    
  อย่างสม่ำเสมอ 

3.88 0.794 มาก 
 

รวม 3.81 0.652 มาก  
 

5.  อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุระหว่าง 21-30 ปี รองลงมามีอายุน้อยกว่า 20 ปี 
สถานภาพโสด มีการศึกษาอยู ่ในระดับปริญญาตรี เป็น
นักเรียนหรือนักศึกษาที่มีรายได้ต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 
บาท นิยมซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง Facebook โดย
สินค้ามือสองที ่ผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ซื ้อผ่าน
ช่องทางออนไลน์ คือ เสื ้อผ้า กระเป๋า รองเท้า นาฬิกา 
เป็นต้น  

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื ้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ของผู ้ตอบ
แบบสอบถามทุกด้านมีผลอยู ่ในระดับมาก เรียงลำดับ
ปัจจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยสูงสุดได้ดังนี้คือ ด้านการจัดจำหน่าย 
ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านการส่งเสริมการตลาด 
จะเห็นได้ว่าปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการ
เลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทางออนไลน์ที่มีผลอยู่ใน
ระดับมาก 2 ลำดับแรก คือ ด้านการจัดจำหน่ายและด้าน
ราคา ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรีภรณ์ 
เทียมชัยบุตร (2553, 45-46) ได้ศ ึกษาเร ื ่องปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื ้อเสื ้อผ้ามือสองผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ซึ ่งผลการวิจัยพบว่าปัจจัยที ่มี
ความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื ้อเส ื ้อผ้ามือสองผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ลำดับแรก คือ ด้านการจัดจำหน่าย 
และลำดับที่สองคือด้านราคา เมื่อนำปัจจัยทั้ง 2 ด้านมา
พิจารณารายปัจจัยย่อยจึงพบว่า ปัจจัยย่อยด้านการจัด
จำหน่ายที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที ่ม ีผลต่อการเลือกซื ้ออย ู ่ในลำดับแรก คือ 
ช ่องทางออนไลน ์ เป ็นช ่องทางในการซ ื ้อส ินค ้าที่
ประหยัดเวลา ไม่ต้องเดินทางไปถึงหน้าร้าน รองลงมา คือ 
สามารถเลือกดูส ินค้ าและสั ่งซ ื ้อส ินค ้าผ ่านช่องทาง
ออนไลน์ได้ตลอด 24 ชั่วโมง และช่องทางออนไลน์เป็น
ช่องทางที่สะดวก ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
นิศารัตน์ กาจกล้า (2557, 47) ได้ศึกษาเรื่องการตัดสินใจ
เลือกซื้อผ้าสตรีมือสองในจังหวัดภูเก็ต ผลการวิจัยพบว่า
ปัจจัยย่อยด้านการจัดจำหน่ายที่มีผลในการตัดสินใจเลือก
ซื้อผ้าสตรีมือสองในจังหวัดภูเก็ตมีผลอยู่ในระดับมาก คือ 
ความสะดวกในการซื้อสินค้า ดังนั้น ผู้จัดจำหน่ายสินค้า
มือสองควรมีการจัดจำหน่ายสินค้ามือสองที่หลากหลาย
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ช ่ อ ง ท า ง  เ ช ่ น  Facebook Instagram เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
แอพพลิเคชั่น  Twitter และควรมีแอดมินไว้ให้คำปรึกษา
และตอบคำถามแก่ลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว ส่วนปัจจัยย่อย
ด้านราคาท่ีมีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ท ี ่ม ีผลต่อการเล ือกซื ้ออย ู ่ ในลำดับแรกคือ 
ประหยัดค่าใช้จ่าย รองลงมา คือ มีรูปแบบการชำระเงินได้
หลายช่องทาง และราคาสินค้ามือสองถูกกว่าสินค้ามือ
หนึ ่งมากกว่าร้อยละ 50 ซึ ่งผลการวิจ ัยสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นิศารัตน์ กาจกล้า (2557, 46) ได้ศึกษาเรื่อง
การตัดสินใจเลือกซื ้อผ ้าสตรีมือสองในจังหวัดภูเก็ต 
ผลการวิจ ัยพบว่าปัจจัยย่อยด้านราคาที ่ม ีผลในการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผ้าสตรีมือสองในจังหวัดภูเก็ตมีผลอยู่ใน
ระดับมาก คือ ราคาถูกมากเมื่อเปรียบเทียบกับสินค้ามือ
หนึ่ง ดังนั ้น ผู ้จัดจำหน่ายสินค้ามือสองไม่ควรตั ้งราคา
สินค้าส ูงเกินไป ควรตั ้งราคาเพื ่อให้ล ูกค้าเห็นความ
แตกต่างระหว่างการซื ้อสินค้าใหม่กับสินค้ามือสองว่า
สามารถทำให้ล ูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายได้ และควรมี
รูปแบบการชำระเงินได้หลายช่องทาง เพื่อให้สะดวกใน
การชำระเงินในยุคดิจิทัล 

ส่วนปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์และด้านการส่งเสริม
การตลาด เป็นปัจจัยที่ได้ค่าเฉลี่ยน้อยกว่า 2 ปัจจัยแรก 
แต่ยังคงเป็นปัจจัยที ่มีผลต่อการเลือกซื ้อสินค้ามือสอง
ออนไลน์ที่มีผลอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาปัจจัยย่อย
ด้านผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อการเลือกซื ้อสินค้ามือสองผ่าน
ช่องทางออนไลน์ที่มีผลต่อการเลือกซื้ออยู่ในลำดับแรกคือ 
สินค้ามือสองมีความเหมาะสมกับความต้องการในการใช้
งาน รองลงมา คือ สินค้ายังมีคุณภาพในระดับที่ใช้งานได้ 
ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ เพชรีภรณ์ เทียม
ชัยบุตร (2553, 45) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีความสัมพนัธ์
ต ่อพฤต ิกรรมการซ ื ้อ เส ื ้ อผ ้าม ือสองผ ่านพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์
ที่มีความสัมพันธ์ต่อพฤติกรรมการซื้อเสื้อผ้ามือสองผ่าน
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีผลอยู่ในระดับมาก คือ สินค้าท่ีอยู่
ในสภาพท ี ่สวยงามตรงตามความต ้องการ และยัง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ จิรเดช สมจิตรนึก (2557, 72) 
ได้ศึกษาเรื ่องปัจจัยที ่มีผลต่อกระบวนการตัดสินใจซื้อ
เสื้อผ้ามือสองของประชาชนในเขตดอนเมือง ผลการวิจัย

พบว่าปัจจัยย่อยด้านผลิตภัณฑ์ที ่มีผลต่อกระบวนการ
ตัดสินใจซื้อเสื้อผ้ามือสองของประชาชนมีผลอยู่ในระดับ
มาก คือ คุณภาพของเน้ือผ้าท่ีดี ดังน้ัน ผู้จัดจำหน่ายสินค้า
มือสองควรให้ความสำคัญกับการคัดเลือกสินค้ามือสองที่มี
ความเหมาะสมกับความต้องการในการใช ้งาน และ
คุณภาพของสินค้าควรอยู่ในระดับที่ใช้งานได้ดีมาจำหน่าย
ให้แก่ผู้บริโภค เพื่อสร้างความประทับใจและไว้วางใจใน
การซื้อสินค้ามือสองกับร้านค้าซึ่งจะนำมาสู่การบอกต่อ
และการซื้อซ้ำในอนาคต ส่วนปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อสินค้ามือสองผ่านช่องทาง
ออนไลน์ที ่มีผลต่อการเลือกซื ้ออยู ่ในลำดับแรก คือ มี
บริการส่งฟรี รองลงมา คือ มีการประชาสัมพันธ์หรือโป
รโมทสินค้าอย่างสม่ำเสมอ และมีการให้ส่วนลดพิเศษกับ
ลูกค้าประจำ ซึ่งผลการวิจัยสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิ
ดารัศมิ์ ระธารมณ์ (2557, 43) ได้ศึกษาเรื่องการจัดการ
ส่วนประสมทางการตลาดของธุรกิจเสื้อผ้ามือสองในเขต
อําเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ปัจจัยย่อยด้านการส่งเสริม
การตลาดที่มีผลในการจัดการส่วนประสมทางการตลาด
ของธุรกิจเสื ้อผ้ามือสองในเขตอําเภอหาดใหญ่ จังหวัด
สงขลา มีผลอยู ่ในระดับมาก คือ เจ้าของร้านมีการให้
ส่วนลดพิเศษกับลูกค้าประจำ และทำการโฆษณาในสื่อ
ต่าง ๆ ที่ให้ข้อมูลครบถ้วนถูกต้อง ดังน้ัน ผู้จำหน่ายสินค้า
มือสอง ควรมีบริการส่งฟรีเมื่อซื้อสินค้าครบตามมูลค่าที่
ร้านกำหนด เพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการตัดสินใจซื้อ
อย่างรวดเร็ว และยังทำให้ผู ้บริโภครู ้สึกคุ ้มค่าจากการ
ประหยัดค่าขนส่งสินค้าเมื่อเทียบกับซื้อสินค้ามือสองจาก
ร้านค้าออนไลน์อื ่น ๆ นอกจากนี ้ควรมีการส่งเสริม
การตลาด โดยนำรูปสินค้ามือสองที ่จำหน่ายทำการ
โฆษณาในสื่อออนไลน์ต่าง ๆ อยู่ตลอดเวลา เพื่อให้ลกูค้า
สามารถเห็นสภาพของสินค้ามือสองที่นำมาจำหน่ายได้
และยังทำให้ลูกค้ารู ้สึกว่าร้านค้ามีสินค้าหลากหลาย
จำหน่ายหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลา 

 
6.  กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบค ุณมหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล ้านนาในการสนับสนุนงบประมาณในการนำเสนอ
ผลงานวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) สถานการณ์การส่งออกลำไยสดจากประเทศไทยไปประเทศจีน 2) ปัญหา

ของผู้ประกอบการต่อการรับซื้อลำไยไปประเทศจีน 3) การเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกลำไยไปประเทศจีน วิธี
การศึกษาได้แก่ 1) การศึกษาข้อมูลทุติภูมิจากสถานการณ์การส่งออกลำไยไปประเทศจีน 2) การศึกษาข้อมูลปฐมภูมิจากการ
สัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้ประกอบการคนไทย จำนวน 3 คน ทีม่ีประสบการณ์การส่งลำไยไปประเทศจีนมากกว่า 10 ปี โดยใช้การ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง เก่ียวกับประเด็นปัญหาและแนวทางการส่งออกลำไยสดจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน 3) การ
ตรวจสอบข้อมูลแบบสามเส้า ผลการศึกษาพบว่า ปัญหาของการส่งออกลำไยไปประเทศจีน ได้แก่ 1) ปัญหาด้านระบบการ
จัดการคุณภาพการปฎิบัติทางการเกษตร 2) ปัญหาราคาลำไยตกต่ำในช่วงฤดูลำไยออกสู่ท้องตลาด 3) ปัญหาด้านธรรมชาติ
ของผลไม้ 4) ปัญหาปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ตกค้างในเนื้อลำไยสดสูงกว่าปกติ และ  5) ปัญหาการแข่งขันสูงระหว่าง
ผู้ประกอบการส่งออกลำไย สำหรับแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออกลำไยสดไปประเทศจีน ได้แก่ 1) ด้านการการควบคุม
มาตรฐานการส่งออก ซึ่งผู้ประกอบการควรเลือกรับซื้อลำไยสดจากเกษตรกรที่มีสวนลำไยที่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบ
การจัดการคุณภาพ 2) ด้านการลดความเสี่ยงด้านการตลาด โดยการเปิดช่องทางการส่งออกลำไยสดไปยังตลาดใหม่  เช่น 
ประเทศอินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ 3) ด้านการสร้างเครือข่าย โดยการหาเครือข่ายคู่ค้าเพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูลผู้ประกอบการ 4) 
ด้านกฎระเบียบ โดยผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎหมาย ข้ันตอนการนำเข้า อย่างเคร่งครัด 5) ด้านการส่งเสริม 
รัฐบาลควรส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีความรู้ความเข้าใจในระบบการทำการค้ากับจีน 6) ด้านการควบคุม รัฐบาลควรมี
การเข้าไปจัดระบบ ควบคุม และตรวจสอบมาตรฐานของโรงคัดบรรจุในแต่ละพ้ืนที่อย่างเข้มงวดมากข้ึน 
 
คำสำคัญ: ลำไยสด, การส่งออก, ประเทศจีน 
 

Abstract 
This paper aims to study 1) The situation of longan export from Thailand to China. 2) The 

entrepreneurs' problem to buy longan to China 3) The proposed solution to improve longan exports to 
China. The study included 1) Secondary Data: a review of situations on longan export to China, 2) Primary 
data: in-depth interviews from three Thai entrepreneurs with over ten years of experience in exporting 
longan to China via semi-structured interviews regarding problems and how to export fresh longan from 
Thailand to China 3) Triangulation Method. The results of this study found problems related to 1) The 
quality management system in agricultural practice, 2) Longan prices fell during the longan season to 
market, 3) Fruit nature problems, 4) The problem of Sulfur dioxide residue in fresh longan pulp was more 
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severe than average 5) the problem of high competition between longan exporters. Also, The solutions to 
solve Thai fresh longan exporting were 1) Control quality; Entrepreneurs should buy fresh longan from 
farmers who have longan (GAP) standards in priority first 2) Risk management of exporting; Entrepreneurs 
should find new markets for exporting fresh longan to new markets such as India, Malasia, Singapore 3) 
Creating network of partners to exchange information 4) Compliances; To follow strictly exported 
compliances 5) Supporting; The government should promote Thai entrepreneurs to have a better 
understanding of the system of trading in China 6) Controlling; The government should have more stringent 
controls and checks on packing house standards in each area. 

 
Keywords: Fresh Longan, Export, China 
 
1.บทนำ 

ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการผลิตและส่งออก
ผลไม้เมืองร้อนที่สำคัญ และมีชื ่อเสียงที ่สุดในภูมิภาค
เอเชีย โดยพบว่าเกษตรกรที่ประกอบอาชีพทำสวนผลไม้
ประมาณ 1.92 ล้านครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 30 ของ
ครัวเรือนเกษตรจาก 6.5 ล้านครัวเรือน ในประเทศมีการ
เพาะปลูกไม้ผล จำนวน 57 ชนิด รวมพ้ืนที่เพาะปลูก
ทั้งสิ้น 8.18 ล้านไร่ ในส่วนของรายได้จากการจำหน่าย
ผลผลิตทางการเกษตรมี ประมาณ 90,361 ล้านบาท และ
ในภาพรวมการส่งออกผลไม้นั ้น ประเทศสามารถสร้าง
รายได้รวมปีละประมาณปีละ 29,685 ล้านบาท โดยผลไม้
ที่มีมูลค่าการส่งออก 2 อันดับแรก ได้แก่ ลำไยและทุเรียน 
(กลุ่มส่งเสริมการผลิตไม้ผล, 2555; สำนักพัฒนาเกษตรกร
, 2555) 
 ลำไยเป็นพืชเศรษฐกิจชนิดหนึ่งที่มีศักยภาพใน
การส ่งออกส ูงจากสถิต ิการส่งออกมากที ่ส ุด และมี
มูลค่าเพ่ิมสูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง โดยในปี 2561 พบว่า ลำไย
สด มีมูลค่าการส่งออกมากถึง 20,991.41 ล้านบาท  เมื่อ
เท ียบกับป ี 2559 ซ ึ ่งม ีม ูลค ่าการส่งออกลำเท ่ากับ 
11,450.6 ล้านบาท มีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 83.26 (ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ศูนย์เทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื ่อสาร, 2561) สำหรับตลาดการ
ส่งออกของไทยที่สำคัญ ได้แก่  สาธารณรัฐประชาชนจีน 
เวียดนาม อินโดนีเซีย และฮ่องกง ที่มีแนวการส่งออกกที่
เพ่ิมข้ึนทุกปี (สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2557: 101) 
แต่อย่างไรก็ตามผู้ประกอบการธุรกิจส่งออก ยังต้องพบกับ

ปัญหาและอุปสรรคที่มีผลกระทบต่อการส่งยอดออก 
ได้แก่ 1) ราคาน้ำมันดีเซล ซึ่งถือเป็นต้นทุนในการขนส่ง
เมื ่อราคาน้ำมัน หากมีการเพิ ่มหรือลดลง จะส่งผลต่อ
ต้นทุนการขนส่งของผู้ประกอบการทันที 2) มาตรการการ
นำเข้าสินค้าเกษตรของประเทศคู่ค้า ได้แก่ มาตรการ
ส ุ ข อ น า ม ั ย แ ล ะ ส ุ ข อ น า ม ั ย พ ื ช  (Sanitary and 
Phytosanitary: SPY) ได้แก่ การกำหนดปริมาณตกค้าง
ของซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไย 3) การกำหนดราคา
ประเมิน ซึ่งใช้เป็นฐานการคำนวณภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
ให้สูงข้ึน และ 4) การกำหนดจุดการนำเข้าสินค้า ซึ่งส่งผล
กระทบโดยตรงต่อผู้ส่งออก เช่น การกำจัดจุดนำเข้าพืช 
ผัก ผลไม้ จาก 8 จุดนำเข้า เหลือเพียง 4 จุดนำเข้า คือ 3 
ท่าเทียบเรือ และ 1 ท่าอากาศยานซึ ่งจากข้อกำหนด
ดังกล่าวทำให้ผู ้ส่งออกของไทยต้องมีภาระในการเพ่ิม
ต้นทุนในการส่งออก (ศูนย์วิจัยเศรษฐศาสตร์ประยุกต์, 
2555) 
 แม้แนวโน้มด้านการส่งออกลำไยสดของประเทศ
ไทยไปยังประเทศจีนจะเพ่ิมข้ึนทุกปี แต่พบว่าการส่งออก
ลำไยของประเทศมีคู ่แข่งในการส่งออก ได้แก่ประเทศ
เว ียดนาม และผ ู ้ผล ิตภายในประเทศจีน เอง ด ัง น้ัน 
งานวิจัยนี้ จึงต้องทำการศึกษาปัญหาการส่งออกลำไยสด
ของประเทศไทย เพื ่อนำไปสู ่แนวทางป้องกัน และลด
ความเสี่ยงของการส่งออกลำไยสดของประเทศ 

ดังน้ันงานวิจัยน้ี จึงมีวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
1. เพื่อศึกษาสถานการณ์การส่งออกลำไยสดจาก

ประเทศไทย ไปยังประเทศจีน 
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2. เพื่อวิเคราะห์ปัญหาของผู้ประกอบการต่อการ
รับซื้อลำไย ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

3. เพื ่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาการส่งออก
ลำไย ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 งานวิจัยน้ี ใช้แนวคิดการบริหารความเสี่ยงทั่ว
องค์กร (Enterprise Risk Management) ในภาคธุรกิจ 
ซึ ่งเป็นกระบวนการคิด วิเคราะห์ และคาดการณ์ถึง
เหตุการณ์ หรือความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยการหาปจัจัย 
และระบุแนวทางในการจัดการความเสี ่ยง รวมถึงการ
ควบคุมกิจกรรม เพ่ือลดมูลเหตุของแต่ละโอกาสที่จะทำให้
เ ก ิ ด ค ว า ม เ ส ี ย ห า ย  ( Committee of Spornsoring 
Organizations of the Treadway Commission, 2004) 
และแนวคิด การจัดการเชิงกลยุทธ์ ที่จะนำไปสู่การจัดการ
ความเปลี ่ยนแปลงที่ดีขึ ้น เนื ่องจากมีการเตรียมรับกับ
สถานการณ์ความเปลี่ยนแปลงไว้แล้ว ทำให้องค์การค้นหา
แนวทางที ่เหมาะสมที ่ส ุดต่อองค์การ ท่ามกลางการ
เปลี ่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที ่เข้ามาเกี ่ยวข้อง ทั ้งน้ี
เนื ่องจากการจัดการเชิงกลยุทธ์เป็นการกำหนดวิธีการ 
หรือแนวทางในการดำเนินงานและกิจกรรมต่าง ๆ ของ
องค์กร เพื ่อให้บรรลุเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์ของ
องค์การที่ต้ังไว้ (Ducker, P., 1954)  

ในการนี้ พบว่ามีการให้ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับ 
กลยุทธ์การแข่งขันของผู ้ส่งออกลำไยไทย โดย Narong 
Chomchalow et at., (2008) เสนอว่า ผู้ส่งออกของไทย 
ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุกในการเปิดตลาดสำหรับ การพัฒนา
ตลาด การปรับปรุงวิธีการผลิตรูปแบบการบรรจุหีบห่อ
และคุณภาพของลำไยให้มีมาตรฐานสากล และควรหากล
ยุทธ์การส่งออก เพื ่อสามารถรักษาส่วนแบ่งตลาดและ
ความได้เปรียบในลำไย นอกจากน้ี ปณิชา ศิลปะรัศมี 
(2554) ได้เสนอว่า สิ่งหน่ึงที่ธุรกิจส่งออกยังต้องคำนึงถึง
คือ นวัตกรรมของกิจการซึ ่งมีความสำคัญในการสร้าง
ความได้เปรียบในการแข่งขัน สำหรับธุรกิจส่งออก และ 
Perez, M., Sanchez, A., & Marin, S. (2012) ได้เสนอ
อีกว ่า ธ ุรก ิจส ่งออกที ่ม ีความสารถทางเทคโนโลยี
โดยเฉพาะเทคโนโลยีขั้นสูง จะมีประโยชน์ต่อการส่งออก

และผลการดำเนินงานจากการส่งออกด้วย ดังนั้นการทำ
ธุรกิจส่งออกลำไยของไทย จึงจำเป็นที่จะต้องพิจารณาถึง
กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ในการแข่งขัน ขณะเดียวกันต้อง
คำนึงถึงนวัตกรรมทางเทคโนโลยีของกิจการประกอบ
ควบคู่ด้วย เพื่อที่จะลดปัญหาที่เกิดขึ้นจากการแข่งขัน ที่
เหมาะสม ซึ่งจะทำผลการดำเนินงานจากการส่งออกลำไย
ให้ดข้ึีนตามไปด้วย 
 
3. วิธดีำเนินการวิจัย 
 การวิจัยน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพมีข้ันตอนดังน้ี 

1) ใช้ข้อมูลทุติยภูมิเกี่ยวกับสถานการณ์การผลิต
ลำไยไทย การส่งออกลำไยสดของผู้ประกอบการ
ไทยไปประเทศจีน จากสำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร ข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 
2561 ประเด็นดังต่อไปน้ี 
1.1) สถานการณ์การผลิตลำไยของไทย 
1.2) การส่งออกลำไยสดของไทย 
1.3) การผลิตลำไยของจีน 
1.4) การบริโภคและนำเข้าลำไยของจีน 
1.5) กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
1.6) มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
1.7) การส่งออกลำไยสดของผู้ประกอบการไทย

ไปสาธารณรัฐประชาชนจีน 
2) การใช้ข้อมูลปฐมภูมิด้วยการสัมภาษณ์เช ิงลึก

แ บ บ ก ึ ่ ง โ ค ร ง ส ร ้ า ง  ( Semi-Structured 
Inteview) จากผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์
ในธุรกิจส่งออกลำไยมากกว่า 10 ปี จำนวน 3 
คน ประเด็นปัญหา แนวทางการแก ้ไขและ
ข้อเสนอแนะ การรับซื้อลำไยสด ไปประเทศจีน 

3) การทบทวนด้วยการสอบทานย้อนกลับลักษณะ
สาม เส ้ า  (Methodological Triangulation) 
ของ Denizen (1970) 

 
4. ผลการวิจัย 
4.1 สถานการณ์การผลิตลำไยไทยและการส่งออกลำไย
สดของผู้ประกอบการไทยไปประเทศจีน 
4.1.1 สถานการณ์การผลิตลำไยของไทย 



325 
 

 ประเทศไทยมีสภาพพื ้นที ่และภ ูมิอากาศที่
เหมาะสมในการปลูกลำไย รวมทั้งการพัฒนาพันธุ์ ทำให้
ลำไยไทยมีคุณภาพดีเป็นที ่ต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ พื้นที่เพาะปลูกส่วนใหญ่จะอยู่ภาคเหนือ ใน
พื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือ ได้แก่ เชียงใหม่ ลำพูน พะเยา 
แพร่ น่าน เชียงราย ลำปาง และตาก ปี 2561 พื้นที่การ
ปลูกมีจำนวน 862,220 ไร่ เพิ ่มขึ ้นจากปี 2560 ร้อยละ 
0.49  แต่สำหรับพ้ืนที่ในการให้ผลผลิตมีจำนวน 839,985 
ไร่ เพิ่มขึ้นร้อยละ 1.33 เมื่อเทียบกับต้นลำไยที่ปลูกในปี 
2558 ทั้งนี้เป็นการปลูกเพิ่มเพื ่อทดแทนต้นลำไยที่อายุ
มากให้ผลผลิตต่ำ ทำให้ได้ผลผลิตรวม 659,173 ตัน โดย
แบ่งเป ็นลำไยในฤดู 386,342 ตัน และลำไยนอกฤดู 
272,831 ตัน เท่ากับมีการเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.46 สาเหตุที่
ผลผลิตลำไยของประเทศไทยดี เน่ืองมาจากสภาพอากาศ
ที่เอื้ออำนวย มีปริมาณน้ำฝนเพียงพอต่อการออกดอกติด
ผล และเกษตรกรปรับเปลี่ยนมาผลิตลำไยนอกฤดู เพ่ือทำ
กำไรเพิ ่มมากขึ ้น โดยพันธุ ์ลำไยที่เกษตรกรปลูก ได้แก่ 
พันธุ ์อีดอ แห้ว เบี ้ยวเขียว พวงทอง สีชมพู และพันธ์ุ
พ้ืนเมืองอื่น ๆ แต่พันธ์ุลำไยที่เกษตรกรนิยมปลูกมากที่สุด
ถึง ร้อยละ 78 คือ พันธุ์อีดอ ซึ่งเป็นพันธุ์ที่มีคุณภาพดี มี
เนื้อหนา กรอบ รสหวาน กลิ่นหอม และเมล็ดเล็ก เป็นที่

ต้องการของตลาดทั้งในประเทศและต่างประเทศ พันธุ์น้ี
สามารถนำไปแปรรูป เป็นลำไยกระป๋องและลำไยอบแห้ง
ที่มีคุณภาพดีได้ 
 ในฤดูปกติผลผลิตลำไยส่วนมากจะออกสู่ตลาด
ในเดือน กรกฎาคม ถึงเดือน สิงหาคม และจะออกสู่ตลาด
พร้อม ๆ กัน ในระยะเวลา 60 วัน โดยส่วนมากจะส่งออก
ลำไยพันธุ์อีดอ ซึ่งเป็นพันธุ์เบา พันธุ์แห้วและสีชมพู ซึ่ง
เป็นพันธุ์กลาง และพันธ์เบี้ยวเขียว ซึ่งเป็นพันธุ์หนัก โดย
ผลผลิตลำไยในปัจจุบัน ประมาณร้อยละ 58 ยังเป็นการ
ผลิตตามฤดูกาล ซึ่งข้ึนอยู่กับสภาพภูมิอากาศ ส่วนอีกร้อย
ละ 42 เป็นการผลิตนอกฤดูกาล โดยใช้สารโพแทสเซียม
คลอเรท และโซเดียมคลอเรท ทำให้ปัจจุบันประเทศไทย
สามารถผลิตลำไยส่งออกได้ตลอดทั้งปี 
 ในปัจจุบันกรมวิชาการเกษตรได้มีการวางแผน
บริหารจัดการผลผลิตลำไยในฤดู ทั้ง 8 จังหวัดภาคเหนือ 
จะมีผลผลิตรวมประมาณ 381,498 ตันหรือมากกว่า โดย
มีการบริโภคลำไยสดภายในประเทศ ทั้งสิ้น 28,084 ตัน
หรือคิดเป็นร้อยละ 7.36 ส่วนที่เหลือมีการแปรรูปเป็น
ร้อยละ 71 และส่งออกลำไยสดไปต่างประเทศคิดเป็นร้อย
ละ 21.61 

 
ตารางที่ 1 ข้อมูลพ้ืนฐานลำไย  
ข้อมูลพ้ืนฐานลำไย 2558 2559 2560 2561 % 

ผลผลิต (ตัน) 872,122 757,117 971,430 1,061,322 9.25 

- ภาคเหนือ 557,510 421,691 613,415 649,264 5.84 

- ภาคตะวันออก 290,698 300,507 321,442 379,357 18.02 

ช่วงผลผลิตออกมาก/แหล่งผลิตสำคัญ 

- ภาคเหนือ มิถุนายน - กันยายน จังหวัด ลำปาง ลำพูน แพร่ น่าน ตาก พะเยา เชียงใหม่ และ
เชียงราย 

- ภาคตะวันออก มกราคม - พฤษภาคม และ ตุลาคม – ธันวาคม จังหวัด จันทบุรี สระแก้ว ตราด 

พ้ืนท่ีให้ผล (ไร่) 1,052,058 1,059,853 1,054,422 1,068,922 1.38 

ผลผลิต/ไร่ (กโิลกรัม) 946 823 718 908 26.46 

ต้นทุนการผลิต (บาท/กิโลกรัม) 10.97 12.54 13.29 13.29  

มูลค่าผลผลิต (ล้านบาท) 26,400 25,461 22,605 4,164  

บริโภคสด (ตัน) 50,000 30,000 25,000 74,000  

ส่งออก (ตัน)      
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ข้อมูลพ้ืนฐานลำไย 2558 2559 2560 2561 % 

- ลำไยสดและแช่แข็ง 357,252 415,895 726,428 115,593  

- ลำไยกระป๋อง 9,614 9,201 8,682 843  

- ลำไยอบแห้ง 196,666 125,518 213,981 14,295  

ประเทศคู่ค้า 

ลำไยสด เวียดนาม 53%  จีน 25% 

ลำไยแช่แข็ง ฮ่องกง 64%  ญี่ปุ่น 36% 

ลำไยกระป๋อง มาเลเซีย 37%  สิงคโปร์ 19%  อเมริกา 10% 

ลำไยอบแห้ง เวียดนาม 64%  จีน 31% 

อัตราแปรสภาพ ลำไยกระป๋อง 1 : 1 ลำไยอบแห้ง 1 : 3.3 

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร, 2561 
 
4.1.2 การส่งออกลำไยสดของประเทศไทย 
 จากข้อมูลตลาดการส่งออกผลผลิตลำไย 10 
อันดับแรกของไทยไปยังต่างประเทศตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558-

2561 พบว่า มูลค่าการส่งออกลำไยสดไปยังประเทศจีน
และอินโดนีเซีย  

 
ตารางที่ 2 การส่งออกลำไยสดของประเทศไทย 

ประเทศ 
ป ีพ.ศ. 

2557 2558 2559 2560 2561 2562 

 จีน  2,710.21 3,734.53 2,839.22 5,250.44 4,405.57 9,695.70 

 เวียดนาม  2,029.91 3,384.92 5,809.00 11,677.08 9,967.12 7,476.02 

 ฮ่องกง  862.63 826.66 706.04 772.23 542.29 741.49 

 อินโดนีเซีย  1,996.41 1,377.66 1,769.65 2,826.96 1,987.01 2,531.64 

 มาเลเซีย  66.78 126.92 99.67 195.91 98.50 129.99 

 สิงคโปร์  80.87 129.54 109.72 123.25 74.03 88.11 

  เนเธอร์แลนด์  17.36 9.91 10.62 13.82 14.23 16.80 

 อินเดีย  14.99 22.88 27.35 40.41 52.44 46.62 

 สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์  37.55 47.50 32.25 27.47 25.66 20.27 

 ฝรั่งเศส  13.27 21.19 20.88 25.99 11.66 28.24 

 ฟิลิปปินส์  9.73 0 0 15.21 16.32 6.78 

 กาตาร์  0 0 0 0 4.31 4.47 

 บาห์เรน  7.34 7.97 5.78 5.72 7.19 6.44 

 นิวซีแลนด์  6.01 5.27 4.39 4.49 3.18 2.22 

 รัสเซีย  10.63 5.10 0 3.49 0.11 0.59 

 มูลค่ารวม (ล้านบาท)  7,863.69 9,700.05 11,434.57 20,982.46 17,209.63 20,795.38 

ที่มา : ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ โดยความร่วมมือจากกรมศุลกากร, 2562 
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4.1.3 การผลิตลำไยของจีน 
 พื้นที่ในการปลูกลำไยสดที่สำคัญของจีน ส่วน
ใหญ่จะปลูกทางตอนใต้ โดยแหล่งผลิตและตลาดลำไยสด
ที่สำคัญของจีน ได้แก่ มณฑลกวางตุ ้ง มณฑลฝูเจ ี ้ยน 
มณฑลกวางซี มณฑลไห่หนาน และไต้หวัน มีผลผลิตรวม
ทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ 50 ของผลผลิตลำไยโลก ซึ่งเป็น
ประเทศที่ปลูกลำไยมากที่สุดอันดับ 1 ของโลก ผลผลิต
ลำไยของจีนจะเริ ่มออกสู ่ตลาดในช่วงเดือนสิงหาคม -
กันยายนของทุกปี โดยนำมาบริโภคทั้งรูปแบบลำไยสด
และนำไปทำลำไยอบแห้ง แต่ก็ยังไม่เพียงพอต่อความ
ต้องการบริโภคของคนในประเทศ ทำให้จีนต้องนำเข้า

ลำไยจากต่างประเทศมาเป็นจำนวนมาก  
  
3.1.4 การบริโภคและนำเข้าลำไยของจีน 

ชาวจีนนิยมบริโภคลำไยทั้งผลสดและอบแห้ง
โดยมีความเชื่อว่าลำไยเป็นผลไม้ดวงตามังกร เมื่อบริโภค
แล้วจะมีความโชคดี เจริญรุ่งเรืองจีนนำเข้าลำาไยสดส่วน
ใหญ่จากไทยและเวียดนาม ซึ่งส่วนหนึ่งเวียดนามนำเข้า
ลำไยจากไทย เพื ่อส่งออกต่อไปยังจีน และนำเข้าลำไย
อบแห้งเกือบทั้งหมดจากประทศไทย นอกนั้นนำเข้าจาก
พม่า และนำเข้าอีกเล็กน้อยจากไต้หวัน ฮ่องกง และ
กัมพูชา 

 
ตารางที่ 3 ปริมาณการนำเข้าลำไยสด 

ประเทศ 
ปริมาณ(ตัน) มูลค่า(ล้านเหรียญสหรัฐ) 

2554 2555 2556 2554 2555 2556 

รวมทั้งหมด 338,823.60 323,305.90 363,632.80 314.10 395.70 445.80 

ไทย 
205,699.90 244,625.80 239,425.50 248.90 353.30 377.70 

60.70% 75.70% 65.80% 79.20% 89.30% 84.70% 

เวียดนาม 
133,123.70 78,680.10 124,207.20 65.20 42.50 68.10 

39.30% 24.30% 34.20% 20.80% 10.70% 15.30% 

ที่มา: สำนักวิจัยเศรษฐกิจการเกษตร, 2557 
 
4.1.5 กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง 
 ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีน 
 ลำไยเป ็นหนึ ่งในผ ักผลไม ้ของไทยที ่ ได ้รับ
ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน - จีน โดยจีน
ลดภาษีนำเข้าสินค้าลำไยสดสำหรับไทยจากร้อยละ 12 
และลำไยอบแห้งจากร้อยละ 20 เหลือร้อยละ 0 ตั้งแต่
วันที่ 1 ตุลาคม 2546 แต่ศุลกากรจีนเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิม

จากสินค้านาเข้าลำไยทั้งสด และอบแห้ง (สินค้าเกษตร) 
ในอัตราร ้อยละ 13 และลำไยกระป๋อง ซึ ่งเป็นสินค้า
อุตสาหกรรม ร้อยละ 17 โดยจีนเก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมทั้งจาก
สินค้าที ่ผลิตในประเทศและสินค้านำเข้า ซึ ่งเป็นเรื ่อง
ภายในของแต่ละประเทศ  
 ทั้งน้ี ไทยก็เก็บภาษีมูลค่าเพ่ิมที่ด่านศุลกากรขา
เข้าเช่นเดียวกัน ซึ่งเป็นการปฏิบัติของประเทศอื่น เช่นกัน 

 
ตารางที่ 4 การลดภาษีนำเข้าลำไยของจีน 

พิกัด รายการ 
อัตราภาษี 

MFN (2557) FTA 

0810.90.30 ลำไยสด 12T 0 

0811.90.90 ผลไม้อื่น และถั่ว, แช่แข็ง 30 0 

0813.40.10 ลำไย พลับ, อบแห้ง 20 0 

2008.99.20 ลำไยกระป๋อง 15 15 (st) 
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ที่มา : กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ, 2561 
 
 
4.1.6 มาตรการสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช 
  ลำไยสดที่เป็นผลไม้ 1 ใน 5 ชนิดของไทยที่ต้อง
ปฏิบัติตามเงื่อนไขภายใต้พิธีสารว่าด้วยข้อกำหนดด้าน
การกักกันโรค และตรวจสอบสำหรับสินค้าผลไม้เมืองร้อน
ที่ส่งออกจากประเทศไทยไปสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่ง
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ลงนามร่วมกับสำนักงาน
ควบคุมคุณภาพ ตรวจสอบและกักกันโรคแห่งสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน โดยพิธีสารฉบับใหม่ มีผลบังคับใช้เมื่อวนัที่ 
1 พฤษภาคม  2548

 
โดยการส ่งออกผลไม ้ลำไยสด

ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และข้อกำหนด 
ดังน้ี 

1. ต้องเป็นลำไยมาจากสวนที ่ผ ่านการรับรอง
มาตรฐาน GAP และโรงคัดบรรจุ/โรงรมต้อง
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GMP/GFP จากกรม
วิชาการเกษตร เพื ่อเป็นข้อมูลและสามารถ
ตรวจสอบย ้อนกล ับได ้ กรณ ีพบป ัญหาที่
ปลายทาง  

2. ผู้ประกอบการต้องจดทะเบียนเป็นผู ้ส่งออก
ลำไยสดกับกรมวิชาการเกษตร  

3. ภาชนะบรรจุต้องใหม่ สะอาด และระบุข้อความ
ตามข้อกำหนด ดังน้ี 
- ช ื ่อบร ิษ ัทผ ู ้ส ่งออก (Name of exporting 
company) ชนิดผลไม้ (Fruit Type) หมายเลข
โรงหีบห่อจดทะเบียน (ทะเบียนโรงคัดบรรจุ) 
วันที่บรรจุ (Packing date) ประเทศปลายทาง 
ระบุข้อความเป็นภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนว่า 
Export to the people Republic of China 

4. การส่งออกผลไม้ต้องปราศจากโรคแมลง เศษ
ดิน ใบ กิ ่ง และก้านติดผลต้องยาวไม่เกิน 15 
cm.  

5. ต้องไม่พบสาร Methamidophos ในผลไม้ที่
ส่งออก 

6. ลำไยที่ส่งออกต้องมีการตรวจสารซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ (SO2) ไม่เกิน 50 ppm. (เนื้อใน) และ

ต้องม ีใบร ับรองว ิ เคราะห ์แนบไปกับสินค้า
ทุกล็อต 

7. ที่กำกับไปกับผลไม้ต้องระบุข้อความในช ่อง 
additional declaration (This fruit is in 
compliance with the protocol on 
inspection and quarantine conditions of 
tropical fruits to be exported from 
Thailand to China) ด้วย  

8. มีใบรับรองสุขอนามัยพืช 
4.1.7 การส่งออกลำไยสดของผู ้ประกอบการไทยไป
สาธารณรัฐประชาชนจีน 
 ก่อนที่ผู้ประกอบการจะทำการส่งออกลำไยสด
ไปยังประเทศคู่ค้า จะต้องผ่านข้ันตอนต่าง ๆ มากมาย เริ่ม
ต ั ้ งแต ่หล ังการเก ็บเก ี ่ยวจนถึงตลาดหร ือผ ู ้บร ิ โภค
ต่างประเทศ ดังนั้นเพื ่อมิให้เกิดความเสียหาย และเป็น
การถนอมอาหาร ผู ้ประกอบการจึงต้องให้ความสำคัญ
และปฏิบัติตามขั้นตอนอย่างเคร่งครัด โดยเริ่มตั้งแต่การ
ปฏิบัติหลังการเก็บเกี่ยว โดยลำไยสดในการส่งออกน้ัน 
จะต้องไม่มีดิน ใบ กิ ่ง และก้านติดผลยาวไม่เกิน  15 
เซนติเมตรติดมา และลำไยสดจะต้องไม่น้ำฝนหรือน้ำค้าง 
ที่ทำให้ผลลำไยเปียกชื ้น เนื่องจากลำไยเป็นผลผลิตที ่มี
อายุการเก็บร ักษาที ่สั ้นมาก โดยทั ่วไปมีการวางขาย
ประมาณ 2-3 วันที ่อุณหภูมิ 30 องศาเซลเซียส สาเหตุ
สำคัญที่ทำให้ผลผลิตลำไยมีอายุการเก็บรักษาสั้นนั้นมา
จากการเน่าเสีย ซึ่งมีสาเหตุส่วนใหญ่มากจากการเติบโต
ของเชื ้อราบนผิวลำไยได้แก่ เชื ้อ Botryodiplodia sp. 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเมื ่อลำไยถูกเก็บในที่มีอุณหภูมิและ
ความชื้นสัมพัทธ์สูง เมื ่อใช้ความเย็นในการเก็บร ักษา
ปัญหาการเน่าเสียก็ลดลงแต่ยังไม่หมดไปเสียทีเดียว  
 การส ่งออกลำไยสดน ับว ่า เป ็นผลไม ้ท ี ่ มี
ความสำคัญอยู่ในระดับหนึ่งในสามของประเทศนอกจาก
ลิ้นจี่และทุเรียน ดังน้ันการรักษาคุณภาพของผลผลิตลำไย
เพื ่อรักษาตลาดการส่งออกซึ่งต้องใช้ระยะเวลาในการ
ขนส่งระหว่างประเทศจึงมีความสำคัญมาก ทำให้ปัจจุบัน
ผู้ประกอบการไทยหันมาให้ความสำคัญกับสวนลำไยสดที่
ผ่านการรับรองมาตรฐาน GAP เน่ืองด้วยเป็นส่วนหน่ึงของ
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มาตรการสุขอนามัย และสุขอนามัยพืชของสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน เพื่อเป็นข้อมูลสามารถตรวจสอบย้อนกลับ
ได้กรณีพบปัญหาที่ปลายทางได้ ว่าลำไยที่มีปัญหานั้นมา
จากสวนลำไยของเกษตรกรไหน และอีกส่วนหน่ึงเป็นสิ่งที่
ทำให้คู่ค้าเกิดความเชื ่อมั ่นต่อคุณภาพลำไยของไทยอีก
ด้วย  
 ต่อมาสิ่งที่สำคัญที่สุดในการส่งออกลำไยสด คือ
การนำเทคโนโลยีการรมควันด้วยซัลเฟอร์ไดออกไซด์  
(SO2) เป็นการถนอมอาหารที่มีประสิทธิภาพ สามารถ
ควบคุมการเจริญเติบโตของเชื้อจุลินทรีย์ และการเปลี่ยน
สีของเปลือกลำไยระหว่างการขนส่ง หรือการเก็บรักษา
ลำไยได้เป็นอย่างดี ลำไยที่ผ่านการรมควันด้วย SO2 จะ
สามารถยืดอายุการเน่าเสียได้ถึง 4-6 สัปดาห์ ที่อุณหภูมิ 
0-2 องศาเซลเซียส และมีอายุการจำหน่ายในตลาดได้นาน
มากกว่า 2-3 วัน ที่อุณหภูมิปกติ 25-30 องศาเซลเซียส  
  การนำผลลำไยสดมารมควัน SO2 นั้นต้องเป็น
ผลลำไยสดที่แห้งไม่เปียกน้ำ เพราะจะทำให้ปริมาณสาร
ตกค้างบนผลลำไยอยู่ในระดับสูงเกินไป และจำทำให้เลือก
ผลด้านนอกและด้านในเกิดวงสีน้ำตาลด่างภายหลังการรม
ประมาณ 24 ชั ่วโมง เนื ่องจาก SO2  จะถูกดูดซับอยู่
บริเวณผิวที่เปียกมากกว่าบริเวณอื่น ๆ ส่วนภาชนะบรรจุ
ที่ใช้จะต้องโปร่งพอที่จะทำให้อากาศถ่ายเทระหว่างช่อ
ผลไม้ได้เพียงพอ และการเรียงภาชนะบรรจุภายในตู้อบ
ต้องจัดเรียงให้มีการหมุนเวียนของ SO2  ภายในห้องได้ดี 
ภายหลังการอบทุกครั ้งจะมีการตรวจสอบกำมะถันใน
เตาเผาว่ามีเหลือหรือไม่ เนื่องจากการเผาที่สมบูรณ์จะไม่
พบกำมะถันเหลืออยู่ นอกจากน้ีผู้ประกอบการต้องศึกษา
กฎระเบียบข้อบังคบของประเทศผู้นำเข้าเก่ียวกับปริมาณ
สารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ที่อนุญาตให้ตกค้างในอาหารด้วย 
โดยข้ันตอนการรมควันลำไยสดด้วย SO2  แบ่งออกเป็น 5 
ข้ันตอน ดังน้ี  

1) การเผากำมะถัน ใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที 
2) การอบผลลำไยสดด้วย SO2  เริ่มทำหลังจากเผา

กำมะถันหมด จะใช้เวลาประมาณ 20-30 นาที 
3) การกำจัด SO2 ใช้เวลาประมาณ 10-20 นาที 

โดยข้ึนอยู่กับประสิทธิภาพของระบบกำจัด 
4) การลำเลียงผลลำไยออกจากห้องอบ 

5) การกำจัด SO2 ที่ติดอยู่ภายในภาชนะบรรจุโดย
พักสินค้าไว้ในสถานที่โปร่งมีอากาศถ่ายเทที่ดี
หรือใช้พัดลมเป่าประมาณ 10-20 นาที 

 สำหรับการวิเคราะห์ปริมาณสารตกค้างของ 
SO2  ภายในเนื้อลำไยนั้นมีความสำคัญต่อการส่งออกเป็น
อย่างมาก เพื ่อรักษาระดับมาตรฐานตามกฎของแต่ละ
ประเทศผู้ซื้อ อีกทั้งยังเป็นการตรวจสอบประสิทธิภาพ
กระบวนการรมควันอีกด้วย ลำไยที่ผ่านการรมควันอย่าง
ถูกวิธีจะมีปริมาณสารตกค้างอยู่ที ่เปลือกในช่วง 1,500-
2,000 ppm และมีปริมาณผลตกค้างของในเนื้อผลลำไย
ไม่เกิน 10 ppm กรณีที ่ม ีสารตกค้างมากเกินไปจะมี
ปริมาณสารตกค้างอยู่ที ่เปลือกในมากกว่า 3,200 ppm 
และมีปริมาณผลตกค้างในเนื้อผลมากกว่า 30 ppm ซึ่ง
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยได้
จัดทำระบบประกันคุณภาพลำไยสดเพื่อการส่งออก โดย
นำระบบหลักปฏิบัติที ่ด ีสำหรับโรงคัดบรรจุ (Good 
Manufacturing Practice--GMP) และการ วิ เ ค ร า ะ ห์
อันตรายและการควบคุมจุดวิกฤติ (Hazard Analysis 
Critical Control Point--HACCP) มาใช้ควบคุมและออก
ใบร ั บ ร อ งค ุณภาพลำ ไยก ่อนการส ่ งออก ให ้ แก่
ผู้ประกอบการ 
 ในการบรรจุเพื ่อการส่งออกจะมีการใช้บรรจุ
ภัณฑ์ 2 ชนิด คือ การบรรจุกล่อง และการบรรจุตะกร้า
พลาสติก โดยการส่งออกลำไยสดส่วนมากผู้ประกอบการ
มักจะใช้ตะกร้าพลาสติกในการบรรจุ เน่ืองจากการส่งออก
ลำไยไปต่างประเทศจำเป็นต้องลดอุณหภูมิลำไยให้ต่ำ เพ่ือ
ป้องกันไม่ให้ลำไยสดเน่าเสียขณะส่งออกไปยังประเทศคู่
ค้า การใช้ตะกร้าพลาสติก จะช่วยให้ภาชนะไม่เสียรูปทรง
เมื่อโดนไอน้ำจากการควบคุมอุณภูมิ 0-1 องศาเซลเซียส
ในตู้คอนเทนเนอร์ ทำให้ไม่เปื่อยยุ่ยง่ายเหมือนการบรรจุ
กล่อง อีกทั ้งตะกร้าพลาสติกยังมีความแข็งแรง คงทน 
สามารถป้องกันไม่ให้ลำไยสดช้ำได้  
 ส่วนในด้านการเคลื ่อนย้ายลำไยจากประเทศ
ไทยไปยังตลาดต่างประเทศ ผู้ประกอบการมักจะทำการ
ขนส่งลำไยทั้งทางเรือและทางบก เพื ่อลดต้นทุนในการ
ขนส่งสินค้ามากกว่าการขนส่งทางเครื ่องบิน โดยแบ่ง
ออกเป็น 3 เส้นทาง ได้แก่ เส้นทางแรกขนส่งลำไยจากโรง
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คัดบรรจุไปยังท่าเรือแหลมฉบัง หลังจากน้ันขนส่งทางเรือ
ไปฮ่องกงและจีนใช้เวลาประมาณ 7 วัน เข้าทางด่านเมือง
กวางโจวโดยตรงไม่ผ่านทางด่านท่าเรือหนานซา เส้นทางที่
สองขนส่งลำไยจากโรงคัดบรรจุไปยังจังหวัดมุกดาหาร 
โดยใช้ถนนหมายเลข 9 หรืออาร์ 9 จากมุกดาหาร ผ่าน
ดานังไปฮานอยแล้วไปสู่ปักกิ่งประเทศจีน เส้นทางที่สาม 
ได้แก่ ขนส่งลำไยจากโรงคัดบรรจุไปยังจังหวัดเชียงราย
และใช้ถนนสาย อาร์ 3 เอ (R3A) จากเชียงของ จังหวัด
เชียงราย ผ่านประเทศลาวสู่ทางใต้ของจีนไปยังคุนหมิง 
 
4.2 ผลการวิจัยปัญหาการรับซื้อลำไยสดไปสาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
 จากการสัมภาษณ์ผู้ประกอบการส่งออกลำไยสด
ไปยังประเทศไทยพบปัญหาดังน้ี 

1) ปัญหาเกษตรกรไม่ปฏิบัติตามระบบการจัดการ
คุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช 
(Good Agricultural Practices: GAP) ทำให้ผล
ผลิตที่ส่งออกไปบางครั ้งเกิดปัญหาการปะปน
ของแมลง ม ีการปลอมปนผลผล ิตท ี ่ ไม ่ ไ ด้
คุณภาพตามที่ผู้ประกอบการและประเทศคู่ค้า
ต้องการ เช่น มีการปะปนของลำไยแก่ มีรสจืด 
บางลูกมีรอยช้ำ ขนาดลำไยไม่สม่ำเสมอ เป็นต้น 
หากเกษตรกรไม่มีรหัสรับรอง GAP ก็ไม่สามารถ
ตรวจสอบย ้อนกล ับ ไปย ั งสวนลำไยของ
เกษตรกรได้เมื่อพบปัญหา ผู้ประกอบการธุรกิจ
ส่งออกลำไยจึงเป็นห่วงเกี่ยวกับอนาคตของการ
ส่งออกลำไยว่าอาจจะเกิดปัญหาเป็นอย่างมาก 
หากเกษตรกรยังไม่ปรับปรุงวิธีการทำสวนผ่าน 
“การจัดการคุณภาพ Global GAP” อาจจะทำ
ให้ประเทศคู่ค้าเกิดความไม่มั่นใจในคุณภาพของ
ลำไยไทย จนทำให้ประเทศไทยไม่สามารถ
ส่งออกลำไยไปยังต่างประเทศได้มากเท่าที่ควร 

2) ปัญหาราคาลำไยไทยตกต่ำ ในช่วงฤดูลำไยของ
จีนออกสู่ท้องตลาดเป็นจำนวนมาก และมีราคา
ขายต่ำกว่าลำไยที่นำเข้าจากประเทศไทย ส่งผล
กระทบทำให้ราคาและปริมาณส่งออกของลำไย

ไทยลดลง เน่ืองจากราคาของผลไม้จะข้ึนลงตาม
ปริมาณความต้องการของตลาดต่างประเทศ  

3) ปัญหาด้านธรรมชาติของผลไม้ ได้แก่ ผลผลติที่
ออกแต่ละช่วงฤดูกาลต้องพึ่งปัจจัยธรรมชาติ
เป็นตัวกำหนดปริมาณและคุณภาพ ผลผลิตที่
ออกสู่ตลาดในแต่ละช่วงอาจมีปริมาณมากบา้ง
น้อยบ้าง ไม่สม่ำเสมอ และมีคุณภาพที่แตกต่าง
กันมาก ผู ้ประกอบการจึงไม่สามารถควบคุม
ปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดได้  

4) ปัญหาการมีปริมาณสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์
ตกค้างในเนื้อผลลำไยสดสูงกว่าเกณฑ์ที ่จีนได้
กำหนดไว้ โดยที่ผ่านมาจีนตรวจพบสารซัลเฟอร์
ไดออกไซด์เกินค่ามาตรฐาน 50 ppm. ทำให้
กระทรวงการเกษตรและสหกรณ์ได้รับแจ้งจาก
สำนักงานที ่ปร ึกษาการเกษตรต่างประเทศ
ประจำกรุงป ักก ิ ่ง เร ื ่อง สำนักงานควบคุม
ค ุณภาพตร วจสอบและก ั กก ั น โ ร ค แห่ ง
สาธารณรัฐประชาชนจีน (AQSIQ) ได้แจ้งเตือน
การตรวจพบสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในลำไยสด
จากไทยเกินมาตรฐานที่กำหนด ซึ่งเป็นปัญหาที่
เกิดขึ ้นบ่อยครั ้งจนทำให้จีนมีมาตราการสุ่ม
ตรวจลำไยสดของไทยอย่างเข้มงวดมากขึ้นใน
ท ุก  ๆ ป ี  พร ้อมก ับห ้ามนำเข ้ าลำไยจาก
ผู้ประกอบการบางรายของไทย และแจ้งให้ไทย
แก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างเร่งด่วน 

5) ปัญหาการแข่งขันที ่สูงขึ ้นของผู ้ประกอบการ
ส่งออกลำไยไทย ในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมา มีการ
ก่อตั ้งโรงคัดบรรจุจากผู ้ประกอบการส่งออก
ลำไยไทยเก ิดข ึ ้นอย ่างมากมายทั ้งในเขต
ภาคเหนือและภาคตะวันออก โดยเฉพาะกลุ่ม
ผู ้ประกอบการชาวจีนที ่ใช้ตัวแทนคนสัญชาติ
ไทยเป็นนอมินี หรือกลุ่มพ่อค้าคนกลางที ่เป็น
ชาวจีนที่รู้จ ักตลาดและลู่ทางการนำเข้าในจีน
เป็นอย่างดี และมีตลาดขายลำไยในประเทศจีน
อยู ่แล้ว เข้ามาซื ้อลำไยในพื้นที ่การผลิตเพ่ือ
ส่งออกไปยังจีนเองโดยตรง รวมทั้งเข้ามาร่วม
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ทุนทำโรงคัดบรรจุลำไยสดเอง จนทำให้ธุรกิจ
การส่งออกลำไยสดนั้นผูกขาดอยู่กับพ่อค้าชาว
จีนไม่กี่ราย ทำให้พวกเขามีอำนาจในการต่อรอง
ราคารับซื้อมากข้ึน และบางรายมีการหลบเลี่ยง
ภาษีมูลค่าเพิ่มโดยแจ้งเกรดและราคาลำไยต่ำ
กว่าความเป็นจริง หรือมีการหลบเลี่ยงการสุ่ม
ตรวจสารซัลเฟอร์ไดออกไซด์ หากเมื ่อใดที ่มี
ปัญหาเกิดข้ึนอาจส่งผลต่อภาพลักษณ์ลำไยของ
ประเทศไทย ทำให้ความเชื่อมั่นต่อคุณภาพลำไย
ไทยในสายตาของตลาดต่างประเทศลดลง 

 4.3 ผลการศ ึกษาแนวทางการแก ้ไขและ
ข้อเสนอแนะ 
 ผู้ประกอบการส่งออกลำไยสดของประเทศไทย
ไปยังประเทศจีนให้แนวทางแก้ไขและเสนอแนะ ดังน้ี 

1) การควบคุมมาตรฐานการส่งออก ผู้ประกอบการ
ควรเลือกรับซื้อลำไยสดจากเกษตรกรที ่ม ีสวน
ลำไยที ่ได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการ
จัดการคุณภาพ (GAP) ก่อนอันดับแรก ส่วน
เกษตรกรรายได้ที่ยังไม่ได้การรับรองมาตรฐาน 
ทางผ ู ้ประกอบการควรให ้คำแนะนำพร้อม
ผลักดันให้เกษตรกรเข้าร่วมการฝึกอบรมเพ่ือให้
สวนลำไยของพวกเขาได้รับมาตรฐาน GAP ด้วย
เนื่องจากการเข้าร่วมระบบการจัดการคุณภาพ 
(GAP) ช่วยให้เกษตรกรได้เพ่ิมขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของเกษตรกรผู้ผลิตลำไยของไทย 
ถึงแม้จะมีขั้นตอนที่ยุ่งยาก ทั้งการสร้างผลผลิต
ลำไยให้ได้มาตรฐานผลผลิตที ่มีคุณภาพ เพ่ิม
ผลผลิต ลดต้นทุน แต่ถ้าเกษตรกรทำได้ก็จะทำ
ให้ขายลำไยได้ราคาดีกว่าการปลูกลำไยที่ไม่ได้
ร ับการรับรอง GAP อีกทั ้ง GAP ยังเป็นการ
ประกันคุณภาพและมาตรฐานของลำไย ทำให้
ผู้ประกอบการและประเทศคู่ค้าส่วนใหญ่รู ้สึก
อุ ่นใจ และมั่นใจต่อคุรภาพในการรับซื ้อลำไย
จากสวนที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน GAP น้ีอีก
ด้วย 

2) การลดความเสี่ยงด้านการตลาด เน่ืองจากราคา
ลำไยของไทยในจีนเริ่มตกต่ำ อีกทั้งตลาดจีนยัง

ลดปริมาณการนำเข้าเนื ่องจากอยู ่ในช่วงที่
ผลผลิตลำไยจากจีนเริ ่มออกสู่ท้องตลาดเป็น
จำนวนมาก ผู้ประกอบการควรคิดและเตรียม
รับมือกับปัญหาที่เกิดขึ้น โดยการเปิดช่องทาง
การส่งออกลำไยสดไปยังตลาดใหม่ ในประเทศที่
ม ีความต้องการลำไยมากกว่าจีน อย่างเช่น 
อินเดีย มาเลเซีย สิงคโปร์ เป็นต้น ซึ่งส่วนใหญ่
จะเป็นประเทศที่ไม่สามารถปลูกลำไยได้เอง 
โดยราคาลำไยนั้นจะขึ ้นอยู ่กับความต้องการ
บริโภคของคนในแต่ละประเทศ  

3) การหาเครือข่ายคู ่ค ้าเพื ่อแลกเปลี่ยนข้อมูล
ผู ้ประกอบการจำเป็นต้องคัดเลือกลำไยที่มี
ค ุณภาพเหมาะสมต่อการส่งออก เพื ่อร ักษา
ระดับมาตรฐานในการส่งออก หากคุณภาพ
ลำไยในช่วงฤดูนั้นมีคุณภาพที่ต่ำกว่าช่วงอื่น ๆ 
ผู ้ประกอบการควรปรึกษากับคู ่ค ้าในตลาด
ต่างประเทศของท่านถึงคุณภาพลำไยสดในชว่ง
น้ีว่าเหมาะที่จะนำมาส่งออกหรือไม่  

4) ด้านกฎระเบียบ ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม
ข้อกำหนด กฎหมาย ข้ันตอนการนำเข้า และพิธี
สารตามที่รัฐบาลได้ลงนามข้อตกลงฯ ไว้อย่าง
เคร่งครัด เช่น การมีปริมาณสารซัลเฟอร์ได
ออกไซด์ตกค้างในเนื ้อผลลำไยสดไม่เกิน 50 
ppm. เป็นต้น ผู้ส่งออกควรปฏิบัติตามาตรฐาน
สุขอนามัยและสุขอนามัยพืชตามข้องตกลงฯ 
เพื ่อลดกระบวนการการตรวจสอบที่ซ ับซ้อน
หรือล่าช้า รวมทั้งเป็นการยกระดับสินค้าและ
สร้างความมั่นใจให้แก่ผู้บริโภค 

5) รัฐบาลควรส่งเสร ิมผู ้ประกอบการไทยให้มี
ความรู้ความเข้าใจในระบบการทำการค้ากับจีน 
และเริ่มออกไป ทำตลาดในประเทศจีนอย่าง
เป็นระบบได้ด้วยตนเอง รวมทั ้งส ่งเสร ิมให้
ผ ู ้ประกอบการไทยเข้าไปทำการค้าร ่วมกับ 
ผู้ประกอบการจีนในตลาดผลไม้ที ่สำคัญตาม
เมืองและมณฑลต่าง ๆ เพิ ่มมากขึ ้น แทนการ
พ่ึงพาพ่อค้าคนกลางจีน ทั้งหมดหรือการค้าแบบ
ฝากขาย  (Consignment) เพ ื ่ อ ไม ่ ให้ ธ ุ รกิจ
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การค้าตกเป็นของชาวจีนแบบครบวงจร ซึ่งจะ
เป็นผลดีกับทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการไทย
ในระยะยาว  

6) รัฐบาลควรมีการเข้าไปจัดระบบ ควบคุม และ
ตรวจสอบมาตรฐานของโรงคัดบรรจุในแต่ละ
พื้นที่อย่างเข้มงวดมากขึ้น เนื่องจากยังมีโรงคัด
บรรจุจำนวนมากที่ไม่ผ่านการรับรองมาตรฐาน 
GMP/GFP จากกรมวิชาการเกษตร โดยเฉพาะ
โรงคัดบรรจุที่มีผู้ประกอบการจีนเข้ามาเช่าหรือ
ซื้อ  

 
5. อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการวิจัยนี้ กล่าวถึงการสถานการณ์การ
ส่งออกลำไยสดของประเทศไทยไปยังประเทศจีน ซึ่งไม่ได้
ศึกษาความได้เปรียบโดยเปรียบเทียบในการส่งออกลำไย
สดของไทยไปยังตลาดจีน โดยเปรียบเทียบกับประเทศ
เวียดนาม และศึกษาส่วนแบ่งการตลาดของลำไยสดไทย 
โดยเปรียบเทียบกับประเทศคู ่แข่งในตลาดจีน โดยใช้
ข ้อม ูลอน ุกรมเวลาท ี ่ศ ึกษาโดยธ ัญญาพร ศร ีแก้ว 
(2559) และแตกต่างกับการศึกษาเรื่องกลยุทธ์การตลาด
เพื่อการแข่งขันของบริษัทผู ้ส่งออกลำไยสดของไทย ใน
ตลาดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่ศึกษาโดย วิยะดา ชัย
เวช และคณะ (2561) ที ่ศึกษาในเฉพาะตลาดอาเซียน 
ทั้งน้ีงานวิจัยต่อไปควรศึกษาการส่งออกเกี่ยวกับลำไยแห้ง 
ลำไยกระป๋อง หรือการผลไม้ในประเทศไทยอื่น อันจะเป็น
ประโยชน์ต่อผลไม้เศรษฐกิจของประเทศไทย 

การวิจ ัยนี ้ เป็นการวิจ ัยเชิงคุณภาพ โดยใช้
เครื่องมือทางการวิจัยใช้ทบทวนสถานการณ์การส่งออก
ลำไยสดจากประเทศไทยไปยังประเทศจีน การใช้วิธีการ
สัมภาษณ์เชิงลึกผู้ประกอบการที่รับซื้อลำไย ที่พบปัญหา
การร ับซ ื ้อลำไยสดในประเทศไทยเพ ื ่อการส ่งออก 
คำแนะนำในและ แนวทางการแก ้ ไขป ัญหาของ
สถานการณ์ผลิตลำไยสด เพ่ือการส่งออกไปยังประเทศจีน 
และการวิเคราะห์แบบสามเส้า เพื่อสอบทานผลการวิจัย 
ข้อค้นพบคือ ตลาดของประเทศจีนต้องการรับซื้อลำไยสด
เพื ่อการบริโภคในประเทศจำนวนมาก ซึ ่งเป็นโอกาสที่
ประเทศไทยสามารถส่งออกลำไย แต่ผู้ประกอบการพบ

ป ัญหา เก ี ่ ย วก ั บมาตร าฐ านการส ่ งออกท ี ่ ล ำ ไย
ภายในประเทศไม่ได้มาตรฐานการส่งออก จึงให้คำแนะนำ
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยคำแนะนำ ถึงเกษตรกร
ผู้ผลิต ผู้ส่งออก และกล่าวถึงรัฐบาลให้เข้าไปควบคุมและ
ให้คำแนะนำความรู้ในการผลิตไยสดให้ได้มาตรฐานการ
ส่งออก 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 
 ขอขอบคุณหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 
และหลักสูตรการจัดการค้าปลีก คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่
ให้ความอนุเคราะห์ให้คณะผู้วิจัย ได้ดำเนินการศึกษาและ
นำเสนอผลงานการวิจัยครั้งน้ี 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ. (2561). เขตการค้าเสรี

อาเซียน – จีน. (2561), สืบค้น 12 พฤษภาคม 
2562ม จาก http://www.thaifta.com 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (2561). รายละเอียดภาวะ
เศรษฐกิจการเกษตร. แผนพัฒนาการเกษตรในชว่ง
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11. 
กรุงเทพฯ: กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. 

กลุ่มส่งเสริมการผลติไม้ผล. (2555). การวิเคราะห์
สถานการณแ์ละแนวทางการดำเนินงาน. มปท. 

ธัญยพร ศรแีก้ว (2559), ศักยภาพและความสามารถในการ
แข่งขันการสง่ออกลำไยสดของประเทศไทยในตลาด
จีน. วารสารรัฎฐาภริักษ์, 58(1), 22-33. 

ปณิชา ศลิปะรัศมี. (2554). การวเิคราะหค์วามได้เปรยีบ 
โดยเปรยีบเทยีบท่ีปรากฏและสว่นแบ่งตลาดของลำไยไทย

ในฮ่องกง. (คน้คว้าอิสระปริญญามหาบัณฑิต
บริหารธุรกิจ). เชียงใหม่. มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่. 

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงพาณิชย์โดยความร่วมมือจากกรม
ศุลกากร. (2562). ข้อมลูการส่งออกลำไยไทย, 
สืบคน้ 10 สิงหาคม 2563, จาก
http://tradereport.moc.go.th/TradeThai.aspx 

ศูนย์วิจยัเศรษฐศาสตร์ประยุกต์. (2555). โครงการศึกษา 



333 
 

การขยายตลาดผลไม้สดไทยไปยังสาธารณรัฐ 
ประชาชนจีน ภายใต้การเปิดเขตการค้าเสร ี
ไทย-จีน. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์.  
สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร. (2561). ข้อมูลพ้ืนฐานลำไย, 

ส ืบคน้ 10 สิงหาคม 2563, เมื่อ 
http://www.oae.go.th/view/1/ตารางแสดง
รายละเอียดลำไย/TH-TH.  

สำนักวิจยัเศรษฐกิจการเกษตร. (2557). สถานการณ์ 
สินค้าเกษตรที่สำคัญและแนวโน้ม.กรุงเทพฯ: กระทรวง

เกษตรและสหกรณ์. 
วิยะดา ชยัเวช, วิชญานนั รัตนวิบลูยส์ม และปรดีา  
ศรีนฤวรรณ. (2561). กลยุทธ์การตลาดเพื่อการแข่งขันของ

บริษัทผู้สง่ออกลำไยสดของไทย ในตลาดประชาคม
เศรษฐกิจอาเซยีน. วารสารวิจยัเพื่อพัฒนาชุมชน, 
11(1), 151-166. 

Chomchalow. N., Somsri, S. &  Songkla, P. (2008). 
Marketing and Export of Major Tropical 
Feuits From Thailand. AU J. T, 11(3), 133-
143.https://pdfs.semanticscholar.org/82f3/5
68526a8fcb4d11db5f74980ead839d96c78.p
df 

Committee of Sponsoring Organizations of the 
Treadway Commission (2017). ERM  

Integrated Framework Updated. Retrived 12 
August 2013 from 
https://www.coso.org/Pages/default.aspx 

Denizen, N.K. (1970). The Research Act: A 
Theoretical Introduction to Sociological 
Methods. Aldine: Chicago.  

Drucker, P. (1954). The Practice of Management. 
New York: Harper and Row.Perez, M., 
Sanchez, A., & Marin, S.. (2012). A 
Longitudinal Study of the Relationship 
between Export Activity and Innovation in 
the Spanish firm: The Moderation Role of 
Productivity. International Business Review, 
21(5), 62-
877.doi.org/10.1016/j.ibusrev.2011.09.010 

 



334 
 

ผลการใช้เทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาจีน เพื่อความเขา้ใจของนักศึกษา  
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสือ่สารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก 

Effects of CIRC Technique to Develop Chinese Reading Comprehension Skill:  
A Case Study of English for International Communication Students  

at Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok 
 

ศิริภรณ์ บุญประกอบ* กรรณิการ์ ประทุมโทน และ ต้องหทัย ทองงามขำ 
Siriporn Bunprakob* Kannika Pratumtone and Tonghathai Thong-ngamkham  

 
* คณะบรหิารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก  

52 หมู่ 7 ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 
* Faculty of Business and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna Phitsanulok,  

52 Moo 7, Ban Krang, Mueang Phitsanulok District, Phitsanulok 65000 
*E-mail: gling_yun@rmutl.ac.th, 055-298438 ต่อ 1137 

 
บทคัดย่อ 

 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาด้วยเทคนิค 
CIRC และ 2) ศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถในการอ่าน
ภาษาจีน เพื ่อความเข้าใจของนักศึกษา รูปแบบการวิจัยเป็นการวิจัยเชิงทดลองแบบกลุ่มเดียว ใช้แนวคิดการพัฒนา
ความสามารถด้านการอ่านเพื่อความเข้าใจ โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC เป็นกรอบการวิจัย กลุ่ม
ตัวอย่าง คือ นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงค ลล้านนา พิษณุโลก ที่
ลงทะเบียนเรียนรายวิชาภาษาจีน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 จำนวน 15 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แผนการ
จัดการเรียนรู้เพื่อฝึกทักษะ การอ่านเพื่อความเข้าใจโดยใช้เทคนิค CIRC หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน เรื่องการเลี้ยง
กวางเชิงพาณิชย์ แบบทดสอบ วัดความเข้าใจในการอ่านภาษาจีน และแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอนด้วย
เทคนิค CIRC วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค ่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (paired samples T-test) 
ผลการวิจัยพบว่า 

1. ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจของนักศึกษาที่เรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 2. ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพ่ือพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพ่ือ
ความเข้าใจ ภาพรวมอยู่ในระดับมาก โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.12  
  
คำสำคัญ: เทคนิค CIRC, ความสามารถในการอ่าน, การอ่านเพ่ือความเข้าใจ 
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Abstract 
This research aims to 1) study Chinese reading comprehension ability using the CIRC technique, 

and 2) investigate students' satisfaction in learning through the CIRC technique to develop ability in Chinese 
reading comprehension. The framework of this one-group experimental research is based on development 
of reading comprehension ability using the CIRC cooperative learning technique. Samples are 15 students 
in English for International Communication program, Rajamangala University of Technology Lanna 
Phitsanulok, who enrolled in Chinese subject in 2nd semester of academic year 2019. Research instruments 
applied in this study are lesson plan of reading comprehension skills using the CIRC technique, Chinese 
learning book about Commercial deer farming, achievement test for Chinese reading comprehension ability, 
and a questionnaire for satisfaction in learning through the CIRC technique. Data are analyzed for means, 
standard deviation, and paired samples T-test). Results of the research indicate that: 

1. Concerning students' Chinese reading comprehension ability learning through the CIRC technique, 
it is found that post-learning ability is higher than pre-learning ability at a statistically significant level of 
0.01. 
           2. Overall, students' satisfaction in learning through the CIRC technique to develop Chinese reading 
comprehension ability was at a high level with a mean score of 4.12.  
 
Keywords: CIRC technique, reading ability, reading comprehension 
 
1. บทนำ  

ภาษาจีนกลางเป็นอีกหนึ ่งภาษาที ่เข้ามามี

บทบาทมากขึ้นกับหลายๆ ประเทศในแถบทวีปเอเชีย 

เนื ่องจากการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยีของประเทศจีนที ่เจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ส่งผลให้ประเทศจีนกลายเป็นหนึ่งในประเทศมหาอำนาจ

ที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของโลก ทั้งด้าน

การค ้าและการลงทุนระหว่างประเทศ ด้านธุรกิจ

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวฯลฯ จากเหตุผลดังกล่าวทำให้

ปัจจุบันความต้องการของตลาดแรงงานต่อจำนวนผู้ท ี่มี

ความสามารถทางภาษาจีนเพ่ิมมากข้ึนอย่างต่อเน่ือง เห็น

ได้จากการที่ภาษาจีนกลางเป็น 1 ใน 6 ภาษาทางการที่

ถูกใช้ในการประชุมต่างๆ ขององค์การสหประชาชาติ 

(United Nations: UN) และในปี พ.ศ. 2550 ภาษาจีน

กลางยังได้รับการรับรองให้เป็นภาษาทางการในองค์การ

การท่องเท ี ่ยวโลก  (United Nations World Tourism 

Organization: UNWTO) ด ั งน ั ้ นจ ึ งปฏ ิ เสธไม ่ ไ ด ้ ว่ า

ภาษาจีนกลางเป็นหน่ึงในภาษาท่ีมีความสำคัญไม่ย่ิงหย่อน

ไปกว่าภาษาอื่นใดในโลก  

     ด้วยเหตุน้ัน ปัจจุบันการเรียนการสอนภาษาจีน

กลางในประเทศไทยจ ึงได ้ร ับความนิยมและเป ็นที่

แพร ่หลายในวงกว้าง  ตั ้งแต ่ระดับประถมศึกษา ถึง

ระดับอุดมศึกษากว่า 1 ,700 แห่ง แต่กระนั ้นก็ยังพบ

ปัญหา ที ่ส ่งผลกระทบต่อการจ ัดการเร ียนการสอน

ภาษาจีนมากมาย เช่น ปัญหาในการใช้หลักสูตรแกนกลาง 

ปัญหาสื ่อการสอนขาดแคลนและไม่ทันยุคสมัย ปัญหา

เรื่องทัศนคติต่อการเรียนภาษาจีนและพฤติกรรมการเรียน

ภาษาจีนของนักเรียน ฯลฯ ซึ่งปัญหาเหล่านี้แสดงให้เห็น

ว่าระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนของประเทศ

ไทยยังขาดประสิทธิภาพ (รายงานผลการวิจัยเพื่อพัฒนา

ระบบการจัดการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทย 

ระดับมัธยมศึกษา, 2559) อย่างไรก็ตาม ปัญหาหน่ึงที่ดูจะ
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ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จในการเรียนภาษาจีน คือ การ

อ่าน เน่ืองจากการเรียนการสอนภาษาจีนในประเทศไทยที่

ผ่านมา ผู้สอนเน้นในเรื่องของโครงสร้างไวยากรณ์และการ

พูดสื่อสารเป็นส่วนใหญ่ ทว่าในด้านการอ่านแล้ว ผู้เรียน

แทบไม่ได้รับการฝึกฝนอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการอ่าน

เพื่อความเข้าใจเป็นการอ่านที่ต้องฝึกให้กับผู้เรียนมาก

ที่สุด ความเข้าใจในการอ่านเป็นจุดหมายหลัก ของการ

อ่านทั้งปวง การอ่านที่จับใจความอะไรไม่ได้ ไม่ควรนับว่า

เป็นการอ่านเพราะไม่เกิดประโยชน์อันใดแก่ผู้อ่าน การ

อ ่านเพื ่อความเข ้าใจจ ึงเป ็นการอ ่านที ่สำค ัญที่ สุด 

(กรรณิกา คณานันท์, 2551) 

สำหรับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

พิษณุโลก มีการเรียนการสอนวิชาภาษาจีน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2548 โดยเปิดเป็นวิชาโทให้กับนักศึกษา สาขาวิชา

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล คณะบริหารธุรกิจและ

ศิลปศาสตร์ จากการเรียนการสอนและการประเมินผล

การเรียนในแต่ละภาคการศึกษาท่ีผ่านมา พบว่า นักศึกษา

แม้จะผ่านการเรียนภาษาจีนมาหลายภาคการศึกษาแล้ว 

แต่ความสามารถด้านการอ่านภาษาจีน เพื่อความเข้าใจ

ของผู ้เรียนอยู ่ในระดับที ่ไม่น่าพอใจ ปัจจัยที ่มีผลต่อ

ความสามารถในการอ่านของผู้เรียนมีหลากหลายปัจจัย 

เช่น ผู้เรียนไม่รู้คำศัพท์ทำให้อ่านไม่ออกและแปลความ

ไม่ได้ ผู้เรียนไม่สามารถจับใจความสำคัญของเรื่องที่อ่าน

ได้ ผู้เรียนไม่เข้าใจเน้ือเรื่องและไม่สามารถวิเคราะห์เรื่องที่

อ่านได้ ผู ้เรียนมองไม่เห็นความสำคัญของเรื ่องที ่อ ่าน 

ผู้เรียนขาดการฝึกฝนอย่างต่อเน่ือง ฯลฯ และอีกส่วนหน่ึง

อาจเป็นเพราะวิธีการสอนที่ไม่เหมาะสมของผู้สอนทำให้

ผู้เรียนเกิดความรู้สึกว่าการอ่านเป็นเรื่องที่ยากและน่าเบื่อ 

ดังที่      สุนันทา มั่นเศรษฐวิทย์ (2544) ได้กล่าวถึงปัญหา

ของการอ่านว่า นักเรียนบางคนอ่านแล้วไม่เข้าใจ จับ

ใจความไม่ได้ เป็นเหตุให้เกิดความรู้สึกเบื่อหน่าย และมี

เจตคติทีไม่ดีต่อการเรียน 

ด้วยเหตุผลดังกล่าว ผู้สอนจึงต้องหาวิธีการสอน
อ่านที่มีประสิทธิภาพ ให้ผู้เรียนได้ใช้เป็นเครื่องมือในการ
พัฒนาการอ่านในระดับที่สูงขึ้น วิธีสอนอ่านที่ผู้วิจัยสนใจ
จะนำมาใช้แก้ปัญหาความเข้าใจในการอ่านของผู ้เรียน         
คือ วิธีการเรียนแบบร่วมมือ (Cooperative Learning)   
ด้วยเทคนิค CIRC (Cooperative Integrated Reading 
Composition) ซึ่งเป็นรูปแบบการเรียนที่ใช้ในการสอน
อ ่ านและ เข ี ยนโ ดย เฉพาะน ่ าจ ะแก ้ ไ ขป ัญ หา ไ ด้  
ประกอบด้วยกิจกรรมหลัก 3 กิจกรรมคือ กิจกรรมการ
อ่านแบบเรียน กิจกรรมการสอนการอ่านเพื่อความเขา้ใจ 
และกิจกรรมบูรณาการภาษากับการเรียน (Slavin, 1995: 
104-110) มุ ่งเน้นการเร ียนรู ้ร ่วมกันแบบกลุ ่มเพื ่อให้
ผู้เรียนสามารถพัฒนาทักษะการสื่อสาร ทักษะการทำงาน
และการสร้างความสัมพันธ์ร ่วมกับผู ้อ ื ่น ทักษะการ
แสวงหาความรู ้ ทักษะการคิดและการแก้ปัญหา ใน
ประเทศไทย ได้มีการนำเทคนิค CIRC ไปใช้ในการเรียน
การสอนภาษาต่างประเทศ เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่านเพ่ือ
ความเข้าใจ เช่น งานวิจัยของกุลธิดา แก้วตาบุศย์ (2561) 
เนตรวรา ศรีสิน (2557) วศิน ปังสุวรรณ (2561) ซึ ่งได้
ศึกษาการพัฒนาทักษะการอ่าน และทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษ ของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยใช้การ
จัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วย เทคนิค CIRC และพบว่า 
ผลสัมฤทธิ ์ในการอ่าน และการเขียนภาษาอังกฤษของ
นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค 
CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 
นักเรียนมีความพึงพอใจในระดับมากต่อการจัดการเรียนรู้
แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ที่ช่วยให้นักเรียนเกิดทักษะ
ในการทำงานร่วมกับผู ้อื ่น ยอมรับฟังความคิดเห็นของ
สมาชิกในกลุ่ม ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ และ
มีความพอใจในการเรียนรู้ ส่งผลให้มีผลการเรียนดีข้ึน  

กล่าวโดยสรุป การจัดการเรียนการสอนแบบ
ร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ที่ผู้วิจัยสนใจนำมาประยุกต์ใช้
กับรายวิชาภาษาจีน เพ่ือหาวิธีการที่เหมาะสมที่สุดในการ
พัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ
ของนักศึกษาให้ดีย่ิงข้ึนโดยอาศัยการช่วยเหลือซึ่งกันและ
กัน การร่วมมือกัน และการแลกเปลี่ยนความรู ้ระหว่าง
กลุ ่มผู ้เรียนด้วยกัน เพื ่อให้ได้มาซึ่งความสำเร็จร่วมกัน 
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นอกจากนี้ยังเป็นแนวทางในพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนให้มีประสิทธิภาพมากข้ึนอีกด้วย 
 

วัตถุประสงค์ 

1) เพื่อศึกษาความสามารถในการอ่านภาษาจีน
เพ่ือความเข้าใจของนักศึกษา ด้วยเทคนิค CIRC 

2) เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อ
การเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนาความสามารถใน
การอ่านภาษาจีนเพ่ือความเข้าใจของนักศึกษา  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

 
 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยได้ดำเนินการออกแบบระเบียบวิธีวิจัยตาม

ข้ันตอนต่าง ๆ ดังน้ี 
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

    ประชากรและกลุ ่มต ัวอย่าง ค ือ น ักศ ึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ที่ลงทะเบียนเรียน
รายวิชาภาษาจีน ภาคเร ียนที ่ 2 ปีการศึกษา 2562  
จำนวน 15 คน ใช ้ว ิ ธีการจ ัดกล ุ ่มผ ู ้ เร ียนคละตาม
ความสามารถด้วยการจับฉลากเลือกกลุ่ม เพ่ือทำกิจกรรม
การอ่านแบบเรียนร่วมกัน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด ประกอบด้วย  

1. แผนการ จั ดก าร เ รี ยนรู ้  เ พื ่ อพั ฒ น า
ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ นก า ร อ่ า นภ า ษ า จี น เ พื ่ อ ค ว า ม
เข้ า ใจของนักศึกษาด้วย เทคนิค  CIRC  จำนวน 5 
แผน ใช้ เวลาทั้ งหมด 15 ชั่ วโมง ไม่ นับรวม เ วลา
ในการทดสอบก่อนและหลัง เรียน  

2. หนังสือส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาจีน เรื่องการ 
เลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ ซึ่งเป็นองค์ความรู้ที่ได้จากงานวิจัย
การพัฒนาสื ่อการเรียนรู ้ รูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั ่น 3 
ภาษา (ภาษาไทย ภาษาอังกฤษและภาษาจีน) สำหรับการ
เลี้ยงกวางเชิงพาณิชย์ กรณีศึกษาภักดีฟาร์ม นำมาเป็นสื่อ
ในการเร ียนการสอนให ้น ักศ ึกษาอ ่านเพ ื ่อพ ัฒนา
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพ่ือความเข้าใจ  

3. แบบทดสอบวัดความเข ้าใจในการอ ่าน
ภาษาจีน ผู ้วิจัยสร้างขึ ้นเป็นแบบปรนัย ประกอบด้วย 
แบบจับคู่ความสัมพันธ์ของประโยคซ้าย-ขวา จำนวน 5 
ข้อ แบบตัวเลือกถูก-ผิด จำนวน 10 ข้อ และแบบเติมคำ
ลงในช่องว่าง จำนวน 5 ข้อ รวมทั้งหมด 20 ข้อ  โดยมี
การนำแบบทดสอบวัดความเข้าใจในการอ่านภาษาจีนไป
ทดสอบกับกลุ่มที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง แต่มีลักษณะเหมือน
กลุ่มตัวอย่าง ใช้เกณฑ์ค่าความยากง่ายระหว่าง 0.20 - 
0.80 และค่าอำนาจจำแนก ต้ังแต่ 0.20 ข้ึนไป (ภัทรา นิค
มานนท์, 2543: 153-170) ได้ค่าความยากง่ายระหว่าง 
0.33 - 0.67 ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.47 เป็นข้อสอบที่มีความยาก
ง่ายปานกลาง ใช้ได้ และได้ค่าจำแนก ต้ังแต่ 0.33 - 0.67 

การสอนโดยใช้รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ 
เทคนิค CIRC  

- ความสามารถทางการอ่าน
ภาษาจีนเพื่อความเข้าใจ 

ตัวแปร
ต้นอิสระ 

กระบวนการ 

ตัวแปรตาม 

รูปแบบการเรียนแบบร่วมมือ เทคนิค CIRC 
ประกอบด้วย 3 กิจกรรม 

1. กิจกรรมนำเข้าสู่การอ่าน ( Pre-reading 
Activities) 
- แจ้งวัตถุประสงค์ในการอ่าน 
- นำเข้าสู่บทเรียน 
- แนะนำคำศัพท์ใหม่ และทบทวน

คำศัพท์เก่า 
- สอนเน้ือหา คิดและออกแบบคำถาม 

2. กิจกรรมระหว่างการอ่าน ( While-
reading Activities)    

- จับกลุ่ม 3 คน ผลัดกันอ่านเน้ือเร่ือง 
แก้ไขการอ่านของเพ่ือน 
(Cooperative) 

- ช่วยกันอ่านเน้ือเร่ือง สรุปใจความ
สำคัญ และตคีวามหมายตามคำถามที่
กำหนดให้ (Integrated Reading) 

- ช่วยกันเขียนสรุป และแสดงความ
คิดเห็นจากเร่ืองที่อ่าน(Composition) 

3. กิจกรรมหลังการอ่าน ( Post-reading 
Activities)    

- ผู้เรียนนำเสนอผลที่ได้จากการอ่าน
ตามคำถามที่ได้กำหนดไว ้

- การตอบคำถามแบบทีม 

ภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 0.5 มีค่าจำแนกได้ดี และหาค่าความเชื่อมั่น
ของแบบทดสอบ โดยใช้สูตรของคูเดอร์-ริชาร์ดสัน (บุญ
ชม ศรีสะอาด, 2543) มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 1 ค่าความ
เชื่อมั่นระดับสูง 

4. แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการเรียนรู้ ด้วย
เทคนิค CIRC เป็นแบบประเมินตามมาตรการวัดของ
ลิเคอร์ท (Likert) กำหนดค่าของข้อคำถาม 5 ระดับ 
จำนวน 20 ข้อ โดยผ่านการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญด้าน
การสร้างแบบสอบถามความความพึงพอใจ ตรวจสอบ
ความเที่ยงตรงของเน้ือหา ความเหมาะสมและรูปแบบการ
จัดกิจกรรม จำนวน 3 ท่าน และแบบสอบถามมีค่าความ

เชื่อมั่น (α) เท่ากับ 0.55  
การเก็บรวบรวมข้อมูล 
1. ทดสอบก่อนเร ียนโดยใช้แบบทดสอบวัด

ความเข้าใจในการอ่านภาษาจีน ซึ่งเป็นแบบปรนัย จำนวน 
20 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

2. ดำเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผน
จัดการเรียนรู้ ด้วยเทคนิค CIRC เพ่ือพัฒนาทักษะการอ่าน
ภาษาจีนเพ่ือความเข้าใจ จำนวน 5 แผน   

3. ทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดความ
เข้าใจในการอ่านภาษาจีนซึ่งเป็นชุดเดียวกับฉบับก่อน
เรียน จำนวน 20 ข้อ ใช้เวลา 60 นาที 

4. เก็บรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจของ
นักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนตามแผนจัดการ
เรียนรู้ ด้วยเทคนิค CIRC เพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
อ่านภาษาจีนเพ่ือความเข้าใจ 

5 รวบรวมคะแนนจากแบบทดสอบวัดความ
เข้าใจในการอ่านภาษาจีนก่อนและหลังเรียน และคะแนน
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักศึกษา 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  
1. ค่าเฉลี ่ย ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และการ

ทดสอบค่าที (paired samples T test) ของคะแนน 
ความสามารถทางการอ่านภาษาจีนก่อนและหลังการ
เรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC  

2. ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึง 
พอใจต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC 
  
4. ผลการวิจัย  

ตามวัตถุประสงค์ข้อที ่ 1 ผลการวิจัยบ่งชี ้ว่า
ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื ่อความเข้าใจของ
นักศึกษา สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารสากล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ท่ี
ลงทะเบียนเร ียนรายวิชาภาษาจีน ภาคเร ียนที ่ 2 ปี
การศึกษา 2562  สูงขึ ้น หลังจากการเรียนด้วยเทคนิค 
CIRC  
 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Paired samples T test) ของคะแนนความสามารถทางการ
อ่านภาษาจีนก่อนและหลังการเรียนด้วยเทคนิค CIRC (N=15) 

การทดสอบ ค่าเฉลี่ย 
(คะแนนเต็ม 20) 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับ
คุณภาพ 

t P 

ก่อนเรียน 7.87 2.232 ไม่ผ่าน -6.942 .000** 

หลังเรียน 12.67 1.915 ผ่าน 
** ระดับนัยสำคัญที่ 0.01 

 
จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่า ความสามารถ

ในการอ ่านภาษาจ ีนเพื ่อความเข ้าใจของนักศ ึกษา 
สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ด้วยเทคนิค CIRC 

เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างของค่าเฉลี่ยคะแนนก่อน
และหลังเรียนด้วยการทดสอบค่าที (Paired samples T 
test) แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ .01 โดยคะแนน
เฉลี่ย 
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หลังเรียน ( X  = 12.67, S.D. = 1.915) สูงกว่าก่อนเรียน 

(X    = 7.87, S.D. = 2.232) 
ตามวัตถุประสงค์ข้อที ่ 2 ความพึงพอใจของ

นักศึกษาที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC เพื่อพัฒนา

ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื ่อความเข้าใจ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
 

ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค CIRC (N=15) 

ข้อ รายการ 
ค ่ า เ ฉลี่ ย 

X   
ค่า S.D. การแปรผล 

 
1 

ด้านครูผู้สอน 
ผู้สอนชี้แจงกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือให้ผู้เรียนเข้าใจอย่างชัดเจน 

 
4.33 

 
0.487 

 
มาก 

2 ผู้สอนจัดกลุ่มผู้เรียนโดยคละระดับความสามารถอย่างเหมาะสม 3.86 0.639 มาก 

3 ผู้สอนให้คำชี้แนะ ดูแลผู้เรียนในการเรียนรู้อย่างทั่วถึง 4.40 0.507 มาก 

4 
ผู้สอนให้การเสริมแรงโดยการให้รางวัล (คะแนน) แก่กลุ ่มที ่ทำกิจกรรม
สำเร็จสูงสุด 

4.33 0.487 มาก 

 รวม 4.41 0.204 มาก 
 
5 

ด้านเน้ือหา 
เน้ือหา ภาษา ที่ใช้มีความน่าสนใจและมีความหลากหลาย 

 
3.60 

 
0.507 

 
มาก 

6 ความยากง่ายของเน้ือหาเหมาะสมกับความสามารถของผู้เรียน 3.46 0.516 ปานกลาง 

7 เน้ือหามีความสอดคล้องกับลักษณะของรายวิชา 3.80 0.414 มาก 
8 การจัดเน้ือหาเหมาะสมกับเวลาเรียน 3.93 0.457 มาก 

 รวม 3.71 0.159 มาก 

 
9 

ด้านกิจกรรม 
ผู้เรียนมีการเรียนรู้และมีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมร่วมกันกับผู้อื่น 

 
4.60 

 
0.507 

 
มากท่ีสุด 

10 ผู้เรียนมีการแลกเปลี่ยนและแสดงความคิดเห็นซึ่งกันและกัน 4.33 0.487 มาก 
11 ผู้เรียนเข้าใจการทำงานเป็นทีมและรู้บทบาทหน้าท่ีของตน 4.33 0.487 มาก 

12 ผู้เรียนเคารพและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 4.33 0.487 มาก 

13 
ผู้เรียนได้มีการฝึกทักษะในการสื่อสารระหว่างกัน เช่น การเป็นผู้นำ การ
ตัดสินใจ การแก้ปัญหา การนำเสนอ ฯลฯ 

3.66 0.487 มาก 

14 ผู้เรียนมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีต่อส่วนรวม 4.26 0.457 มาก 

15 ผู้เรียนได้เพ่ิมพูนทักษะการอ่านจากการทำกิจกรรมกลุ่ม 4.46 0.516 มาก 

16 ผู้เรียนเข้าใจวิธีการอ่านเพ่ือความเข้าใจจากการทำกิจกรรมกลุ่ม 4.20 0.414 มาก 

17 ผลงานของกลุ่มเกิดจากความร่วมมือกันของสมาชิกในกลุ่ม 4.60 0.507 มากท่ีสุด 
 รวม 4.31 0.210 มาก 

 
18 

ด้านการวัดผลและประเมินผล 
มีการประเมินผลการเรียนของผู้เรียนเป็นรายบุคคล และรายกลุ่ม 

 
4.00 

 
0.000 

 
มาก 

19 มีการประเมินผลสัมฤทธ์ิในการเรียนรู้ 4.20 0.414 มาก 
20 มีการประเมินพฤติกรรมการทำงานร่วมกันของผู้เรียน โดยการสังเกต 4.00 0.654 มาก 



340 
 

ข้อ รายการ 
ค ่ า เ ฉลี่ ย 

X   
ค่า S.D. การแปรผล 

 รวม 4.06 0.258 มาก 
 ค่าเฉลี่ยโดยภาพรวมทั้งหมด 4.12 0.121 มาก 

 
ตารางที่ 2 แสดงให้เห็นว่า นักศึกษามีความพึง

พอใจต ่อการเร ียนร ู ้ด ้ วยเทคน ิค CIRC เพ ื ่อพ ัฒนา

ความสามารถในการอ ่านภาษาจีนเพื ่อความเข ้าใจ 

ภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก (X  = 4.12, S.D. 

= 0.121) เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า นักศึกษามี

ความพึงพอใจมากตามลำดับ คือด้านครูผู้สอน มีความพึง

พอใจอยู ่ ในระดับมาก (X  = 4.41 , S.D. = 0.204) 

รองลงมาคือ ด้านกิจกรรม มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก (X  = 4.31, S.D. = 0.210) ด้านการวัดผลและ

ประเมินผล มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (X = 4.06, 

S.D. = 0.258) และด้านเนื ้อหา มีความพึงพอใจอยู ่ใน

ระดับมาก (X = 3.71, S.D. = 0.159) ตามลำดับ 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

1. ความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพื่อความ

เข้าใจของนักศึกษา สาขาภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร

สากล หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .01 เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้

แบบร่วมมือ ด้วยเทคนิค CIRC ช่วยให้ผู้เรียนมีทักษะใน

การอ่านเพื ่อความเข้าใจดีขึ ้น ได้เรียนรู ้คำศัพท์ต่างๆที่

เกี่ยวข้องกับเนื้อหา สามารถหาความหมายและคำตอบ

จากเรื ่องที ่อ่านได้   อีกทั ้งยังมีส่วนร่วมในการคิดและ

แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ในเรื ่องที ่เรียนระหว่างกลุ ่มผ ู ้เร ียน

ด้วยกัน นอกจากน้ี ผู้วิจัยสังเกตว่าการจัดกลุ่มผู้เรียนคละ

ตามความสามารถน้ันเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่เก่งได้

มีการฝึกทบทวนความรู้และนำความรู้ที่มีอยู่มาช่วยเหลือ

ผู้เรียนที่อ่อนกว่า เห็นได้จากการที่ผู้เรียนที่เก่งสามารถ

อธิบายและถ่ายทอดคำสอนของครูเป็นภาษาพูดของ

ตนเองให้เพ่ือนที่อ่อนกว่าฟังทำให้เพ่ือนเข้าใจความหมาย

และเนื ้อเรื่องที ่เรียนได้ดียิ ่งขึ ้น หรือการที่ผู้สอนใส่การ

เสริมแรงโดยการให้รางวัลในรูปของคะแนนแก่กลุ่มที่ทำ

กิจกรรมสำเร็จสูงสุด ทำให้ผู ้เรียนแต่ละกลุ ่มเร ิ ่มเห็น

ความสำค ัญของการเร ียนร่วมก ันโดยมีคะแนนเป็น

แรงผลักดัน ผู้เรียนที่เก่งจะทำหน้าที่คอยกระตุ้นเพื่อนให้

จดจำคำศัพท์ ความหมายของประโยค และใช้การต้ัง

คำถาม 5W1H (Who What Where When Why How) 

ของผู ้สอนมาช่วยกันการหาคำตอบของเร ื ่องที ่อ ่ าน 

ขณะเดียวกันผู้เรียนที่หัวอ่อนเกิดแรงผลักดันในการช่วย

ผู้เรียนที่เก่งกว่าทำงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้ได้มาซึ่ง

ความสำเร ็จตามเป ้าหมายของกลุ่ ม  และส ่งผลต่อ

ความสามารถทางการเรียนของผู้เรียนทำให้ผู้เรียนเกิดการ

เรียนรู ้และพัฒนาศักยภาพตนเองได้ ดังที ่อรทัย เจริญ

ทัศน์ (2558 : 162) กล่าวว่า การที่ความสามารถในการ

อ่านเชิงวิเคราะห์ของนักเรียนที่ได้รับการสอนด้วยรูปแบบ 

CIRC หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนนั้น มาจากการที่สมาชิก

ในกล ุ ่มช ่วยเหล ือก ันทำงาน ทำให ้ เก ิดการพ ูดคุย

ปฏิสัมพันธ์และแลกเปลี ่ยนเรียนรู ้จนเกิดความเข้าใจ

ร่วมกันในที่สุด จนกระทั่งส่งผลต่อความสามารถส่วนบุคล 

และนำไปสู่การมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้นตามศักยภาพของตน

โดยลำดับ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของกุลธิดา แก้วตา

บุศย์ (2561) และเนตรวรา ศรีสิน (2557) ที่ได้ศึกษาการ

พัฒนาทักษะการอ่านภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของ

นักเรียนระดับมัธยมศึกษา โดยใช้การจัดการเรียนรู้แบบ

ร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC พบว่า ผลสัมฤทธิ ์ในการอ่าน

ภาษาอังกฤษเพื่อความเข้าใจของนักเรียน หลังเรียนสูง
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กว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 เป็นผลจาก

การจัดการเรียนรู้แบบร่วมมือด้วยเทคนิค CIRC ที่ช่วยให้

นักเรียนเกิดทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น ยอมรับฟัง

ความคิดเห็นของสมาชิกในกลุ ่ม สนับสนุนและสามารถ

ควบคุมตนเองได้อย่างเหมาะสม ได้มีส่วนร่วมในกิจกรรม

ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในการเรียนรู้ กล้าแสดงออก และ

มีความเชื่อมั่นในตนเอง มีความพอใจในการเรียนรู้ ส่งผล

ให้มีผลการเรียนดีข้ึน  

2.  ความพึงพอใจของนักศึกษา สาขาภาษา 

อังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ที่มีต่อการเรียนรู้ด้วยเทคนิค 

CIRC เพื ่อพัฒนาความสามารถในการอ่านภาษาจีนเพ่ือ

ความเข้าใจอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ 4.12 

เนื่องมาจากการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ ด้วย

เทคนิค CIRC ผู้เรียนได้เห็นถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการทำ

กิจกรรมร่วมกันเป็นกลุ่ม ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มพูนทักษะ

การอ่านเพื่อความเข้าใจ การหาความหมายและคำตอบ

จากเรื่องที่อ่าน ตลอดจนการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน การ

ยอมรับฟังความเห็นของผู้อื่น และการมีปฏิสัมพันธ์ในงาน

ที่ได้รับมอบหมาย สิ่งเหล่าน้ีถือเป็นส่วนสำคัญที่ช่วยจูงใจ

ให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรม

เพ่ือให้ได้มาซึ่งความสำเร็จ อันนำมาซึ่งความพึงพอใจและ

เกิดเจตคติที่ดีต่อการเรียนภาษาจีนของผู้เรียน สอดคล้อง

กับสลาวิน (Slavin, 1995) และวัชรา เล่าเรียนดี (2547 : 

2) ได้กล่าวไว้ว่า กิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือช่วยให้

ผ ู ้ เร ียนมีความกระตือร ือร ้น ช ่วยเหลือซึ ่งกันและกัน 

ตระหนักในความรับผิดชอบต่อตนเองและส่วนร่วม ส่งผล

ให้มีผลการเรียนที่สูงขึ ้น  ผู้เรียนเกิดความสุข ความพึง

พอใจและภูมิใจในตนเอง 
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Marketing Factors Correlating With Cosmetics Purchasing Behavior on Facebook Website of 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องปัจจัยด้านการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง บนเว็บไซต์เฟสบุ๊ก ของกลุ่ม

วัยรุ่น   ในอำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม  มีวัตถุประสงค์ เพ่ือการศึกษาลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของกลุ่มวัยรุ่น และ
ศึกษาความสัมพันธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กของกลุ่มวัยรุ่น กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยแบบวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย 391 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือที่เก็บรวบรวมข้อมูล และ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ ผลจากการศึกษาพบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามจะให้ความสำคัญปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด4P โดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านที่มีระดับความสำคัญ
มากท่ีสุด คือ ด้านราคา การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์   เฟสบุ๊กของกลุ่มวัยรุ่น ทุกด้านมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กของ
กลุ่มวันรุ่นมากทุกด้าน 

คำสำคัญ:พฤติกรรม, เครื่องสำอาง, เว็บไซต์เฟสบุ๊ก, กลุ่มวันรุ่น 
 

Abstract 
Research on Marketing Factors Correlating With Cosmetics Purchasing Behavior On the Facebook 

website Of teenagers In That Phanom District Nakhon Phanom Province. There is a purpose for the study 
of demographic characteristics of adolescents and the Study of relationship and marketing mix that 
influence teenagers' decision to buy cosmetics through Facebook website. The simple sampling method 
was 391 subjects. The questionnaire was used as a tool to collect data, And the statistics used in data 
analysis are percentage, standard deviation, Correlation coefficient. The results of the study showed that 
Respondents focus on marketing mix factor 4P. Overall is at a high level. The side that is most important 
to you is price—comparison of Factors of Marketing Mix 4P Influencing the Decisions of Buying Cosmetics 
Via Facebook Website of Teenagers. Every aspect influences the buying behavior of cosmetics through the 
Facebook website of the one generation group in every aspect. 

Keywords: Behavior, Cosmetics, Facebook website, Teen group 
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1.บทนำ 
 จากสถ ิต ิ ใน ป ี  พ.ศ .2562 สร ุปสถ ิต ิผ ู ้ ใ ช้  

Facebook ในไทย โดย Customer Insight พบว่า ในช่วง

อายุ 18-64 ปี ประเทศไทยมีผู้ใช้ Facebook ทั้งหมด มี 

45 ล้านบัญชี แบ่งเป็นเพศชาย 23 ล้านบัญชี และเพศ

หญิง 22 บัญชี      ซึ่งถือว่ามีอัตราส่วนที่ใกล้เคียงกันมาก 

โดยข้อมูลจากงาน Thailand Zocial Awards 2019 ระบุ

ว่าในประเทศไทยน้ันมีผู้ที่เข้าใช้งานเฟซบุ๊กทุก ๆ วันมาก

ถึง 37 ล้านบัญชี ซึ่ง 98 เปอร์เซ็นต์ของผู้ใช้งานในไทยต่าง

เล่นเฟซบุ๊กผ่านสมาร์ทโฟน และมีจำนวนผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก

ทั่วโลกอยู่ที ่2.3 พันล้านบัญชี เมื่อดูข้อมูลผู้ใช้งานเฟซบุ๊ก

ในประเทศไทยทั้งหมด 45 ล้านบัญชี แบบแบ่งตามช่วง

อายุ โดยมีรายละเอียด ดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 ปริมาณผู้ใช้ Facebook ในประเทศไทยแบ่งตาม
ช่วงอายุ 

 
พบว่า จำนวนผ ู ้ ใช ้งานช ่วงอายุ  18-24 ปี               

มีมากที่สุด และจำนวนผู้ใช้งานช่วงอายุ 55-64 ปีมีน้อย

ที่สุด (thumbsup.in.th, 2019) 

พฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางและสินค้าบิวต้ี

ของคนไทยคาดว่าจะโตได้อีกปีละ7.7%ยิ่งวิถีชีวิตคนไทย

ที่เข้าถึงอินเทอร์เน็ตได้ง่ายๆก็จะมีลูกค้าคนไทยซื้อสินค้า

เครื่องสำอางมากหากดูสถิติที่Ecommerce IQ สำรวจเมื่อ

ปี 2018 พบว่า 1 ใน 4 ของ 1,874 คนที่ตอบสำรวจบอก

ว่าซื้อเพราะลดราคามากสุดเหตุผลรองลงมาไม่แพ้กันคือมี

บริการส่งฟรี (24%) และมีสินค้าให้เลือกเยอะ (19.1%) 

ไม่ใช้แค่คนไทยที่ซีเรียสเรื่องราคาแต่ทั้งอาเซียนเลยด้วย

ซึ่งก็ฟังดูสมเหตุสมผลเพราะแบงค์ชาติเคยออกมาบอกว่า

เงินเดือนเฉลี่ยของคนไทยตกอยู่ 13,789 บาท 35% ของ

คนที่ตอบสำรวจมีเงินเดือนไม่ถึง 18,000 บาทเลยต้องหา

จังหวะที่สินค้าลดราคาโดยเฉพาะของที่ไม่ได้ใช้ทุกวัน

ผู ้หญิง (36.1%) กับเพศที ่สาม (28.9%) จะนิยมซื้อ

เคร ื ่ องสำอางมากกว ่าผ ู ้ ชาย  (14.6%) ซ ึ ่ ง ในไทย

เครื่องสำอางเป็นที่นิยมก็เพราะว่ามีข้อมูลเต็มไปหมดใน

อินเทอร์เน็ตไม่ว่าจากพวกนักรีวิวบล็อกเกอร์และคนเคย

ใช ้ ส ิ นค ้ ามาก ่ อน  (marketingoops, 2018)   และ

พฤติกรรมการใช้Social Media ของคนไทยที่ได้ชื่อว่าเป็น

เมืองที่มีผู้ใช้Facebook มากที่สุดในโลก (bullvpn.com, 

2019)   

จากการสำรวจร้านค้าต ัวอย่างกว ่า  4,000 

ร้านค้าออนไลน์ที่ขายของบนfacebook ในประเทศไทย 

พบว่าสินค้ากลุ่มสุขภาพและความงาม อาทิ อาหารเสริม

ผลิตภัณฑ์เพื ่อความงามเป็นสินค้าที ่ผู ้ขายออนไลน์ได้

รายได้มากที่สุดถึง 44% รองมาเป็นสินค้าแฟชั่นเส ื้อผ้า

เครื่องประดับ 34% ตามมาด้วยสินค้าประเภทสื่อสิ่งพิมพ์ 

(บริการพิมพ์ถ่ายภาพสร้างฉลากสติกเกอร์) มี 8% ในขณะ

ที่สินค้ากลุ ่ม “ไอทีแอคเซสซอรี่”กลับรั ้งท้ายอยู ่ที่ 1% 

และการที่สินค้าสุขภาพและความงามได้กลายมาเป็น

สินค้ายอดนิยมของคนทั้งประเทศแสดงให้เห็นถึงกระแส

รักสุขภาพและการดูแลตัวเองให้ดูดีโดยใช้เวลาไม่นาน

ประกอบกับสินค้าประเภทน้ี มักมีระบบตัวแทนจำหน่ายที่

แข็งแรง จึงทำให้เกิดเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วทุก

ภูมิภาค ซึ่งระบบตัวแทนจำหน่ายมีข้อดี คือใช้เงินลงทุน

น้อยและไม่ต้องสร้างแบรนด์เองเช่นเดียวกันกับการขาย

สินค้าแฟชั่นที่ในปัจจุบันน้ี มีระบบตัวแทนจำหน่ายแบบ
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ไม่ต้องสต็อกของ (Dropship) เข้ามามีบทบาทให้ผู ้ขาย

หน้าใหม่ได้ตัดสินใจลงทุนมากข้ึน (blog sellsuki, 2020) 

ดังนั ้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษางานวิจัยเรื่อง

ปัจจัยด้านการตลาดที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสำอาง บนเว็บไซต์เฟสบุ๊ก 

ของกลุ ่มวัยร ุ ่น ในอำเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม  ว ั ตถ ุประสงค ์ เพ ื ่ อศ ึ กษาล ั กษณะด ้าน
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง
ผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กของกลุ่มวัยรุ่นและศึกษาความสัมพันธ์            
ส ่วนประสมทางการตลาดที ่ม ีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
เครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กของกลุ่มวัยรุ่น เพื่อใช้
เป็นแนวทางในการพัฒนาเว็บไซต์เฟสบุ๊กให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคและเป็นแนวทางในการทำการตลาด
ในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้มีประสิทธิภาพมาก
ย่ิงข้ึน 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 อดุลย์ จาตุรงคกุลและดลยา จาตุรงคกุล (2550) 

กล ่าวว ่า พฤติกรรมผู ้บร ิโภค (Consumerbehavior) 

หมายถึง กิจกรรมต่างๆที่บุคคลกระทำเพ่ือให้ได้สินค้าหรอื

บริการมาเพ่ือบริโภค ตลอดจนรวมไปถึงการบริโภคด้วย     

ฉัตรยาพร  เสมอใจ (2550, น.20) กล่าวว่า พฤติกรรม

ผู ้บร ิโภค หมายถึง กระบวนการหรือพฤติกรรมการ

ตัดสินใจซื้อ การใช้และการประเมินผลการใช้สินค้าหรือ

บริการของบุคคล ซึ่งจะมีความสำคัญต่อความอยู่รอดของ

องค์กรทั้งในปัจจุบันและอนาคต ดังนั้น การตลาดจึงควร

ศึกษาถึงพฤติกรรมผู้บริโภค โดยเริ่มต้นศึกษาจากการทำ

ความเข้าใจความหมายและบทบาทของบุคคล ได้แก่ 

ลูกค้า ผู้บริโภค ผู้คาดหวังผู้ซื้อ และผู้ใช้ สรุปตามความ

คิดเห็นคณะผู้วิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค คือ ความต้องการ

และความพึงพอใจของบุคคลที่ต้องการซื้อสินและบรกิาร

เพ่ือตอบสนองความต้องการของบุคคลในขณะน้ัน  

คอตเลอร์, ฟิลลิป (2546: 24) ได้ให้ความเห็นว่า 

ส ่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) หมายถึง 

เครื ่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ ซึ ่งกิจการ

ผสมผสานเครื ่องมือเหล่านี ้ให้สามารถตอบสนองความ

ต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 

ส่วนประสมการตลาด ประกอบด้วยทุกสิ ่งทุกอย่างที่

กิจการใช้เพ่ือให้มีอิทธิพลโน้มน้าวความต้องการผลิตภัณฑ์

ของกิจการ ส่วนประสมการตลาดแบ่งออกเป็นกลุ่มได้ 4 

กลุ ่ม ดังที ่ร ู ้จ ักกันว่าคือ “4 Ps” อันได้แก่ ผลิตภัณฑ์ 

(Product) ราคา (Price) การจัดจำหน่าย (Place) และ

การส ่งเสร ิมการขาย (Promotion) เสร ี  วงษ ์มณฑา 

(2542: 11) ได้ให้ความเห็นว่า ส่วนประสมทางการตลาด 

(Marketing Mix) หมายถึง การมีสินค้าท่ีตอบสนองความ

ต้องการของลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ ขายในราคาท่ีผู้บริโภค

ยอมรับได้ และผู้บริโภคยินดีจ่ายเพราะเห็นว่าคุ้ม รวมถึงมี

การจัดจำหน่ายกระจายสินค้าให้สอดคล้องกับพฤติกรรม

การซื้อหา เพ่ือความสะดวกแก่ลูกค้าด้วยความพยายามจูง

ใจให้เกิดความชอบในสินค้าและเกิดพฤติกรรมอย่าง

ถูกต้อง สรุปตามความคิดเห็นคณะผู้วิจัย ส่วนประสมทาง

การตลาด คือ เครื่องมือของผู้ประกอบการ ในการที่จะ

สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าของตนเกิดความพึงพอใจ

สูงสุด เพ่ือเป็นการรักษากลุ่มลูกค้าให้มีความจงรักภักดีต่อ

ผู้ประกอบการ และขยายกลุ่มลูกค้าใหม่ให้มากย่ิงข้ึน 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 กัลยาโต ทองหลาง สุภัทริดา บรรดาศักด์ิ และ

อุบลวรรณ เลิศนอก (2562) การศึกษาเรื ่องการศึกษา

พฤต ิกรรมการซ ื ้อส ินค ้ าผ ่ านส ื ่ อส ั งคมออนไลน์  

(Facebook) ของนักศึกษาระดับปร ิญญาตรี   ในเขต

อำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมา ผลการศึกษาพบว่า สินค้า

ที่นักศึกษาซื้อผ่านสื่อสังคมออนไลน์มากที่สุด คือ เสื้อผ้า

ใน 1 เดือนที่ผ่านมา  ได้สั่งซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

2-3 ครั้ง/เดือน ส่วนใหญ่ได้รับสินค้าตรงตามเวลาทุกครั้ง  

เหตุผลที่เลือกซื ้อสินค้าผ่านสื ่อสังคมออนไลน์เพราะมี

ความสะดวก และประหยัดเวลาช่วงเวลาที่ซ ื ้อส ินค้า
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บ่อยครั้งที่สุด คือ 18.00 -21.00 น. มีค่าใช้จ่ายในการซื้อ

สินค้าแต่ละครั้งประมาณ 101 - 300 บาท และส่วนใหญ่

เห็นว่าการใช้ส่วนลด  มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน

สื่อสังคมออนไลน์มากที่สุดการศึกษาความคาดหวังของ

นักศึกษาต่อการซื้อสินค้า  ผ่านสื่อสังคมออนไลน์ พบว่า มี

ความคาดหวังโดยรวมอยู ่ในระดับมาก  โดยมีความ

คาดหวังด้านลักษณะทางกายภาพมากที่สุดรองลงมา คือ 

ด้านความเชื ่อมั่นและด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็ว

ตามลำดับผลการเปรียบเทียบ พบว่า นักศึกษาที่มีชั้นปี 

และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่างกัน มีความคาดหวัง  ต่อการ

ซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ โดยรวมแตกต่างกันส่วน

นักศึกษาที่มีเพศอายุและสถาบันที่กำลังศึกษาต่างกันมี

ความคาดหวังโดยรวมไม่แตกต่างกัน การศึกษาพบว่า 

ความถี่ในการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ใน 1 เดือน      

ที่ผ่านมา มีความสัมพันธ์กับรูปแบบการส่งเสริมการขาย

และพบว่า ปัจจัยความคาดหวังด้านลักษณะทางกายภาพ

ด้านการตอบสนองอย่างรวดเร็วและด้านความเชื่อถือมีผล

ต่อความถ่ีในการซื้อสินค้าผ่านสื่อสังคมออนไลน์ 

ขวัญดาวศรวีิโรจน์วงศ์ (2562) การศึกษาความ

ไว้วางใจต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอางผ่านทาง        

เฟซบุ ๊ก ผลการศึกษาพบว่า ประชากรที ่ม ีอายุรายได้

ความถ่ีในการใช้งานเฟซบุ๊กและระยะเวลาท่ีใช้งานเฟซบุ๊ก

ที่แตกต่างกันมีการตัดสินใจซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอาง

ผ่านทาง เฟซบุ๊กต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

.05 และปัจจัยด้านความไว้วางใจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊กของประชากร

ในกรุงเทพมหานคร ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 ซึ่งสามารถนำ

ข้อมูลไปใช้  เพ่ือการปรับปรุงคุณภาพและวางแผนกลยุทธ์

ในการทำธุรกิจจำหน่ายเครื่องสำอางผ่านทางเฟซบุ๊กได้

อย่างเหมาะสมต่อไป ทั้งในด้านเน้ือหาการนำเสนอเน้ือหา

การตอบปัญหาข้อซักถามและรูปแบบกิจกรรมส่งการขาย  

เป็นต้น 

พิมพจีส์ ณเชียงใหม่ และบุญญรัตน์ สัมพันธ์

วัฒนชัย (2562) การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ

เลือก ซื้อเครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนดท์างออนไลน์ของ

ผู้หญิงในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบว่า ผู้ตอบ

แบบสอบถามส่วนใหญ่มีอายุ 20-30 ปี มีสถานภาพโสด       

ม ีระดับการศึกษาระดับปร ิญญาตรี  ประกอบอาชีพ

พนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้เฉลี่ยเดือนละ 15,000 – 

25,000 บาทผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า มีการ

ยอมรับสมมติฐานปัจจัยทางด้านสังคมและเศรษฐกิจมผีล

ต่อการตัดสินใจซื้อ เครื่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทาง

ออนไลน์ของผู ้หญิง ในกรุงเทพมหานคร มีการยอมรับ

สมมติฐานปัจจัยทางด้านส่วนประสมการตลาด (ผลิตภัณฑ์

ราคาช่องทางการจัดจำหน่ายการส่งเสริมการตลาด) มีผล

ต่อการตัดสินใจซื้อเครื ่องสำอางเคาน์เตอร์แบรนด์ทาง

ออนไลน์ของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร  

 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย 

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี คือ กลุ่มวัยรุ่นที่

ม ีช ่วงอายุระหว่าง 10-24 ปี อำเภอธาตุพนม จังหวัด

นครพนม จำนวน  16,443 คน (สารสนเทศภูมิศาสตร์

ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม, 2563) กลุ่มตัวอยา่งที่ใช้

ในการศึกษาครั้งนี้ผู้วิจัยใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบสะดวก 

(Sample sampling) ได้กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง

โดยอาศัยตารางสำเร็จรูปของ Taro Yamane (ประสพชัย

พสุนนท,์ 2553: 41) โดยการกำหนดระดับความเชื่อมั่นที่

ร้อยละ 95 และระดับนัยสำคัญทางสถิติที่0.05 โดยใช้สูตร

ในการคำนวณหากลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 

 

 N = 
𝑁

1+𝑁𝑒2 
 
โดย n =  ขนาดกลุ่มของตัวอย่าง 
 N =ขนาดกลุ่มของประชากร 
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 𝑒2 =ความคลาดเคล ื ่อนของการสุ่ ม
ตัวอย่าง 
 

แทนค่า    n = 
16,443

1+(16,443 𝑥 (0.05)2)
 

 =390.50050466068 หรือ 391 คน 
 
 จากการคำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของ Taro Yamane ได้จำนวนกลุ่มตัวอย่างในการศึกษา
ครั้งนี้ผู้วิจัยจะเก็บรวบรวมข้อมูลจากกลุ่มประชากรรวม
ทั้งสิ้นจำนวน 391 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม 

จำนวน 391 ชุด ซึ่งมีการตรวจสอบเครื่องมือ ดังน้ี 
(1) คณะผู้วิจัยดำเนินการส่งแบบสอบถามฉบับ

ร่าง ให้คณะผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบแบบสอบถาม 3 ท่าน         
เพื่อตรวจสอบแบบสอบถามฉบับร่าง โดยพิจารณาความ
สอดคล้องในทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้องการงานวิจ ัย และช่วย
ปรับปรุงข้อความให้เหมาะสมกับกับกลุ่มตัวอย่างที่ ใช้ใน
การเก็บข้อมูล เพื่อให้ได้ข้อมูลตรงกับงานวิจัยที่ต้องการ
ศึกษา 

(2) คณะผู้วิจัย นำผลจากคณะผู้เชี่ยวชาญที่ได้
ตรวจสอบแบบสอบถาม โดยดำเนินการคำนวณค่าดัชนี
ความสอดคล้องของข้อคำถามแต่ละข้อกับวัตถุประสงค์
 (Index of Item – Objective Congruence) 
IOC และคำนวณ ค่าสัมประสิทธิ ์แอลฟ่า เพื ่อเป็นการ
ตรวจสอบความค่าความเที ่ยงของแบบสอบถาม มีค่า
ความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.889 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
งานวิจัยนี ้ เป็นการวิเคราะห์เชิงสำรวจ โดย

ศึกษาจากแหล่งข้อมูล ดังน้ี  
(1) แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็น

การเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงสำรวจ โดยใช้แบบสอบถามเพ่ือ
สำรวจกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชากรกลุ่มตัวอย่างกลุ่มวัยรุ่น
ที ่มีช่วงอายุระหว่าง 10-24 ปี อำเภอธาตุพนม จังหวัด
นครพนม จำนวน 16,443 คน (สารสนเทศภูมิศาสตร์
ข้อมูลสุขภาพ จังหวัดนครพนม, 2563) และใช้สูตรการ
กำหนดกลุ่มตัวอย่างของทาโร ยามาเน่ (Taro Yamane, 

1967) ท ี ่ ระด ับความเช ื ่อม ั ่น 95% โดยใช ้ความ
คลาดเคลื่อนในการสุ่ม 5% ได้ผลจากการหาค่าประชากร
กลุ่มตัวอย่าง 391 ตัวอย่าง ที่ซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์
เฟสบุ๊ก แบ่งแบบสอบถามออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

   ส ่ ว นท ี ่  1 ข ้ อ ม ู ล ท ั ่ ว ไ ป ขอ ง ผ ู ้ ก ร อก
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได้
เฉลี ่ยต่อเดือน โดยใช้สถิติ คือ ค่าร้อยละ การแจกแจง
ความถ่ี เพ่ืออธิบายความหมาย 

ส่วนที่ 2 ปัจจัยทางการตลาด4P ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง ได้แก ่ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด      
ใช ้มาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับของลิเค ิร ์ทสเกล 
( Likert technique, 1961) เ พ ื ่ อ ป ร ะ เ ม ิ น ล ํ า ดั บ
ความสําคัญ 

   ส่วนที่ 3 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอาง
ผ ่านเว ็บไซต์เฟสบ ุ ๊กท ี ่ผ ่านมา ได ้แก่  ประเภทของ
เครื ่องสำอางที ่ซ ื ้อผ ่านเว ็บไซต์เฟสบุ ๊กโดยเฉล ี ่ ยซื้อ
เครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กเป็นเงินครั้งละเท่าไรโดย
เฉลี่ยใน1 เดือน     ซื้อเครื่องสำอางผ่านทางเว็บไซต์เฟ
ชบุ๊คกี่ครั้ง โดยใช้สถิติคือค่าร้อยละการแจกแจงความถ่ี 
เพ่ืออธิบายความหมาย 

   ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
  (2) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data)

เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลที ่รวบรวมจากงานวิจ ัยที่
เก่ียวข้อง แนวคิดทฤษฎี  

การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  
 การวิจัยครั ้งนี ้ ทำการประมวลข้อมูลโดยใช้

โปรแกรมสำเร็จรูป โดยวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 
  (1) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของผู้

กรอกแบบสอบถาม และข ้อม ูลพฤต ิกรรมการซื้ อ
เครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กที่ผ่านมา โดยใช้สถิติ คือ 
ค่าร้อยละ การแจกแจงความถ่ี  

   (2) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยทาง
การตลาด 4P ที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง โดย
ใช้สถิติ คือ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

   (3) สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์หาความสัมพันธ์
ระหว่างส่วนประสมทางการตลาด4P เพื ่อเปรียบเทียบ
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ความสัมพันธ์ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง
ผ่านเว็บไซต์เฟสบุ ๊ก ของกลุ ่มวัยรุ ่น อำเภอธาตุพนม 
จ ั งหวัดนครพนม ค ือ ค ่าส ัมประส ิทธ ิ ์ สหส ัมพันธ์ 
Correlation Coefficient: r 
 
4. ผลการวิจัย 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม  

จากตารางที่ 1 พบว่าข้อมูลทั ่วไปของผู ้กรอก
แบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็นหญิง จำนวน 240 คน คิดเป็น
ร้อยละ61.38 ช่วงอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 174 คน 
คิดเป็นร้อยละ 44.50 การศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 
150 คน คิดเป็นร้อยละ 38.36 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
5,001- 10,000 บาท จำนวน 188 คน คิดเป็นร้อยละ 
48.08 

จากตารางที ่ 2 พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด 4P โดยรวมทั้ง 4 ด้าน จะให้ความสำคัญอยู่ใน

ระดับมาก (X̅= 3.621,S.D.=0.059) ด้านที่มีระดับความ

พึงพอใจมากที ่ส ุด ค ือ ด้านราคา (X̅ =3.712 ,S.D.= 
0.085) และด้านที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ 

ด้านการส่งเสริมการขาย (X̅ = 3.546,S.D.= 0.054) 
จากตารางที่ 3 พบว่า พฤติกรรมการซื้อเครื่อง 

สำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กของกลุ ่มวัยรุ ่น กรณีศึกษา 
อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนมมีรายละเอียด ดังน้ี1. 

พฤติกรรมการซื้อประเภทของเครื่องสำอางที่ท่านซื้อผา่น
เว็บไซต์เฟสบุ ๊กที ่ผ่านมาส่วนใหญ่ ซื ้อผลิตภัณฑ์และ
อุปกรณ์สำหรับแต่งหน้า (Make Up) จำนวน 145 คน คิด
เป็นร ้อยละ 26.22 2.โดยเฉลี ่ยซื ้อเคร ื ่องสำอางผ่าน
เว็บไซต์เฟสบุ๊กเป็นเงินครั้งละส่วนใหญ่ ซื้อสินค้าต่ำกว่า 
500 บาท จำนวน 167 คน คิดเป็นร้อยละ 42.71 และ 3. 
โดยเฉลี ่ยใน 1 เดือน ซื ้อเครื ่องสำอางผ่านทางเว็บไซต์
เฟสบุ๊กส่วนใหญ่ 5 – 6 ครั้ง จำนวน 159 คน คิดเป็นร้อย
ละ 40.66 
 4.4 ผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างส่วน
ประสมทางการตลาด 4P เพ่ือเปรียบเทียบความสัมพันธ์ที่
มีอิทธิพลต่อที่การตัดสินใจซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์     
เฟสบุ๊กของกลุ่มวัยรุ่น อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม   

จากตารางที ่  4 พบว่าโดยรวมค ่าประสิทธ์ิ
สหพันธ์มีค่ามากทุกด้านเมื่อพิจารณาค่าประสิทธิ์สหพนัธ์
ที ่ม ีค ่ามากที ่ส ุด ค ือ การส่งเสร ิมการตลาด กับ  ช ่อง
ทางการจัดจำหน่าย ค่าสัมประสิทธิ ์สหสัมพันธ์ = 1 มี
ความสัมพันธ์เชิงเส้นตรงมากในทิศทางเดียวกันซึ่งอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กของ
กลุ่มวัยรุ่นมาก และปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P 
ทั้ง 4 ด้าน มีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์มากทุกด้าน และมี
อิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อเครื ่องสำอางผ่านเว็บไซต์
เฟสบุ๊กของกลุ่มวันรุ่นมากทุกด้าน 

 
ตารางที่ 1 ค่าร้อยละ และค่าแจกแจงความถ่ี ของข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 

ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
1.เพศ 
   ชาย 
   หญิง 
   เพศที่สาม   
2.ช่วงอายุ   
10-15 ปี 
16-20 ปี     
21-24 ปี    
3.ระดับการศึกษา 
   มัธยม/ปวช. 
    ปวส./อนุปริญญา 

 
66 
240 
85 
 

56 
174 
161 

 
83 
106 

 
16.88 
61.38 
21.74 

 
14.32 
44.50 
41.18 

 
21.23 
27.11 
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ข้อมูลทั่วไปของผู้กรอกแบบสอบถาม จำนวน (คน) ร้อยละ 
    ปริญญาตรี 
    มากกว่าปริญญาตรี 
4.รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 
    ต่ำกว่า 5,000 บาท 
 5,001-10,000 บาท 
10,001-15,000 บาท 
15,001 บาทข้ึนไป 

150 
52 
 

109 
188 
70 
24 

38.36 
13.30 

 
27.88 
48.08 
17.90 
6.14 

 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือ
เคร่ืองสำอาง 
1.ด้านผลิตภัณฑ์ 
2.ด้านราคา 
3.ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
4.ด้านการส่งเสริมการตลาด 

�̅� 
 

3.608 
3.712 
3.616 
3.546 

S.D. 
 

0.040 
0.085 
0.055 
0.054 

แปล 
 

มาก 
มาก 
มาก 
มาก 

รวม 3.621 0.059 มาก 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสำอางผา่นเว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
ตารางที่ 3 ค่าร้อยละ และค่าแจกแจงความถ่ี ของข้อมูลพฤติกรรมการซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊ก จำนวน (คน) ร้อยละ 

1.พฤติกรรมการซื้อประเภทของเครื่องสำอางที่ท่านซื้อผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กที่ผ่านมา 
 1.1 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับแต่งหน้า (Make Up)  145        26.22 
   1.2 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลผิวหน้า (Skin care)             133        24.05 
 1.3 น้ำหอม (Perfume)                  90        16.27 
 1.4 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลเส้นผม (Hair Care)  77  13.92 
 1.5 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลมือและเล็บ (Hand and Nail Care) 59        10.67 
 1.6 ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์ดูแลผิวกาย (Body Care)            49        8.86 
  1.7 อื่นๆ                                            0        0.00 

รวม 553 100.00 
2.โดยเฉลี่ยท่านซื้อเครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กเป็นเงินครั้งละเท่าไร 
   2.1ต่ำกว่า500บาท                   167      42.71 
 2.2 501- 1,000บาท                  116      29.67 
 2.3 1,001 – 2,000บาท                   63      16.11 
 2.4. มากกว่า2,001บาท                    45       11.51 
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พฤติกรรมการซื้อเคร่ืองสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊ก จำนวน (คน) ร้อยละ 
รวม 391 100.00 
3.โดยเฉลี่ยใน1 เดือนท่านซื้อเครื่องสำอางผ่านทางเว็บไซต์เฟสบุ๊กกี่ครั้ง 
 1. 5 – 6 ครั้ง                              159       40.66 
 2. 7 – 8ครั้ง                              117      29.92 
 3. 9 – 10 ครั้ง                     68      17.39 
 4. 11 – 12 ครั้ง                               47      12.02 
รวม 391 100.00 

 
 
 
ตารางที่ 4 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Coefficient: r) ของส่วนประสมทางการตลาด4P 

  

ผล
ิตภ

ัณฑ์
 

รา
คา

 

ช่อ
งท

าง
ฯ 

ส
่ง

เส
ริม

กา
รต

ลา
ด 

ผลิตภัณฑ์ 1    

ราคา 0.9632527 1   
ช่องทางฯ 0.9920662 0.9893775 1  

ส่งเสริมการตลาด 0.9920662 0.9893775 1 1 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
1. ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม พบว่า 

ผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่เป็น เพศหญิง สอดคล้องกับ

งานวิจัยของพัชราภรณ์ เมธีการย์ ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผล

ต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื่องสำอาง

ผ่านเฟซบุ๊ก ผลการศึกษพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง สอดคล้องกับงานวิจัยของธนาศักด์ิ ข่าย

กระโทก สิริมา บูรณ์กุศล และกนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ 

ศึกษาเรื ่องพฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้าออนไลน์ของ

ผู้บริโภคในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า กลุ่ม

ตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ช่วงอายุระหว่าง 16-20 ปี 

ระดับการศึกษาปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของพัช

ราภรณ์ เมธีการย์ ศึกษาเรื่องปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ

ซื ้อของธุรกิจการจำหน่ายเครื ่องสำอางผ่านเฟซบุ๊ก ผล

การศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการศึกษาระดับ

ปริญญาตรี สอดคล้องกับงานวิจัยของธนาศักดิ์ ข่ายกระ

โทก สิริมา บูรณ์กุศล และกนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ ศึกษา

เรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

จ ังหว ัดอ ุบลราชธาน ี  ผลการศ ึกษาพบว ่า  ผ ู ้ตอบ

แบบสอบถามมีการศึกษาระดับปริญญาตรี สอดคล้องกับ

งานวิจัยของพิมพ์พจีส์ ณ เชียงใหม่ ศึกษาเรื่องการศึกษา

ความไว้วางใจต่อการซื้อสินค้าประเภทเครื่องสำอางผ่าน

ทางเฟซบุ๊ก ผลการศึกษาพบว่า ผู ้ตอบแบบสอบถามมี

การศึกษาระดับปริญญาตรี รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 5,001-

10,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของธนาศักด์ิ ข่ายกระ

โทก สิริมา บูรณ์กุศล และกนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ ศึกษา

เรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าออนไลน์ของผู้บริโภคใน

จังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า รายได้ครอบครัว

ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท 
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 2.ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 4P พบว่า 

โดยรวมระดับความสำคัญของในระดับมาก ด้านที่มีระดับ

ความสำคัญมากท่ีสุด คือ ด้านราคา สอดคล้องกับงานวิจัย

ของชาคริต อ่องทุน และประสพชัย พสุนนน์ ศึกษาเรื่อง

ป ัจจ ัยการตลาดที ่ม ีอ ิทธ ิพลต่อความพึงพอใจด ้าน

เทคโนโลยีในการซื ้อสินค้าและบริการผ่ายเฟสบุ๊ก ของ

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ ผลการศึกษาพบว่า นักศึกษา

มีความพึงพอใจด้านราคาอยู ่ในระดับมาก และด้านที่มี

ระดับความสำคัญน้อยที่สุด คือ ด้านการส่งเสริมการขาย 

3.พฤติกรรมการซื ้อเครื ่องสำอางผ่านเว็บไซต์

เฟสบุ ๊ก พบว่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ส่วนใหญ่ จะซื้อ

ผล ิตภ ัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับแต่งหน้า (Make up) 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพัชราภรณ์ เมธีการย์ ศึกษาเรื่อง

ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของธุรกิจการจำหน่าย

เครื่องสำอางผ่านเฟซบุ๊ก ผลการศึกษาพบว่าส่วนใหญ่ซื้อ

ผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์สำหรับแต่งหน้า ซื้อสินค้าแต่ละ

ครั้ง ต่ำกว่า 500 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของธนาศักด์ิ 

ข่ายกระโทก สิริมา บูรณ์กุศล และกนกกาญจน์ ศรีสุรินทร์ 

ศึกษาเรื ่องพฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้าออนไลน์ของ

ผู ้บร ิโภคในจังหวัดอุบลราชธานี ผลการศึกษาพบว่า 

ค่าใช้จ่ายในการซื ้อสินค้าออนไลน์ต่อครั้งน้อยกว่า 500 

บาท โดยเฉลี่ยใน 1 เดือนจะซื้อสินค้า 5-6 ครั้ง 

4.การเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วน

ประสมทางการตลาด 4P ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อ

เครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กของกลุ่มวัยรุ่น โดยปัจจัย

ส่วนประสมทางการตลาด4P ทั้ง 4 ด้าน มีค่าสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธ์มากทุกด้าน และมีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการซื้อ

เครื่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ๊กของกลุ่มวันรุ ่นมากทุก

ด้านสอดคล้องกับงานวิจัยของพิมพ์พจีส์ ณ เชียงใหม่ 

ศ ึกษาเร ื ่องการศึกษาความไว้วางใจต่อการซื ้อสินค้า

ประเภทเครื่องสำอางผ่านทางเฟซบุ๊ก ผลการศึกษาพบว่า 

มีการยอมรับสมมุติฐานปัจจัยทางด้านส่วนประสมทาง

การตลาด (ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การ

ส่งเสริมการตลาด) มีผลต่อการตัดสินใจซื้อเครื่องสำอาง

เคาน์เตอร์ทางออนไลน์ของผู้หญิงในกรุงเทพมหานคร 

ผลจากการเปรียบเทียบความสัมพันธ์ของปัจจัย     

ส่วนประสมทางการตลาด 4P ที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ

ซื ้อเคร ื ่องสำอางผ่านเว็บไซต์เฟสบุ ๊กของกลุ ่มว ัยรัน 

ผู้ประกอบการควรให้ความสำคัญในปรับปรุงและพัฒนา 

ด้านการส่งเสริมการตลาด เพื ่อสามารถขยายการขาย

สินค้าให้กลุ่มลูกค้าใหม่และธำรงรักษาลูกค้าเดิมให้มีความ

จงรักภักดีต่อผู ้ประกอบการ และสร้างความน่าเชื ่อถือ

ให้กับสินค้าของตนมากย่ิงข้ึน กับ ช่องทางการจัดจำหน่าย 

เพื่อให้ลูกค้ามีช่องทางเลือกการจัดส่งสินค้าที่หลากหลาย 

และให้ล ูกค้าได้ส ินค้าที่สะดวก รวดเร ็ว ทันต่อความ

ต้องการของลูกค้า  เป็นการสนองความพึงพอใจให้แก่

ลูกค้าให้มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี ้เสร็จสมบูรณ์ได้ เพราะได้รับ

ความอนุเคราะห์เก็บรวบรวมข้อมูล รวมทั้งการอำนวย

ความสะดวกด้านต่างๆ  เป็นอย่างดี จากผู ้อำนวยการ

วิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม คณะผู้วิจัย

ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 

 ขอขอบคุณ ประชาชนในอำเภอธาตุพนม ได้ให้

ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถาม ประโยชน์และ

คุณค่าของงานวิจัยฉบับน้ี ผู้วิจัยของมอบแก่ บิดา มารดา 

ผู้อำนวยการวิทยาลัยธาตุพนม มหาวิทยาลัยนครพนม ที่

ได้สั่งสอนอบรมให้ความรู้จากอดีตจนถึงปัจจุบัน ตลอดจน

ผู้มีพระคุณทุกท่าน  
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ร้านสะดวก
ซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น  ในจังหวัดนครพนม ประชากรและกลุ่มตัวอย่างคือ ผู้สูงอายุกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ซื้อสินค้าและบริการร้าน
สะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 400 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ 
ค่าเฉลี่ยและ      ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 56-61 ปี สถานภาพ
สมรส  การศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพรับราชการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 2) พฤติกรรมการ
เลือกซื้อสินค้าและบริการ ความถ่ีในการซื้อสินค้า 1-3 ครั้งต่อสัปดาห์ สินค้าท่ีซื้อบ่อยที่สุดคือเครื่องด่ืม ความสะดวกสบายคือ
เหตุผลที่ใช้บริการ    ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น งบประมาณในการซื้อแต่ละครั้ง 1-300 บาท และกลุ่มอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อ คือตัวเอง            3) ให้ความสำคัญของปัจจัยการตลาดโดยรวมอยู่ในระดับความสำคัญมาก มีค่าเฉลี่ยเทา่กับ 
3.90 และให้ระดับความสำคัญ            ด้านต่าง ๆ ในระดับมากทุกด้าน โดยเรียงลำดับดังนี้ ด้านพนักงานผู้ให้บริการ 
ลักษณะทางกายภาพ ช่องทางการจัดจำหน่าย กระบวนการให้บริการ ผลิตภัณฑ์  ราคา  และการส่งเสริมการตลาดตามลำดับ 
 
คำสำคัญ: พฤติกรรมการซื้อ, ร้านสะดวกซื้อ, เซเว่นอีเลฟเว่น, เบบี้บูมเมอร์ 
 

Abstract 
         The purpose of the research “Purchasing Behavior of Baby Boomer Group at Conveniences Stores  
7-Eleven in Nakhon Phanom Province” The samples used in this research were 400 Baby Boomer Group. 
Questionnaires were used for collecting the data in analyzing data selected percentage to mean and 
standard sampling (S.D.). The results showed that 1) The majority of the samples are female, aged 56-61, 
marital status, bachelor degree study, civil servants, and average monthly income 20,001-30,000 baht. 2)The 
behavior of buying products and services as follows: Frequency of buying 1-3 times per week, the most 
frequently purchased product is a beverage; Convenience is the reason for using the 7-Eleven convenience 
store. The amount budget for each purchase 1-300 baht, and the influential group in making the purchasing 
decision is themselves. 3)The importance of overall marketing mix factors is at a significant level with an 
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average of 3.90 and given various levels of importance at a high level in the order: The Service provider 
staff, Physical evidence, Distribution Channels, Service Process, Product, Price, and Marketing Promotion. 
 
Keywords: Purchasing Behavior, Convenience Store, 7-Eleven, Baby Boomer 
 
1. บทนำ 
ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

ในช ่วงหลายปีท ี ่ผ ่ านมาจะพบว ่า จำนวน
ประชากรผู ้ส ูงอายุที ่ เพิ ่มขึ ้นอย่างรวดเร ็วกลายเป็น
ปรากฏการณ์       ที่เกิดขึ้นในหลายประเทศทั่วโลก การ
เปลี่ยนแปลงของโครงสร้างประชากรในปัจจุบัน กลายเป็น
ประเด็นสำคัญ        ที่นักการตลาดทั่วโลกต้องจับตามอง 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่เกิดขึ้นกับภาคเศรษฐกิจ 
(รติมา คชนันท์, 2561) สำหรับประเทศไทยกระทรวง
สาธารณสุข ได้ระบุว่าจะเข้าสู ่ส ังคมของผู ้สูงอาย ุโดย
สมบูรณ์ภายในปี พ.ศ. 2568 จะต้องเตรียมรับมือกับการ
เปลี ่ยนแปลงที่จะเกิดขึ ้น (บริษัท บางกอกโพสต์ทูเดย์ 
จำกัด (มหาชน),2561) ปัจจุบันโครงสร้างประชากรของ
ประเทศไทยกำลังเข้าส ู ่การเปลี ่ยนแปลง โดยเฉพาะ
สถานการณ์ของประชากรไทยที่อายุหกสิบปีข้ึนไป หรือที่
เรียกว่ากลุ่มผู้สูงอายุนั้น มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 
จากการสำรวจในปี 2562 มีประชากรผู้สูงอายุจำนวน 11 
ล้านคน คิดเป็นร้อยละ 16.73 จากประชากรทั้งหมด 66.5 
ล้านคน (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2562) และมีแนวโน้มจะ
เพิ ่มขึ ้นเป็นร้อยละ 20 ของจำนวนประชากรทั ้งหมด
ภายในปี 2564 ซึ ่งจะส่งผลให้ประเทศไทยเข้าสู ่สังคม
ผู ้ส ูงอายุโดยสมบูรณ์ จากจำนวนผู ้ส ูงอายุที ่ เพิ ่ม ข้ึน
ดังกล่าว ส่งผลต่อภาวะเศรษฐกิจและสังคมโดยรวมของ
ประเทศ โดยเฉพาะผู้ประกอบการที่ต้ังมีการปรับ 
กลยุทธ์เพ่ือให้สอดรับกับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งด้าน 
 
 
ผลิตภัณฑ์ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด 
และด้านราคา ซึ ่งต้องมีความสอดคล้องกับพฤติกรรม              
ของผู้สูงอายุ 

ร้านสะดวกซื้อหรือ Convenience Store เป็น
ร้านค้าที่มีวิธีใกล้ชิดกับประชากรของประเทศไทยตั้งแต่

เด็กจนกระทั่งโตขึ ้น การจับจ่ายซื้อสินค้าของประชากร
ไทย          ในร้านสะดวกซื้อก่อให้เกิดมูลค่าการซื้อขาย
อย่างมหาศาล ตลาดของร้านสะดวกซื้อมีการพัฒนาด้าน
สินค้าและบริการให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้บริโภค
อย่างต่อเนื่อง         ซึ่งเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับการ
ขยายสาขาไปใกล้ชิดในแหล่งชุมชน ในระยะเวลา 10 ปี ที่
ผ่านมาสภาพการแข่งขังในธุรกิจค้าปลีกประเภทร้าน
สะดวกซื้อ พบว่า ร้านค้าปลีกประเภทร้านสะดวกซื้อที่มี
ส่วนแบ่งทางการตลาดอันดับ 1 คือเซเว่นอีเลฟเว่น ซึ่งเป็น
ธุรกิจค้าปลีกขนาดใหญ่ประเภทร้านสะดวกซื้อที ่มีการ
ขยายการเจร ิญเติบโตอย่างต ่อเนื ่องและยังเป็นการ
เจริญเติบโตที่ย่ังยืน สามารถสะสมเงินทุนและองค์ความรู้
ขององค์กรอย่างเป็นระบบ รูปแบบและแนวโน้มของการ
ดำเนินธุรกิจดังกล่าวทำให้เกิดความได้เปรียบการแข่งขัน
ทั้งทางด้านเงินทุน เทคโนโลยี และวิทยาการความรู้ของ
องค์กรที่ยากที่จะมีคู่แข่งรายใดลอกเลียนแบบนำไปสร้าง
ธุรกิจเดียวกันข้ึนมาแข่งขันได้  

ตลาดสินค้าของผู ้สูงอายุเป็นตลาดที่น่าสนใจ
เพราะนับวันจำนวนผู้สูงอายุจะเพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ รวมถึง
ผู ้สูงอายุมักจะต้องอยู ่ตามลำพังเมื ่อลูกหลานออกไป
ทำงาน การเดินทางไปซื ้อส ินค้าที ่ห ้างสรรพสินค้ามี
ระยะทางที่ไกลพอสมควร การตัดสินใจซื้อสินค้าที ่ร้าน
สะดวกซื ้อย่อมก่อให้เกิดความสะดวกสบายมากกว่า 
การศึกษาถึงพฤติกรรมในการซื ้อสินค้าที ่ร้านสะดวกซื้อ
ของผู้สูงอายุกลุ่มเบบี้บูมเมอร์จึงเป็นทางเลือกหน่ึงในการ
นำข้อมูลที ่ได้รับมาปรับให้สามารถนำเสนอสินค้าและ
บริการให้ตรงกับความต้องการของผู้สูงอายุให้มากที่สุด 
เพ่ือให้ผู้สูงอายุเกิดความพึงพอใจสูงสุด 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและ

บริการของผู ้สูงอายุกลุ ่มเบบี้บูมเมอร์ที ่ร ้านสะดวกซื้อ 
เซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดนครพนม 
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2.เพ ื ่ อศ ึ กษาป ั จจ ั ยด ้ านส ่ วนประสมทาง
การตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการ
ของผู ้สูงอายุกลุ ่มเบบี้บูมเมอร์ที ่ร ้านสะดวกซื้อ เซเว่น
อีเลฟเว่น ในจังหวัดนครพนม 

ขอบเขตการวิจัย 
งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 

Research) ที ่ใช ้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-
ended Questionnaire) ท ี ่ประกอบด้วย ข ้อม ูลด ้าน
ประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
และบร ิการ และข้อม ูลด ้านป ัจจ ัยส ่วนประสมทาง
การตลาด เป ็นเคร ื ่องม ือในการเก ็บรวบรวมข้อมูล 
ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั้งน้ี คือกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่
ม ีอายุ 56-74 ปี (ชนาธิป ผลาวรรณ์ และจิรวรรณ ดี
ประเสริฐ, 2556) ที่ซื ้อสินค้าและบริการร้านสะดวกซื้อ 
เซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดนครพนม เนื ่องจากไม่ทราบ
จำนวนประชากรที่แน่นอน          จึงใช้สูตรไม่ทราบ
ขนาดตัวอย่างของ W.G. Cochran (1953 อ้างอิงใน ยุทธ 
ไกยวรรณ์, 2552: 77) โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื ่อนร้อยละ 5 
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2550, หน้า74) ขนาดของตัวอย่าง 
ที ่คำนวณได้ ค ือ 384.16 ตัวอย่าง เพื ่อลดความคาด
เคลื่อนของข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างที่สำหรับการ
วิจัยครั้งน้ีจำนวน 400 คน ข้ันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตาเพื่อให้ได้ตัวแทนโควตาของแต่
ละอำเภอ จังหวัดนครพนมมีจำนวน 12 อำเภอ จะได้
จำนวนกลุ่มตัวอย่างอำเภอละ 34 คน และใช้วิธีเลือกกลุ่ม
ตัวอย่าง      แบบเจาะจง คือกลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 56-74 
ปี ที ่มาซื ้อส ินค้าและบริการในร้านสะดวกซื ้อ 7-11 
ทั้งหมด 42 สาขาในจังหวัดนครพนม 

นิยามศัพท์เฉพาะ 
1. พฤติกรรมการซื ้อของผู ้บร ิโภค หมายถึง 

พฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคขึ้นสุดท้ายที่ซื้อสินค้าและ
บริการไปเพื ่อกินเองใช้เอง หรือเพื ่อกินหรือใช้ภาย             
ในครัวเรือน ผู้บริโภคทุกคนที่ซื้อสินค้าและบริการไปเพ่ือ
วัตถุประสงค์เช ่นว่านี ้รวมกันเร ียกว่าตลาดผู ้บร ิโภค 
ผ ู ้บร ิโภคทั ่วโลกนั ้น ม ีความแตกต่างก ันในลักษณะ
ประชากรอยู่หลายประเด็น เช่น ในเรื่องของอายุ รายได้ 

ระดับการศึกษา ศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี ค่านิยม 
และรสนิยม เป็นต้น ทำให้พฤติกรรมการกินการใช้ การซือ้ 
และความรู้สึกนึกคิดของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน
ออกไป ทำให้มีการซื้อการบริโภคสินค้าและบริการหลาย 
ๆ ชนิดที่แตกต่างกันออกไป นอกจากลักษณะประชากร
ดังกล่าวแล้ว ยังมีปัจจัยอื ่น ๆ อีกที ่ทำให้มีการบริโภค
แตกต่างกัน 

2. ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Stores) เป็น
ร้านค้าปลีกขนาดกลางที่จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่
จำเป็นต่อชีวิตประจำวัน รวมทั้งจำหน่ายอาหาร และ
เครื ่องดื ่มต่าง ๆ เช่น อาหารสำเร็จรูปและขนมต่าง ๆ          
ที ่ร ับประทานได้เร็ว สะดวก และสะอาด โดยตั ้งอยู ่ใน
แหล่งชุมชนที่พักอาศัย อีกทั้งเปิดให้บริการทุกวัน มีเวลา
เปิดทำการนาน และหลายแห่งเปิดให้บริการตลอด 24 
ชั ่วโมง         เน้นความสะดวกรวดเร็วในการซื ้อ โดย
ส ินค ้าท ี ่ จำหน ่าย   ส ่วนใหญ ่ เป ็นส ินค ้าสะดวกซื้อ 
(Convenience goods) 

3. เซเว่นอีเลฟเว่น เป็นร ้านสะดวกซื ้อที ่จัด
จำหน่าย สินค้าอุปโภคบริโภค และการให้บริการต่าง ๆ 
สินค้าที่ทาง เซเว่นอีเลฟเว่น นำมาจำหน่ายนั้นก็จะเป็น
สินค้าอุปโภคบริโภคต่าง ๆ จุดเด่นของที่นี ่คงจะเป็นใน
เรื่องของการจัดเรียงสินค้าให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายโดยจะ
เน้นอาหารและเครื่องด่ืมเป็นหลัก อีกท้ังเวลาของการเปิด
ให้บริการที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมงจึงสนองความต้องการ       
ของกลุ่มผู้บริโภคได้เป็นอย่างดี 

4. เบบี้บูมเมอร์ (BabyBoomers) เป็นกลุ่มคน
ที่เกิด ในช่วงระหว่างปี ค.ศ. 1946 จนถึงปี ค.ศ. 1964 
ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นยุคที่มีปรากฏการณ์เด็ก
เกิดใหม่เป็นจำนวนมาก เร ียกว่ายุค Baby Boomers 
ประชากรกลุ่มนี้เติบโตในยุคที่สังคมมีการพัฒนา คุณค่า
ของคน       ในยุคเบบี้บูมเมอร์คือ มีความเป็นปัจเจก
บุคคลกล้าแสดงออกและมองโลกในแง่ดี เป็นกลุ่มคนที่
ขยันขันแข็ง รับผิดชอบต่อครอบครัวมีความเป็นผู ้นำ
พฤติกรรมการบริโภคของเบบี้บูมเมอร์ ปัจจุบันเป็นกลุ่ม
ผู้บริโภคที่มีขนาดใหญ่มีกำลังซื้อ เน่ืองจากมีประสบการณ์
ชีวิตสูงจึงฉลาดซื้อ ฉลาดใช้ สินค้าที่ซื้อจะต้องคุ้มค่าเงิน 
ใช้เหตุผลในการซื้อมากกว่าอารมณ์ไม่ชอบความยุ ่งยาก
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ซับซ้อนมีการศึกษาข้อมูลก่อนซื ้อ  เช ่นหาข้อมูลจาก
อินเตอร์เน็ตส่วนใหญ่มีความกังวลด้านสุขภาพ และสนใจ
สินค้าด้านความสวยความงาม ชะลอวัยแต่ไม่ต้องการให้
ใช้คำว่ารุ่นใหญ่ วัยทอง วัยเกษียณ  
(ชนาธิป ผลาวรรณ์ และจิรวรรณ ดีประเสริฐ, 2556) 
 
2. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

ชนาธิป ผลาวรรณ์ และจิรวรรณ ดีประเสริฐ 
(2556) ได้ทำการศึกษา เรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าและ
บริการของกลุ ่มเบบี ้บูมเมอร์ที ่ร ้านสะดวกซื ้อในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ 
48-52 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี 
เป็นพนักงานเอกชนมีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท อาศัยอยู่ทาวน์เฮาส์ การวิเคราะห์ข้อมูลด้าน
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่
ร้านสะดวกซื้อ พบว่าร้านสะดวกซื้อ ที่กลุ่มตัวอย่างส่วน
ใหญ่ใช้บริการ คือร้านเซเว่นอีเลฟเว่น ความถี่ที่ซื้อสินค้า
เฉลี่ยต่อสัปดาห์คือ  1-3 ครั้ง ช่วงเวลาที่ใช้บริการที่ร้าน
สะดวกซื้อเป็นประจำคือช่วงเวลา 18.01 น. - 22.00 น. 
ใช้เวลาในการเลือกซื้อสินค้า 5-10 นาที ค่าใช้จ่ายที่ซื้อ
สินค้าโดยเฉลี่ยในแต่ละครั้งคือ 101-200 บาท สินค้าท่ีซื้อ
บ่อยที่สุด คือ สินค้าประเภทเครื ่องดื ่ม 2) ปัจจัยส่วน
ประสมการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ราคาช่องทางการจัด
จำหน่าย การส่งเสริมการตลาด บุคลากร กระบวนการ
และลักษณะทางกายภาพมีผลต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อ
สินค้าและบริการของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ร้านสะดวกซื้อใน
เขตกรุงเทพมหานครอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 

วราภรณ์ ลิ้มเปรมวัฒนา (2558) ได้ทำการศึกษา
เรื่อง การวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่มีผลต่อพฤติกรรม
การใช ้จ ่ายของผ ู ้ส ูงอาย ุในเขตกร ุงเทพมหานครมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์องค์ประกอบปัจจัยที่
ม ีผลต ่อพฤต ิกรรมการใช ้จ ่ ายของผ ู ้ส ูงอาย ุ ในเขต
กรุงเทพมหานคร โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือใน       
การว ิจ ัย  กล ุ ่มต ัวอย ่างในการว ิจ ัย 400 ต ัวอย ่าง 
ผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่า พฤติกรรมการใช้จ่ายของ
ผู้สูงอายุจะไปซื้อของคนเดียวมากที่สุด ผู้มีอิทธิพลต่อการ
ใช้จ ่ายและ        การตัดสินใจซื ้อส ินค้า คือ ตัวของ

ผู้สูงอายุเอง มีวิธีการชำระสินค้าด้วยเงินสด ได้รับข้อมูล
ข่าวสารเกี่ยวกับสินค้าจาก       สื่อหนังสือพิมพ์ ความถ่ี
ในการซื้อสินค้า และบริการ          ในช่วงหน่ึงปีที่ผ่านมา 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง          เมื่อพิจารณาเป็น
รายข้อ พบว่า ความถี ่ในการซื ้อสามอันดับแรกคือ ซื้อ
อาหารและเครื่องใช้ภายในบ้านมากที่สุด รองลงมาคือ 
ของใช้ส่วนตัว เช่น สบู่ ยาสีฟัน และเสื้อผ้าสำเร็จรูปเครือ่ง
แต่งกายตามลำดับ องค ์ประกอบปัจจัย          ด้าน
พฤติกรรมการใช้จ ่ายของผู ้ส ูงอาย ุประกอบไปด้วย        
กลุ่มที่ 1 สินค้าประดับยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้า กลุ่มที่ 2 
ส ินค ้า เคร ื ่ องสำอาง กล ุ ่มที่3 การท ่อง เท ี ่ ยวและ                       
การร ักษาพยาบาล กลุ ่มที ่ 4 สินค้าที ่เก ี ่ยวกับของใช้
ส่วนตัวและเครื่องใช้ภายในบ้าน 

กรกมล จันทรพักตร์ (2560) ได้ทำการศึกษา
เรื่อง พฤติกรรมการซื้อสินค้าท่ีร้านสะดวกซื้อของผู้สูงอายุ        
ในกรุงเทพมหานคร  ซึ่งกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยนี้มี 100 
คน ผลการวิจัยพบว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีอายุ 60-64 ปี 
คิดเป็นร้อยละ 60-64 ปี คิดเป็นร้อยละ 52.00 อายุ 70 ปี
ขึ ้นไป ร้อยละ 28.0 และอายุ 65-69 ปี ร้อยละ 20.00 
สถานภาพส่วนใหญ่สมรส คิดเป็นร้อยละ 70.00 อาชีพ
ส่วนใหญ่ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว คิดเป็นร้อยละ 37.00 และ
แม่บ้าน/พ่อบ้าน หรือไม่ได้ประกอบการอาชีพ คิดเป็นร้อย
ละ 28.00 พักอาศัยกับครอบครัว คิดเป็นร้อยละ 94.00 
รายได้ต่อเดือน 5,001-10,000 บาทและ 10,000 บาทข้ึน
ไปในสัดส่วนที่เท่ากัน ร้อยละ 32.00 และรายได้ต่ำกว่า 
5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 31.00 แหล่งที่มาของรายได้
คือมาจากการทำงาน คิดเป็นร้อยละ 58.00 ส่วนใหญ่ใช้
บริการที่                  ร้านเซเว่นอีเลฟเว่น นิยมซื้อสินค้า
ประเภทเครื่องดื่ม               โดยค่าใช้จ่ายเฉลี่ยต่อครั้ง
ประมาณ 100-200 บาท มักเข้าไปใช้บริการ  ทุกวันช่วง
เช้าไม่เกิน 08.00 น. และความถ่ีในการใช้บริการประมาณ 
1-2 ครั้งต่อสัปดาห์ ด้านความต้องการสินค้าต่าง ๆ ในร้าน
สะดวกซื้อ ต้องการให้มีสินค้าหลากหลาย และเป็นสินค้า
เพ ื ่อส ุขภาพ ด้านราคาไม ่ส่ งผลต่อการตัดส ินใจซื้อ
เนื่องจากต้องการได้รับความสะดวกเป็นสำคัญ พนักงาน
ขายควรให้คำแนะนำเรื่องสินค้าหรือโปรโมชั่นต่าง ๆ และ
ไม่ควรมีความซับซ้อน ร้านสะดวกซื้อควรสะอาดและมี
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แสงสว่างอย่างเพียงพอ ความชัดเจนของป้ายต่าง ๆ และสี
ควรโดดเด่นสะดุดตา ปัญหาและอุปสรรคคือการมองเห็น 
และการได้ยิน ซึ่งควรปรับปรุงทั้งด้านขนาดของตัวอักษร 
สีของป้าย เส ียงที ่พนักงานใช้พูดกับผู ้ส ูงอายุเพื ่อให้
คำแนะนำต่าง ๆ ควรมีเสียงดังพอให้ผู้สูงอายุได้ยิน รวมไป
ถึงการพัฒนารูปแบบการให้บริการให้สามารถโทรสั่งสินคา้
ก่อนแล้วจึงมารับสินค้าท่ีร้านสาขาได้ 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

งานวิจัยชิ้นนี้เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
Research) ที ่ใช ้แบบสอบถามแบบปลายปิด (Close-
ended Questionnaire) ท ี ่ประกอบด ้วยข ้อม ูลด ้าน
ประชากรศาสตร์ ข้อมูลด้านพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
และบร ิการ และข้อม ูลด ้านป ัจจ ัยส ่วนประสมทาง
การตลาด เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล 

3.1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 
     1. ตัวแปรอิสระ (Independent Variable)

ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ         
การสมรส ระดับการศึกษา รายได้เฉลี ่ยต่อเดือน และ
อาชีพ ปัจจัยประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้าน
การส่งเสริม   ทางการตลาด ด้านกระบวนการ ด้านบุคคล 
และปัจจัย       ด้านลักษณะทางกายภาพ 

     2. ตัวแปรตาม (Dependent Variable) คอื 
พฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการของกลุ่มเบบี้บูมเมอร์        
ที่ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดนครพนม 

3.2  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
      ประชากรที่ใช้ในการศึกษาในครั ้งนี ้ คือ           

กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่มีอายุ  56-74 ปี (ชนาธิป และจิรวร
รณ, 2556) ซื ้อสินค้าและบริการร้านสะดวกซื้อเซเว่น
อีเลฟเว่น ในจังหวัดนครพนม เนื่องจากไม่ทราบจำนวน
ประชากร         ที ่แน่นอน จึงใช ้ส ูตรไม่ทราบขนาด
ตัวอย ่างของ W.G. Cochran (1953 อ ้างอ ิงใน ย ุทธ 
ไกยวรรณ์, 2552: 77) โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่น
ร้อยละ 95 และระดับค่าความคลาดเคลื ่อนร้อยละ 5 
(กัลยา วาณิชย์บัญชา, 2549, หน้า74) ขนาดของตัวอย่าง
ที ่คำนวณได้ ค ือ 384.16 ตัวอย่าง เพื ่อลดความคาด

เคลื่อนของข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้กลุ่มตัวอย่างที่สำหรับการ
วิจัยครั้งน้ีจำนวน 400 คน ข้ันตอนการสุ่มกลุ่มตัวอย่างใช้
วิธีสุ่มตัวอย่างแบบโควตาเพื่อให้ได้ตัวแทนโควตาของแต่
ละเขต จังหวัดนครพนมมีจำนวน 12 อำเภอ จะได้จำนวน
กลุ ่มตัวอย่างอำเภอละ 34 คน และใช้วิธ ีเล ือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง คือ กลุ่มผู้บริโภคที่มีอายุ 56 -74 ปี 
ที่มาซื้อสินค้าและบริการในร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น 
ทั้งหมด 42 สาขาในจังหวัดนครพนม (บริษัท ซีพี ออลล์ 
จำกัด (มหาชน), 2563. ออนไลน์) 

3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  
     เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเพ่ือ

การวิจัยในครั้งนี้ คือแบบสอบถามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นจาก
การทบทวนแนวคิดทฤษฎีงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนด
แบบสอบถามให้สอดคล้องกับตัวแปรแต่ละตัวตามกรอบ
แนวคิดที ่ใช ้ในการวิจ ัยเป็นแบบสอบถามที ่ผ ่านการ
พิจารณาแก้ไขปรับปรุงจากผู้เชี่ยวชาญแล้วไปทดลองใช้ 
(Try out) กับกลุ ่มตัวอย่างที ่มีล ักษณะคล้ายคลึงกับ
ประชากรที่ต้องการศึกษา จำนวน 40 คน ซึ่งผู้วิจัยไม่ได้
นำมาเป็นประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เพ่ือทดสอบค่า
อำนาจจำแนก (Discrimination) และค่าความเชื ่อมั่น
(Reliability) แบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วน
ประมาณค ่า (Rating Scale) ค ่าความเช ื ่อม ั ่นของ
แบบสอบถามส ัมประส ิทธ ิ ์สหส ัมพันธ ์ เท ่าก ับ 0.94 
(ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2555, หน้า 419)  โดยแบบสอบถาม 
แบ่งเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 : แบบสอบถามที่เกี่ยวกับข้อมูลทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพการ
สมรส ระดับการศึกษา อาชีพ คำถามเป็นลักษณะคำถาม
ปลายปิด 

ส่วนที่ 2 : แบบสอบถามเกี ่ยวกับพฤติกรรม         
ของผู้บริโภคกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ในการซื้อสินค้าและบริการ
ร้านสะดวกซื้อ 7-11  

ส ่วนท ี ่  3 :  แบบสอบถามเก ี ่ ยวก ับป ัจจัย                    
ส ่วนประสมทางการตลาด ประกอบด้วย ปัจจัยทาง           
ด้านผลิตภัณฑ์ ปัจจัยทางด้านราคา ปัจจัยทางด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ปัจจัยทางด้านส่งเสริมการตลาด 
ปัจจัย ด้านกระบวนการ ปัจจัยด้านบุคคล และปัจจัยด้าน



358 
 

ลักษณะทางกายภาพ โดยข้อคำถามเป็นแบบคำถามแบบ
ปลายปิด ซึ ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) 5 ระดับ 

3.4  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยใช้

สถิติเชิงพรรณนาเป็นสถิติที่ใช้ในการสรุปหรือบรรยาย
คุณลักษณะของกลุ ่มตัวอย่าง เพื ่ออธิบายลักษณะของ
ข้อมูลทั่วไปที่ได้มาจากการเก็บรวบรวมจากแบบสอบถาม        
โดยนำเสนอลักษณะของข้อมูลต่าง ๆ ได้แก่ ค่าความถ่ี         
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เป็นการ
สร้างแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating 
Scale) โดยแบ่งเป็น 5 ระดับและมีเกณฑ์การให้คะแนน 5 
ระดับ สำหรับเกณฑ์การแปรค่าเฉลี่ยได้กำหนดน้ำหนัก
คะแนนในการแบ่งช ่วงชั ้น 5 ระดับเท่า ๆ กัน ดังน้ี        
(กัลยา วานิชย์บัญชา, 2550) น้ำหนักคะแนน 4.21 - 5.00 
ความสำคัญมากที่สุด, 3.41 – 4.20 ความสำคัญมาก,   
2.61 – 3.40 ความสำค ัญปานกลาง , 1.81 – 2.60  
ความสำคัญน้อยและ 1.00 – 1.80 ความสำคัญน้อยที่สุด 
 
4. ผลการวิจัย 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของของผู ้สูงอายุกลุ่มเบ
บี้บูมเมอร์ที ่ร ้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น  ในจังหวัด

นครพนม พบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
จำนวน 289 คน คิดเป็นร ้อยละ 72.50 อายุ 56 -61 
จำนวน 225 คน คิดเป็นร้อยละ 56.25 สถานภาพสมรส
จำนวน 267 คน คิดเป็น ร้อยละ 66.75 การศึกษาระดับ
ปร ิญญาตร ีจำนวน 189 คน ค ิดเป ็นร ้อยละ 47.25 
ประกอบอาชีพรับราชการจำนวน 174 คน คิดเป็นร้อยละ 
43.33 และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001 – 30,000 บาท 
จำนวน 162 คน คิดเป็นร้อยละ 40.50 

ตอนที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับพฤติกรรม
การเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุกลุ่มเบบี ้บูม
เมอร์ พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
และบริการ ดังนี ้ ความถี ่ในการซื ้อสินค้า 1-3 ครั ้งต่อ 
จำนวน 247 คน คิดเป็นร้อยละ 61.75 เครื่องด่ืมคือสินค้า
ที ่ซื ้อบ่อยที่สุด จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 
ความสะดวกสบาย คือเหตุผลที่ใช้บริการร้านสะดวกซื้อ
เซเว่นอีเลฟเว่น จำนวน 141 คิดเป็นร ้อยละ 35.25  
งบประมาณในการซื้อแต่ละครั้ง 1-300 บาท จำนวน 261 
คน คิดเป็นร้อยละ62.25 และกลุ่มอิทธิพลในการตัดสินใจ
ซื้อ คือตัวเอง จำนวน 287 คนคิดเป็นร้อยละ 71.75 
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ตอนที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยด้านส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
และบริการของผู้สูงอายุกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ร้านสะดวกซื้อ 

เซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดนครพนม การนำเสนอการ
วิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง ในการศึกษาจำนวน 400 
ตัวอย่าง สรุปได้ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 การสรุปภาพรวมการให้ความสำคัญของปัจจัยการตลาดที่มีต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้สูงอายุ  

  กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ร้านสะดวกซื้อ เซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดนครพนม 
 
     ข้อ   ระดับความสำคัญของปัจจัยการตลาด               X        S.D.   แปลผล           อันดับ           
     1.  ด้านผลิตภัณฑ์     3.89       0.681     มาก    5 
     2. ด้านราคา        3.71           0.664     มาก     6 
     3. ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย    4.01       0.791     มาก    3 
     4. ด้านการส่งเสริมการตลาด     3.62       0.658     มาก    7 
     5. ด้านพนักงานผู้ให้บริการ    4.09       0.771     มาก    1 
     6. ด้านกระบวนการให้บริการ    3.92       0.721     มาก    4 
     7. ด้านลักษณะทางกายภาพ      4.03       0.703     มาก    2 
     ระดับความสำคัญของปัจจัยทางการตลาดโดยรวม  3.90       0.712     มาก 

 
จากตารางท ี ่  1 พบว ่ ากล ุ ่ มต ั วอย ่ า ง ให้

ความสำคัญของปัจจัยการตลาดโดยรวมอยู ่ในระดับ
ความสำคัญมาก          มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.90 และให้
ระดับความสำคัญด้านต่าง ๆในระดับมากทุกด้านโดย
เรียงลำดับดังน้ี ด้านพนักงาน        ผู้ให้บริการ  ลักษณะ
ทางกายภาพ  ช่องทางการจัดจำหน่าย กระบวนการ
ให้บริการ ผลิตภัณฑ์  ราคา  และการส่งเสริมการตลาด 
โดยมีค ่าเฉลี ่ยเท่ากับ 4.09 4.03 4.01 3.92 3.89 3.71 
และ 3.62 ตามลำดับ 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลการวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้า
และบริการของผู้สูงอายุกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ที่ร้านสะดวกซื้อ
เซเว่นอีเลฟเว่น ในจังหวัดนครพนม สามารถอภิปราย
ผลได้ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยด้านประชากรศาสตร์ 
    กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ         

56-61 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญาตรี
ประกอบอาชีพรับราชการ และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน  
 

20,001 – 30,000 บาท สอดคล้องกับงานวิจัยของชนาธิป 
ผลาวรรณ์ และจิรวรรณ ดีประเสริฐ ได้ศึกษาพฤติกรรม
การซื ้อสินค้าและบริการของกลุ ่มเบบี ้บ ูมเมอร์ที ่ร ้าน
สะดวกซื ้อในเขตกร ุงเทพมหานคร ผลงานวิจ ัยด ้าน
ประชากรศาสตร์พบว่า ผู้บริโภคส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มี
อายุ 48-52 ปี มีสถานภาพสมรส การศึกษาระดับปริญญา
ตรี เป็นพนักงานเอกชนมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 20,001-
30,000 บาท อาศัยอยู่ทาวน์เฮาส์ 

2. ผลการวิจัยด้านพฤติกรรมการบริโภค 
    พฤติกรรมการเลือกซื ้อสินค้าและบริการ 

ดังน้ี ความถ่ีในการซื้อสินค้า 1-3 ครั้งต่อ จำนวน 247 คน 
คิดเป็นร้อยละ 61.75 เครื่องดื่มคือสินค้าที่ซื้อบ่อยที่สุด 
จำนวน 105 คน คิดเป็นร้อยละ 26.25 ความสะดวกสบาย
คือเหตุผลที ่ใช้บริการร้านสะดวกซื ้อเซเว่นอีเลฟเว่น 
จำนวน 141 คน      คิดเป็นร้อยละ 35.25  งบประมาณ
ในการซื้อแต่ละครั้ง        1-300 บาท จำนวน 261 คน 
คิดเป็นร้อยละ 62.25          และกลุ่มอิทธิพลในการ
ตัดสินใจซื้อ คือตัวเอง จำนวน        287 คน คิดเป็นร้อย
ละ 71.75  สอดคล้องกับงานวิจ ัยของกรกมล จันทร์
พักตร์, ศรีไพร ศักด์ิรุ่งพงศากุล และจิรวุฒิ  
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หลอมประโคน ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื ้อสินค้าที ่ร ้าน
สะดวกซื้อของผู้สูงอายุในกรุงเทพมหานคร ผลงานวิจัย
ด้านพฤติกรรมการซื ้อส ินค้าในร้านสะดวกซื้อ พบว่า
ประเภทของสินค้าที ่นิยมซื ้อมากที ่สุดได้แก่ กลุ ่มของ
เครื่องด่ืม ค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการใช้บริการที่ร้านสะดวกซื้อ
ประมาณ 100-200 บาทต่อครั้ง ช่วงเวลาในการเข้าไปซื้อ
สินค้าที่ร้านสะดวกซื้อได้แก่ช่วงเช้า ๆ ไม่ เกิน 8.00 น. 
และเป็นช่วงเย็นตั้งแต่ 17.00 น. เป็นไปต้นถึงประมาณ 
20.00 น. ความถี ่ในการใช้บริการที่ร้านสะดวกซื้อส่วน
ใหญ่เข้าไปใช้บริการทุกวัน  

3. ผลการวิจัยด้านส่วนประสมทางการตลาด 
    กล ุ ่มต ัวอย ่างให ้ความสำค ัญของปัจจัย

การตลาดโดยรวมอยู่ในระดับความสำคัญมาก มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.90 และให้ระดับความสำคัญด้านต่าง ๆ ใน
ระดับมากทุกด้านโดยเรียงลำดับดังน้ี     

ด้านพนักงานผู้ให้บริการ กลุ ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.09 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ 3 ลำดับพบว่า ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ
พนักงานมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รองลงมาคือ 
พนักงานมีความซื่อสัตย์วางใจได้ เช่น การรับ การทอนเงิน 
เป็นต้น และพนักงานมีความกระตือรือร้น เต็มใจให้บริการ 
ตามลำดับ สอดคล้องกับชนาธิป ผลาวรรณ์ และจิรวรรณ         
ดีประเสริฐ ได้ศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินค้าและบริการ
ของกล ุ ่ ม เบบ ี ้ บ ู ม เมอร ์ท ี ่ ร ้ า นสะดวกซ ื ้ อ ใ น เ ขต
กรุงเทพมหานคร กลุ่มตัวอย่างให้ความสำคัญมากที่สุดใน
เรื่องพนักงานให้บริการรวดเร็วและถูกต้อง และในเรื่อง
พนักงานมีความสุภาพและเอาใจใส่ลูกค้าท้ังน้ี อ า จ
เป็นเพราะผู ้บริโภคต้องการการบริการที ่สอดคล้องกับ
รูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบัน 

ด้านลักษณะทางกายภาพ กลุ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.03 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ 3 ลำดับพบว่าให้ความสำคัญมากที่สุด คือ
ภายในร้านมีการจัดวางสินค้าอย่างเป็นหมวดหมู่ การจัด
วางสวยงามเป็นระเบียบ สะดวกต่อการหาและหยิบสินค้า
อยู่        ในระดับมาก รองลงมาคือสภาพร้านมีความ
สะอาดเป็นระเบียบ และรูปแบบการตกแต่งร้านมีความ
สวยงาม ทันสมัยตามลำดับ สอดคล้องกับแนวคิดของ ชัย

สมพล ชาวประเสริฐ (2553) ลักษณะทางกายภาพเป็นสิ่ง
ที่ลูกค้าใช้เป็นเครื่องหมายแทนคุณภาพของการให้บริการ 
กล่าวคือลูกค้าจะอาศัยสิ่งแวดล้อมทางกายภาพเป็นปัจจัย
หน่ึงในการเลือกใช้บริการ 

    ด ้านช ่องทางการจ ัดจำหน ่าย กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.01 
เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 3 ลำดับพบว่าให้ความสำคัญมาก
ที่สุด คือพ้ืนที่จอดรถเพียงพอและสะดวกอยู่ในระดับมาก 
รองลงมาคือสถานที่ตั ้งสามารถมองเห็นได้ง่าย และมี
ระบบการร ักษาความปลอดภัยเพ ียงพอตามลำดับ 
สอดคล้องกับงานวิจัยของธนาพงษ์ ยอดจันทร์ (2550) ท่ี
ศ ึกษาเปร ียบเท ียบส ่วนประสมทางการตลาดและ
พฤติกรรมผู้บริโภค พบว่า กลุ่มตัวอย่างเห็นด้วยในระดับ
มากเรื่องทำเลที่ตั้งมีความสะดวกต่อการใช้บริการทั้งน้ี
อาจเป็นเพราะรูปแบบการดำเนินชีวิตในปัจจุบันที่ม ีแต่
ความเร่งรีบ ผู้บริโภคต้องการความสะดวกรวดเร็ว 

    ด้านกระบวนการให้บริการ กลุ่มตัวอย่าง
ให้ความสำคัญอยู ่ในระดับมาก มีค ่าเฉลี ่ย 3.92 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ 3 ลำดับพบว่าให้ความสำคัญมาก
ที่สุดคือ          การคิดเงินค่าสินค้าและบริการได้อย่าง
ถูกต้อง รองลงมาคือระบบการจัดคิวชำระเงิน และจำนวน
และความถูกต้องของสินค้าท่ีซื้อ ตามลำดับ  

    ด ้ านผล ิตภ ัณฑ ์  กล ุ ่ มต ั วอย ่ า ง ให้
ความสำคัญอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.89 เมื่อพิจารณา
เป็นรายข้อ 3 ลำดับ พบว่า ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ 
สินค้ามีคุณภาพ         ได้มาตรฐาน รองลงมา คือ สินค้ามี
ความหลากหลายประเภท หลายยี่ห้อ และมีบริการเสริม
อื ่น ๆ เช ่น ร ับชำระค่าน้ำ ค ่าไฟ เป็นต้น ตามลำดับ 
สอดคล้องกับ กาญจนา ยงค์เจริญชัย (2554) ที ่ศึกษา
ปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจซื ้อสินค้าและบริการของ
ผ ู ้บร ิโภคร้านเซเว ่นอ ีเลฟเว ่นในโรงพยาบาลในเขต
กรุงเทพมหานครในด้านผลิตภัณฑ์ กลุ ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญกับความหลากหลายของสินค้า และด้าน
สินค้ามีคุณภาพและสดใหม่อยู่เสมอ 

    ด้านราคา กลุ ่มตัวอย่างให้ความสำคัญ
อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.71 เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ 
3 ลำดับพบว่า ให้ความสำคัญมากที่สุด คือ ราคาสินค้ามี           
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ความเหมาะสมกับคุณภาพ รองลงมาคือ มีป้ายแสดงราคา
สินค้าชัดเจน และราคาสินค้ามีความคงที่ ไม่ปรับราคา
บ่อยตามลำดับ สอดคล้องกับ สอดคล้องกาญจนา ยงค์
เจริญชัย (2554) ได้ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าและบริการของผู ้บร ิโภคร้านเซเว่นอีเลฟเว่นใน
โรงพยาบาลในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่าด้านราคา กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสำคัญกับสินค้ามีป้ายบอกราคาชัดเจน
และราคาสินค้าเหมาะสมกับคุณภาพ ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะ
กลุ ่มตัวอย่างมีการเปรียบเทียบราคาสินค้ากับคุณภาพ
ก่อนที่จะตัดสินใจซื้อ 

    ด้านการส่งเสริมการตลาด กลุ่มตัวอย่าง       
ให้ความสำคัญอยู ่ในระดับมาก มีค ่าเฉลี ่ย 3.62 เมื่อ
พิจารณาเป็นรายข้อ 3 ลำดับ พบว่า ให้ความสำคัญมาก
ที่สุด คือ  การลดราคาสินค้าภายในร้านตามโอกาสต่าง ๆ 
รองลงมาคือ มีการโฆษณาทางสื่อต่าง ๆ อย่างเพียงพอ
และมีความน่าสนใจ และมีการแจกของสมนาคุณแก่ลูกค้า
ตามลำดับ สอดคล้องกับ พงษ์ ชัยชนะวิจิตร และคณะ 
( 2 5 5 2 )  ไ ด ้ ศ ึ ก ษ า  Lifestyle ข อ ง ก ล ุ ่ ม  Baby 
boomers พบว่า กลุ่มเบบี้บูมเมอร์ให้ความสำคัญในเรื่อง
การลดราคา และนิยมดูโทรทัศน์ 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 
  1.1 ด้านพนักงาน ผู ้ให้บริการพนักงาน

เป็นสิ ่งสำคัญที ่จะช่วยในการตัดสินใจซื ้อ เนื ่องจาก
ผู้สูงอายุต้องการคำแนะนำการช่วยหาสินค้า เน่ืองจากร้าน
สะดวกซื ้อในปัจจุบันมีพื ้นที ่จำกัด ดังนั ้นจึงต้องการ
พนักงานมาช่วยในการบริการในบางครั้งที่มีการเข้าไปซื้อ
สินค้า หากได้รับการดูแลและให้บริการที่ดี ย่อมจะส่งผล
ให้ผู้สูงอายุเป็นลูกค้าประจำและลูกค้าที่จงรักภักดีได้ การ
ให้บร ิการเสริมในร้านค้าสะดวกซื ้อเพื ่ออำนวยความ
สะดวกให้กับผู้สูงอายุ เช่น รถเข็น ที่น่ังพัก จุดรับฝากของ 
ควรให้ความสำคัญ เนื่องจากผู้สูงอายุ ส่วนใหญ่เข้ามาใช้
บร ิการประจำ และหากการเลือกซื ้อส ินค้าเกิดความ
สะดวกสบาย ย่อมทำให้ผู ้สูงอายุอยากเข้ามาใช้บริการ
บ่อย ๆ 

   1.2 ด ้านล ักษณะทางกายภาพ ส ิ ่งที่
ผู้ประกอบการควรคำนึงนอกเหนือจากประเด็นดังกล่าว 
คือคำนึงถึงความปลอดภัยของลูกค้ากลุ ่มนี ้เนื ่องจาก 
ผู้สูงอายุมีปัญหาเรื่องสายตา และการเดิน หากพ้ืนมีความ
สะอาด ไม่ลื ่น ไม่มีของวางเกะกะ ย่อมก่อให้เกิดความ
ปลอดภัยและความสะดวก แสงสว่างที่มีอย่างเพียงพอจะ
ส่งผลการมองเห็น หรือแม้แต่สีที่ใช้กับสินค้าของผู้สูงอายุ
ควรโดดเด่นสะดุดตา มองเห็นได้ง่าย การออกแบบป้าย
หรือการสลากของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับผู้สูงอายุจึงควรให้
ความสำคัญกับเรื่องน้ีเป็นอย่างย่ิง 

   1.3 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  
ร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลฟเว่น ส่วนใหญ่อยู่ในแหล่งชุมชน 
บางสาขาไม่สะดวกในเรื่องพื ้นที ่จอดรถเนื ่องจากอยู่ใน
แหล่งชุมชนจึงทำให้ผู ้บริโภคกลุ่มดังกล่าวอาจไม่ได้รับ
ความสะดวกสบายมาก แต่ด้วยพฤติกรรมของผู้สูงอายุ
มักจะซื้อสินค้าในช่วงเช้า ช่วงเวลาดังกล่าวความหนาแน่น
ของลูกค้าค่อนข้างน้อยจึงไม่มีผลกระทบมากเท่าไหร่นัก  

  1.4 ด้านกระบวนการให้บริการ การ
เพิ ่มรูปแบบการบริการใหม่ ๆ เช่น การโทรศัพท์สั่งซื้อ 
การขายสินค้า Online สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุ เพ่ือเป็นการ
เพ่ิมความสะดวกให้กับผู้สูงอายุ แล้วจึงมารับสินค้ายังร้าน
สะดวกซื้อใกล้บ้าน การให้บริการที่รวดเร็ว ไม่ต้องรอคอย
นานเป็นสิ่งที่ผู้สูงอายุต้องการ เนื่องจากการยืนรอคอย
นาน ๆ ส่งผลต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ การชำระค่าสินค้า
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ควรตระหนักว่า การให้คำแนะนำ
เรื่องโปรโมชั่น         การแจ้งราคาสินค้า ควรให้เสียงให้มี
ความดังมากกว่ากับลูกค้าในวัยปกติ เนื่องจากผู้สูงอายุ
บางกลุ่มมีปัญหากับ          การได้ยิน เป็นต้น  

  1.5 ด้านผลิตภัณฑ์ด้านสินค้า การนำสินค้าเข้า
มาจำหน่าย ควรคำนึงถึงที ่เหมาะสมกับสุขภาพของ
ผ ู ้ส ูงอาย ุและความหลากหลายเพื ่อเป ็น  One Stop 
Shopping สำหรับลูกค้ากลุ่มนี้ท้ังสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับการ
ดำรงชีวิตประจำวันเช่น อาหาร อาหารเสริม อาหารสด 
หรืออาหารสำเร็จรูปพร้อมรับประทานที่ไขมันต่ำ ลดความ
หวานที่จะส่งผลต่อสุขภาพ  

   1.6 ด้านราคา การเปรียบเทียบราคากับร้าน
สะดวกซื้อร้านอื่น ๆ อาจจะไม่ใช่ประเด็นที่ผู้สูงอายุให้
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ความสำคัญมากนัก เพียงแต่ผู้ประกอบการต้องคำนึงถึง
เรื่องของป้ายบอกราคา รายละเอียดต่าง ๆ ที่ต้องมีขนาด
ใหญ่  
สีที่เด่นชัด เพ่ือให้ง่ายต่อการมองเห็น  

   1 .7  ด ้ านการส ่ง เสร ิมการตลาด ส ิ ่ งที่
ผ ู ้ประกอบการควรให้ความสำคัญคือ ด้านโปรโมชั่น                
การเข้าถึงโปรโมชั ่นที ่ง ่าย ลักษณะไม่ซับซ้อน ป้ายที่
ชัดเจน การได้รับคำแนะนำ เรื่องโปรโมชั่นจากพนักงาน
ขายส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้สูงอายุ สำหรับสินค้าที่
จำเป็นต้องใช้ในชีวิตประจำวันหรือเน้นการส่งเสริม
การตลาดในหมวดสินค้าที่ผู้สูงอายุหากมีการจัดโปรโมชั่น
ที ่ไม่ซ ับซ้อน เช ่น ซื ้อ 1 แถม 1 หรือ ลดราคาสินค้า 
ย่อมจะจูงใจให้ตัดสินใจซื้อได้ง่าย การส่งเสริมการตลาด
เช่นการจัดทำโปรโมชั่น ที่เข้าใจง่ายสำหรับผู้สูงอายุ ไม่มี
ความซับซ้อน และเน้นการส่งเสริมการตลาดในหมวด
สินค้าท่ีผู้สูงอายุ มีพฤติกรรมการซื้อบ่อย ๆ จะเพ่ิมโอกาส
ในการขายสินค้า ได้มากข้ึนเน่ืองจากกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มน้ีมี
อำนาจการซื้อสูง   

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    ควรมีการศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อ         

ท ี ่ส ่งผลต่อความพึงพอใจและการซื ้อซ ้ำผล ิตภัณฑ์            
ของผู้บริโภคสูงอายุกลุ่มเบบี้บูมเมอร์ 
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รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC. 
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วิจัยเรื ่อง รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผู ้บริหารต่อกระบวนการ PLC.มี
วัตถุประสงค์ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา การมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อ
กระบวนการ PLC 2) เพื่อพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ 
PLC 3) เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC 
วิธีดำเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 3 ข้ันตอน ได้แก่ ข้ันตอนที่ 1 ศึกษาสภาพปัจจุบัน ปัญหา ข้ันตอนที่ 2  พัฒนารูปแบบ ข้ันตอน
ที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้บริหารสถานศึกษาและครูผู้สอน
ในโรงเรียน แบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์

สำเร็จรูป สถิติที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย ( ) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) การวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่าสภาพปัจจุบันปัญหา ในภาพรวมมีการปฏิบัติอยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้เนื่องจากเป็น
นโยบายใหม่ส่งผลให้ ผู้บริหารและบุคลากร ยังขาดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ PLC ผลการตรวจสอบยืนยัน
รูปแบบ ทุกด้านยืนยันอยู่ในระดับมากที่สุด ผลการวิเคราะห์จากการนำไปปฏิบัติ พบว่า การมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC ได้แก่ นโยบาย เชิดชูคุณธรรม; น้อมนำหลักปรัชญา; นำพาอ่านออกเขียน
ได้; ใส่ใจการคิดเลขคล่อง; เสริมก้องภาษาสู่สากล ; ฝึกฝนความพร้อมปฐมวัย ; ก้าวไกลเทคโนโลยี; มีทักษะอาชีพตามวัย; 
สุขอนามัยสมบูรณ์; เพิ่มพูนผลสัมฤทธ์ิ และพิชิตประกันคุณภาพ ตามลำดับ และความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและ
ครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC พบว่า โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก 

 
คำสำคัญ : รูปแบบการมีส่วนร่วม, การจัดการคุณภาพการศึกษา, ครูและผู้บริหาร, กระบวนการ PLC 

 
Abstract 

Research on the participation model in educational quality management of teachers and 
administrators towards the PLC process. The objectives are as follows: 1) To study the current situation, the 
problems of the participation in the educational quality management of teachers and administrators 
towards the PLC process 2) To develop a model for participation in educational quality management of 
teachers and administrators towards the PLC process 3) To study the effect of using the participatory model 
in educational quality management of teachers and administrators towards the PLC process. The research 
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methodology is divided into three steps, which are step 1, study the current condition, problems, step 2, 
develop the model, step 3, study the results of using the model. The tool used in the research was the 
questionnaire opinions of school administrators and teachers in school. Semi-structured interview form 
Satisfaction questionnaire. Analyze the data by using computer software. The statistics used in the research 
were Percentage, Mean, Standard Deviation (S.D.), and Content Analysis. Data analysis results Found that 
the current conditions and problems in general, the operation is at a low level. This is because it is a new 
policy resulting in Executives and personnel Still lacking knowledge Understanding PLC processes Form 
confirmation results Every aspect is at the highest level. The results of the analysis found that participation 
in quality management of teachers and administration towards the PLC process includes Moral Policy; 
Embrace philosophy; Convey literacy; Pay close attention to numerical calculations; Reinforcing the 
language into the world; Practice early childhood; Advancing technology; Have professional skills as they 
age; Complete hygiene; Enhance achievement And conquering quality assurance Overall, the 
implementation is at a high level. Moreover, the satisfaction of the school administrators and teachers 
towards the participation in the quality management of the teachers and the administrators towards the 
PLC process found that the overall picture is at a high level. 
 
Keywords: participation model, educational quality management, teachers and administrators, PLC 
process. education to be effective. In other deals at a high level. 
 
1. บทนำ 

ทิศทางการศึกษาไทยในศตวรรษที่ 21ไม่สามารถ
แยกจากบริบทความเป็นไปของโลก จึงจำเป็นต้องมีการ
ปรับเปลี ่ยนอย่างจริงจ ัง ในหลายๆ ประเด็น อาทิเช่น 
ประเด็นด้านเนื ้อหาวิชา (Subject matter) วิธีการสอน
เนื้อหาจะต้องมีความแตกต่างจากในอดีต ที่เน้นให้ครูเป็น
ผู้สอนเท่าน้ันเปลี่ยนเป็นต้องเน้นไปที่ผู้เรียน โดยเฉพาะการ
ให้นักเรียนได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง  ถ้าเป็นผลงานที่
ใช้ได้จริง ก็ยิ่งเป็นประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย ประเด็นด้าน
ทักษะชีวิต (Life and professional skills) ในศตวรรษที่ 
20 น้ัน โลกได้เดินหน้าสู่ยุคอุตสาหกรรม ดังน้ัน ทักษะความ
เป็นผู้เชี่ยวชาญจึงสำคัญมากกว่าทักษะชีวิต ซึ่งในศตวรรษที่ 
21 โลกกำลังเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการสร้าง
มูลค่าเพิ่มและความแปลกใหม่ให้กับผลิตภัณฑ์ ดังนั้นการ
พัฒนาทักษะชีว ิตเพ ื ่อให้สามารถทำงานร่วมกับผู ้อื่น 
(Collaboration skill) จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อการผสมผสาน 
อัตลักษณ์และความสร้างสรรค์ของตัวเราและผู้อื่นเข้า  
ด้วยกัน (วิจารณ์ พานิช, 2555) [1] 

อย่างไรก็ตามการปรับเปลี่ยนอย่างจริงจังเพื่อให้
เท่าทันการเปลี ่ยนแปลงในยุคศตวรรษที่ 21 นั้นมีปัจจัย
ส ำ ค ั ญ  ซ ึ ่ ง ส ถ า บ ั น  Person แล ะ  The Economist 
Intelligence Unit ห ร ื อ  EIU ไ ด ้ ศ ึ ก ษ า ด ั ช น ี ช ี ้ วั ด
ความสามารถทางเชาว์ปัญญาและการบรรลุผลทางการ
ศึกษาของประเทศต่างๆ ทั ่วโลก รายงาน ระบุประเด็น
สำคัญจากการศึกษาระบบการศึกษา และระบบบริหาร
โรงเร ียนของประเทศต่างๆ พบว่า ประเทศที ่ประสบ
ความสำเร ็จทางการศึกษา จะให ้ความสำคัญก ับการ
สนับสนุนการพัฒนาวิชาชีพครู และสื่อการสอนของครู และ
การพัฒนาวิชาชีพครูที่มีประสิทธิภาพนั้นเป็นลักษณะการ
พัฒนาวิชาช ีพแบบร่วมม ือก ันเร ียนร ู ้ ในงานจริง โดย
เฉพาะงานหล ักส ูตรและการเร ียนการสอน Bandura. 
(1977) [2] จึงเป็นเหตุให้มีการพัฒนาแนววิธีการเรียนรู้และ
พัฒนาองค์กรแบบโรงเรียนที่เรียกว่า PLC อย่างหลากหลาย
รูปแบบในบริบทต่างๆ ล้วนมุ ่งเน้นการปฏิรูปการจัดการ
เรียนรู้ผ่าน PLC แบบร่วมแรงร่วมใจกันอย่างจริงจัง บนฐาน
งานจริงมากกว่าการอบรมนอกหน้างาน  
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   จุดมุ ่งหมายที่สำคัญของการปฏิรูปการศึกษา คือ การ
ยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้มาตรฐาน
สถานศึกษามีภารกิจสำคัญในการบริหารจัดการศึกษาให้มี
ค ุณภาพ สถานศึกษาจึงต้องมีศักยภาพสูงในการแปลง
นโยบายไปสู ่การปฏิบัติให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมี
ประสิทธิภาพ การเปลี่ยนแปลงที่สามารถยกระดับคุณภาพ
การศ ึกษาและสามารถพ ัฒนาสถานศ ึกษาให ้ เป ็น
สถานศึกษาที่มีศักยภาพสูง ถือเป็นภารกิจสำคัญที่จะต้อง
ส่งเสริมสนับสนุนกำกับดูแลให้สถานศึกษาสามารถบริหาร
จัดการศึกษาให้มีคุณภาพสำหรับผู้เรียนเป็นต้นแบบของ
สังคมแห่งการเรียนรู้ผู้เรียนจะต้องได้รับโอกาสให้เข้าถึงการ
เรียนรู้ที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง 

และนอกจากน้ี กระทรวงศึกษาธิการมีนโยบายใน
การดำเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยการขับเคลื่อน
กระบวนการ PLC (Professional Learning Community) 
“ชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ” สู่สถานศึกษาเพื ่อรองรับ
นโยบายกระทรวงสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง (สำนักพัฒนา
ครูและบุคลากรการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สพฐ. ปี 2561) ได้
กำหนดนโยบายการบริหารจัดการคุณภาพการศึกษา ด้วย
กระบวนการ PLC ที่เน้นการมีส่วนร่วม เพ่ือการนำนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติในสถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ  และ
พัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่างยั ่งย ืน  อันจะส่งผลถึง
คุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง โดยกำหนดนโยบายไว้ 11 ข้อ 
ดังน้ีโดยนโยบายแต่ละข้อ มีคำอธิบายรายละเอียดที่ชัดเจน 
เพ่ือการนำไปสู่การขับเคลื่อนของสถานศึกษาในสังกัด ดังน้ี 
    นโยบายข้อที่ 1 เชิดชูคุณธรรม การปลูกฝังความ
มีระเบียบวินัย คุณธรรม และจริยธรรมให้แก่นักเรียน  

นโยบายข้อที่ 2 น้อมนำหลักปรัชญา การน้อมนำ
ศาสตร์พระราชา โดยการนำแนวทางปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติในสถานศึกษา  
    นโยบายข้อที่ 3 นำพาอ่านออก เขียนได้  การ
อ่านออก เขียนได้ อ่านคล่อง เขียนคล่อง และอ่านจับ
ใจความ 
    นโยบายข้อที่ 4 ใส่ใจการคิดเลขคล่อง  การคิด
เลขคล่อง และมีทักษะการคิด 
    นโยบายข้อที่ 5 เสริมก้องภาษาสู่สากล  การพูด
และการสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาอาเซียน 

    นโยบายข้อที่ 6 ฝึกฝนความพร้อมปฐมวัย  ความ
พร้อมทางพัฒนาการทั ้ง 4 ด้าน คือ ด้านร่างกาย ด้าน
อารมณ์ จิตใจด้านสังคม และด้านสติปัญญา 
    นโยบายข้อที ่ 7 ก้าวไกลเทคโนโลยี   การใช้
เทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัดการและการเรียนรู้ของนักเรียน 
    นโยบายข้อที ่ 8 มีท ักษะอาชีพตามวัย  การ
เสริมสร้างทักษะอาชีพตามวัยของนักเรียน 
    นโยบายข้อที่ 9 สุขอนามัยสมบูรณ์  การส่งเสริม
การออกกำลังกายและเสริมสร้างสุขภาพอนามัยที ่ด ีแก่
นักเรียน 
    นโยบายข้อที ่ 10 เพิ ่มพูนผลสัมฤทธิ ์   การ
ยกระดับผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนให้สูงข้ึน  
    นโยบายข้อที ่ 11 พิชิตประกันคุณภาพ การ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาให้มี
ประสิทธิภาพ 
    จากสภาพปัญหาในปัจจุบัน สำนักพัฒนาครูและ
บุคลากรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สพฐ. ได้ตระหนักถึงปัญหาใน
สถานศึกษาท่ีไม่สามารถบริหารจัดการคุณภาพการศึกษาได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  และพัฒนาคุณภาพการศึกษาอย่าง
ยั ่งยืน  อันจะส่งผลถึงคุณภาพผู้เรียนอย่างแท้จริง และ
ภายใต ้ว ิส ัยท ัศน ์ของสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที ่ว ่าด้วย “คุณภาพนำ 
คุณธรรมถูกต้อง สอดคล้องจรรยาบรรณ สานสัมพันธ์
สามัคคี ทำดีเพ่ือบ้านเมือง”  
    จากเหต ุผลด ังกล ่าว   ผ ู ้ ว ิจ ัยได ้ตระหน ักถึง
ความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพของผู้เรียน ให้มีศักยภาพ
มีความเป็นเลิศทางวิชาการ มีความสามารถในการสื่อสาร มี
ค ุณธรรม จริยธรรม มีค ุณลักษณะอันพึงประสงค์ตาม
หลักสูตร และค่านิยมของคนไทย 12 ประการ ด้วยการ
บริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาและการจัด
กิจกรรมการเรียนรู ้ ในรูปแบบต่าง ๆ ตามศักยภาพและ
ความพร ้อม  บนพ ื ้ นฐานของความร ับผ ิ ดชอบท ี ่ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยเชื่อว่าถ้าสถานศึกษามี
การจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ มีการบริหาร
จัดการที่ดีจะทำให้ผู ้เรียนมีคุณภาพ ที ่ดีขึ ้น ผู ้วิจัยจึงได้
พ ัฒนาร ูปแบบการม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดการค ุณภาพ
การศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC. เพ่ือให้
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สถานศึกษามีแนวทางในการนำนโยบายสู่การปฏิบัติในการ
ยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาที่ชัดเจนและเป็นระบบ
ด้วยกระบวนการ PLC โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม และมีแนว
ทางการประเมินผลการปฏิบัติงานด้วยวิธีการที่หลากหลาย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
    1.เพื ่อศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี ่ยวกับการมี

ส ่วนร ่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและ

ผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC.  

    2. เพ่ือพัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
คุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC 
    3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผ ู ้บร ิหาร ต่อ
กระบวนการ PLC.  

ขอบเขตของการวิจัย 
    ในการวิจัยครั้งนี้  ผู้วิจัยได้กำหนดขอบเขตของ
การวิจัยเป็น 3 ตอน  ดังน้ี 
    ตอนที่ 1 การศึกษาสภาพปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและ
ผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC.  

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
   การศึกษาสภาพปัจจุบัน และปัญหาเกี่ยวกับการมี
ส ่วนร ่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและ
ผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC.  
 ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 

    ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
โรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  ปีการศึกษา  2561  จำนวน  1,217   คน 
   กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา  2561  กำหนดขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่าง  โดยเทียบตาราง ของทาโร ่  ยามาเน่  (Taro  
Yamane, 1973,  p.125)  ที ่ความคลาดเคลื ่อน 0.05 ได้
จำนวน 319  คน  แล้วกำหนดจำนวนกลุ่มตัวอย่างตาม
จำนวนโรงเรียน  โดยการแบ่งโรงเรียนเป็น 2 ประเภท คือ  
โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 61 โรงเรียน และโรงเรียนขนาด
เล็ก จำนวน 68 โรงเรียน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จากโรงเรียนขนาดใหญ่  จำนวน 183 คน  เป็น
ผู ้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน และครูวิชาการ 
โรงเรียนละ 2 คน  และกลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรียนขนาดเล็ก  
จำนวน 136 คน เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน 
และครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน  
   ขอบเขตด้านตัวแปร 
    ตัวแปรที่ศึกษา ได้แก่ สภาพปัจจุบัน และปัญหา
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของ
ครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC.  
        ตอนที่ 2 รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
คุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC.  

ขอบเขตด้านเน้ือหา

ขอบเขตด้านเน้ือหา 
    ผู้วิจัยรวบรวมเนื้อหาเกี่ยวกับการพัฒนารูปแบบ
การมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและ
ผู ้บริหารต่อกระบวนการ PLC. ที ่ได้จากผลการศึกษาใน
ขั้นตอนที่ 1 มากำหนดเป็นร่างรูปแบบ และประเด็นในการ
สัมภาษณ์ผู้เชี่ยวชาญ 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
    1. ผลการศึกษาสภาพปัจจุบันและปัญหาเกี่ยวกับ
การมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและ
ผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC.  

2.  แหล่งข้อมูลสำหรับการสนทนากลุ่ม (Focus 
Group) เกี ่ยวกับรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ

จัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อ
กระบวนการ PLC.ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญ จำนวน 9 
คน แบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังน้ี 

      2.1 เป็นหรือเคยเป็นนักวิชาการหรืออาจารย์
มหาวิทยาลัยที่มีผลงานเกี่ยวกับรูปแบบการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC ได้แก่ งานวิจัย 
บทความ ตำรา การเป็นวิจ ัย บทความ ตำรา การเป็น
วิทยากรหรือการรับผิดชอบโครงการที่เกี่ยวกับการบริหาร
จัดการคุณภาพการศึกษา โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง 
(Purposive Selection) จำนวน 3 คน 
     2.2 เป็นหรือเคยเป็นผู้บริหารการศึกษาสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาหรือมีประสบการณ์ในการสนับสนุนการ
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บริหารจัดการคุณภาพการศึกษาโดยใช้กระบวนการ PLC 
โดยใช้วิธีเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Selection) 
จำนวน 3 คน 
     2.3 เป็นผู ้บร ิหารสถานศึกษาสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที ่ม ีประสบการณ์             

เก่ียวกับการบริหารสถานศึกษาแห่งน้ัน จนได้รับการยอมรับ

จากบุคคลทั ่วไป และเป ็นคณะกรรมการข ับเคล ื ่อน

กระบวนการ PLC สู่สถานศึกษาระดับสำนักงานเขตพื ้นที่

การศึกษา โดยใช้วิธีเลือกแบบ เฉพาะเจาะจง (Purposive 

Selection) จำนวน 3 คน 

 ขอบเขตด้านตัวแปร 
    ตัวแปรที ่ศ ึกษา  ได ้แก ่  ความค ิดเห ็นของ
ผู้เชี่ยวชาญเก่ียวกับการยกร่างรูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จ ัดการค ุณภาพการศ ึกษาของคร ู และผ ู ้ บร ิห าร ต่อ
กระบวนการ PLC. 
    ตอนที่ 3 ศึกษาผลการใช้รูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผ ู ้บร ิหาร ต่อ
กระบวนการ PLC. 
 ขอบเขตด้านเน้ือหา 
    เน้ือหา ได้แก่ รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
คุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC. 

ขอบเขตด้านแหล่งข้อมูล 
    ประชากร ได้แก่  ผู้บริหารสถานศึกษาและครูใน
โรงเรียน  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2  ปีการศึกษา 2561 จำนวน  1,217  คน 
    กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารสถานศึกษาและครู
ในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
พิษณุโลก เขต 2 ปีการศึกษา 2561 กำหนดขนาดของกลุ่ม
ต ัวอย่าง โดยเท ียบตาราง ของทาโร ่  ยามาเน่ (Taro  
Yamane, 1973, p.125) ท ี ่ความคลาดเคล ื ่อน 0.05 ได้
จำนวน 319 คน แล้วกำหนดจำนวนกลุ ่มตัวอย่างตาม
จำนวนโรงเรียน โดยการแบ่งโรงเรียนเป็น 2 ประเภท คือ 
โรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 61 โรงเรียน และโรงเรียนขนาด
เล็ก จำนวน 68 โรงเรียน ใช้วิธีเลือกแบบเจาะจง ได้กลุ่ม
ตัวอย่าง จากโรงเรียนขนาดใหญ่ จำนวน 183 คน เป็น
ผู ้บริหารสถานศึกษา โรงเรียนละ 1 คน และครูวิชาการ 

โรงเรียนละ 2 คน และกลุ่มตัวอย่าง จากโรงเรียนขนาดเล็ก 
จำนวน 136 คน  เป็นผู้บริหารสถานศึกษาโรงเรียนละ 1 คน 
และครูวิชาการ โรงเรียนละ 1 คน  
 ขอบเขตด้านตัวแปร   
    ตัวแปรที ่ศ ึกษา คือ ความเป็นไปได้  ความมี
ประโยชน์  และความพึงพอใจของผู้บริหารสถานศึกษาและ
คร ูในโรงเร ียน  ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2 ที่มีต่อรูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผู ้บริหารต่อ
กระบวนการ PLC. 
 สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
    ผู ้ว ิจ ัยได้สรุปกรอบเพื ่อใช ้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาร ูปแบบการม ีส ่วนร ่วมในการจ ัดการค ุณภาพ
การศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC. โดย
แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก่ 1) การบริหารจัดการคุณภาพ
การศึกษาตามนโยบาย 11 นโยบาย 2) การบริหารจัดการด้วย
กระบวนการ PLC 3) การมีส่วนร่วมของ หน่วยงานองค์กร 
ชุมชน ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ดังแสดงในภาพ ดังน้ี 

 

 
 
อภิปรายผล 
   ผลการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ผลการศึกษาสภาพ
ปัจจุบันปัญหาเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมในการจัดการคุณภาพ
การศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC.สภาพ
ปัจจุบัน อยู่ในระดับน้อย ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าสำนักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 2 ได้กำหนด
และมอบนโยบาย 11 น ให้กับผู้บริหารสถานศึกษานำสู่การ
ปฏิบัติในสถานศึกษา ซึ่งเป็นนโยบายใหม่ส่งผลให้ ผู้บริหาร
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และบ ุคลากร  ย ังขาดความร ู ้  ความเข ้าใจเก ี ่ ยวกับ
กระบวนการ PLC และขาดความรู ้ ความเข้าใจเกี ่ยวกับ
นโยบายก้าวไกลเทคโนโลยี ในส่วนของสภาพปัญหา อยู่ใน
ระดับมาก ทั ้งนี ้อาจเป็นเพราะว่าแต่ละนโยบายไม่อาจ
ปฏิบัติได้หรือปฏิบัติได้ไม่ดีเท่าที ่ควรเช่น ไม่สามารถนำ
นโยบายมีทักษะอาชีพตามวัย ไปปฏิบัติในสถานศึกษาของ
ท่านได้ และไม่สามารถนำหลักการบริหารจัดการที่เน้นการมี
ส่วนร่วมไปปฏิบัติในสถานศึกษาของท่านได้ ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ Nolasco and Arthur.( 1987:15-21) [3] 
ที่กล่าวว่าการจัดกิจกรรมควรเปิดโอกาส  ให้นักเรียนได้
แสดงออกด้านทัศนคติความรู ้สึกและอารมณ์ด้วยตนเอง 
มิใช่ถูกบังคับให้ทำ 
    ผลการตรวจสอบยืนยันรูปแบบการมีส่วนร่วมใน
การจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผ ู ้บร ิหาร ต่อ
กระบวนการ PLC. โดยประเมินครอบคลุมทั้ง 4 มาตรฐาน 
ได้แก่ มาตรฐานด้านความเหมาะสม ด้านความเป็นไปได้ 
ด้านความถูกต้องและด้านความเป็นประโยชน์ ทุกด้านอยู่ใน
ระดับมากที่สุดทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้เชี่ยวชาญได้พิจารณา
และให้ความเห็นว่า รูปแบบการมีส่วนร่วมในการจัดการ
คุณภาพการศึกษาของครูและผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC. 
ที ่ได้นำไปปฏิบัติในสถานศึกษาสามารถวัดระดับคุณภาพ
ของสถานศึกษาและศักยภาพของผู้บริหารได้ และ มีความ
สอดคล้องกับเหตุการณ์ปัจจุบัน ตามภาวะเศรษฐกิจและ
สังคมที่เปลี่ยนแปลง เพื่อการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพ
การศึกษาต่อไป และ ช่วยพัฒนางานและเสริมประสิทธิภาพ
การบริหารงานให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น มีแนวการปฏิบัติ และ
กระบวนการบริหารที่ชัดเจน ตามลำดับและข้ันตอน และ มี
องค์ประกอบตามหลักการแนวคิด ทฤษฏี และการบริหาร
จัดการอย่างมีคุณภาพ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรา
นิศา ฉิมมาแก้ว (2544: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 
ทักษะการบริหารที่พึงประสงค์ในโรงเรียน สถานศึกษาในยุค
ปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่สอง ตามทัศนะของครูผู้สอน 
ส ังก ัดสำนักงานเขตพื ้นที่  การศ ึกษาสระแก้ว เขต 2 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ทักษะการบริหารที่พึงประสงค์ของผู้
บริการ สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานตามทัศนะของครูผู้สอนสังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดย ภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไป

น้อยคือ ด้านความคิดรวบยอด ด้านเทคนิค และด้านมนุษย์ 
2) ทักษะการบริหารที่พึงประสงค์ของผู้บริการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานตาม ทัศนะของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า
ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ 3) ทักษะการบริหารที ่พึง  ประสงค์ของผู ้บร ิการ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตามทัศนะของครูผ ู ้สอนส ังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าด้านมนุษย์และด้าน
ความคิด รวบยอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
.05 ส่วนด้านเทคนิควิธีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ทาง
สถิติ และการปฏิบัติตามนโยบายและการมีส่วนร่วมในการ
จ ัดการค ุณภาพการศ ึกษาของคร ู และผ ู ้ บร ิห าร ต่อ
กระบวนการ PLC. ของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต2 โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก สามารถอภิปรายแต่ละนโยบาย ได้ดังน้ี 
   นโยบายข้อที่ 1 เชิดชูคุณธรรม โดยภาพรวมอยู่ในระดับ
มาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารได้กำหนดให้ สถานศึกษามี
การดำเนินการขับเคล ื ่อนกระบวนการ PLC “เช ิดชู
คุณธรรม” สู่การปฏิบัติโดยการขับเคลื่อนกระบวนการอย่าง
เป็นระบบตามข้ันตอน โดยที ่ผู้บริหารมีโครงสร้าง รูปแบบ/
นวัตกรรมในการบริหารด้านคุณธรรม และมีความพึงพอใจ
ด้านความโปร่งใสเป็นธรรม จากผู ้มีส่วนได้ส ่วนเสีย ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ สุระ อ่อนแพง และคณะ (2556: 
บทคัดย่อ) [5] ได้ศึกษาวิจัยเรื ่องรูปแบบการบริหารเพ่ือ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษาใน
สถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
ผลการวิจัย พบว่ามี 3 องค์ประกอบ ดังน้ี องค์ประกอบที่ 1 
คุณธรรมจริยธรรมนักเรียนระดับประถมศึกษา 14 ประการ 
1) ความรักชาติศาสน์กษัตริย์ 2) ความเมตตากรุณา 3) 
ความซื ่อส ัตย์ส ุจร ิต 4) ความมีระเบียบวิน ัย 5) ความ
ขยันหมั่นเพียรและมุ่งมั่นการทำงาน 6) ความกตัญญู กตเวที
และรักความเป็นไทย 7) ความรับผิดชอบ 8) ความอดทนอด
กลั ้น 9) ความเคารพและอ่อนน้อมถ่อมตน 10) ความ
พอเพียง 11) ความมีจิตสาธารณะ 12) ความยุติธรรม 13) 
ความสามัคคี 14) ความใฝ่เรียนรู้องค์ประกอบที่ 2 วิธีการ
พัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน มี 4 วิธีดังนี้ 1) การบูร
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ณาการในการจัดการเรียนรู ้ 2) การจัดกิจกรรม พัฒนา
ผู้เรียน 3) การจัดกิจกรรมโดยผู้ปกครองมีส่วนร่วม 4) การ
จัดกิจกรรมพัฒนาตามวิถีชีวิตในชุมชน องค์ประกอบที่ 3 
กระบวนการบริหารเพื ่อพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม มี 5 
ขั้นตอน ดังนี ้ 1) การทบทวนพันธกิจ 2) การวางแผน 3) 
การดำเนินงาน 4) การติดตามประเมินผล 5) การรายงาน
ผล การประเมินรูปแบบการบริหารเพื ่อพัฒนาคุณธรรม
จริยธรรมนักเรียน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษา ที่สร้างข้ึน มีความเป็นไปได้ในระดับ
มาก และความมีประโยชน์อยู่ในระดับมากที่สุด 
    นโยบายข้อที่ 2 น้อมนำหลักปรัชญา โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารได้กำหนดให้ครู
ต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักการแนวคิดหลัก
ปร ัชญาของเศรษฐกิจพอเพ ียงอย่างสม ่ำ เสมอ และ
กำหนดให้สถานศ ึกษาม ีการดำเน ินการข ับ เคล ื ่ อน
กระบวนการ PLC “น้อมนำหลักปรัชญา” สู่การปฏิบัติโดย
การขับเคลื่อนกระบวนการอย่างเป็นระบบตามขั้นตอน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ขวัญกมล ดอนขวา (2556) [6] 
ได้วิจัยเรื่องแบบจำลองปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ
สภาวะ เศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชนชนบทภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ จากจำนวน 400 ตัวอย่าง และ 31 
พบว่าเมื ่อพิจารณาอิทธิพลทางตรงที ่ส ่งผลต่อแนวคิด
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของครัวเรือนใน ชุมชนชนบท 
พบว่า พฤติกรรมการใช้แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเรือนในชุมชน ชนบท ได้รับอิทธิพลทางตรง
จากปัจจัยสภาวะเศรษฐกิจสังคมของครัวเรือนในชุมชน
ชนบท ด้วยค่า ขนาดอิทธิพล 0.12 สำหรับองค์ประกอบ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความรู ้เป็น 
องค์ประกอบสำคัญในการการใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงของครัวเร ือนในชุมชนชนบทมากที ่ส ุด  (0.91) 
รองลงมาได้แก่ องค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงด้านการมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ ดี (0.87) องค์ประกอบ
แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านความมีเหตุผล 
(0.84) องค์ประกอบ แนวคิดปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
ด้านคุณธรรม (0.79) และองค์ประกอบแนวคิดปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงด้านความพอประมาณ (0.32) ตามลำดับ 

    นโยบายข้อที ่ 3 นำพาอ่านออกเขียนได้ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั ้งนี ้เป็นเพราะว่าผู ้บริหารได้
แต่งตั ้งผ ู ้ร ับผิดชอบและจัดให้มีการประชุมวางแผนจัด
กิจกรรมดำเนินการการพัฒนาอ่านออกเขียนได้และบริหาร
ได้สร้างความตระหนักให้กับครูผู้สอนและนักเรียนเกี่ยวกับ
พัฒนาการอ่านออกเขียนได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ
อ ัจฉรา ร ัตนส ุวรรณ (2557) [7]  ได ้กล ่าวว ่าการจัด 
กระบวนการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาการอ่านและเขียนโดยยึด
หลักการสอนจากง่ายไปหายาก 5 ขั้นตอนคือ 1) อ่านเขียน
พยัญชนะและสระ ให้ถูก 2) นำมาผูกให้เป็นคำ 3) สอนการ
สะกดคำและแจกลูก 4) สอนการผันเสียง 5) คำยากช่วย
เสริม ข้ันตอนที่ 2 แจกลูก และข้ันตอน ที่ 3 สะกดคำ  
    นโยบายข้อท ี ่  4 ใส ่ใจการค ิดเลขคล ่อง โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั ้งนี ้เป็นเพราะว่านักเรียน   มี
ค วามร ู ้ ค ว าม เข ้ า ใ จด ้ านท ั กษะการค ิด เ ลขคล ่อง 
(ความสามารถในการคิดหาคำตอบได้รวดเร็วและถูกต้อง
และ นักเรียนมีโครงงานคณิตคิดเลขคล่องและมีการสร้าง
เครือข่ายการมีส่วนร่วมและมีทักษะการคิดเลขคล่องเพ่ิมข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุมล พงศาวกุล (2552 : 72) 
[8] ได้ศึกษาวิจัย ผลการใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนใน
การ แกโจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ตามแนวคิดของโพลยา ของ
นักเร ียนช ั ้นประถมศ ึกษาปี  ที- 3 ผลการว ิจ ัย พบวา 
ประสิทธิภาพของชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนในการแก้
โจทย ์ป ัญหาคณ ิตศาสตร ์ตามแนวค ิดของโพลยา มี
ประสิทธิภาพ 76.15 / 75.11 เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้
และความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ของ
นักเรียนหลังใช้ชุดกิจกรรมแบบศูนย์การเรียนสูงกว่าก่อนใช้
ชุด กิจกรรมอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที-ระดับ .01  
    นโยบายข้อที ่ 5 เสร ิมก้องภาษาสู ่สากล โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหาร มีการ
วางแผนการใช้นวัตกรรมเทคโนโลยีในการใช้ภาษา อังกฤษ
ในการสื ่อสารในชีวิตประจำวันและเพื ่อการสื่อสารสู ่การ
ท่องเที่ยวชุมชน และ ผู้บริหารได้กำกับติดตาม ประเมินผล
การบริหารจัดการเก่ียวกับการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร
ในชีวิตประจำวันและเพื่อการสื่อสารสู่การท่องเที่ยวชุมชน  
ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจ ัยของ ศศิภา ไชยวงศ์ (2553 : 
บทคัดย่อ) [9] ศึกษาเรื่องการใช้การสอนแบบชักชวนร่วมกบั



371 
 

ก ิ จกรรม  บทบาทสมมต ิ เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มพ ูน  การฟ ั ง  พูด 
ภาษาอังกฤษ เพื ่อการสื ่อสารและลดความวิตกกังวลของ
นักศึกษา ในชมรมมัคคุเทศก์น้อยผลการวิจัยพบว่า 1) 
นักเร ียนที ่ได้ร ับการสอนแบบชักชวนร่วมกับกิจกรรม 
บทบาทสมมติมีความสามารถทางการฟังพูดภาษาอังกฤษ
เพื่อการสื่อสารผ่านเกณฑ์ร้อยละ 60 อยู่ใน ระดับดีและมี
ความสามารถการฟัง พูด ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสาร
เพิ่มขึ้นหลังการทดลอง 2) นักเรียนในที่ได้รับการสอนแบบ
ชักชวนร่วมกับกิจกรรมบทบาทสมมติ มีระดับความวิตก
กังวล ลดลงหลังการทดลอง 
    นโยบายข้อที ่ 6 ฝึกฝนความพร้อมปฐมวัย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั ้งนี ้เป็นเพราะว่าผู ้บริหาร  มี
กระบวนการวางแผนงาน ประสานงานความร่วมมือและมี
การระดมทรัพยากรจากชุมชนพัฒนาสภาพแวดล้อมและ
แหล่งเรียนรู้ในการจัดการศึกษาปฐมวัย และครูมีความรู้
ความสามารถ ในการพัฒนาปร ับปร ุง ม ีการประเมิน
ตรวจสอบการใช้หลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ เขมณัฏฐ์ มิ่งศิริธรรม (2554: บทคัดย่อ) [10] 
ได้ศึกษารูปแบบการเรียนการ สอนในยุคปัจจุบัน ของสำนัก
เทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ผล
การศึกษา พบว่า รูปแบบการเรียนการสอน ที่เหมาะสมใน
ยุคใหม่นี้ เป็นรูปแบบการเรียนการสอนที่มีบทบาท ในการ
สนับสนุนการเรียนรู ้เพื่อเพิ ่มประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นให้
ผู้เรียนเป็นผู้ค้นคว้า แสวงหาความรู้ และสร้างความรู้ด้วย
ตนเองโดยใช้การบูรณาการเชื่อมโยงศาสตร์ต่างๆ อย่างลง
ตัว 
    นโยบายข้อที่ 7 ก้าวไกลเทคโนโลยี โดยภาพรวม
อยู่ในระดับ ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหารมีการพัฒนาตนเอง
และส่งเสริมบุคลากรให้มีความรู ้ความสามารถในการนำ
เทคโนโลยีเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา และครูสามารถ
ใช้เทคโนโลยีเพ่ือการนำเสนอผลงานข้อมูลที่มีอยู่ในรูปแบบ
ต่างๆอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ ดวงกมล โพธ์ินาค (2559: บทคัดย่อ) [11} วิจัย
เรื่อง การศึกษาสภาพการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร เพ่ือสนับสนุนการเรียนรู้ของ นักศึกษาระดับปริญญา
ตรี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ ที ่ผลการวิจัยพบว่า การใช้

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารเพื ่อสนับสนุนการ
เร ียนรู ้ของนักศึกษา ระดับปริญญาตรี คณะครุศาสตร์  
อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระ
นครเหนือ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
4.15 และ  ค ่า เบ ี ่ ยง เบนมาตรฐาน 1.89 เน ื ่ องการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มีส่วนสำคัญที่จะช่วย
สนับสนุนการเรียนรู้ ใน ศตวรรษที่ 21 มีการเรียนรู้โดยใช้
เคร ื ่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร ทำให้
สามารถเกิดทักษะการคิด การเรียนรู้ได้ ด้วย ตนเองได้อย่าง
รวดเร็ว รวมทั้งทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
    นโยบายข้อท ี ่  8 ม ีท ักษะอาช ีพตามวัย โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้เป็นเพราะว่าผู้บริหาร มีการ
ส่งเสร ิมสนับสนุนให้ครูจ ัดทำหลักสูตรและจัดทำแผน
กิจกรรมการเรียนรู้ทักษะอาชีพตามวัย และนักเรียนสามารถ
ฝึกอาชีพพื้นฐานที่สนใจและเลือกเรียนต่อในสายอาชีพที่
ต้องการได้ ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ วิจารณ์ พานิช 
(2555) [1] ได้กล่าวว่า ทักษะอาชีพนั้นจะต้องเรียนรู้ตั้งแต่
ชั้นประถมไปจนถึงมหาวิทยาลัย โดยเรียนตามพัฒนาการ
ของ สมองของผู้เรียนในโลกปัจจุบัน ครูจะต้องเรียนรู้วิธีการ
ออกแบบการเรียนรู้ให้แก่ศิษย์แต่ละกลุ่ม อายุของแต่ละคน 
เพราะทักษะกลุ่มนี ้เด็กต้องเรียนเอง และครูต้องหาวิ ธี
กระตุ้นและอำนวยความ สะดวกในการเรียนรู้ การจัดภาระ
งานอย่างที่มีประสิทธิภาพ นอกจากทักษะอาชีพแล้วต้อง
ชี้แนะ เรื่องความยืดหยุ่นในการปรับตัวของผู้เรียนให้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงและด้านการกำกับดูแลตนเอง ของศิษย์สิ่ง
สำคัญคือสามารถทำงานและดำรงชีวิตอยู่กับสภาพแวดล้อม
อย่างเกิดผลดี 
    นโยบายข้อที่ 9 สุขอนามัยสมบูรณ์ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้กำหนดให้
ครูจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ นำไปใช้โดยการจัดกิจกรรม
การเรียนรู้เกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี และครูมี
ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี มี
การสร้างเครือข่ายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ บุญเกิด หงวนบุญมาก, สุนทรา โตบัว และ
วารุณี ลัภนโชคดี (2560) [12] ศึกษาการพัฒนา รูปแบบ
การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วมอย่างยั่งยืน โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนารูปแบบ
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การประเมินการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพแบบมี
ส่วนร่วม อย่างยั่งยืน โดยใช้การวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วน
ร่วม ผลการศึกษา พบว่า รูปแบบที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย 
1) เป้าหมายของการประเมิน 2) สิ ่งที ่ม ุ ่งประเมินหรือ 
องค์ประกอบของการดำเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  
องค์ประกอบ 3) วิธีการประเมินแบบมี ส่วนร่วม และ 4) 
เกณฑ์การตัดสินการประเมินเป็นเกณฑ์การตัดสินตัวชี ้วัด
ของการดำเนินงาน โรงเรียนส่งเสริมสุขภาพมีลักษณะเป็น
เกณฑ์ระดับคุณภาพ ผลการประเมินประสิทธิผลของการใช้ 
รูปแบบการประเมิน พบว่า สามารถนำไปใช้จริงได้ ให้ผล
การประเมินที ่ครอบคลุมและถูกต้องตรงตามสภาพจริง 
ความเป็นประโยชน์นักเรียนมีสุขภาวะทางกาย สุขภาวะทาง
จิต สุขภาวะทางสังคม และ พฤติกรรมสุขภาพดีขึ้นหลังใช้
รูปแบบฯ 
    นโยบายข้อที่ 10 เพ่ิมพูนผลสัมฤทธ์ิ โดยภาพรวม
อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ีอาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้กำหนดให้
ทดสอบนักเรียนในแต่ละระดับชั้น โดยใช้เครื่องมือที่จัดทำไว้
และวิเคราะห์ผลการทดสอบและกำหนดกิจกรรมเ พ่ือ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป และให้มีการนำผลจากการประเมินเพ่ือ
การพัฒนาและปรับปรุงการพัฒนาการยกระดับผลสัมฤทธ์ิ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  นิวัตร นาคะเวช (2554, น. 
212-215) [13] ได้ศ ึกษาการพัฒนาร ูปแบบการบร ิหาร
จัดการโรงเรียนในฝัน ผลการศึกษาพบว่า ร ูปแบบการ
บร ิหารจ ัดการโรงเร ียน ควรม ีองค ์ประกอบหล ัก 5 
องค์ประกอบ คือ หลักการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ของ
โรงเรียนในฝัน โครงสร้างของโรงเรียน กลยุทธ์ของโรงเรียน
ในฝันและเงื่อนไขความสำเร็จ โดยมีองค์ประกอบย่อย 22 
องค์ประกอบ การสร้าง รูปแบบการบริหารจัดการโรงเรียน
ในฝัน มีองค์ประกอบรูปแบบการบริหารจัดการ มีลักษณะ
แนวคิด เชิงระบบ ประกอบด้วยองค์ประกอบปัจจัยนำเข้า 3 
องค์ประกอบ ดังน้ีหลักการบริหารจัดการ วัตถุประสงค์ของ
โรงเร ียนในฝัน โครงสร้างของโรงเร ียน องค์ประกอบ 
กระบวนการ 1 องค์ประกอบ คือ กลยุทธ์ของโรงเรียนในฝัน 
องค์ประกอบผลผลิต 1 องค์ประกอบ คือ ภาพความสำเร็จ 
และ องค์ประกอบเสริม 2 องค์ประกอบ คือ สภาพแวดล้อม
ของโรงเรียน และการประเมินปรับปรุงพัฒนา 

    นโยบายข้อท ี ่  11 พ ิช ิตประก ันค ุณภาพ โดย
ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทั้งนี้อาจเป็นเพราะว่าผู้บริหารได้
กำหนดให้มีการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 
(SAR) และระบุแนวทางในการพัฒนา และจัดให้ มีการ
จัดทำแผนปฏิบัติราชการประจำปีสอดคล้องกับสภาพปัญหา
และความต้องการของโรงเรียน ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ดวงแก้ว โพธิ์อ้น (2552:  บทคัดย่อ) [14] ศึกษาวิจัย
เรื ่องบทบาทของผู ้บร ิหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงและ
บทบาทที่คาดหวังในการพัฒนา ระบบการประกันคุณภาพ
ภายใน ตามการรับรู้ของบุคลากรในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี ผลการวิจัย
พบว่า บทบาทของผู้บริหารสถานศึกษาที่ปฏิบัติจริงในการ
พัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในตามการรับรู ้ของ
รองผู ้บร ิหารสถานศึกษาฝ่ายวิชาการและครูผ ู ้สอนใน
ภาพรวม พบว่า บทบาทที่ปฏิบัติจริงอยู่ในระดับมาก ส่วน
รายด้าน อยู่ในระดับมากทุกด้าน เรียงตามลำดับค่าเฉลี่ย
จากมาไปน้อย คือ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การ
จัดระบบบริหารและสาระสนเทศการจัดทำแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การ
รายงานคุณภาพการศึกษาการดำเนินงานตามแผนพัฒนา
คุณภาพการศึกษา การผดุงระบบการประกันคุณภาพ และ
การตรวจสอบ และทบทวนคุณภาพการศึกษา บทบาทที่
คาดหวังในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ส่วนรายด้าน พบว่า อยู่
ในระดับมากทุกด้าน บทบาทของผู ้บริหารสถานศึกษาที่
ปฏิบัติจริงและบทบาทที่คาดหวังในการพัฒนาระบบการ
ประกันคุณภาพภายใน มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ 0.1 
    5. ผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจของผู ้บริหาร
สถานศึกษาและครูผู้สอนที่มีต่อรูปแบบการบริหารจัดการ
คุณภาพการศึกษา 11 น ด้วยกระบวนการ PLC ที่เน้นการมี
ส ่วนร ่วม สำนักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาประถมศ ึกษา
พิษณุโลก เขต 2 พบว่า โดยภาพรวม อยู่ในระดับมาก ทั้งน้ี
เป็นเพราะว่าผู้บริหารและครูได้นำนโยบายสู่การปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปรานิศา ฉิมมาแก้ว 
(2544: บทคัดย่อ) ได้ทำการศึกษาวิจัยเรื ่อง ทักษะการ
บริหารที ่พึงประสงค์ในโรงเรียน สถานศึกษาในยุคปฏิรูป
การศึกษาในทศวรรษที่สอง ตามทัศนะของครูผู้สอน สังกัด
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สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว เขต 2 ผลการวิจัย
พบว่า 1) ทักษะการบริหารที ่พึงประสงค์ของผู ้บริการ 
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตามทัศนะของครูผ ู ้สอนส ังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสระแก้ว เขต 2 โดย ภาพรวม
และรายด้านอยู่ในระดับมาก เรียงอันดับค่าเฉลี่ยจากมากไป
น้อยคือ ด้านความคิดรวบยอด ด้านเทคนิค และด้านมนุษย์ 
2) ทักษะการบริหารที่พึงประสงค์ของผู้บริการสถานศึกษา
ข้ันพ้ืนฐานตาม ทัศนะของครูผู้สอนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำแนกตามขนาดโรงเรียนพบว่า
ในภาพรวมและรายด้าน แตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญทาง
สถิติ 3) ทักษะการบริหารที ่พึง  ประสงค์ของผู ้บร ิการ
สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานตามทัศนะของครูผ ู ้สอนส ังกัด
สำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาสระแก้ว เขต 2 จำแนกตาม
ประสบการณ์ในการทำงาน พบว่าด้านมนุษย์และด้าน
ความคิด รวบยอดแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 
.05 ส่วนด้านเทคนิควิธีแตกต่างกันอย่างไม่มีนัยสำคัญ ทาง
สถิติ  

ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะเพื่อการนำผลการวิจัยไปใช้ 

    1.จากผลการวิจัย ผู้บริหารควรนำรูปแบบการมี
ส ่วนร ่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและ
ผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC. ไปประยุกต์ใช้ในการบริหาร
สถานศึกษา โดยคำนึงถึงความเหมาะสม ยึดหลักการจัดการ
ค ุณภาพแบบองค ์รวม (Total Quality Management) 
ความสอดคล้องก ับบริบทของสถานศึกษา และความ
ต้องการของบุคลากรในสถานศึกษา เพ่ือพัฒนาสถานศึกษา
ไปสู่คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
    2.จากผลการวิจัยผู้บริหารต้องมีความมุ่งมั่นและ
ให้การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเน่ือง พร้อมทั้งการสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย และมีการติดตาม
ประเมินผลในการนำไปใช้เป็นระยะๆ เพื ่อปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพให้ได้ตามมาตรฐานที ่กำหนดเพื ่อมุ ่งไปสู่
คุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
    1.ควรศึกษาวิจัยในการนำรูปแบบการมีส่วนร่วม
ในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและผู ้บริหารต่อ
กระบวนการ PLC. ไปทดลองใช้ในการบริหารงานของ

โรงเรียนเพื่อสรุปภาพรวมของรูปแบบและความเหมาะสม
ของแต่ละองค์ประกอบ เพ่ือประโยชน์ต่อการนำรูปแบบการ
มีส ่วนร่วมในการจัดการคุณภาพการศึกษาของครูและ
ผู้บริหารต่อกระบวนการ PLC. ไปใช้ขยายผลต่อไป 
 

กิตติกรรมประกาศ 
    งานวิจัย เรื ่อง “รูปแบบการมีส่วนร่วมในการ
จ ัดการค ุณภาพการศ ึกษาของคร ู และผ ู ้ บร ิห าร ต่อ
กระบวนการ PLC.” สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี โดยได้รับความ
อนุเคราะห์จากผู ้บร ิหาร คณะครู ศ ึกษานิเทศก์ และ
ผู ้เกี ่ยวข้องทุกท่าน ในการนำนโยบายสู ่การปฏิบัติอย่าง
จริงจัง ต้องขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิทั้งสามท่าน ได้แก่  
นายบุญสม  โพธิ ์เง ิน ;  ดร.สมคิด หาแก้ว ;  ดร.นเรศวร์ 
เศรษฐสิงห์ และต้องขอขอบคุณมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ที่ให้
การสนับสนุนพัฒนาบุคลากรและส่งเสริมการทำวิจัยจน
ส่งผลให้งานวิจัยครั้งนี้สำเร็จตามความมุ่งหมาย ขอให้คุณ
งามความดีทั ้งปวง พึงบัง เกิดแก่บุพการีและ  ผู ้ให้การ
สนับสนุนทุกท่านที่คอยช่วยเหลือให้กำลังใจเสมอมา  
    อนึ่งคุณประโยชน์จากการวิจัยครั้งนี้ หากจะก่อ
เกิดเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานในการจัดการศึกษาและ
พัฒนากระบวนการบริหารศึกษาต่อไป ก็จะยินดีย่ิง  
ประจวบ จันทร  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุงของผู ้บริโภค Generation X และ Y ในเขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยทำการวิจัยด้วยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) สัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ 

ผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็นผู้บริโภค แบ่งเป็น 4 กลุ่ม Generation X เกิดช่วงปี 2508-2522 ปัจจุบันอายุ 41-55 เพศหญิง 6 คน  

กลุ่ม Generation X เกิดช่วงปี 2508-2522 ปัจจุบันอายุ 41-55 เพศชาย 6 คน กลุ่ม Generation Y เกิดช่วงปี 2523-2540 

ปัจจุบันอายุ 23-40 ปี อายุ 23-55 ปี เพศหญิง 9 คน และกลุ่ม Generation Y เกิดช่วงปี 2523-2540 ปัจจุบันอายุ 23-40 ปี 

อายุ 23-55 ปี เพศชาย 9 คน รวมทั้งหมด 30 คน ที่มีประสบการณ์ในการซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์กันยุงทุกย่ีห้อ ทุกประเภท ใน

เขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผลการศึกษาพบว่าผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่ ของทั้ง 4 กลุ่ม เห็นตรงกันว่าการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ควรเป็นประเภทสเปรย์ เพราะสามารถอำนวยความสะดวกแก่

ผู้บริโภค ด้านตัวผลิตภัณฑ์ได้มากกว่าประเภทอื่น ลักษณะพิเศษที่ควรเพิ่ม คือ กลิ่นหอม ระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพในการ

ป้องกันยุงอยู่ที่ 3-5 ชั่วโมง กลิ่นของผลิตภัณฑ์กันยุงควรมีกลิ่น โทนดอกไม้ เช่น มะลิ กุหลาบ เป็นต้น สีของตัวผลิตภัณฑ์ ควร

เป็นสีใส เพราะมีสารเคมีเจอปนน้อยกว่าการเจือสีสังเคราะห์ วัสดุทีค่วรนำมาทำบรรจุภัณฑ์ คือ พลาสติก เน่ืองจาก ข้ึนรูปง่าย 

น้ำหนักเบา และมีความยืดหยุ่นสูง ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ที่ควรมี เช่น ยุง ส่วนประสมสำคัญ เพื่อดูดดึงผู้บริโภคจาก

mailto:6171101664@pim.ac.th
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ลักษณะเด่น สีบรรจุภัณฑ์ควรมีสีโทนอุ่น เช่น ชมพู ส้ม เพราะมีความสดใส ทันสมัย ดึงดูดสายตา ข้อมูลที่ผู้บริโภคควรรู้จะต้อง

ระบุไว้บนบรรจุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ขนาดบรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม คือ ปริมาณ 50-100 มิลลิลิตร เหตุผลที่กล่าวมาข้างต้น เพ่ือ

เพ่ิมทางเลือกแก่ผู้บริโภค ตลอดจนตอบความต้องการด้านการใช้งานได้สูงสุด  

 

คำสำคัญ:  การพัฒนาผลิตภัณฑ์,ผลิตภัณฑ์กันยุง,เจเนอเรชั่นเอ็กซ์,เจเนอเรชั่นวาย 

Abstract  

This research aims to study the Development of Mosquito Repellent Products for Generation X 

and Generation Y Consumers in Bangkok and the Metropolitan Region. The research was conducted by 

using In-depth Interview with key informants via phone. Key informants were consumers than can be 

classified into four groups as follows: Group of 6 Generation X male consumers (those who were born 

between 1965-1979 with the current age of 41-55 years); Group of Generation X female consumers (those 

who were born between 1965-1979 with the current age of 41-55 years); Group of 9 Generation Y male 

consumers (those who were born between 1980 – 1997 with the current age of 23-40years and 23-55 years; 

and Group of 9 Generation Y female consumers (those who were born between 1980 – 1997 with the 

current age of 23-40 years and 23-55 years. The total key informants were 30 persons with direct experiences 

in purchasing or using all brands and all types of mosquito repellent products in Bangkok and the 

Metropolitan Region. The results revealed that most key informants of 4 groups had the same opinions that 

new mosquito repellent products in Bangkok and the Metropolitan Region should be developed as a spray 

because it could give consumers more convenience than other types of products. A unique feature that 

should be added was a pleasant odor with efficiency on mosquito prevention for 3-5 hours. The odor of 

mosquito repellent products should be mixed with some floral odor, i.e., jasmine, roses, etc. The product's 

color should be natural color because it provides a sense of safety as well as containing fewer chemicals 

than the product containing synthetic colors. Material that should be made as packages were plastic 

because it could be molded easily with lightweight and high flexibility. There should be some illustrations 

on packages, i.e., pictures of mosquitoes and important ingredients, in order to attract consumers. The color 

tone of packages should be warm, i.e., pink, etc. because such color tone was bright and modern for 

attracting consumers. Information that should be perceived by consumers should be labeled on packages 

completely, and appropriate packing size was ranged from 50-100 milliliters. The above suggestions would 

add more options for consumers and respond to their demands on utilization at the highest level.   

 

Keywords: product development, mosquito repellent products, Generation X, Generation Y 
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1. บทนำ 

ยุงเป็นสัตว์ที ่สร้างความรำคาญ และยังเป็น

พาหะนำโรคที่สำคัญ  เช่น ไข้เลือดออก มาลาเรีย เท้าช้าง 

และไข้สมองอักเสบ เป็นต้น ซึ่งบางโรคอันตรายถึงขั้นทำ

ให้เสียชีวิตได้  โดยจากสถิติของกรมควบคุมโรค กระทรวง

สาธารณะสุข พบว่ามีอัตราการป่วยจากโรคไข้เลือดออก

เพิ่มขึ้นทุกปี นอกจากนี้ ยังมีการรายงานสถานการณ์โรค

ไข้เลือดออกในปีพ.ศ. 2560 มีผู้ป่วย 53,190 ราย เสียชีวิต 

63 ราย ปีพ.ศ. 2561 มีผู้ป่วย 85,849 ราย เสียชีวิต 111 

ราย ปีพ.ศ. 2562 ตั้งแต่ต้นปี จนถึงเดือนพฤษภาคมมี

ผู ้ป่วยไข้เล ือดออกแล้วกว่า 20,000 ราย มีผู ้เสียช ีวิต

ประมาณ 28 ราย ซึ่งพบว่ามีจำนวนผู้ป่วยกับผู้เสียชีวิตสูง

กว่าเมื่อเทียบกับระยะเดียวกันของปี 2561 จำนวนผู้ป่วย

และผู้เสียชีวิตในปี 2562 มีมากขึ้นเกือบ 2 เท่าตัว จาก

ข้อม ูลชี้ ให ้ เห ็นว ่าประเทศไทย มีบรรยากาศอับชื้น 

เอื้ออำนวยต่อการแพร่พันธุ์ของยุง ส่งผลให้มีการระบาด

กระจายไปทั่วประเทศ โดยการกระจายของโรคมีการ

เปล ี ่ ยนแปลงตามพ ื ้นท ี ่อย ู ่ตลอดท ุกป ี (กระทรวง

สาธารณสุข, 2562)  

ผลิตภัณฑ์กันยุงจึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการ

ป้องกันยุง ส่งผลให้มูลค่าตลาดรวมของผลิตภัณฑ์กันยุงใน

ปี พ.ศ. 2560 สูงถึง 4,000 ล้านบาท โดยแบ่งออกเป็น

กลุ่มสเปรย์ฆ่ายุงร้อยละ 55 กลุ่มยาจุดกันยุงร้อยละ 30 

กลุ ่มสเปรย์ และโลชั่นทากันยุงร้อยละ 15 (BrandAge, 

2017) จากมูลค่าตลาดที่สูง ส่งผลให้การแข่งขันในตลาด

ค่อนข้างรุนแรง มีคู ่แข่งขันทั ้งรายเก่าที่ออกสินค้าใหม่

อย่างต่อเนื่อง เช่น ไบกอน อาท คายาริ เป็นต้น และคู่

แข่งขันรายใหม่ที่เข้ามาในตลาด เช่น เรนเจอร์ เป็นต้น 

เน่ืองจากผู้วิจัยอยู่ในธุรกิจผลิตภัณฑ์กันยุง และ

มีความสนใจที่จะพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุงที่ตรงตามความ

ต้องการของผู้บริโภค สามารถป้องกันยุงได้ ไม่ส่งผลเสีย

ต่อระบบนิเวศน์ เช่น เผาไหม้สะอาดกว่า ไม่ก่อให้เกิด

มลพิษ มีนวัตกรรมในตัวผลิตภัณฑ์กันยุงมากข้ึน และเป็น

การป้องกันความเสี่ยงจากปัจจัยภายนอก เช่น ผลกระทบ

จากฝุ่นละออง PM 2.5 ที่ภาครัฐรณรงค์ให้งดกิจกรรมที่

ก่อให้เกิดฝุ่นละออง เป็นต้น และเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความ

พึงพอใจสูงสุด ปลอดภัยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ ในการ

วิจัยในครั ้งนี ้มีทฤษฎีที ่เกี ่ยวข้อง คือ (1) ทฤษฎีในการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ (2) ทฤษฎีเรื่องบรรจุภัณฑ์ หลังจาก

ได้ทบทวนแนวคิดและทฤษฎีแล้ว นำไปสู่การสัมภาษณ์

เชิงลึก (In-depth Interview) จากกลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ผู้บริโภคที่มีประสบการณ์ตรงในการซื้อ หรือใช้ผลิตภัณฑ์

กันยุง หวังว่าความรู้จากผลการวิจัยในครั้งนี้ จะสามารถ

นำไปเป ็นแนวทางการพัฒนาช ่วยให ้ธ ุรก ิจได ้ผลิ ต

ผลิตภัณฑ์ใหม่ อันจะส่งผลต่อรายได้และความมั่งคงของ

กิจการต่อไป 

 

วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาหาแนวทางการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุง

ในเขตกรุงเทพมหานคร และปริมณฑล ที ่ก ่อให้ เกิด

ประโยชน์ส ูงส ุดแก ่ผ ู ้บร ิโภค และผ ู ้ประกอบการใน

อุตสาหกรรมน้ี 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎ ี ในการพ ัฒนาผล ิตภ ัณฑ ์ ใหม่  (New 

Product Development) คือ สินค้า หรือบริการที ่ได้

ปรับปรุงจากสินค้าหรือบริการเดิมให้มีคุณสมบัติดีข้ึน    

อำอวยความสะดวกมากข้ึน หรือมีสิ่งใดสิ่งหน่ึงดีข้ึนต่างไป

จากสินค้าหรือบริการเดิม การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่นั้นมี

หลากหลายแนวทาง เช่น การนำนวัตกรรมเข้ามาร่วมเรื่อง

ใดเรื ่องหนึ่งของขั ้นตอนการพัฒนา การปรับปรุงแก้ไข

พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ในจุดด้อยของผลิตภัณฑ์เดิม และ
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การเลียนแบบผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมสูงในการจัด

จำหน่ายอยู่ในท้องตลาด เป็นต้น (Cooper R.G., 2001) 

จากการวิจ ัยฉบ ับนี ้ ได ้ทบทวนทฤษฎีในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยได้ให้ความสำคัญในด้านต่างๆ ดังน้ี  

1. ด้านรูปแบบของผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ควรเป็น

ประเภทใด 

2. ด้านลักษณะของผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ ควรมี

ลักษณะพิเศษเพ่ิมเติมด้านใด 

3. ด้านระยะเวลาป้องกันยุงของผลิตภัณฑ์กันยุง

ใหม่ ทีผู่้บริโภคยอมรับว่ามีประสิทธิภาพในการปกป้องยุง

ได้ดีควรเป็นเวลาเท่าใด 

4. ด้านสีของผลิตภัณฑ์กันยุงที่ต้องการ หรือเกิด

ความรู้สึกอยากซื้อต่อผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ มีลักษณะสีใด 

5. ด้านกลิ่นของผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ที่ต้องการ 

ควรมีกลิ่นลักษณะใด 

ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องบรรจุภัณฑ์ บรรจุภัณฑ์ 

หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์ทุกรูปแบบ ที่ทำจากวัสดุ

ต่างๆ เช่น แก้ว โลหะ เป็นต้น เพ่ือประโยชน์ในการใช้สอย 

ที่นำมาใช้สำหรับ บรรจุ ปกป้อง ขนส่ง และนำเสนอสินค้า

สำเร็จรูปพร้อมจำหน่าย ลักษณะของบรรจุภัณฑ์เบื้องต้น 

กิจการต้องคำนึงถึงในการพัฒนา เช่น การใช้งาน การ

จัดเก็บ สี ลวดลาย เป็นต้น จึงเป็นปัจจัยสำคัญร่วมในการ

ออกแบบจัดทำบรรจุภัณฑ์ เนื่องจากการแข่งขันในตลาด

น้ัน รูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ การเลือกนำวัสดุมาทำบรรจุ

ภ ัณฑ์จ ึงต ้องด ูความต้องการของผ ู ้บร ิโภคเป ็นหลัก      

(มยุรี ภาคลำเจียก, 2558) จากการวิจัยฉบับนี้ได้ทบทวน

ทฤษฎีและแนวคิดเรื่องบรรจุภัณฑ์  โดยได้ให้ความสำคัญ

เกี่ยวกับองค์ประกอบหลายๆด้านของบรรจุภัณฑ์ ซึ่งเป็น

ปัจจัยสำคัญทางการตลาด ที่จะเพิ่มยอดขาย หรือดึงดูด

ความสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ ดังน้ี 

1. วัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กันยุง

ใหม่ ควรเป็นวัสดุประเภทใด 

2. ตราสินค้าท่ีดึงดูดความสนใจควรใช้ภาษาใด 

3. สีที่ดึงดูดสายตา และอยากซื้อควรเป็นสีใด 

4. ภาพประกอบบนบรรจุภัณฑ์ควรเป็นภาพใด 

5. ควรมีข้อมูลสำคัญใดบ้าง ท่ีจำเป็นต้องระบุ

บนบรรจุภัณฑ์ 

6. ขนาดบรรจุของผลิตภัณฑ์กันยุงแบบใหม่ควร

มีขนาดบรรจุเท่าใด 

 ผลิตภัณฑ์กันยุง หมายถึง สินค้าหรือผลิตภัณฑ์

ที่มีฤทธ์ิในการไล่ยุงแต่ไม่สามารถฆ่ายุงได้ ออกฤทธ์ิโดยไป

รบกวนกลไกการรับรู้กลิ่นของยุง มีหลากหลายรูปแบบให้

เลือกใช้ เช่น ยาจุดกันยุง ครีม โลชั ่น ธูปไล่ยุง เป็นต้น 

ผลิตภัณฑ์กันยุงถูกนำมาใช้เมื่อเข้าสู่ฤดูฝน หรือปกป้องยุง

ตามการใช้งานของผู้บริโภค โดยสารสำคัญที่พบบ่อยใน

รูปแบบสารเคมีสังเคราะห์ เช่น DEET(ดีอีอีที) และสาร

สกัดจากธรรมชาติ เช่น Citronella oil ผลิตภัณฑ์กลุ่มน้ี

แม้ใช ้ภายนอกร่างกาย แต่ผ ู ้บร ิโภคควรเลือกซื ้อตาม

คำแนะนำและวิธ ีการเล ือกซ ื ้อผลิตภัณฑ์กันย ุงของ

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) (กระทรวง

สาธารณสุข, 2560 ) 

แนวคิดที ่เกี ่ยวข้องกับพฤติกรรมโดยแบ่งกลุ่ม

ตามช่วงอายุ Generation หรือช่วงวัยของกลุ่มผู้บริโภคที่

เป็นกลุ่มเป้าหมายหลักของกิจการ  มีความสำคัญที่ต้อง

ทำการศึกษาถึงลักษณะความชอบ  ในการศึกษาวิจัยครั้ง

นี้ ผู้วิจัยได้เลือกวิจัยในกลุ่มช่วงวัยจาก 2 กลุ่ม คือ กลุ่ม 

Generation X  มีพฤติกรรมใส่ใจสุขภาพ อายุสูงขึ ้น มี

ฐานะทางการเงินทำให้ใช้จ่ายซื้อสินค้ามีมาก รวมทั้งเมื่อ

ใช้สินค้าแล้วดี หรือเป็นที่พอใจมีการกลับมาซื้อซ้ำสูง และ

กล ุ ่ม Generation Y มีพฤติกรรมบร ิโภคนิยม ม ีการ

วางแผนทางการเงิน ซื้อสินค้าตามเทรนด์ถึงร้อยละ 70 ทำ
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ให้สินค้าท่ีเป็นสินค้าฤดูกาล สินค้าออกใหม่ จะได้รับความ

สนใจจากผู้บริโภคกลุ่มน้ี กล่าวโดยสรุปกลุ่มช่วงวัย 2 กลุ่ม

น้ีเป็นกลุ่มช่วงอายุผู้บริโภคที่แท้จริงของสินค้าในตลาดทุก

กลุ่ม ท้ัง 2 กลุ่มมีพฤติกรรมการบริโภคใช้จ่ายสูง เป็นกลุ่ม

ประชากรที่มีสัดส่วนมาก มีรายได้สูงและมีกำลังซื้อสูง 

(Brandbuffet, 2019) 

 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจ ัยในคร ั ้งน ี ้ เป ็นการวิจ ัยเช ิงค ุณภาพ 

(Qualitative Research) ผู้วิจัยใช้การสัมภาษณ์เชิงลึก 

(In-depth Interview) จากกลุ ่มผู ้ให ้ข้อม ูลสำคัญท ี ่มี

ประสบการณ์ตรงโดยเฉพาะ (ชไมพร กาญจนกิจสกุล , 

2559) ผู้วิจัยจึงทำการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูลสำคัญ โดย

วิธีการสัมภาษณ์ตามแบบสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ใน

การสัมภาษณ์น้ัน คือ ผู้บริโภคเพศชาย และเพศหญิง อายุ 

23 – 55 ปี แบ่งกลุ ่มตามช่วงอายุ Generation (The 

American Heritage Dictionary, 1992. P.351) ดังน้ี 

1. กลุ่ม Generation X เกิดช่วงปี 2508-2522 

ปัจจุบันอายุ 41-55 ปี เพศหญิง  

2. กลุ่ม Generation X เกิดช่วงปี 2508-2522 

ปัจจุบันอายุ 41-55 ปี เพศชาย 

3. กลุ่ม Generation Y เกิดช่วงปี 2523-2540 

ปัจจุบันอายุ 23-40 ปี เพศหญิง 

4. กลุ่ม Generation Y เกิดช่วงปี 2523-2540 

ปัจจุบันอายุ 23-40 ปี เพศชาย 

ที ่ม ีประสบการณ์โดยตรงในการซ ื ้อหร ือใช้

ผ ล ิ ตภ ัณฑ ์ ก ั นย ุ งท ุ ก ย ี ่ ห ้ อ  ท ุ กปร ะ เภท  ใน เขต

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ผู้วิจัยทำการจัดหาผู้ให้

ข้อมูลสำคัญด้วยการใช้วิธีการเลือกผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการ

วิจัยแบบเจาะจง ( Purposive  sampling )  โดยการทำ

แบบสอบถามออนไลน์เบื้องต้น ที่มีคำถามในการคัดกรอง

คุณสมบัติต่างๆที ่ตรงกับการเป็นผู ้ให้ข้อมูลสำคัญใน

งานวิจัยนี้ มีการแชร์ลิงค์คำถาม เริ่มจากบุคคลที่ทำงาน

องค์กรเดียวกันกับผู้วิจัย เพ่ือน คนรู้จัก บุคคลที่พักอาศัย

ละแวกเดียวกัน และขอความอนุเคราะห์ขอสัมภาษณ์ผู้ที่

ลงรายชื่อไว้ โดยผู้วิจัยจะเลือกผู้ใช้ข้อมูลสำคัญที ่ความ

ยืดหยุ่นในช่วงเวลาที่สะดวกให้สัมภาษณ์ และมีวัน เวลา

นัดหมายใกล้เค ียงในกลุ ่มอาย ุเดียวก ัน เพื ่อทำการ

สัมภาษณ์ 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย  

คือ แบบสัมภาษณ์แบบการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-

depth Interview) โดยเลือกการสัมภาษณ์แบบโครงสรา้ง 

(Structured interviews) โดยผู้วิจัยจะทำการสัมภาษณ์

ตามแบบส ัมภาษณ ์ที่ ไ ด ้ ผ ่ า นการตร วจสอบจ าก

ผู้ทรงคุณวุฒิ 3 ท่านเป็นที่เรียบร้อย ตามลำดับประเด็น

คำถาม และขออนุญาตผู้ให้ข้อมูลสำคัญในการบันทึกเสียง

สนทนา พร้อมการจดบันทึกระหว่างการสัมภาษณ์ร่วม

ด้วย (กรรณิการ์  สุขเกษม, 2562)  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ผู้วิจัยใช้วิธีการ ผู้วิจัยยึดหลักการสัมภาษณ์ โดย

เล ื อกการส ัมภาษณ ์แบบโครงสร ้ า ง  ( Structured 

interviews) ผู้วิจัยทำการโทรศัพท์สัมภาษณ์เริ่มจากกลุ่ม

ที ่ 1 เลือกผู ้ให้ข้อมูลสำคัญที่มีวันเวลานัดหมายในวัน

เดียวกัน หรือใกล้เคียงกัน ทำการสัมภาษณ์ไปตามข้อ

ประเด็นคำถามระหว่างการสัมภาษณ์ มีการบันทึกเสียง

สนทนา พร้อมจดบันทึกการสัมภาษณ์ เพื่อผู้วิจัยได้นำมา

กล่าวสรุปให้ผู้ให้ข้อมูลสำคัญฟังเพ่ือยืนยันความถูกต้องว่า

ถูกต้องตามที่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญได้ตอบสัมภาษณ์ ซึ่งเป็น

การตรวจสอบสามเส้าด้านข้อมูล จากแหล่งเวลา คือ 

ช่วงเวลาที่ต่างกันผู ้วิจัยได้ทำการสัมภาษณ์ผู ้ให้ข้อมูล

สำคัญน้ัน แนวคิดหรือคำตอบที่ได้รับจากผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

น้ันจะยังคงเหมือนเดิม ผู้วิจัยจะสัมภาษณ์ผู้ให้ข้อมูลสำคัญ
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ของแต่ละกลุ่มจนกว่าการให้ข้อมูล ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ

ในกลุ่มนั ้นๆเริ ่มมีการตอบแบบสัมภาษณ์ในลักษณะที่

คล ้ายคล ึงก ัน ซ ้ำก ัน หร ือม ีคำสำค ัญในการตอบ

แบบสอบถามที ่สามารถตีความ ต ีความหมายไปใน

ลักษณะเดียวกัน ไม่เกิดข้อสงสัยจากแบบสัมภาษณ์ 

หรือไม่มีการตอบข้อมูลใหม่จากผู้ให้ข้อมูลสำคัญรายหลัง

แล้ว หรือที ่เรียกว่า ข้อมูลอิ ่มตัว(Data Saturation) (สุ

มิตร สุวรรณ , 2559) ผู้วิจัยจะทำการหยุดการสัมภาษณ์

ในกลุ่มน้ันทันที และปฏิบัติตามข้ันตอนดังกล่าวเหมือนกัน

ทุกกลุ่มจนเสร็จสิ้นการสัมภาษณ์ เมื่อได้ข้อมูลครบทั้ง 4 

กลุ่ม ผู้วิจัยทำการตีความหมายจากข้อมูลที่มี ศึกษาข้อมูล

ที่สอดรับกับงานวิจัย ก่อนที่จะนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์

เชิงคุณภาพต่อไป  

การวิเคราะห์ข้อมูล  

ผู้วิจัยได้มีวิเคราะห์และสรุปผลการวิจัย ตาม

หลักการ (กรรณิการ์  สุขเกษม, 2562) โดยการตรวจสอบ

เนื้อหาแบบสัมภาษณ์ที่ผู้วิจัยบันทึกแบบเสียงสัมภาษณ์

อย่างละเอียดอีกครั้ง และทำการตีความหมายจากข้อมูลที่

มี เน้นความเข้าใจในการตอบของผู้ให้ข้อมูลสำคัญเป็น

หลัก ณ สภาพความเป็นไปขณะที่ดำเนินการสัมภาษณ์

ทางโทรศัพท์ พร้อมทั้งจำแนกกลุ่มคำ ที ่มีความหมาย 

หรือนัยยะเดียวกัน เพื ่อให้ข้อมูลที ่ได้มานั ้นสอดรับกับ

งานวิจัย มีการตีความจากเหตุและผลของการตอบแบบ

สัมภาษณ์ของผู้ให้ข้อมูลสำคัญ นำกลุ่มคำตอบของข้อมูล

มาทำการแบ่งคัดแยกข้อมูลที่สอดคล้องกับงานวิจัย และมี

การตีความหมายเพื่อวิเคราะห์ความหนักแน่น ลึกซึ้งของ

ข้อม ูลท ี ่ ได ้จากการตอบแบบสัมภาษณ์  แล ้วทำการ

พรรณนาข้อมูลที่ได้รับอย่างละเอียด เพ่ือให้การอธิบายผล

นั ้นมีความครอบคลุมเนื ้อหาการวิจัย มีความชัดเจน 

ถูกต้อง และครบถ้วน 

4. ผลการวิจัย 

การวิจัยเรื ่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุงของ

ผู้บริโภค Generation X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร

และปริมณฑล จากการสัมภาษณ์ผ่านทางโทรศัพท์ ผู้ให้

ข้อมูลสำคัญทั้ง 4 กลุ่ม  มีผลการวิจัยดังน้ี 
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กลุ่มที่ 1 Generation X เกิดช่วงปี 2508-2522 ปัจจุบันอายุ 41-55 ปี เพศหญิง 6 คน ผลการสัมภาษณ์พบว่า  

 

 
 

กลุ่มที่ 2 Generation X เกิดช่วงปี 2508-2522 ปัจจุบันอายุ 41-55 ปี เพศชาย 6 คน ผลการสัมภาษณ์พบว่า 
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กลุ่มที่ 3 Generation Y เกิดช่วงปี 2523-2540 ปัจจุบันอายุ 23-40 ปีเพศหญิง 9 คน ผลการสัมภาษณ์พบว่า 

 

 
 

กลุ่มที่ 4 Generation Y เกิดช่วงปี 2523-2540 ปัจจุบันอายุ 23-40 ปี เพศชาย 9 คน ผลการสัมภาษณ์พบว่า 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยเรื ่องการพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุงของ
ผู้บริโภค Generation X และ Y ในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ได้ผลสรุปว่าทฤษฎีในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
ใหม่ ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ของผลิตภัณฑ์กันยุงน้ัน
ควรเป็นประเภทสเปรย์ และการเพ่ิมเติมลักษณะเด่นของ
ผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ ด้านกลิ ่นหอมที ่แตกต่างไปจาก
ผลิตภัณฑ์กันยุงแบบเดิมที ่มี  และตัวเนื ้อผลิตภัณฑ์ที่
สามารถซึมสู่ผิวได้อย่างรวดเร็วจากนำนวัตกรรมมาร่วมใน
การผลิต ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจินดารัตน์  สาสี 
(2561) ทำการศึกษาวิจัยเรื่องแผ่นแปะสมุนไพรไล่ยุง  ใน
เรื่องการนำนวัตกรรมมาใช้ในกระบวนการผลิตแผ่นแปะ
เกิดเป็นผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ได้อย่างลงตัวและด้วยการใช้
ส ่วนผสมที ่ม ีล ักษณะเด่นจากสารสกัดจากธรรมชาติ 
ก่อให้เกิดลักษณะกลิ่นของผลิตภัณฑ์ไล่ยุงในรูปแบบใหม่ 
เป็นการช่วยเพิ ่มมูลค่าให้ก ับตัวผลิตภัณฑ์  และเพ่ิม
ทางเลือกให้กับผู้บริโภคจากผลิตภัณฑ์กันยุงรูปแบบเดิมที่
มีในท้องตลาด 

ด้านสีบรรจุภ ัณฑ์ที ่ด ึงดูดสายตา และด้าน
ระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพและป้องกันยุงได้ มีความเห็น
ว่า สีบรรจุภัณฑ์ที่ดึงดูดสายตาควรจะมีสีที่ เป็นสีโทนอุ่น 
เพราะดูสดใส เห็นชัด ด้านระยะเวลาที่มีประสิทธิภาพใน
การปกป้องยุงควรมีระยะเวลา 3-5 ชั่วโมง ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของอัจฉราภรณ์ เจริญวัย และปภาดา เชิดมี , 
2560  ทำการวิจ ัยเร ื ่องเท ียนหอมไล่ยุง (Mosquito 
Aroma Candle) ว่าส ีของตัวบรรจุภัณฑ์นั ้น ส ีที่ สดใส
เห็นชัด เช่น สีชมพู พบว่าผู้บริโภค หรือผู้ทดลองมีความ
พึงพอใจในสีสัน มีความอยากซื้อ เห็นสินค้านั้นโดดเด่น 
ชัดเจน สบีรรจุภัณฑ์ที่ใช้ใส่เทียนหอมทำให้การใช้บรรจุมสีี
สวยๆ ส่งผลให้ผู้ทดลองมีความอยากใช้ เทียนหอมไล่ยุง
มากย่ิงข้ึน   

ระยะเวลาในการป้องกันยุงผู้ทดลองของเทียน
หอมไล่ยุง พึงพอใจในระยะเวลาการจุดเทียนหอมเพื่อไล่
ยุงในเวลาที่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง ซึ่งเป็นระยะเวลาของการใช้
ผลิตภัณฑ์กันยุงที่ผู้บริโภคเล็งว่ามีประสิทธิภาพในการไล่
ยุง หรือป้องกันยุง  และทำให้ร ่างกายได้ร ับสารเคมี

ข้างเคียงในขั้นตอนการใช้น้อยกว่าการป้องกันยุงได้นาน
กว่า 5 ชั่วโมง เช่น ทำให้จมูกไม่แห้งเกินไปหากสูดดม 

ด้านภาพประกอบบรรจุภัณฑ์ที ่ควรมีอยู ่บน
บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ คือ ภาพยุง เพื่อบ่ง
บอกประเภทของผลิตภัณฑ์ว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ใช้ในการ
ปกป้องยุง และภาพส่วนประสมสำคัญ เช่น ภาพดอกไม้ ที่
แสดงกลิ่นหอม เพื่อเพิ่มความดึงดูดสายตาของผู้บริโภค 
อีกทั้งยังทำให้บรรจุภัณฑ์มีความสวยงามน่าซ้อมากยิ่งข้ึน 
ซ ึ ่ งสอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ เนาวร ัตน ์  อ ่อนไสว 
ทำการศึกษาวิจ ัยเร ื ่องการพัฒนาบรรจุภัณฑ์สำหรับ
ผลิตภัณฑ์น้ำอบไทยศรีวัฒนา ผลการวิจัยพบว่าผู้ให้ข้อมูล
สำคัญเห็นว่าควรมีรูปภาพประกอบเป็น รูปดอกไม้ เพ่ือสื่อ
ถึงดอกไม้ท่ีนำมาทำวัตถุดิบ ภาพดอกไม้ หรือส่วนประสม
ในผลิตภัณฑ์สร้างสุนทรียภาพ ความละเอียดอ่อนของ
ดอกไม้ ยังสื่อให้รู้สึกความสดชื่นและความ หอมของน้ำอบ
ไทย กล่าวได้ว่าภาพดอกไม้ หรือภาพส่วนประสมสำคัญมี
ส่วนช่วยเพ่ิมความโดดเด่นให้แก่บรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์
เป็นองค์ประกอบที่ขาดไม่ได้ในบรรจุภัณฑ์ นอกจากจะ
เป็นภาพที่สื ่อสารกับผู ้บริโภคแล้ว ยังเป็นส่วนช่วยให้
ผู้บริโภคมีความสนใจในผลิตภัณฑ์มากย่ิงข้ึน 

 ด้านวัสดุที ่ใช้ทำผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่พบว่า 
Generation Y เกิดช่วงปี 2523-2540 ปัจจุบันอายุ 23-
40 ปี เพศหญิง ให้ความเห็นว่าวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ควร
เป็นโลหะ เพราะดูผลิตภัณฑ์มีความทันสมัย สินค้าดูพรี
เม ียมกว่าว ัสด ุแบบอื ่น และทำให ้ม ีความอยากซื้อ
ผลิตภัณฑ์ที ่ใช้วัสดุประเภทโลหะทำบรรจุภัณฑ์ ซึ ่งไม่
สอดคล้องกับงานวิจัยของมันตาภรณ์ อนะวัชพงษ (2559) 
ทำการศึกษาวิจัยเรื่องพฤติกรรมการเลือกซื้อและทัศนคติ
ต่อรูปแบบบรรจุภัณฑ์เครื่องสำอางประเภทดูแลผิวของ
ผู้บริโภคเพศชายสมัยใหม่รุ่นเจเนอเรชั่นวาย Generation 
Y เพศชายมีความเห็นว่าควรใช้วัสดุโลหะในการใช้ทำ
บรรจุภัณฑ์ เพราะให้ความรู้สึกอยากซื้อ ดูมีบุคลิกภาพที่ดี 
ลักษณะกล้าหาญ มีความเป็นผู ้นำและมีความเป็นชาย 
กล่าวได้ว่าทัศนคติในการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากวัสดุ
โลหะของเพศหญิง หรือชายของ Generation Y สามารถ
มีความเห็นเหมือน หรือแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับประเภท
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ของผลิตภัณฑ์ ความรู้สึกขณะเห็นวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์
มากกว่าความแตกต่างด้านเพศของผู้บริโภค 

ผลการวิจัยพบว่าตราสินค้าที่ดึงดูดสายตาของ
ผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ผู้ให้ข้อมูลสำคัญส่วนใหญ่เห็นว่าควร
ใช้ตราสินค้าภาษาไทยในผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ เพราะ
ผู้บริโภคคนไทยสามารถรับรู้ จดจำ ตราสินค้าภาษไทยได้
ดีกว่าภาษาอื่น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของนววัฒน์ สิทธิ
พรม (2558) ทำการศึกษาวิจัยเรื ่องการรับรู ้คุณค่าตรา
สินค้าผ่านสติ๊กเกอร์ของผู้ใช้ไลน์แอปพลิเคชัน พบว่าตรา
สินค้าภาษาไทยสร้างความรับรู ้ และตระหนักในคุณค่า
ของตราสินค้ามากกว่าตราสินค้าภาษาอื่นๆ ด้วยผู้บริโภค
เข้าใจในความหมายได้ จดจำได้ง่าย ภาษาไทยในตรา
สินค้ามีผลต่อการตัดสินใจซื้อ โดยผู้บริโภคตัดสินใจซื้อผลิ
ภัณฑ์ที่เป็นตราสินค้าภาษไทยไทยเร็วกว่าภาษาอื่น 

1. การพัฒนาผลิตภัณฑ์กันยุงใหม่ ควรผลิต
สินค้าโดยยึดหลักความสะดวกสบายในการใช้งานของ
ผู ้บริโภคเป็นหลัก มีการพัฒนาให้มีจุดแข็งเพิ่มเติมจาก
ผลิตภัณฑ์เดิมที่มีอยู่ และมีการสอดแทรกนวัตกรรมในการ
ผลิตเพ่ือดึงดูดให้ผู้บริโภคตัดสินใจซื้อได้ง่ายข้ึน 

2.ลักษณะพิเศษที่ควรเพ่ิมเติม คือเรื่องของกลิ่น
หอม เพื่อความหลากหลายและความได้เปรียบสินค้าใน
กลุ่มเดียวกัน ผู้บริโภคต้องการให้กลิ่นของผลิตภัณฑ์กันยุง
ใหม่ใช ้แล้วไม่ร ู ้ส ึกว่ากำลังใช ้ผลิตภัณฑ์กลุ ่มนี ้ ช ่วย
เสริมสร้างบุคลิกภาพที่ดีในการใช้พ้ืนที่สาธารณะ 

3.ระยะเวลาป้องกันยุงของที่มีประสิทธิภาพ คือ 
3-5 ชั ่วโมง เป็นระยะเวลาที่เพียงพอต่อกิจกรรมที ่ ไม่
ต้องการให้ยุงกัด หรือรบกวน อีกท้ังระยะเวลาไม่นานมาก
ทำให้ผู้บริโภครู้สึกว่าจะมีสารเคมีตกค้างในร่างกายน้อย
กว่า การป้องกันยุงในระยะเวลาท่ีมากกว่าน้ี 

4. สีของผลิตภัณฑ์หรือตัวเนื้อผลิตภัณฑ์ ควรที่
จะเป็นสีของส่วนผสมที่ใช้ ควรมีสีใส หรือไม่มีการแต่งสี 
เพราะผู ้บริโภครู้สึก ปลอดภัย ไม่ทิ ้งคราบเลอะ ดูเป็น
ผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ม ีส ่วนประกอบจากสารเคม ีไม ่ส ูง เมื่อ
เปรียบเทียบกับคู่แข่งวัสดุที่ใช้ทำบรรจุภัณฑ์ 

5. ควรจัดทำด้วยพลาสติก เพราะมีน้ำหนักเบา 
มีรูปแบบหลากหลาย ทันสมัย มีความยืดหยุ่น หากชำรุด
เสียไม่ก่อให้เกิดอันตรายร้ายแรงแก่ผู้บริโภค  

6. ตราส ินค ้าท ี ่ด ึ งด ูดให ้ผ ู ้บร ิ โภคในเขต
กรุงเทพมหานคร และปริมณฑล สนใจนั้นเป็นภาษาไทย 
เพราะ ผู้บริโภคคนไทยสามารถอ่านชื ่อตราสินค้าได้ จำ
ง่าย กล้าตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์มากข้ึน  

7. ภาพประกอบและข้อมูลสำคัญที่ควรมีบน
บรรจภุัณฑ์ ควรมีภาพยุง และภาพส่วนประกอบสำคัญ 
หรือภาพบอกกลิ่นหอม เพราะภาพสื่อสารให้ผู้ซื้อเข้าใจได้
ง่าย  

8. ข้อมูลสำคัญน้ันครบถ้วนตามข้อกำหนดของ
กฎหมายที่ต้องแสดงต่อผู้บริโภค  

9. ขนาดบรรจุควรมีปริมาณ 50-100 มิลลิลิตร 
เพราะเป็นขนาดที่มีน้ำหนักไม่สูงมากต่อการพกพา 
ประหยัดพ้ืนที่ในการจัดเก็บ อีกท้ังสามารถพกพาข้ึนห้อง
โดยสารของเครื่องบินได้ 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณ ดร.ปาลิดา ศรีศรกำพลที่

กรุณารับเป็นที่ปรึกษาและเสียสละเวลาอันมีค่าในการให้
คำปรึกษาเกี่ยวกับแนวทางในการทำวิจัย ตลอดจนให้คำ
แนะนาทางวิชาการที ่ด ีตลอดมา และขอขอบพระคุณ
ผู้ทรงคุณวุฒิตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา แบบสอบถาม
ทุกท่าน ขอขอบพระคุณคณาจารย์ของสถาบันการจัดการ
ปัญญาภิวัฒน์ อาจารย์พิเศษทุกท่าน ท่ีได้ให้ความรู้มุมมอง
ในการทำธุรกิจได้กว้างไกลขึ ้น และเพิ่มเติมความรู้ด้าน
ผ ู ้ประกอบการมากขึ ้น ขอขอบค ุณกอล ์ฟ ท ี ่ ให ้การ
ช่วยเหลือหากลุ่มผู้ให้ข้อมูลสำคัญ ขอขอบคุณผู้ให้ข้อมูล
สำคัญทุกท่าน ที่ เส ียสละเวลาอันมีค ่าให้ผ ู ้ศ ึกษาได้
โทรศัพท์ส ัมภาษณ์ในการศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ี
ท้ายที่สุดขอขอบคุณครอบครัว ญาติพ่ีน้องและเพ่ือนสนิท 
ที่คอยสนับสนุน และเป็นกำลังใจที่ดีมาโดยตลอด 
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ส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซ้ือผลิตภัณฑ์จากกวางของผู้บริโภคในประเทศไทย 
Marketing Mix Factors Affecting Decision-Making to Buy Deer Products of Consumer in Thailand 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกวาง
ของผู้บริโภคในประเทศไทย โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มตัวอย่างได้แก่ บุคคลที่มีอายุต้ังแต่ 20 ปีข้ึนไป 
ที่เคยมีประสบการณ์ในการซื้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) กำหนดจำนวน
ตัวอย่าง จำนวน 114 ราย พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมผู้บริโภคให้ความสำคัญอยู่ในระดับความสำคัญ
มากท่ีสุด ( X = 4.38, . .S D = 0.511) ซึ่งด้านผลิตภัณฑ์ ( X =4.40, . .S D =0.532) ด้านราคา ( X =4.50, . .S D =0.598) ด้าน
พนักงานและผู้ให้บริการ    ( X =4.54, . .S D =0.543) ด้านกระบวนการให้บริการ ( X =4.41, . .S D =0.732) และด้านการจัด
แต่งสถานที่ ( X =4.49,       . .S D = 0.566)  ผู้บริโภคให้ความสำคัญอยู่ในระดับมากที่สุด ส่วนด้านช่องทางการจัดจำหน่าย(
X =4.02, . .S D =0.942) และด้านการส่งเสริมการตลาด ( X =4.16, . .S D =0.902) ผู้บริโภคให้ความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
การทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคที่มีปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกัน (เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ
สมรส และศาสนา) ให้ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดในภาพรวมไม่แตกต่างกัน ท่ีระดับนัยสำคัญ 0.05 

 
คำสำคัญ: ผลิตภัณฑ์จากกวาง ส่วนประสมทางการตลาด 

 
Abstract  

The purpose of this paper is to study the marketing mix factors that affect the buying decision of 
deer products in Thailand. A questionnaire was used as a tool for data collection. The sample total of 114 
samples was individual personage more than 20 years old that have experience in purchasing deer product. 
The marketing mix factors that affect the buying decision of deer product showed the result that the overall 
importance is in the very important level (=4.38, =0.511), which product factor (=4.40,=0.532)  price (=4.50, 
=0.598)   people (=4.54,=0.543) process of service (=4.41,=0.732) and physical evidence (=4.49,=0.566), are 
at the highest level, place, and channel of distribution factor (=4.02,=0.942) and marketing promotion 
(=4.16,=0.902), are at the high level. The result from the hypothesis testing revealed that the personal 
characteristics of consumers with the different (gender, age, education level, occupation, monthly income, 
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status, and religion) showed the important average towards are not different marketing mix at the level of 
significance of 0.05. 
 
Keywords: Deer product, Marketing Mix 
 
1. บทนำ  

การทำฟาร ์มกวางหร ือการเล ี ้ยงกวางเป็น           
ปศุสัตว์ในประเทศไทยได้ดำเนินการมานานมากกว่า 20 ปี 
อีกทั ้งประเทศไทยได้มีการจ ัดตั ้งสหกรณ์กวางแห่ง
ประเทศไทยอย่างเป็นทางการ มาตั ้งแต่ปี 2537  และ
กวางยังได้รับการบรรจุเป็นสัตว์เศรษฐกิจที ่ได้รับการ
ส่งเสริมการเลี้ยงมาตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบ ับที่  7  ต ั ้ งแต ่น ั ้นมาจนถึงป ัจจุบ ันการ
เพาะเล ี ้ยงกวางจ ึงได ้ร ับความสนใจอย่างมากจาก
เกษตรกร เนื ่องจากพิจารณาเห็นว่าธุรกิจนี ้น่าจะได้รับ
ผลตอบแทนที่ดีและคุ้มค่ากว่าปศุสัตว์ประเภทอื่น ๆ  การ
เลี ้ยงกวางในประเทศไทยมี 2 แบบคือ ดำเนินการโดย
สหกรณ์กวางแห่งประเทศและส่วนที่อยู่นอกสหกรณ์  ถ้า
ฟาร์มไหนเป็นสมาชิกสหกรณ์ สหกรณ์จะรับซื้อผลผลิต
จากสมาชิก 100% เพื่อนำไปขายภายใต้แบรนด์สหกรณ์
กวางแห ่ งประ เทศไทย ผ ่ านช ่ องทางขายต ่ า ง  ๆ 
ขณะเดียวกัน ก็มีผู้ค้าเข้ามารับซื้อโดยตรงที่สหกรณ์ จาก
การคาดการณ์ของสหกรณ์ (สหกรณ์กวาง, 2556) พบว่า 
ตลาดยังมีความต้องการผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับกวางอกีมาก 
โดยเฉพาะกลุ่มผู้รักสุขภาพ เพราะเนื ้อกวางมีไขมันต่ำ 
รวมทั้งไม่ผ่านการเลี้ยงแบบสัตว์อุตสาหกรรมจึงไม่ต้อง
เสี ่ยงกับเรื ่องฮอร์โมนกระตุ ้น ด้านการสนับสนุนจาก
สำนักงาน 
พัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ และมหาวิทยาลัย 
เกษตรศาสตร์ ในการวิจัยผลิตภัณฑ์เครื่องสำอาง โดยใช้
คอลลาเจนที่สกัดจากเขากวางอ่อนอีกด้วย ผลิตภัณฑ์จาก
การเลี้ยงกวางในปัจจุบันมีหลายอย่าง ได้แก่ เขาอ่อนที่
งอกและตัดได้ทุกปี เน้ือ หนัง เอ็น หาง อวัยวะเพศผู้ และ
ลูกที่เกิดในแต่ละปี  

ผล ิตภ ัณฑ ์หล ักของกวาง ค ือ  เน ื ้ อกวาง 
(Venison) เนื้อกวางคุณภาพดีนั้นอายุกวางที่มาเข้าโรง
ชำแหละไม่เกิน 2 ปี (ราคา 250-400 บาท) สีแดงกว่าเน้ือ

โคเน ื ่องจากมีธาต ุ เหล ็กมาก น ้ำหน ักเน ื ้อ  70 -75 
เปอร์เซ็นต์ ของน้ำหนักตัว (โคขุน 65 เปอร์เซ็นต์) ซึ่งเน้ือ
กวางมีไขมันปริมาณค่อนข้างต่ำ และมีไขมันประเภท
อิ่มตัว (ที่เป็นสาเหตุไขมันอุดตันในเส้นเลือด) อยู่น้อยมาก 
(คมจักร, 2546)  

การเลี ้ยงกวางเพื ่อตัดเขากวางอ่อน(Velvet 
antler) ต้องเลี้ยง 2-3 ปี จึงสามารถตัดเขาอ่อนได้ เขา
กวางอ่อนมีคุณค่าทางโภชนาการมากมาย สรรพคุณของ
เขากวางอ่อนได้รับการเชื่อถือมานานกว่า 2,000 ปี ว่ามี
สรรพคุณช่วยทำให้ร่างกายสดชื ่นแข็งแรง ช่วยสร้าง
ซ่อมแซมเซลล์ที่สึกหรอและเพ่ิมภูมิต้านทานโรค เขากวาง
อ ่ อนอ ุ ดมด ้ วยโปรต ีน  มากกว ่ า ร ้ อยละ  50 ของ
ส่วนประกอบทั้งหมด โดยเฉพาะเป็นคอลลาเจนมากถึง
ร้อยละ 41 คาร์โบไฮเดรตร้อยละ 6 และ ไขมันร้อยละ 1 
แร่ธาตุอาหารหลักเป็นแคลเซียมร้อยละ 16 ต่อน้ำหนัก
แห้ง 100 กรัม ส่วนแร่ธาตุอาหารรองเป็นสังกะสี 5.63 
มิลลิกรัม และเป็นเหล็ก 11.2 มิลลิกรัมต่อ 100 กรัม
น้ำหนักแห้ง มีปริมาณฮอร์โมน IGF-1 เท่ากับ 351.33 ng 
และ testosterone 0.8 ng ต่อน้ำหนักเขากวางอ่อนบด
แห้ง 1 กรัม (รังสรรค์และคณะ,2555) 

ผลิตภัณฑ์หนังกวาง หนังกวางมีค ุณภาพดี 
เหนียว มีการนำมาแปรรูปเป็นหนังฟอกและตัดเย็บเป็น
เครื่องประดับ เครื่องแต่งกาย รองเท้า และกระเป๋า ซึ่ง
เกษตรกรนำมาจำหน่ายเองโดยตรง หรือฝากสหกรณ์กวาง
แห่งประเทศไทยจำหน่าย ราคาข้ึนอยู่กับผลิตภัณฑ์ 

นอกจากนี้ยังมีการเพาะเลี ้ยงพ่อแม่พันธุ ์และ
ธุรกิจเพาะเลี้ยงลูกกวาง การแปรรูปเครื่องประดับจากเขา
กวางแก่ และยังเกิดร ูปแบบการเลี ้ยงกวางเพื ่อการ
ท่องเที ่ยว จะเห็นว่าการทำฟาร์มกวางดำเนินมานาน 
รูปแบบของผลิตภัณฑ์ที่ได้จากกวางมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์
หลายรูปแบบเพิ่มขึ้น ทั้งเครื่องหนัง ยา เครื่องสำอาง ท่ี
นอกเหนือจากการบริโภคเนื้อเพียงอย่างเดียว แต่ก็เป็น
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การบริโภคในบางกลุ่ม หรือเฉพาะกลุ่มเท่านั้น เนื่องจาก
ปริมาณผลผลิตที่มีจำนวนน้อยและราคาจำหน่ายสูง การ
บริโภคจึงจำกัดอยู่ในกลุ่มผู้บริโภคที่มีฐานะทางเศรษฐกิจ
ดีเท่านั้น (ธันยพรและคณะ, 2556) ยังมิได้มีการบริโภค
อย่างแพร่หลายนัก เป็นที่รู้จักไม่มากสำหรับผู้บริโภค ส่วน
ผลิตภัณฑ์อื่นๆ จากกวาง เช่น เขากวางอ่อน เอ็นกวาง 
และหางกวาง ร้านยาจีนมีการใช้ชิ ้นส่วนจากกวางเป็น
ส่วนประกอบของยาแผนโบราณ ยาสมุนไพรบำรุงร่างกาย
มาเป็นเวลานาน จึงมีขายในกลุ่มเฉพาะ คือ ร้านขายยา
แถบเยาวราช และตามเว็ปไซต์ ในปัจจุบันผลิตภัณฑ์ที่
เก ี ่ยวกับกวางมีปร ิมาณการผลิตจำนวนน้อยและไม่
สม่ำเสมอ เน่ืองจากปริมาณการเชือดกวางเพ่ือจำหน่ายยัง
มีไม่มาก จากการศึกษาวิจัยที่ผ่านมาเกี่ยวกับการทำฟาร์ม
กวาง พบว่าส่วนใหญ่จะเน้นศึกษาทางด้านการผลิต ส่วน
การศึกษาทางด้านการตลาดยังมีน้อย 

จากผลการศึกษาดังข้างต้น พบว่าการทำธุรกิจ
ฟาร์มกวางเป็นธุรกิจที่น่าสนใจ และมีแนวโน้มที่จะเพ่ิม
ปริมาณการเลี้ยงมากขึ้น แต่ก็ยังมีข้อจำกัดอยู่อีกมากทั้ง
เรื ่องของการตลาด การเป็นที ่ยอมรับ และความนิยม 
เพราะยังเป็นการบริโภคในกลุ่มเฉพาะ ทั้งที่คุณสมบัติของ
เนื ้อกวางนั ้นมีค ุณภาพสูงเหมาะสำหรับสุขภาพของ
ผู้สูงอายุ ผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ก็มีคุณสมบัติที่ดี เมื่อเทียบกับ
ผลิตภัณฑ์จากสัตว์อื่น ๆ โดยเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่มาจากเขา
กวางอ่อน ซึ่งมีการศึกษาถึงสรรพคุณทางยามายาวนาน 
และมีการพัฒนาต่อยอดไปทำเครื่องสำอางอีก ด้วยเหตุน้ี
ทางคณะผู้วิจัย จึงมีแนวคิดที่จะศึกษาปัจจัยทางการตลาด
ที่ส่งผลต่อการซื้อผลิตภัณฑ์จากกวางของผู้บริโภค 
 
วัตถุประสงค์ 

เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้าน
การส่งเสริมด้านการตลาด ด้านพนักงานและผู้ให้บริการ 
ด้านกระบวนการให้บริการและด้านการจัดแต่งสถานที่ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์จากกวางของ
ผู้บริโภค ในประเทศไทย 

 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
การตลาดของธุรกิจการเพาะเลี้ยงกวาง  
ธุรกิจการเพาะเลี้ยงกวาง มีช่องทางการตลาด 2 

ทาง คือ ตลาดเดิมที่มีมูลค่าของเน้ือกวางและผลิตภัณฑ์สูง 
เนื้อกวาง (Venison) มีความพิเศษเฉพาะตัว เป็นที่นิยม
ของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ และผู้ที่นิยมของป่า ส่วนเขา
กวางอ่อน (Antlers) เป็นที่ยอมรับมานับพันปีในบรรดา
ชาวจีน เวียดนาม เกาหลี และเอเชียหลายชาติ ที่เชื่อว่า
สามารถรักษาสุขภาพให้แข็งแรง ทำให้อายุยืน และ
บรรเทาอาการต่าง ๆ ของโรคบางอย่าง สร้างภูมิคุ้มกัน 
และเพ่ิมสมรรถภาพทางเพศ ส่วนตลาดเดิมและหรือตลาด
ใหม่ที ่มูลค่าของเนื ้อและผลิตภัณฑ์ลดลง ตลาดส่วนน้ี
เกิดขึ้นทั้งจากการเปิดตลาดใหม่และจากการที่เกษตรกร
สามารถเข้าถึงตลาดเดิมที ่มีการผูกขาดได้มากขึ ้น แต่
อย่างไรก็ตามการเพิ ่มขึ ้นของจำนวนฟาร์มที ่ม ีอย่าง
ต่อเนื ่องทำให้ผล ิตภัณฑ์หายากและลดลง จึงทำให้
การตลาดเข้าสู่ภาวะที่ผลผลิตที่เข้าสู่ตลาด (อุปทาน) ขยับ
เข้าใกล้ความต้องการของผู้ซื้อ (อุปสงค์)  

ในป ั จจ ุบ ันจ ึ ง เก ิ ดม ี ความแตกต ่ า ง และ
หลากหลายของราคาเนื ้อกวางและผล ิตภ ัณฑ์หรือ
แม้กระทั่งการจำหน่ายพ่อแม่พันธ์ุก็มีราคาท่ีต่ำลง สหกรณ์
กวางฯ ได้พยายามเข้ามาดูแลเพ่ือหาทางออกให้ดีที่สุดทั้ง
การร ับซ ื ้อจากสมาชิก และการกำหนดมาตรฐานที่
สอดคล้องกับภาวะในปัจจุบัน แต่การรับซื้อก็ยังเป็นไปได้
อย ่างจำก ัด ขณะเด ียวก ันก ็ย ั งไม ่สามารถกำหนด
หลักเกณฑ์มาตรฐานของคุณภาพและราคาที่เหมาะสมที่
ยอมรับได้ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค ปัจจุบันราคาการซื้อ-ขาย
พันธ์ุกวาง เน้ือกวาง และผลิตภัณฑ์มีราคาลดลงอย่างมาก 
เนื่องมาจากปัจจัยกลไกของตลาดที่มีการขยายการผลิต
พันธ์ุกวางในประเทศได้มากข้ึน ในขณะที่ตลาดมีการขยาย
ไม่มากนัก ประกอบกับมีกวางที่เข้าสู่ตลาดมากขึ ้นจาก
ฟาร์มของเกษตรกรบางรายที่ต้องการขายออก เนื่องจาก
ข้อจำกัดของพื้นที่และจากเกษตรกรบางรายที่เลิกเลี้ยง
กวางและขายกวางยกฟาร์มในราคาขาดทุน ซึ่งเป็นผลมา
จากตลาดที่จำกัดการซื้อ-ขาย ผลผลิตจึงมีราคาต่ำลง ไม่
เป็นไปตามท่ีประเมินไว้ในช่วงเริ่มต้นการเลี้ยง ปัจจุบันยัง
ไม่มีข้อมูลการส่งออกพันธุ์กวาง เนื้อกวาง และผลติภัณฑ์ 
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ในอนาคตหากมีปริมาณกวางมากเพียงพอและผลผลิตมี
มาตรฐานและคุณภาพดี ตลาดการส่งออกไปยังประเทศที่
นิยมบริโภคเน้ือคุณภาพสูงเช่นเน้ือกวางก็เป็นช่องทางหน่ึง
ที ่มีศักยภาพในการพัฒนาให้มีมูลค่าทางเศรษฐกิจของ
ประเทศ (สำนักงานเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ, 2554)  
  แนวคิดการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค 

การศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภค นักการตลาด
มักต้องการหาคำตอบที่จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์
การตลาด (Marketing Strategic) ซึ่งสามารถตอบสนอง
ความพึงพอใจของผู ้บร ิโภคได้อย่างเหมาะสม การหา
คำตอบดังกล่าวทำได้โดยการวิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภค
อันเป็นการค้นหาหรือวิจัยเก่ียวกับการซื้อ และการใช้ของ
ผ ู ้บร ิโภค เพ ื ่อทราบถึงล ักษณะความต้องการและ
พฤติกรรมการซื้อ การใช้ของผู้บริโภค คำถามที่ใช้ค้นหา
ลักษณะพฤติกรรมผู ้บริโภค คือ 6Ws และ 1 H (Who, 
What, Why, When, Where, How) เพื ่อค้นหาคำตอบ 
7  ป ร ะ ก า ร  ห ร ื อ  7 Os ( Occupants, Objectives, 
Organizations, Occasions, OutletsและOperations) 
Kotler (1997, p. 105) ได้วิเคราะห์ว่า การวิเคราะห์
พฤติกรรมผู ้บริโภคเป็นการค้นหาหรือวิจัยที ่เกี ่ยวกับ
พฤติกรรมการซื้อและบริโภคเพื่อทราบถึงลักษณะความ
ต้องการและพฤติกรรมการซื ้อและการใช้ของผู ้บริโภค 
คำตอบที ่ได้จะช่วยให้สามารถจัดกลยุทธ์การตลาดที่
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของผู ้บริโภคได้อย่าง
เหมาะสม (จุฑาทิพย์, 2559)  
  แนวคิดส่วนประสมทางการตลาด  

สำหรับธุรกิจให้บริการ นักวิชาการส่วนใหญ่ 
กล่าวว่า การจัดการตลาดธุรกิจประเภทต่าง ๆ เป็นการ
จัดการกับส่วนประสมทางการตลาดเพ่ือสร้างข้อเสนอขาย 
ที่ก่อให้เกิดการซื้อ ขายสินค้า ให้บริการ ระหว่างผู้บริโภค  

ส่วนประสมทางการตลาดของตลาดบริการ 
ประกอบด้วย 7Ps ดังน้ี 

1)  Product: P1 (ผลิตภัณฑ์) 
2)  Price: P2 (ราคา) 
3)  Place: P3 (ช่องทางการจัดจำหน่าย)  
4)  Promotion: P4 (การส่งเสริมการตลาด) 
5)  People: P5 (พนักงาน) 

6)  Process: P6 (กระบวนการให้บริการ) 
7)  Physical Evidence: P7 (สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ) 

 
 ส่วนประสมการตลาดในมุมมองลูกค้า 
ประกอบด้วย 

1)  Customer Value: C1 (คุณค่าท่ีลูกค้าจะได้รับ) 
2)  Cost to Customer: C2 (ต้นทุน) 
3)  Convenience: C3 (ความสะดวก) 
4)  Communication: C4 (การติดต่อสื่อสาร) 
5)  Caring: C5 (การดูแลเอาใจใส่) 
6)  Completion: C6 (ความสำเร็จในการตอบสนอง
ความต้องการ) 
7)  Comfort: C7 (ความสบาย) 

ส่วนประสมทางการตลาดถูกสร้างขึ้นโดยคำนึงถึงความ
จำเป็น และความต้องการ (need and want) ของตลาด
ส่วนต่าง ๆ เพ่ือให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์ทางการตลาดของ
บริษ ัท และเพ่ือตอบสนอง หรือสร้างความพึงพอใจ 
(satisfaction) ให้กับผู้บริโภคด้วย (ปุญญาภา, 2559)  
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร  ในการศ ึ กษาคร ั ้ งน ี ้   ได ้ แก่   

ผู้ใช้บริการ หรือลูกค้าที่เคย ใช้บริการอย่างหนึ่งอย่างใด
จากฟาร์มกวางทั ้งชาวไทยและต่างชาติ โดยศึกษาใน
ผลิตภัณฑ์จากกวาง คือ เนื ้อกวาง เขากวางอ่อน และ
ผลิตภัณฑ์จากหนังกวาง ในการศึกษาครั้งนี้เนื่องจากไม่
ทราบประชากรที่แท้จริงทั้งหมด 
 ตัวอย่าง กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ผู้วิจัยได้
ใช้วิธีการคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 
Sampling) และใช้วิธีการคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้
สูตรของแฮร์ (Hair, 2006) ดังน้ี 
 
   n=10k  
  เมื่อ  n=ขนาดตัวอย่าง 
    k =จำนวนตัวแปรต้น 
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 ในการวิจัยครั้งนี้ มีตัวแปรที่ใช้จำนวน 14 ตัว
แปร ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
สถานภาพสมรสและศาสนา ตัวแปรด้านส่วนประสม
การตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย 
การส่งเสริมการตลาด บุคลากร ลักษณะทางกายภาพ 
และกระบวนการให้บริการ  
   

 แทนค่า n  = 10 (14)   = 140 คน 
 

 ดังนั ้น จึงใช้กลุ ่มตัวอย่าง จำนวน 140 คน 
โดยกำหนดคุณลักษณะของกลุ่มตัวอย่างดังน้ี ผู้บริโภคที่มี
อายุตั้งแต่ 20 ปีที่มาใช้บริการในฟาร์มกวาง ร้านอาหาร 
และร้านขายของที ่ระล ึกที ่อย ู ่ ในฟาร์มกวางที่ เคยมี
ประสบการณ์ในการซื ้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ในแต่ละ
ภูมิภาค ในช่วงเวลาตั ้งแต่ มีนาคม 2562 ถึง กันยายน 
2562 ได้จำนวนตัวอย่างขนาด 114 คน คิดเป็นร้อยละ 
80  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
ในการว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ ใช ้ว ิธ ีการรวบรวมข้อมูล

ช ่ ว ง เ ว ล า เด ี ย ว  ( Cross-sectional approach) โ ด ย
คณะผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบจำนวน 
114 ช ุด โดยการเก ็บรวบรวมข้อม ูลด ังน้ี  เม ื ่อสร ้าง
เครื่องมือการวิจัยเสร็จ นำไปตรวจสอบความถูกต้องของ
เนื ้อหาโดยผู ้เช ี ่ยวชาญ และทดลองนำแบบสอบถาม
จำนวน 30 ช ุ ด  นำมาทดสอบความเช ื ่ อม ั ่ นขอ ง
แบบสอบถาม โดยใช้สัมประสิทธิ์แอลฟาของ ครอนบาค 
(Chronbach’s Alpha Coefficient)  ดำเน ินการ เก็ บ
แบบสอบถามโดยคณะผู้ว ิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาตรวจสอบความถูกต ้อง และนำไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

ตัวแปรที่ศึกษา ตัวแปรอิสระ (Independent 
Variable) ได้แก่ ตัวแปรด้านส่วนประสมการตลาด ได้แก่ 
ผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บ ุคลากร  ล ั กษณะทางกายภาพ และ
กระบวนการให ้บร ิการ และต ัวแปรล ักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ สถานภาพสมรสและศาสนา 

 
เคร่ืองมือในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  
ข้อมูลเชิงปริมาณใช้การรวบรวมข้อมูลโดยใช้ 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ได ้สร ้ างตามกรอบ
แนวคิดของการวิจัยที่กำหนด โดยแบ่งออก เป็น 3 ตอน 
ดังนี้ ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคล ตอนที่ 2 ความต้องการ
และพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ตอนที่ 3 ส่วน
ประสมทางการตลาดที ่ผลส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากกวาง ซึ ่งตอนที ่ 3 ใช ้แบบมาตราส่วน
ประเมินค่าตอบ (Rating Scale Questions) มาตรวัด 5 
ระดับ ให้ผู้ตอบแบบสอบถามเลือกคือ 1 หมายถึง ระดับ
การมีความสำคัญน้อยที่สุดเป็นลำดับ ไปจนถึงระดับ 5 
หมายถึง ระดับความสำคัญมากที่สุด และใช้เกณฑ์การ
แปลความหมายของค่าเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายถึง ปัจจัยมี
ความสำคัญมากที ่ส ุด 3.41-4.20 หมายถึง ปัจจัยมี
ความสำคัญมาก 2.61-3.40 หมายถึง ปัจจัยมีความสำคัญ
ปานกลาง 1.80-2.60 หมายถึง ปัจจัยมีความสำคัญน้อย 
1.00-1.80 หมายถึง ปัจจัยมีความสำคัญน้อยที่สุด การหา
ค ่ าความความเช ื ่ อถ ื อ  (Reliability) โดยว ิ ธ ี หาค่ า
สัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอ
นบาค (Chronbach) ได้ค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.955 ซึ่ง
ถือได้ว่าอยู่ในระดับดีมาก หมายถึง แบบสอบถามมีความ
น่าเชื่อถือและสามารถนำไปศึกษากับกลุ่มตัวอย่างจริงได้ 

วิเคราะห์และประเมินผล   
1)  นำเสนอข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2)  วิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่ส่งผล
ต่อการยอมรับการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์จากกวาง
ของผู้บริโภค โดยใช้สถิติเชิงพรรณนาอธิบายข้อมูล ได้แก่ 
ค่าเฉลี่ยเลขคณิตและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) ส่วน
ค่าสถิติที่ใช้เพื ่อการวิเคราะห์ถึงความแตกต่างระหว่าง
ปัจจัยทั่วไปกับระดับการยอมรับการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
จากกวาง คือ T-Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวน
ทางเดียว (One- way ANOVA) 
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4. ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์จากกวางของผู ้บร ิโภคใน
ประเทศไทย สามารถสรุปได้ดังน้ี 

4 . 1  ก า ร ว ิ เ ค ร าะห ์ ข ้ อม ู ล ล ั กษณะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ของผู้ตอบแบบสอบถาม พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม ส่วนมากเป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 51.8 
มีอายุระหว่าง 31-50 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.1 การศึกษา
สูงสุดระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า คิดเป็นร้อยละ 44.7 
ม ีอาช ีพข ้าราชการหร ือพน ักงานร ัฐหร ือพน ักงาน
รัฐวิสาหกิจ คิดเป็นร้อยละ 34.2 รายได้ต่อเดือนระหว่าง 
30,001–45,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 35.1 สถานภาพ
สมรส สมรส คิดเป็นร้อยละ 60.5 และนับถือศาสนาพทุธ 
คิดเป็นร้อยละ 91.2   

4.2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากกวาง พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่
เลือกซื ้อผลิตภัณฑ์จากกวาง เป็นอาหารจากเนื ้อกวาง     
มากที่สุด จำนวน 69 คน คิดเป็นร้อยละ 33.2 รองลงมา 
คือยาบำรุงหรืออาหารเสริมจากเขากวางอ่อน จำนวน 62 
คน คิดเป็นร้อยละ 29.8  มูลค่าในการซื้อผลิตภัณฑ์จาก
กวาง ในแต่ละครั้ง คือต่ำกว่า 2,000 บาท มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 34.2 รองลงมามีมูลค่าการซื้อต่อครั้งระหว่าง 
2,001– 4,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 29.8 มีความถี่ที่ซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากกวาง คือ มากกว่า 1 ปีต่อครั ้ง และ2-6 
เดือนต่อครั้ง คิดเป็น   ร้อยละ 25.4 แหล่งซื้อผลิตภณัฑ์
จากกวางส่วนใหญ่จะซื้อจากร้านอาหาร คิดเป็นร้อยละ 
29.3 รองลงมาคือซื้อจากร้านจำหน่ายของที่ระลึก คิดเป็น

ร้อยละ 16.8 และจากฟาร์มเลี ้ยงกวาง คิดเป็นร้อยละ 
16.4 ผู้ตอบแบบสอบถามสะดวกในการชำระค่าผลิตภัณฑ์
ด้วยเงินสดมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 49.7รองลงมาคือบัตร
เครดิต คิดเป็นร้อยละ 29.9 และโอนเงินออนไลน์น้อย
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 20.4 ผู้ที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์จากกวาง คือ คู่สมรส หรือแฟน มากที่สุด คิด
เป็นร้อยละ 50.9 รองลงมา คือเพ่ือนร่วมงาน คิดเป็นร้อย
ละ 18.4 ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสื่อที่เหมาะสมจะใช้
เผยแพร่ข้อมูลผลิตภัณฑ์จากกวางมากที่สุด คือ เว็บไซต์/
Website คิดเป็นร ้อยละ 38.6 รองลงมาคือ เฟสบุ๊ค/
Facebook คิดเป็นร้อยละ 29.8 พนักงานขาย คิดเป็น
ร้อยละ 10.5 โดยที่ปัจจัยสำคัญที่ตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
จากกวางมากท่ีสุด คือ เรื่องคุณภาพสินค้า คิดเป็นร้อยละ 
36.8 รองลงมา คุณค่าที่ได้รับจากการใช้สินค้า คิดเป็น   
ร้อยละ 16.7 และแหล่งที ่มาของกวาง คิดเป็นร้อยละ 
15.8  

4.3 ผลการวิเคราะห์ส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากกวางของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย ดังตารางที่ 1 ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์กวาง พบว่า ในภาพรวมให้ความสำคัญอยู่ใน 
ระดับมากที่สุด( X =4.38, . .S D =0.511) โดยแบ่งส่วน
ประสมทางการตลาดในแต่ละด้านได้ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ระดับความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาด 
 

ส่วนผสมทางการตลาด X  . .S D  ความสำคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.40 0.532 มากท่ีสุด 
ด้านราคา 4.50 0.598 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.02 0.942 มาก 
ด้านการส่งเสริมการตลาด 4.16 0.902 มาก 
ด้านพนักงานและผู้ให้บริการ 4.54 0.543 มากท่ีสุด 
ด้านกระบวนการให้บริการ 4.41 0.732 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดแต่งสถานที่ 4.49 0.566 มากท่ีสุด 

ภาพรวม 4.38 0.511 มากที่สุด 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ มีความสำคัญต่อผู้บริโภคอยู่
ในระดับมากที่สุด ( X =4.40, . .S D =0.532)โดยที่เรื่อง 
สรรพคุณ/คุณภาพสินค้า มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมาก
ที่สุด      ( X =4.68, . .S D =0.540) รองลงมาคือเรื่อง 
ความคงทนของสินค้า อายุการใช้งานนาน ( X =4.49, 

. .S D =0.723)  
2) ด้านราคา มีความสำคัญต่อผู้บริโภคอยู่ใน

ระดับมากที่สุด ( X =4.50, . .S D =0.598) โดยที ่เรื ่อง 
ราคาเหมาะสมกับคุณค่าท่ีได้รับ มีความสำคัญต่อผู้บริโภค     
มากที่สุด ( X =4.55, . .S D =0.668) รองลงมาคือเรื่อง
กำหนดราคาหลากหลายตามเกรดของสินค้า( X =4.51,          

. .S D =0.642)  
3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีความสำคัญ

ต่อผู ้บริโภคอยู ่ในระดับมาก( X =4.02, . .S D =0.942) 
โดยที ่ เร ื ่องมีส ินค้าเพ ียงพอต่อการจัดส่งท ุกครั ้ง มี
ความสำคัญต่อผู ้บร ิโภค มากที ่ส ุด( X  =4.09 , . .S D

=1.027) รองลงมาคือเร ื ่อง ม ีสถานที ่จ ัดแสดงและ
จำหน่ายสินค้า ( X =4.08,   . .S D =1.049)  

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด มีความสำคัญต่อ
ผู้บริโภคอยู่ในระดับมาก ( X =4.16, . .S D =0.902) โดยที่
เรื่อง มีสินค้าตัวอย่างให้ดู/ทดลอง/ชิม มีความสำคัญต่อ
ผู้บริโภค มากท่ีสุด( X =4.33, . .S D =0.869) รองลงมาคือ
เรื่องการประชาสัมพันธ์แนะนำสินค้าให้รู้จัก( X =4.25,

. .S D =0.992) และการอธิบายคุณค่า/คุณประโยชน์ของ
สินค้า  ( X =4.25, . .S D =1.029) 

5) ด้านพนักงานและผู้ให้บริการ มีความสำคัญ
ต่อผ ู ้บร ิโภคอยู ่ ในระดับมากที ่ส ุด( X  =4.54 , . .S D

=0.543) โดยที ่เร ื ่อง พนักงานเป็นผู ้ให้บร ิการที ่ด ี มี
ความสำค ัญต่อผ ู ้บร ิโภคมากที ่ส ุด( X =4.62 , . .S D

=0.615) รองลงมาค ือเร ื ่อง พนักงานเอาใจใส ่และ
ให้บริการหลังการขาย ( X = 4.59, . .S D =0.649)  

6) ด้านกระบวนการให้บริการ มีความสำคัญต่อ
ผู ้บริโภคอยู่ในระดับมากที่สุด( X =4.41, . .S D =0.732) 
โดยที่เรื่อง กระบวนการให้บริการครบวงจร มีความสำคัญ
ต่อผู้บริโภค มากที่สุด( X =4.52, . .S D =0.598) รองลงมา
คือ เรื ่อง ให้บริการสะดวก รวดเร็ว ( X =4.47, . .S D

=0.864) และให้บริการที่สร้างความประทับใจ ( X =4.47,         
. .S D = 0.885) 

7) ด้านการจัดแต่งสถานที่ มีความสำคัญต่อ
ผู้บริโภคอยู่ในระดับมากที่สุด ( X =4.49, . .S D =0.566) 
โดยที่เรื ่อง ความสะอาด สวยงาม บรรยากาศที่ดีของ
สถานที่ มีความสำคัญต่อผู้บริโภค มากที่สุด ( X =4.63,            

. .S D = 0.569) รองลงมาคือ เรื่อง ตกแต่งสถานที่โดยมี
จุดเด่นให้ลูกค้าถ่ายภาพได้ ( X =4.50, . .S D =0.669)  

การเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลกับ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด พบว่า เพศที่แตกต่างกัน
ของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความสำคัญของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงานและผู้ให้บริการ
และด้านการจัดแต่งสถานที่ที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี่ย
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ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
และด้านกระบวนการให้บริการ ที ่มีความสำคัญต่อการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ที ่แตกต่างกันที ่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05  

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของ ผู ้บริโภคมี
ค ่าเฉลี ่ยของความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
ด้านพนักงานและผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการ
และด้านการจัดแต่งสถานที่ที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี่ย
ของความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ราคา และด้านการส่งเสริมการตลาด ที่มีความสำคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

อาชีพที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยของ
ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม

การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการและด้านการจัดแต่ง
สถานที่ที่ไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี่ยของความสำคัญของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้าน
พนักงานและผู้ให้บริการ ที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 

สถานภาพสมรสที่แตกต่างกันของผู ้บริโภคมี
ค ่าเฉลี ่ยของความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการ ด้านพนักงานและผู้
ให้บริการ และด้านการจัดแต่งสถานที่ที่ไม่แตกต่างกัน แต่
มีค ่าเฉลี ่ยของความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาด ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ที่มีความสำคัญต่อ
การตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ที่แตกต่างกันที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ดังตารางที่ 2

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
กวางจำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

 
ปัจจัยส่วนประสม                  

ทางการตลาด 
เพศ อาย ุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ศาสนา 
t F F F F F F 

ด้านผลิตภัณฑ์ -1.221 0.399 0.339 1.638 0.686 0.343 0.663 
ด้านราคา -2.120* 0.289 3.408* 3.267* 0.092 2.481 2.236 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย -0.403 0657 3.028 0.708 0.288 3.187* 1.993 
ด้านการส่งเสริมการตลาด -0.566 0.972 3.436* 0.476 0.642 2.402 2.411 
ด้านพนักงานและผู้ให้บริการ -0.030 0.955 0.248 3.279* 0.170 0.773 0.863 
ด้านกระบวนการให้บริการ -2.061* 0.263 1.452 0.466 0.436 1.536 1.514 
ด้านการจัดแต่งสถานที่ -0.585 1.143 0.030 1.806 1.288 1.348 0.621 

* ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

แนวทางการสร้างศักยภาพทางการตลาดและ
การวางแผนการดำเนินธุรกิจฟาร์มกวาง เพ่ือเป็นการปรับ
กระบวนการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดของฟาร์มต่อ
ผลิตภัณฑ์จากกวาง พบว่า 

ปัจจัยทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อผู ้ซื้อ     
มากที่สุด ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านพนักงาน

และผู้ให้บริการ ด้านกระบวนการให้บริการและด้านการ
จ ัดตกแต่งสถานที ่  โดยในด้านผล ิตภ ัณฑ์เร ื ่องของ
สรรพคุณ/คุณภาพสินค้าเป็นเรื่องที่ส่งผลต่อการตัดสนิใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์กวางมากที่สุด สอดคล้องกับ นัทธมน เดช
ประภัสสร (2558) พบว่าผู ้บร ิโภคให้ความสำคัญกับ
ค ุณภาพสิ นค ้ า  ความปลอดภ ัย  ม ีประส ิทธ ิภาพ 
เช่นเดียวกับในด้านราคา เรื่องราคาเหมาะสมกับคุณค่าท่ี
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ได้รับ มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากที่สุด โดยที่เรื่องราคา
เหมาะสมกับคุณภาพเป็นเรื่องที่ผู้บริโภคให้ความสำคัญ
เช่นกัน ในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย เรื ่องมีสินค้า
เพียงพอต่อการจัดส่งทุกครั ้ง มีความสำคัญต่อผู ้บร ิโภค
มากท่ีสุด ซึ่งสอดคล้องกับบทความออนไลน์ MGR online 
เรื่อง เจาะลึกธุรกิจเลี้ยงกวาง “ภักดีฟาร์ม” ต้นแบบทำ
เงินครบวงจร (2561: ออนไลน์) กล่าวว่า “ประเทศไทยมี
การเลี ้ยงกวางอยู ่ประมาณ 10,000 ตัว ในขณะที่ความ
ต้องการของตลาดมีอีกมาก ที่ผ่านมาวงการค้าขายกวางยัง
อยู่เฉพาะภายในประเทศเท่าน้ัน เพราะด้วยปริมาณที่น้อย 
ไม่สามารถขยายไปสู่ตลาดส่งออกได้” จึงเป็นการยืนยันว่า
สินค้าที่ผลิตจากกวางยังคงมีปริมาณน้อยไม่เพียงพอซึ่ง
เป็นผลให้ผู ้บริโภคมีความกังวลต่อความเพียงพอของ
สินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด เรื่อง มีสินค้าตัวอย่างให้
ดู/ทดลอง/ชิม มีความสำคัญต่อผู ้บร ิโภค มากที ่สุด 
สอดคล้องกับ ปวาฬ เพ็งชะตา (2549) ที่พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดเรื่องของการส่งเสริมการขาย พบว่า 
การจัดงานการแสดงสินค้า โฆษณา ประชาสัมพันธ์มีผล
ต่อการซื้อผลิตภัณฑ์ ด้านพนักงานและผู้ให้บริการเรื่อง 
พนักงานเป็นผู ้ให้บริการที ่ดี มีความสำคัญต่อผู ้บริโภค    
มากที่สุด สอดคล้องกับการศึกษาของ เยี ่ยม เหอ และ     
เอกสิทธิ ์ สนามทอง (2558) พบว่า กลุ ่มตัวอย่างให้
ความสำคัญกับพนักงานที่ให้ความใส่ใจในบริการ ส่วนลด
พิเศษ ด้านกระบวนการให้บร ิการเร ื ่อง กระบวนการ
ให้บริการครบวงจร มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมากที ่สุด 
และด้านการจัดแต่งสถานที่ เรื่องความสะอาด สวยงาม 
บรรยากาศที่ดีของสถานที่มีความสำคัญต่อผู้บริโภคมาก
ที่สุด  

การทดสอบสมมติฐาน พบว่า เพศที่แตกต่างกัน
ของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ยความสำคัญของปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคา และด้านกระบวนการให้บริการ ท่ี
มีความสำคัญต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ที่
แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 ซึ่งสอดคลอ้ง
กับการศึกษาของ ปุรวิชญ์และคณะ (2555) ที่พบว่า เพศ
ชายและเพศหญิงให้คะแนนความสำคัญของส่วนประสม
ทางการตลาดด้านราคาโดยรวม  แตกต่างกันอย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติ  

ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันของผู้บริโภคมีค่าเฉลี่ย
ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้านราคา 
และด้านการส่งเสริมการตลาด ที ่มีความสำคัญต่อการ
ตัดสินใจซื ้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ที ่แตกต่างกันที ่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 

อาช ีพท ี ่แตกต ่างก ันของผ ู ้บร ิ โภคม ีค ่ า เ ฉลี่ ย
ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดด้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านกระบวนการให้บริการและด้านการจัดแต่ง
สถานที่ที ่ไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี ่ยความสำคัญของ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้านราคา และด้าน
พนักงานและผู้ให้บริการ ที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ ปุรวิชญ์และ
คณะ (2555) ท ี ่พบว ่า  อาช ีพท ี ่ต ่ างก ันให ้คะแนน
ความสำคัญของส่วนประสมทางการตลาดด้านการส่งเสริม
การตลาดโดยรวมแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

สถานภาพสมรสที ่แตกต่างกันของผู ้บร ิโภคมี
ค่าเฉลี่ยความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ด้านราคา ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้าน
กระบวนการให้บริการ ด้านพนักงานและผู้ให้บริการ และ
ด้านการจัดแต่งสถานที่ที ่ไม่แตกต่างกัน แต่มีค่าเฉลี่ย
ความสำคัญของปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย ที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์จากกวาง ที่แตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 

สรุปการวิจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากกวางของผู้บริโภคใน
ประเทศไทย ควรมุ่งเน้นในปัจจัยทางการตลาด ดังน้ี 

1) เน้นเรื ่องของคุณภาพ สรรพคุณ ของผลิตภัณฑ์ 
โดยมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ ให้หลากหลายรูปแบบ และ
ควรมีมาตรฐานรับรองคุณภาพสินค้า 

2) ควรมีการกำหนดราคาให้เหมาะสมกับคุณค่าที่
ได้รับ มีการกำหนดราคาท่ีหลากหลายตามเกรดของสินค้า 
เพ่ือเป็นตัวเลือกสำหรับผู้บริโภคมากข้ึน 

3) ปริมาณสินค้าต้องผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ
ของผู้บริโภค ควรให้มีสถานที่จัดแสดงสินค้ามากขึ้นหรือ
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เพิ ่มช่องทางในการจำหน่ายสินค้าผ่านระบบออนไลน์
เพ่ิมข้ึน เพ่ิมการประชาสัมพันธ์ในทุกช่องทางเพ่ิมข้ึน 

4) เน้นการเพ่ิมทักษะการให้บริการแก่พนักงานและผู้
ให้บริการโดยเฉพาะเรื่องของตัวผลิตภัณฑ์ สรรพคุณของ
สินค้า  

5) ให้ความสำคัญต่อสถานที่เน้นให้สะอาด สวยงาม 
บรรยากาศที่ดี ตกแต่งสถานที่ให้มีจุดเด่น มีการบริการที่
สะดวก รวดเร็วเพ่ือสร้างความประทับใจแก่ผู้บริโภค 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา (1) ระดับความสำคัญของความคาดหวังในคุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้าเซเว่น 
อีเลฟเว่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง และ (2) อิทธิพลของความคาดหวังในคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าเซเว่นอีเลฟเว่น             
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เป็นการวิจัยเชิงปริมาณโดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัยและมีการตรวจความเที่ยงตรงด้วย ioc 
เท่ากับ1.00 ซึ่งได้ผลความเที่ยงตรงรายตัวแปรและทั้งฉบับเท่ากับ 1 ส่วนความเชื่อมั่นได้ค่าความเชื่อมั่นจากครอนบราคอัลฟ่าทั ้งฉบับ
เท่ากับ .965 กลุ่มตัวอย่าง คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเซเว่นอีเลฟเว่นในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 400 คน ใช้การสุ่มแบบเจาะจง 
ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ ข ้ อ มู ล 
ใช้สถิติเชิงพรรณนาวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ืออธิบายลักษณะทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามและระดับความสำคัญของแต่ละตัวแปรและใช้สถิติเชิง
อนุมาน ในการวิเคราะห์และทดสอบสมมติฐานการวิจัยด้วยสมการถดถอยอย่างง่าย 
 ผลการวิจัยพบว่า ระดับความสำคัญของความคาดหวังในคุณภาพบริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
4.00 และความภักดีของลูกค้า โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 ผลการทดลองสมมติฐานของผลการวิจัยพบว่า         
ความคาดหวังในคุณภาพบริการที่มีอิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.01  โดยผลการวิจัยทำให้
ค้นพบองค์ความรู้ในการสร้างความภักดีของลูกค้าของร้านสะดวกซื้อที่ให้ความสำคัญต่อความคาดหวังในคุณภาพบริการที่
ลูกค้าพึงจะได้รับจากการใช้บริการควบคู่กับการซื้อสินค้าภายในร้านสะดวกซื้อ 
 
คำสำคัญ: ความคาดหวัง, คุณภาพบริการ, ความภักดี  

 
 

Abstract  
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 The objectives of this research were to 1) the level of service quality expectation towards customer 
loyalty of 7-eleven in Mueang Lampang District, Lampang Province, and 2) the influent of service quality 
expectation on customer loyalty of 7-eleven in Mueang Lampang District, Lampang Province. This 
quantitative research used the questionnaires survey developed by the researchers that also examined the 
Content Validity and accuracy by the experts, Index of Item-Objective Congruence: IOC=1.00 This 
questionnaire evaluated the Cronbach 'Alpha Coefficient alpha was 0.965. The samples of this study were 
400 7-Eleven customers by using a convenience random sampling in Mueang Lampang District, Lampang 
Province.  
           The statistical data analyses were the descriptive statistics, including demographic data of the 
participants, and an inferential statistic that was used in the testing hypothesis was a Simple Regression 
Analysis. The results found that the overall quality service expectations were at a high level of 4.00, and 
customer loyalty was at a high level of 4.03 as well. The results of the hypothesis analysis found that the 
service quality expectation had an influence on customer loyalty of 7-Eleven at a significant level 0.01 
 
Keywords: Expectation, Service Quality, Customer Loyalty 
 
1. บทนำ  
 ธุรกิจค้าปลีกแบบดั้งเดิมหรือร้านขายของชํา
หรือที ่คนไทยเรียกกันติดปากว่า“ร้านโชห่วย” ถือเป็น
ร า ก ฐ า น 
ที ่ส ําค ัญของเศรษฐกิจไทยตั ้งแต ่อดีตจนถึงปัจจ ุบัน 
เน ื ่องจากล ักษณะเฉพาะของธุรก ิจค้าปล ีกเป็นการ
จําหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคที่มีความจําเป็นพื้นฐานต่อ
การดํารงชีวิตที่ตอบสนองความต้องการของคนในชุมชน
หรือละแวกใกล้เคียงมีการบริหารงานแบบครอบครัว เน้น
การซื ้อมาขายไปและต้องพึ่งพาผู ้ผลิตและผู ้ค้าส่งเป็น
สําคัญ อย่างไรก็ตามจากการเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม ทำให้แนวโน้มร้านค้าปลีกแบบ
ดั้งเดิมประเภทต่างๆ มีการเปิดตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งร้านค้าปลีกสินค้าอุปโภคบริโภคแบบ
ดั้งเดิมหรือร้านโชว์ห่วย หรือร้านขายของชำมีจำนวนการ
เปิดในช่วงปี พ.ศ.2557-2559 ซึ ่งมีการประเมินจำนวน
การเป ิดร ้านถึง 425,720 ร ้าน (จ ิราร ัตน์ จ ันทวัชรา
กร,2559) 
 ระบบการค้าปลีกในประเทศไทยนับว ่ามี
ความสำคัญอย่างยิ ่งต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีอยู ่อย่างไม่จำกัด

และต้องการความหลากหลายทำให้ธุรกิจค ้าปลีกได้
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงที่ผ่านมาโดยเฉพาะอย่างย่ิง
ร ้านสะดวกซ ื ้อ เซเว ่นอ ี เลฟเว ่นท ี ่ม ีกลย ุทธ ์ในการ
ประกอบการที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคและได้มี
สินค้าหรือบริการที ่ลูกค้าต้องการพร้อมให้บริการ 24 
ชั่วโมง โดยมีเป้าหมายในการเป็นร้านค้าปลีกซึ่งมีสาขา
มากที่สุดในประเทศไทยและมีการพัฒนารูปแบบไปสู่
ความทันสมัยจนเป็นผู้นำในธุรกิจร้านค้าปลีกประเภทร้าน
สะดวกซื้อ(สุภาวรรณ จิตรรวีรานันรังสี,2556) 
 การเติบโตของเซเว่นอีเลฟเว่นในไทยมีจำนวน
สาขาเป็นอันดับ 2 ของโลกและมีรายได้ 302,584 ล้าน
บาท กำไร 16,618 ล้านบาท ในปี พ.ศ.2561ทั้งนี ้การ
ประกอบการของเซเว่นอีเลฟเว่นในจังหวัดลำปางซึ่งเป็น
จังหวัดที่เป็นศูนย์กลางของการคมนาคมของภาคเหนือ
ตอนบนเซเว่นอีเลฟเว่นในจังหวัดลำปางมีจำนวนสาขา
สูงส ุดเป็นอันดับที่  3 ของภาคเหนือรองจากจังหวัด
เชียงใหม่       และเชียงรายโดยมี 134  สาขาจำแนกเป็น
ในพื้นที่อำเภอเมือง 42 สาขาและเขตอำเภออื่นๆทั้ง 92 
สาขาซึ ่งแม้จะเป็นอันดับต้นๆของภาคเหนือ แต่ก็ยังมี
คู่แข่งทางการตลาดที่มีรูปแบบธุรกิจคล้ายๆกันเช่น เทสโก้
โลตัสเอ็กซ์เพรส,มินิบิ๊กซี เสรีมาร์เก็ตและร้านโชว์ห่วยตาม
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หมู่บ้านที่เปิดให้บริการมากข้ึนและเป็นธุรกิจค้าปลีกที่ทำ
ตลาดและจะต้ังสาขาใกล้เคียงกับร้านเซเว่นอีเลฟเว่น (ทวิ
สันต์ โลณานุรักษ์,2559) 
 จากประเด็นดังกล่าวจึงเป็นคำถามที่ว่าภายใต้
การแข่งขันที ่ร ุนแรงเหตุใดผู ้บริโภคถึงเลือกใช้บริการ
เซเว ่นอ ี เลฟเว ่นแม ้จะม ีการแข ่งข ันหร ือคู่ แข ่ งใน
อุตสาหกรรมเดียวกันโดยเฉพาะร้านค้าปลีกมีรูปแบบ
ลักษณะสินค้าและบริการคล้ายกันภายใต้เครื ่องหมาย
การค้าในท่องถิ ่นจังหวัดลำปาง อาทิเสรีมาร์เก็ตหรือ
มินิบิ๊กซี แฟมิลี่มาร์ท 108 ช็อปเทสโลตัสเอ็กซ์เพลสรวม
ทั้งการตลาดเชิงรุกหรือผู้ประกอบการหลายใหญ่ ดังน้ัน
ผู ้ว ิจ ัยจึงมีความสนใจเป็นอย่างยิ ่งจ ึงจ ัดทำวิจัยเรื ่อง
อิทธิพลความคาดหวังในคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความ
ภักดีของลูกค้าเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
ลำปาง 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1.เพ ื ่อศ ึกษาระดับความสำคัญของความ
คาดหวังในคุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้าเซเว่น
อีเลฟเว่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 2.เพื ่อศ ึกษาอิทธิพลของความคาดหวังใน
คุณภาพบริการที ่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าเซเว่น 
อีเลฟเว่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 
2. แนวคดิและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การวิจัยครั ้งนี ้ผู ้วิจัยได้ทำการทบทวนทฤษฎี 
แนวคิดและวิจัยที่เกี่ยวข้องดังน้ี 
 แนวคิดการค้าปลีก 
 การค้าปลีกเป็นกิจกรรมที ่เพิ ่มคุณค่าให้กับ
สินค้าและบริการที่ขายให้กับผู้บริโภคเพื่อการใช้ส่วนตัว
หรือเพื่อใช้ในครัวเรือนโดยมีลักษณะดังน้ี เป็นกิจกรรม
ทั้งหมดที่เกี ่ยวกับการขายสินค้าหรือบริการ , ลูกค้าคือ
ผู้บริโภค หรือผู้บริโภคคนสุดท้าย, เป็นการทำธุรกิจในข้ัน
สุดท้าย ของช่องทางการจัดจำหน่าย ผู้ค้าปลีกจะซื้อสินค้า
ในปร ิมาณมากและทยอยขายในปริมาณน้อยให้กับ
ผู้บริโภค, ผู้ค้าปลีกจำเป็นต้องซื้อผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย
เพ่ือนำมาขายต่อแก่ผู้บริโภค, ผู้ค้าปลีกอาจจะขายบริการ 

ควบคุมไปกับการขายสินค้า, ผู้ค้าปลีกจะขายสินค้าให้กับ
ผู้บริโภคที่แตกต่างกันมากมาย 
 ทั้งนี ้การค้าปลีกมักหมายถึงกิจกรรมต่างๆ ที่
เก่ียวข้องกับการขายสินค้าต่อผู้บริโภคคนสุดท้ายทำให้ มี
ความใกล้ชิดกับผู้บริโภคคนสุดท้ายมากที่สุดเป็นการเพ่ิม
คุณค่าให้ก ับสินค้าและบริการที ่ขายให้ก ับผู ้บร ิโภค  
โดยมีร้านค้าปลีกเป็นองค์กรสำคัญและการซื้อสินค้าน้ันไป
เพื ่อการบริโภคของตนเองและครอบครัวไม่ได้เอาไปใช้
ในทางธุรกิจความสำคัญของการค้าปลีก (ศิริวรรณ เสรี
รัตน์และคณะ,2550) 
 ทฤษฏีความคาดหวัง 
 Vroom (1970) ได้กล่าวถึงทฤษฎีความคาดหวัง
ไว้ว่าการที ่บุคคลจะกระทำการใดๆ ก็ตามจะขึ ้นอยู ่กับ 
ตัวแปร 4 ประการได้แก่ 1. ผลตอบแทนที่เขาได้รับน้ัน
เหมาะสมกับบทบาทที่เขาครอบครองเพียงใด 2.ความ
พอใจหรือไม่ พอใจต่อผลที่เขาได้รับ 3.เมื่อเปรียบเทียบ
กับผู้อื่นแล้วเขาเชื่อว่าเขาต้องเป็นผู้ได้รับผลอันน้ันและ4.
เขามีโอกาสที่จะได้รับผลตอบแทนตามความคาดหวัง
  
 Bartal and Matin (1990) ได้กล่าวถึงทฤษฎี
ความคาดหวังว่าประกอบด้วย 3 องค์ประกอบความ
คาดหว ัง ในความพยายามต ่อการกระทำหร ือการ
ปฏิบัติงานความคาดหวังในการกระทำต่อผลลัพธ์หรือผล
ของการปฏิบัติงานและความคาดหวังในคุณค่าของผลลัพธ์ 
หรือรางวัล 
 Parasuraman, Zeihamal and Berry (1988) 
กล่าวว่า ความคาดหวัง (Expectation) หมายถึง ทัศนคติ
เกี่ยวกับความปรารถนาหรือความต้องการของผู้บริโภคที่
พวกเขาคาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในบริการนั ้นๆ ลูกค้าซื้อ
ส ินค ้าหร ือบร ิการเพ ื ่อตอบสนองความต ้องการที่
เฉพาะเจาะจงและลูกค้าจะประเมินผลของการซื้อโดยมี
ขั ้นพื ้นฐานจากสิ ่งที ่คาดหวังว่าจะได้รับ ซึ ่งเครื ่องมือที่
สามารถวัดคุณภาพการบริการจำแนก 5 ด้านดังน้ี ความ
เชื่อถือ ไว้วางใจได้ (Reliability) หมายถึงความสามารถใน
การให้บริการตรงกับสัญญาที่ให้ไว้กับผู้รับบริการ การให้
ค ว า ม เ ช ื ่ อ ม ั ่ น ต ่ อ ล ู ก ค ้ า  ( Assurance) ห ม า ย ถึ ง 
ความสามารถในการสร้างความเชื ่อมั ่นให้เกิดขึ ้นกับ
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ผู้รับบริการ ความเป็นรูปธรรมของบริการ (Tangibility) 
หมายถึง ล ักษณะทางกายภาพที ่ปรากฏให้เห็นถึงสิ่ง
อำนวยความสะดวกต่างๆ การรู ้จ ักและเข้าใจลูกค้า 
(Empathy) หมายถึง ความสามารถในการดูแลเอาใจใส่
ผู้รับบริการตามความต้องการที่แตกต่างของผู้รับบริการ
แต่ละคนโดยประเด ็นท ี ่ ใช ้ในการประเมิน  และการ
ตอบสนองต่อลูกค้า (Responsiveness) หมายถึง ความ
พร ้อมและความเต ็มใจที ่จะให้บร ิการ  โดยสามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการได้อย่างทันท่วงที 
Parasuraman, Zeihamal and Berry (1988) 
 จากการนำเสนอเกี ่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี      
ความความหวังข้างต ้นสรุปได ้ว่า ความคาดหวังคือ 
ทัศนคติ สิ่งนึกคิด ความปรารถนาหรือความต้องการของ
ผู้บริโภค     ที่คาดหมายว่าจะเกิดขึ้นในการบริการนั้นๆ
ล่วงหน้า         เป็นความมุ่งหวังที่ดีงาม เช่น การกระทำ 
การให้บริการ    การใส่ใจในบริการ ซึ่งเป็นปัจจัยที่มีผล
ต่อผู้บริโภคซึ่งนำไปสู่การกลับมาใช้บริการซ้ำ การบอกต่อ
แต่สิ่งดีๆที่เคยได้ใช้บริการ 
 ทฤษฎีเก่ียวกับความภักดีของลูกค้า 
 Jacoby and Chestnut (1978) ได้ให้คำนิยาม
ของความภักดีว่า คือ รูปแบบต่าง ๆ ของ พฤติกรรมการ
ซื ้อซ้ำของผู ้บริโภค ซึ ่งจะมีผลต่อการสร้าง รักษา และ
ป้องกันส่วนแบ่งทางการตลาดของตราสินค้า เพื่อให้ตรา
ส ินค ้าสามารถทำกำไรได ้ในระยะยาว Aaker (1996) 
กล่าวว่า การสร้างคุณค่าตราสินค้าให้อยู่ในใจผู้บริโภคน้ัน
ต้องมีองค์ประกอบที่สำคัญได้แก่ การร ู ้จักตราสินค้า 
( Brand awareness) ก า ร ร ั บ ร ู ้ ใ น ค ุ ณ ภ า พ ส ิ น ค้ า 
(Perceived Quality) การสร้างความเชื ่อมโยงกับตรา
สินค้า และความภักดีต่อตราสินค้า (Brand Loyalty)  
 Oliver (1999) กล ่าวว ่า ความภ ักดี ค ือ ข้อ
ผูกมัดอย่างลึกซึ้งที่จะซื้อซ้ำหรือให้การอุปถัมภ์ สินค้าหรือ
บ ร ิ ก า ร 
ที่พึงพอใจอย่างสม่ำเสมอในอนาคตซึ่งลักษณะการซื้อจะ
ซื ้อซ้ำในตราสินค้าเดิมหรือชุดของตราสินค้าเดิมการ
เปลี่ยนพฤติกรรมนี้จะได้รับอิทธิพลจากสถานการณ์ที่มี
ผลกระทบและศักยภาพของความพยายามทางการตลาด  

 ทางด ้ าน  Orel and Kara (2014) กล ่ า ว ว่ า 
ความภักดีของลูกค้า มีลักษณะเป็นความคิดของลูกค้าที่มี 
ทัศนคติที่ดีต่อบริษัท พฤติกรรมที่มุ่งมั่นในความต้องการที่
จะซื้อสินค้า หรือใช้บริการของบริษัทนั้นซ้ำ รวมถึงการมี
พฤติกรรมการแนะนำสินค้าหรือบริการของบริษัทนั้นๆ    
ต่อผู ้อื ่นอีกด้วย และ Jalilvand (2014) กล่าวว่า ความ
ภักดี หมายถึง การมีพฤติกรรมยังคงใช้บริการต่อไป มีการ
แนะนำคนใกล้ชิดมาใช้บริการและมีทัศนคติที่ดีโดยมกีาร
นึกถึงเป็นที่แรกในการเข้ารับบริการเน่ืองจากมีความมั่นใจ 
พึงพอใจในการให้บริการ ซึ่งนำสู่ความสัมพันธ์ในระยาวที่
จะมาใช้บริการเป็นประจำ 
 องค์ประกอบของความภักดีต่อการบริการ   
 Oliver (1999) กล่าวว่า การวัดระดับความภักดี
ของลูกค้าในแต่ละองค์ประกอบมีความจำเป็นที่จะต้อง
กำหนดขอบเขตตามระดับทัศนคติของลูกค้าที ่ร ู ้สึกต่อ
สินค้าและบริการด้วย โดยการ ประเมินระดับทัศนคติน้ัน 
จะประกอบด้วยองค์ประกอบ 3 ลำดับขั้นซึ่งจะเชื่อมโยง
ต่อเนื่องไปยังการ ประเมินระดับความภักดีอย่างลกึซึ้งได้    
ซึ่งองค์ประกอบทั้ง 3 ลำดับขั้น ได้แก่ ความพึงพอใจ ต่อ
องค ์ประกอบของตราส ินค้า ซ ึ ่ งหมายถึง ความเชื่อ 
(Beliefs)  ความรู้สึกพึงพอใจที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึง 
ทัศนคติ (Attitude) และความตั้งใจอย่างแน่วแน่ที่จะซื้อ 
ทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ซึ่งหมายถึง พฤติกรรม 
(Conation) 
 โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ได้นำเสนอว่า 
ความภ ักดีประกอบด้วย 2 ด ้านประกอบด้วยด ้ าน
พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง พฤติกรรมหรือการ
กระทำที่ผู้รับบริการยังคงใช้บริการต่อไปและมีการแนะนำ
คนใกล้ชิดหรือคนในหน่วยงานที่ทำงานให้มาใช้บริการโดย
การบอกเล่าถึงประสบการณ์ที่มาใช้บริการให้บุคคลทั่วไป
ได้รู้จัก และด้านทัศนคติ(Attitude) หมายถึง ผู้รับบริการ
มีทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ 
 จากการนำเสนอเกี ่ยวกับแนวคิดและทฤษฎี     
ความความภักดีของลูกค้าดีข้างต้นสามารถสรุปได้ว่าความ
ภักดีของลูกค้า คือ ความรู ้สึกและการแสดงออกของ
ผู ้บริโภค ความเต็มใจต่อตราสินค้าและบริการที ่ทำให้
ผ ู ้บร ิโภคมีความรู ้ส ึกชอบในการใช้บร ิการนั ้นๆและ
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สามารถนำไปสู่การซื้อสินค้าภายใต้สินค้าน้ันตลอดไปหรือ
พฤติกรรมการซื้อซ้ำ ซึ่งความภักดีน้ัน แบ่ง เป็น 2 ด้านคือ 
ความภักดีทางด้านพฤติกรรม และความภักดีทางด้าน
ทัศนคติ 
 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
 สินิทรา สุขสวัสดิ์  และทิพย์รัตน์ เลาหวิเชียร 
(2561) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง อิทธิพลของส่วนประสมการค้า
ปลีกที ่ส่งผลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าร้านค้าปลีก
ประเภทไฮเปอร์มาร์เก็ต ในเขตกรุงเทพมหานครส่วน
ประสมการค้าปลีกด้านการบริการลูกค้า ด้านการสื่อสาร 
ด้านการตั ้งราคาด้านการคัดสรรสินค้า ด้านการตกแต่ง
ร ้านและการจ ัดแสดงส ินค ้าและด ้านทำเลท ี ่ต ั ้ งมี
ความสัมพันธ์ก ับความจงรักภักดีของลูกค ้าที ่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.01 นอกจากนี ้เม ื ่อพ ิจารณาถึง
อิทธิพลของส่วนประสมการค้าปลีกที ่ส่งผลต่อความ
จงรักภักดีของลูกค้าพบว่า ส่วนประสมการค้าปลีกด้าน
การบริการลูกค้า ด้านการสื่อสารและด้านการตั้งราคามี
อิทธิพลต่อความจงรักภักดีของลูกค้าตามลำดับที่ระดับ
นัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
 โสรัจจะราช เถระพันธ์ (2561) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
ค ุณภาพการบริการและการบริหารความสัมพันธ์  กับ
ผู้รับบริการที่ส่งผลต่อความไว้วางใจ ความพึงพอใจ และ
ความภักดีของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานี การศึกษาในครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษา
คุณภาพการบริการและการบริหารความสัมพันธ์  กับ
ผู ้ร ับบริการที ่ส ่งผลต่อความไว้วางใจความพึงพอใจ       
และความภักดีของผู ้ใช ้บร ิการโรงพยาบาลเอกชนใน
จังหวัดปทุมธานีเป็นการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้แบบ
สัมภาษณ์  กึ่งโครงสร้างและแบบสอบถามปลายปิดส่วน
ผลการทดสอบสมมติฐานพบว่า ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความ
ไว้วางใจของผู ้ใช้บร ิการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ปทุมธานีอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ คุณภาพการ
บริการด้านสิงที่สัมผัสได้ด้านความเอาใจใส่และด้านการ
บริหารความสัมพันธ์กับผู้รับบริการและปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงพยาบาลเอกชนในจังหวัด
ป ท ุ ม ธ า น ี อ ย ่ า ง 
มีนัยสำคัญทางสถิติ ได้แก่ คุณภาพการบริการด้านการ

ตอบสนองด้านความมั ่นใจและปัจจัยความไว้วางใจ  
ส ่วนป ัจจ ัยท ี ่ส ่ งผลต ่อความภ ักด ีของผ ู ้ ใช ้บร ิการ
โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดปทุมธานีอย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติ ได้แก่ คุณภาพการบริการด้านมั่นใจการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการความไว้วางใจและความพึง
พอใจโดยรวมปัจจัยคุณภาพการบริการและการบริหาร
ความสัมพันธ์กับผู้รับบริการส่งผลต่อความไว้วางใจความ
พึงพอใจและความภักดีของผู้ให้บริการโรงพยาบาลเอกชน
ในจังหวัดปทุมธานี 
 บุญฤทธ์ิ หวังดี (2558) ได้ศ ึกษาเรื ่อง ความ
คาดหวังคุณภาพการบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจและ
ความภักดีในการใช้บริการ QR Code ในการเลือกซื้อ
ส ินค้าที ่ร ้านค้าปลีกขนาดใหญ่ของประชาชนในเขต
กรุงเทพมหานคร การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์คือ (1) เพ่ือ
สำรวจความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร 
ต่อความคาดหวังคุณภาพการบริการที่มีการนำระบบ QR 
Code (2) เพื ่อสำรวจความคิดเห็นของผู ้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครต่อความพึงพอใจของผู้บริโภคในการใช้
บริการของธุรกิจค้าปลีกที ่ใช้ QR Code (3) เพื ่อสำรวจ  
ความคิดเห็นของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครต่อความ
ภักดีในการใช้บริการธุรกิจค้าปลีกที่ใช้ QR Code ในการ
เลือกซื ้อส ินค้า (4) เพื ่อวิเคราะห์อิทธิผลของ ความ
คาดหวังคุณภาพบริการที ่มีต่อความพึงพอใจและความ
ภักดีที่จะใช้บริการธุรกิจค้าปลีกที่ใช้  QR Code (5) เพ่ือ
วิเคราะห์ อิทธิผลของความพึงพอใจที่ส่งผลต่อความภักดี
ที่จะใช้บริการธุรกิจค้าปลีกที่ใช้ QR Code ตัวอย่างที่ใช้ใน
การศึกษาคือประชาชนวัยทำงานที่ใช้บริการธุรกิจค้าปลีก
ขนาดใหญ่ เช่น Big C Tesco Lotus Top Supermarket 
Makro ในเขตกรุงเทพมหานคร ผลวิจัยพบว่าข้อมูลด้าน
คุณสมบัติของผู ้ตอบแบบสอบถามสรุปได้ว่า  ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ เพศหญิงมีอายุระหว่าง 21 ปี ถึง 
39 ปี ระดับการศึกษา ปริญญาตรี มีอาชีพเป็นพนักงาน
บริษัทเอกชน มีระดับรายได้อยู ่ที่  20,001 ถึง 30,000 
บาท โดยส่วยใหญ่มีจำนวนสมาชิกในครอบครัว3คนถึง4
คน ร้านค้าปลีกขนาดใหญ่ที ่ใช ้บริการเป็นประจำคือ 
Tesco Lotus 
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 จากการทบทวนแนวคิดทฤษฎีข้างต้น สามารถ
กำหนดเป็นกรอบการวิจัยดังที่นำเสนอตามรูปที ่1 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
  
การวิจัยครั้งนี้เป็นวิจัยเชิงปริมาณโดยมีระเบียบวิธีวิจัย
ดังน้ี 
 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง คือ ประชาชนใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 226,731 คน กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเซเว่น 
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปางดังนั ้นคณะผู้วิจัยจึง
กำหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 400 คน โดยใช้
ตารางของยามาเน่(Yamane,1973) ที่ระดับความคาด
เคลื่อน0.05 และสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (specific) จาก
กลุ่มลูกค้าที่ใช้บริการเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง 
 เครื ่องมือในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดย
กรอบในการสร้างแบบสอบถามเกิดจากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับความคาดหวัง
ในค ุณภาพบร ิการที่ ใช้การว ัดแบบ 5 ระดับ (Likert 
Scale)  
 คุณภาพของเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบ
ความเที่ยงตรง (Validity) และความเชื่อมั่นของเครื่องมือ 
โดยผล การตรวจสอบความเที่ยงตรง (Validity) โดยใช้วิธี 
IOC ผลกการตรวจสอบความเที่ยงตรงของเครื่องมือได้ค่า
เท่ากับ 1.00 คือ ตัวแปรความคาดหวัดได้ค่า IOC เท่ากับ 
1.00 และความภักดีได้ค่า IOC เท่ากับ 1.00 

 การตรวจสอบความเชื่อมั่น (Reliability) ผู้วิจัย
ได้นำแบบสอบถามที่ได้ปรับปรุงแล้วไปทดสอบใช้กับ 
กลุ่มตัวอย่างที่คล้ายคลึงแต่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 30 
ชุดและดำเนินการหาค่าความเชื่อมั่น(Cronbach Alpha 
Corfficient) ซึ่งค่าความเชื่อมมั่นของด้านความคาดหวัง
ในคุณภาพบริการเท่ากับ 0.940 ด้านความภักดีเท่ากับ 
0.957 
และรวมทั้งค่าเฉลี่ยเท่ากับ 0.965 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล ผู้วิจัยได้ดำเนินการเก็บ
ข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง(specific) จากกลุ่ม
ลูกค้าท่ีใช้บริการเซเว่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง
ในพ้ืนที่อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
 การวิเคราะห์ข้อมูล การวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปใช้ 
สถิติเชิงพรรณนา สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นเพ่ือ
อธิบายข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะทั่วไปและระดับสำคัญของ
ความคาดหวังในคุณภาพบริการและความภักดี แสดงค่า
ร้อยละและค่าความถ่ี ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
และใช้สถิติเชิงอนุมาน เพ่ือทำการทดสอบสมมติฐาน โดย
การ ว ิ เ ค ร าะห ์ ส มการถดถอยแบบง ่ า ย  (Simple 
Regression)  
 
4. ผลการวิจัย 
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 ส่วนที่ 1 ผลการศึกษาเกี่ยวกับคุณสมบัติทั่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถามและข้อมูลทั่วไป ได้แก่ ได้แก ่เพศ 
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน สถานภาพ 
พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 53.0 และ
เ ป็ น 
เพศชาย คิดเป็นร้อยละ 47.0 ส่วนใหญ่มีอายุระหว่าง 20 

–30 ปี คิดเป็นร้อยละ 44.3 ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่
ในระดับปริญญาตรี คิดเป็นร้อยละ 40 และเป็นนักเรียน
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 43.5 ด้านรายได้ส่วนใหญ่มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
35.3 ส่วนสถานภาพส่วนใหญ่อยู่ในสถานภาพโสด คิดเป็น
ร้อยละ  

 
ตารางที่ 1 แสดงระดับความสำคัญของปัจจัยความคาดหวังคุณภาพบริการในคุณภาพบริการและความภักดีของลูกค้า 

ตัวแปร ค่าเฉลี่ย 
ส่วนเบี่ยงเบน 

มาตรฐาน 
การแปรผล 

ปัจจัยความคาดหวังคุณภาพบริการ    
รูปธรรมของบริการ 4.12 .662 มาก 
 การให้ความเชื่อมั่นต่อลูกค้า 3.99 .805 มาก 
 การตอบสนองต่อลูกค้า 3.92 .719 มาก 
 รู้จักและเข้าใจลูกค้า 3.96 .698 มาก 
สุภาพอ่อนโยน 4.04 .684 มาก 

รวม 4.00 .597 มาก 

ความภักดีของลูกค้า    
ความภักดีที่เกี่ยวข้องกับทัศนคติ 4.09 .705 มาก 
ความภักดีที่เกี่ยวข้องกับพฤติกรรม 3.97 .740 มาก 

รวม 4.03 .686 มาก 

 ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นเก่ียวกับอิทธิพลของความ
คาดหวังในคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า
เซเว่นอีเลฟเว่น 
 จากตารางที่ 1 แสดงถึงข้อมูลระดับความสำคัญ
ของปัจจัยความคาดหวังคุณภาพบริการพบว่าโดยรวมอยู่
ในระดับมาก มีค่าเฉลี ่ย 4.00 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.59 ท ั ้งน ี ้ด ้านรูปธรรมของบริการมีค ่าเฉล ี ่ยส ูงสุด 
รองลงมาคือ ด้านสุภาพอ่อนโยน การให้ความเชื่อมั่นของ
ลูกค้า รู้จักและเข้าใจลูกค้าและการตอบสนองต่อลูกค้า 
ตามลำดับโดยมีระดับความสำค ัญอยู ่ ในระดับมาก
เช่นเดียวกัน 
 นอกจากนี ้ ปัจจัยด้านความภักดีของลูกค้า
โดยรวมอยู ่ในระดับมาก มีค ่าเฉลี่ ยเท่ากับ 4.03 ส่วน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน .686 โดยด้านความภักดีที่เกี่ยวข้อง
กับทัศนคติ    มีค่าเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาคือความภักดีที่
เก่ียวข้องกับพฤติกรรม 
 ส่วนที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการวิจัยความ
คาดหวังในคุณภาพบริการที ่ม ีอ ิทธิพลต่อความภักดี  
ของลูกค้า 
 จากตารางที ่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ถดถอย
อย่างง่าย พบว่าปัจจัยความคาดหวังในคุณภาพบริการที่มี
อิทธิพลต่อความภักดีของลูกค้า อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ
ที่ 0.01 โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์การถดถอยเท่ากับ0.91 จึง
ยอมรับสมมุติฐาน และสามารถกำหนดสมการพยากรณ์
ความภักดี Y=0.37+0.91 X1 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากผลวิจ ัยอ ิทธ ิพลของความคาดหว ัง ใน
คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้าเซเว่นอีเลฟ
เว่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยผลการวิจัย
พบว่า มีระดับความคิดเห็นความคาดหวังในคุณภาพ
บริการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.00 
ส่วนความภักดีของลูกค้าเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดลำปาง โดยรวมอยู่ในระดับมาก เช่นเดียวกัน
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.03 และจากการทดสอบสมมุติฐาน
การวิจัยพบว่าปัจจัยความคาดหวังในคุณภาพบริการ และ
ความภักดีของลูกค้าเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดลำปาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 ทั้งน้ีในการอภิปรายผลการวิจัยผู้วิจัยจะนำเสนอ
การอภิปรายผลการวิจัยโดยจำแนกตามวัตถุประสงค์ การ
วิจัยดังต่อไปน้ี 
 วัตถุประสงค์ที่ 1 เพื่อศึกษาระดับความสำคัญ 
ของความคาดหวังในคุณภาพบริการและความภักดี ของ
ลูกค้าเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
ผลการวิจัยพบว่าระดับความสำคัญของความคาดหวัง ใน
คุณภาพบริการ และความภักดีของลูกค้าอยู่ในระดบัมาก 
สอดคล้องกับการศึกษาของ วิทยา จารุพงศ์โสภณ สุชาติ 
ไตรภพสกุล และวิเลิศ ภูริวัชร (2559) ชี้ให้เห็นว่าการรับรู้   
ในคุณภาพการบริการร้านค้าปลีกทำให้เกิดความพึงพอใจ
ของล ู กค ้าและสามารถทำให ้ ล ู กค ้ าม ี ความภ ักดี  
เช่นเดียวกันกับ ยุทธพงษ์ พิมพ์พิพัฒน์ (2559) ที่นำเสนอ
ว่าการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ควรให้ความสัมพันธ์กับการ
จ ั ด ก า ร ค ว า ม ภ ั ก ดี   
 วัตถุประสงค์ที่ 2 เพื่อศึกษาอิทธิพลของความ

คาดหวังในคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีของลูกค้า 
เซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จากการ
ทดสอบสมมุติฐานการวิจัยแสดงให้เห็นว่าปัจจัยความ
คาดหวังในคุณภาพบริการมีอิทธิพลต่อความภักดีของ
ลูกค้าเซเว่นอีเลฟเว่น ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
สอดคล้องกับการศึกษาของ โสรัจจะราช เถระพันธ์ 
(2561) ชี้ ให้ เห ็นว ่ าป ั จจ ั ยท ี ่ ส ่ ง ผลต ่อค วามภ ั ก ดี
ประกอบด้วย คุณภาพการบริการ 
ความมั่นใจให้การบริหาร ความสัมพันธ์กับผู ้รับบริการ 
ความไว ้วางใจและความพึงพอใจร ่วมทั ้ง  อร ุณกมล 
ประดิษฐ์บงกชและยุพาวรรณ วรรณวาณิชย์ (2560) ที่
กล่าวไปในทิศทางเดียวกันว่าคุณภาพการให้บริการมีผล
ต่อความภักดีทั้งทางด้านทัศนคติและด้านพฤติกรรม 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จได้ด้วยการเอื้อเฟื้อข้อมูล 
ที่เป็นประโยชน์และความร่วมมือของหลายท่านซึ่งให้การ
สนับสนุนคณะผู้วิจัยต้ังแต่เริ่มต้นงานวิจัยจนเสร็จสมบูรณ์ 
 ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร.อัจฉรา เมฆสุวรรณ 
และผู้ช่วยศาสตราจารย์ขจรศักด์ิ วงศวิราช อาจารย์ ที่
ปรึกษาและขอขอบคุณผู้ตอบแบบสอบถามทุกท่านรวมถึง 
ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่านที่ไม่ได้กล่าวนามไว้ในที่น้ีที่กรุณาสละ
เวลาเอื้อเฟื้อข้อมูลและให้ความร่วมมือในด้านต่างๆที่มี
ส่วนช่วยให้การวิเคราะห์เสร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์อิทธิพลระหว่างคุณภาพบริการ ความพึงพอใจ และความภักดีของล ูกค้าโรง
ภาพยนตร์เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ กลุ่มตัวอย่างคือลูกค้าในอำเภอเมืองและหาดใหญ่ จำนวน 300 ราย ซึ่งได้จากการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง เครื่องมือการวิจัยคือแบบสอบถามมาตรวัดประมาณค่า โมเดลสมการโครงสร้างที่พัฒนาข้ึน ประกอบด้วย 3 ตัว
แปรแฝง และ 10 ตัวแปรสังเกตได้ การตรวจสอบความสอดคล้องของโมเดลและวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล ใช้โปรแกรม 
LISREL 8.8 student version ผลการวิจัยพบว่า โมเดลความภักดีของลูกค้าที ่พัฒนาขึ ้นมีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิง
ประจักษ์ โดยตัวแปรแฝง ในโมเดลสามารถอธิบายความแปรปรวนของความภักดีได้ร้อยละ 73.6 และพบว่าปัจจัยด้านคุณภาพ
บริการและความไว้วางใจของลูกค้า มีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดี ด้วยขนาดอิทธิพลเท่ากับ 0.65 และ 0.51 อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

คำสำคัญ: คุณภาพบริการ, ความพึงพอใจ, ความภักดี, เมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
 

Abstract  
The objective of this research was to analyze the influence between service quality, satisfaction, 

and loyalty to Major Cineplex movie theaters. The sample consisted of 300 customers in Mueang and Hat 
Yai district by purposive sampling. The research instruments were questionnaires which measured on five-
point scales. The Structural Equation Modeling (SEM) was analyzed by three latent and ten observed 
variables. The consistency of the model and path analysis was assessed by LISREL 8.8 student version. The 
results indicated that the model had a good fit with the empirical. The SEM model was described by 73.6% 
of the variance in customer loyalty. The service quality and customer satisfaction factors had a positive 
direct effect on customer loyalty with an effect size of 0.65 and 0.51 at a significant level of 0.05. 

Keywords: Service Quality, Satisfaction, Loyalty, Major Cineplex
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การชมภาพยนตร์เป็นกิจกรรมอันดับต้น ๆ ที่
ผ ู ้บร ิโภคนิยมเลือกทำเป็นกิจกรรมสันทนาการ  เมื่อ
ต ้องการ  ผ ่อนคลายความเคร ียด จากการดำเ นิน
ชีวิตประจำวัน เพราะเป็นกิจกรรมที่สามารถทำได้ง่าย 
รวดเร็ว และค่าใช้จ่ายน้อย และการชมภาพยนตร์ในโรง
ภาพยนตร์เป็นหน่ึงในรูปแบบที่ได้รับความนิยม เพราะโรง
ภาพยนตร์ส่วนใหญ่มักต้ังอยู่ใกล้แหล่งชุมชนหรือต้ังอยู่บน
ห้างสรรพสินค้า อีกทั้งจำนวนสาขาของโรงภาพยนตร์ที่มี
การเติบโตสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการขยายธุรกิจเพิ่มข้ึน
เรื่อยๆ ทำให้ครอบคลุมพื้นที่มากยิ่งขึ้น ส่งผลให้การชม
ภาพยนตร์ในโรงภาพยนตร์สามารถทำ ได้ง่าย และเข้าถึง
ผู้บริโภคได้อย่างทั่วถึง (นัฐพล พุทธพิทักษ์ และกุลกัญญา 
ณ ป้อมเพ็ชร์, 2561) 

อุตสาหกรรมโรงภาพยนตร์ในประเทศไทยน้ัน มี
ล ักษณะตลาดแบบผ ู ้ ให ้บร ิการน้อยราย ป ัจจ ุบ ันผู้
ให้บริการเป็นผู้ประกอบการรายใหญ่ 2 ราย คือ บริษัท
เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทเอส
เอฟ คอร์ปอเรชั ่น จำกัด (มหาชน)  ส่วนที ่เหลือเป็น
ผู ้ประกอบการธุรกิจโรงภาพยนตร์ท้องถิ ่นของแต่ละ
จังหวัด ประกอบกับธุรกิจโรงภาพยนตร์เป็นหน่ึงในธุรกิจที่
เกี่ยวข้องกับการพักผ่อนหย่อยใจ ผู้ประกอบการจึงต้องมี
การกำหนดกลยุทธ์ออกมาอย่างต่อเนื่อง มุ่งหวังการเพ่ิม
จำนวนผู้ชมภาพยนตร์ เพื่อสร้างรายได้จากการจำหน่าย
บัตรชมภาพยนตร์ให้ได้สูงที่สุด (ฐิติภูมิ บำรุงไทยชัยชาญ, 
2559) 

ธุรกิจโรงภาพยนตร์ได้รับผลกระทบจากปรับตัว
และพฤติกรรมที่เปลี่ยนแปลงไปของผู้บริโภค ในการชม
ภาพยนตร์ อันเนื่องมาจากรูปแบบการชมภาพยนตร์ใน
ปัจจุบันมีความหลากหลายมากข้ึน เช่น การชมภาพยนตร์
ผ ่านอินเทอร์เน็ต ซึ ่งปัจจุบันการชมภาพยนตร์ผ ่าน
อินเทอร์เน็ตบนอุปกรณ์พกพาเป็นเรื่องที่ง่ายมาก และมี  
ผู้บริโภคสนใจช่องทางนี้มากขึ ้นเรื ่อย ๆ ส่งผลให้เกิดคู่
แข่งขันร ูปแบบใหม่ ค ือการให้บร ิการชมภาพยนตร์
ออนไลน์ หรือ การดาวน์โหลดภาพยนตร์ไว้ชมบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพา ทั้งแบบละเมิดลิขสิทธ์ิ
และลิขสิทธ์ิถูกต้อง โดยเฉพาะอย่างย่ิงธุรกิจการให้บริการ
ชมภาพยนตร์ลิขสิทธิ ์ถูกต้องบนช่องทางอินเทอร ์เน็ต

เติบโตมากขึ้น อีก ทั้งยังมี แบรนด์ใหม่ ๆ เข้ามาทำตลาด
อย่างต่อเนื่อง ดังนั้น โรงภาพยนตร์จึงคำนึงถึงคุณภาพ
การบริการ และความพึงพอใจของลูกค้า เพราะเป็นสิ่ง
สำคัญในการเลือกใช้บริการโรงภาพยนตร์ การทำธุรกิจ
เก่ียวกับการบริการน้ันจะต้องคำนึงถึงคุณภาพบริการเป็น
หลัก และความพึงพอใจของผู้บริโภคก็จะมีผลตามมา เมื่อ
เกิดความพึงพอใจตามความคาดหวังของผู้ใช้บริการ จะ
ส่งผลทำให้ผู ้ใช ้บร ิการมีความภักดีโดยการกลับมาใช้
บริการซ้ำอย่างต่อเนื ่อง (อนัญญา จันทร์แก้ว , 2559) 
เพราะความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ คือการที่ลูกค้าเกิด
เข้าใจในตัวตราสินค้าและคุณภาพของตราสินค้าแล้ว จึง
นำไปสู ่การเกิดความภักดีตามมา ทั ้งในรูปแบบการใช้
บริการซ้ำและการบอกต่อ (ศิริพร หนูน้อย, 2559) 

ดังน้ัน งานวิจัยฉบับน้ีจึงสนใจจะศึกษาปัจจัยที่มี
ผลต่อความภักดีในการเลือกชมภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์
ซีนีเพล็กซ์ ได้แก่ คุณภาพบริการและความพึงพอใจ เพ่ือ
ทำให้บริษัทเข้าใจความต้องการที่แท้จริงของลูกค้า และ
นำไปปรับใช้เพื่อพัฒนา รวมถึงกำหนดกลยุทธ์ทางธุรกิจ 
ให้สามารถแข่งขันได้อย่างย่ังยืน โดยเลือกศึกษาในบริบท
ของผู ้ใช้บริการในเขตอำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่ 
จังหวัดสงขลา ซึ ่งเป็นเขตพื ้นที ่มีกลุ ่มผู ้ใช้บริการโรง
ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์จำนวนมาก ส่วนใหญ่
จะเป็นกลุ่มวัยเรียน และวัยทำงานที่ต้องการความผ่อน
คลายการพักผ่อนหลังเลิกเรียนหรือเลิกทำงาน ซึ่งผลลัพธ์
จากการวิจัยสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาคุณภาพ
บริการ การสร้างความพึงพอใจแก่ผู้รับชมภาพยนตร์ เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการมากที่สุด และ
ล ูกค ้าเก ิดความภ ักด ีต ่อบร ิการของโรงภาพยนตร์
ตามลำดับ  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 
 เพื ่อวิเคราะห์อิทธิพลของคุณภาพบริการและ
ความพึงพอใจที ่ม ีต ่อความภ ักดีของผู ้ใช ้บร ิการโรง
ภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ ในเขตอำเภอเมือง 
และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
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การทบทวนวรรณกรรม นำเสนอรายละเอียด
เกี่ยวกับความภักดีของผู้ใช้บริการ และองค์ประกอบของ
ความภักดี ซึ่งเป็นตัวแปรแฝง รวมถึงการวัดตัวแปรแฝง
เหล่านั ้นผ่านตัวแปรสังเกตได้ (Observed Variables) 
ดังน้ี 

ความภักดี (Loyalty) หมายถึง ข้อผูกมัดอย่าง
ลึกซึ ้งที ่จะทำการซื ้อซ้ำหรือบริการที ่พึงพอใจอย่าง
สม่ำเสมอในอนาคต ซึ ่งลักษณะการซื ้อจะซื ้อซ้ำในตรา
สินค้าเดิมหรือบริการเดิม นักการตลาดมีความสนใจใน
แนวคิดด้านความภักดี เพราะความภักดีในตราสินค้า 
สามารถดึงดูดใจให้ลูกค้ามาใช้บริการได้ และตราสินค้า
เป็นประโยชน์ต่อการซื้อหรือใช้บริการซ้ำและบอกต่อไปยัง
บุคคลอื่น การบริหารตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการ
สร้างความภักดี นอกจากน้ีความภักดีเป็นทัศนคติของ
ลูกค้าท่ีมีต่อสินค้าและบริการ ซึ่งต้องนำไปสู่ความสัมพันธ์
ในระยะยาวเป็นการเหน่ียวรั้งลูกค้าไว้ โดยความภักดีไม่ได้
เป็นเพียงพฤติกรรมการซื้อซ้ำเท่านั ้น แต่ยังครอบคลุม
ความหมายไปถึงความรู ้สึกนึกคิดและความสัมพันธ์ใน
ระยะยาวด้วย (ไชยพศ รื่นมล, 2558) 

จากการทบทวนวรรณกรรมของกัญญ์วรา ไทย
หาญ และคณะ (2561) ที่ศึกษาเกี่ยวกับ ความภักดีในตรา
สินค้า พบว่าสามารถวัดได้จาก 2 องค์ประกอบ คือ ด้าน
ทัศนคติ (Attitudinal Loyalty) คือความชื่นชอบ และมี
ทัศนคติที่ดีต่อตราสินค้า และด้านพฤติกรรม (Behavioral 
Loyalty) เกิดจากประสบการณ์ในการใช้สินค้า ส่งผลต่อ
พฤติกรรมของผู ้บร ิโภคที ่แสดงออกมาโดยการซื ้อซ้ำ 
(Repeat Purchase) และการบอกต่อ (Word of mouth) 
ผ่านการสื่อสารปากต่อปาก 

คุณภาพบริการ (Service Quality) เป็นสิ ่งที่
สำคัญมากสิ่งหนึ ่งสำหรับธุรกิจภาคบริการ การจัดการ
คุณภาพการบริการถือเป็นเรื่องที่มีความซับซ้อนและยาก
พอสมควร เพราะแต่ละองค์กรจะต้องเข้าใจว่าค ุณภาพ
การบริการที่องค์กรนำเสนอน้ันคืออะไร และต้องประเมิน
อย่างไร เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติที่ถูกต้องและได้มาตรฐาน  
ดังนั้นการศึกษาเพื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับคุณภาพการ
บริการจึงเป็นหนทางหน่ึงที่ทำให้องค์กรสามารถออกแบบ
การให้บริการที่เหมาะสม และสามารถนำไปใช้ประเมิน

เพ่ือพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการบริการขององค์กรต่อไปได้ 
(ภานุพงศ์ ลือฤทธ์ิ, 2560) 

สำหรับการวัดตัวแปรคุณภาพบริการ อ้างอิง
งานวิจัยของเบญชภา แจ้งเวชฉาย (2559) ซึ่งวัดได้จาก 5 
องค์ประกอบ คือ ความเป็นร ูปธรรมของการบริการ 
(Tangibles) ความน่าเชื่อถือ (Reliability) การตอบสนอง
ล ูกค ้า  (Responsive)  การให ้ความม ั ่นใจแก ่ล ูกค้า 
(Assurance) และการเข้าใจและรู้จักลูกค้า (Empathy) 
ซึ ่งงานวิจัยของสิริวิมล คำวงศ์ (2559) ที ่ศึกษาปัจจัย
คุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความพึงพอใจ และความภักดี 
พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
พึงพอใจของผู ้ใช้บริการ โดยมีค่าสัมประสิทธิ ์อิทธิพล
เท่ากับ 0.81 ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 และ
งานวิจัยของรัตนะ พุทธรักษา และพีรภาว์ ทวีสุข (2560) 
ที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพบริการด้านการนำจ่ายที่ส่งผลต่อ
ความพึงพอใจของลูกค้า พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพล
ทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ โดยมีค่า
สัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.85 ณ ระดับนัยสำคัญทาง
สถิติ 0.05 ซึ่งจะสอดคล้องกับงานวิจัยของธนานิษฐ์ สิริ
วงศ ์วัชระ และศิร ิร ัตน์ ร ัตนพิทักษ์ (2561) ที ่ศ ึกษา
เก่ียวกับการศึกษาคุณภาพบริการที่ส่งผลต่อความภักดีใน
การให้บริการ พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ 0.80 ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 
เช่นเดียวกับงานวิจัยของสุนันทรา ขำนวนทอง (2562) ท่ี
ศึกษาคุณภาพการบริการและความไว้วางใจมีผลต่อความ
ภักดีของลูกค้า พบว่า คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ 0.64 ณ ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.05 จึง
สามารถนำมากำหนดสมมติฐานได้ดังน้ี 

H1: คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเช ิงบวก
ต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ 

H2: คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวก
ต่อความภักดีของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ 

ความพ ึ งพอ ใจ  (Satisfaction)  หมาย ถึง 
ความรู้สึกด้านบวกหรือทัศนคติที่ดีของบุคคลต่อสิ่งใดสิ่ง
หนึ ่ง อาจเกิดจากความคาดหวังหรือเกิดขึ ้นเมื ่อสิ ่งน้ัน
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สามารถตอบสนองความต้องการให้แก่บุคคลได้ ความพึง
พอใจที่เกิดขึ้นสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามค่านิยม และ
ประสบการณ์ของบุคคล ทั้งน้ีความพึงพอใจจึงสามารถนา
ใช้ในการวัดระดับความพึงพอใจกับปัจจัยอื ่นที ่ใช้ใน
การศึกษา (เสาสภาคย์ ปฐมพฤกษ์วงษ์, 2558)  

จากการทบทวนวรรณกรรมของวัลย์ลิกา จาตุ
ประยูร (2559) พบว่า ความพึงพอใจวัดได ้จาก 3 
องค์ประกอบ คือ กระบวนการบริการ (Service Process) 
ล ั กษณะทางกายภาพของการบร ิ กา ร  ( Physical 
Characteristics of the Service)  แ ล ะ พ น ั ก ง า นผู้
ให้บริการ (Service Staff) โดยในงานวิจัยของพชร เกษ
โกศล และจิตต์โสภิณ มีระเกตุ (2561) ที่ศึกษาอิทธิพล
ของคุณภาพบริการและความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่
ส่งผลต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ พบว่า ความพึงพอใจมี

อิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ โดย
มีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.95 และงานวิจัยของ
ศิริพร หนูน้อย (2559) ที่ศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความภักดี
ของการให้บริการ พบว่า ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรง
เชิงบวกต่อความภักดีของผู้ใช้บริการ โดยมี ค่าสัมประสิทธ์ิ
อิทธิพลเท่ากับ 0.62  

การทบทวนวรรณกรรมดังกล่าว นำมากำหนด
สมมติฐานแสดงความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรแฝง 3 ตัว
แปร และตัวแปรสังเกตได้ 10 ตัวแปร จึงนำมากำหนด
สมมติฐานได้ดังน้ี 

H3: ความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อ
ความภักดีของลูกค้าท่ีใช้บริการโรงภาพยนตร์  

จากสมมติฐานดังกล่าวจึงนำมา พัฒนาเป็น
กรอบแนวคิดการวิจัยได้ ดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

กลุ่มประชากรของงานวิจัย คือ ผู้ที่เคยใช้บริการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ อำเภอเมือง และ
อำเภอหาดใหญ่ จ ังหว ัดสงขลา ซ ึ ่งไม ่ทราบจำนวน
ประชากร ขณะที่กลุ่มตัวอย่าง คือ ตัวแทนประชากรที่ได้
จาการสุ่ม โดยจะต้องเข้าชมภาพยนตร์อย่างน้อย 1 ครั้ง
ในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา โดยกำหนดจำนวนตัวอย่าง 

เท่ากับ 300 ราย อาศัยเกณฑ์ของ Hair, et al. (2010) ซึ่ง
ให้ใช้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 5-10 คน ต่อ 1 ค่าพารามิเตอร์ 
และแนวคิดของ Jackson (2003) ที ่เสนอว่าอัตราส่วน
ระหว่างจำนวนตัวอย่างและตัวแปรสังเกตได้  ควรจะ
เท่ากับ 20 ต่อ 1  

สำหรับวิธีการสุ ่มตัวอย่างเป็นแบบเจาะจง 
กำหนดคุณสมบัติของผู ้ตอบแบบสอบถาม จะต้องเข้า

รูปที่ 1 สมมติฐานและกรอบแนวคิดการวิจัย 

การบอกต่อ 

การซื้อซ้ำ 

H1 

H2 

H3 

ความเป็นรูปธรรม 

การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 

การเข้าใจและรู้จักลูกค้า 

กระบวนการบริการ 

ลักษณะทางกายภาพ 

พนักงานผู้ให้บริการ 

ความพึง
พอใจ 

คุณภาพ
บริการ 

ความภักดี 

ความน่าเชื่อถือ 

การตอบสนองลูกค้า 
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รับชมภาพยนตร์อย่างน้อย 1 ครั้งในรอบ 1 เดือนที่ผ่านมา 
โดยเลือกศึกษาที่โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ 
ในเขตอำเภอเมือง และอำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 
ทั้งหมด 3 สาขา คือ โลตัส สงขลา ไดอาน่าซีนีเพล็กซ์ และ
เซ ็ นทร ั ล เฟสต ิ ว ั ล  โ ดยกำหนดส ัดส ่ วนการ เก็บ
แบบสอบถามจำนวนที ่ เท ่ าก ัน สาขาละ 100 ราย 
เนื ่องจากทุกสาขามีจำนวนลูกค้าใกล้เคียงกัน โดยแบ่ง
แบบสอบถามเป็นวันจันทร์-ศุกร์ จำนวน 50 ราย และ
เสาร์อาทิตย์จำนวน 50 ราย 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถาม โดย
แบ ่งออกเป ็น 3 ส ่วน ส ่วนท ี ่  1 เป ็นข ้อม ูล ด ้ าน
ประชากรศาสตร์ ส่วนที่ 2 เป็นพฤติกรรมการใช้บริการ
โรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนีเพล็กซ์ โดยลักษณะของ
คำถามจะเป็นแบบเล ือกตอบ ส่วนที ่ 3 เป็นคำถาม
เกี่ยวกับคุณภาพบริการและความพึงพอใจที่มีอิทธิพลต่อ
ความภักดีของผู้ใช้บริการโรงภาพยนตร์ในเครือเมเจอร์ซีนี
เพล็กซ์ ซึ่งข้อคำถามเป็นมาตราวัดแบบประมาณค่าตาม
แนวทางของ Likert Scale (1932) 5 ระดับ   

การวิ เคราะห์ข ้อม ูล จะนำแบบสอบถามที่
รวบรวมได้มาดำเนินการตรวจสอบข้อมูลความสมบูรณ์
ของการตอบแบบสอบถาม จากน้ันวิเคราะห์ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป SPSS เพื่อวิเคราะห์ค่าสถิติพื้นฐานของตัวแปร 
และใช้โปรแกรมสำเร็จรูป LISREL (Student Version) 
เพื่อทดสอบแบบจำลองการวัด การทดสอบแบบจำลอง
สมการโครงสร้างกับข้อมูลเชิงประจักษ์ และทดสอบ
สมมติฐานการวิจัย ตามลำดับ 
   
4. ผลการวิจัย  

ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม จากกลุ่ม
ตัวอย่าง 300 ราย พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง (ร้อยละ 
55.5) อายุระหว่าง 18-25 ปีมากที่สุด (ร้อยละ 45.8) ส่วน
ใหญ่เป็นกลุ่มนักเรียนและนักศึกษา (ร้อยละ 40.5) มี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท (ร้อยละ 34.5) 
สำหรับพฤติกรรมการใช้บริการโรงภาพยนตร์ พบว่า ส่วน
ใหญ่มีความถ่ีในการชมภาพยนตร์ 1-2 ครั้งต่อเดือน (ร้อย
ละ 48.3) ชื่นชอบภาพยนตร์ไทยมากที่สุด (ร้อยละ 30.7) 
ชอบภาพยนตร์แนวลึกลับ สืบสวนและสยองขวัญมาก

ที่สุด (ร้อยละ 25.5) เหตุผลการชมเพื่อความบันเทิงและ
คลายเครียด (ร้อยละ 30.5) ช่วงเวลาท่ีใช้บริการมากที่สุด
คือ 18.01-20.00 น. (ร้อยละ 55.7) ค่าใช้จ่ายในการซื้อ
บัตร 101-200 ต่อครั้งต่อคน (ร้อยละ 50.2) ช่องทางการ
ซื้อบัตรที่เคาน์เตอร์มากที่สุด (ร้อยละ 35.9) และช่องทาง
ในการร ับข้อม ูลข ่าวสารมากที ่ส ุด ค ือช ่องทางผ่าน
อินเตอร์เน็ต (ร้อยละ 30.5) 
 ผ ล ก า ร พ ั ฒ น า แ บ บ จ ำ ล อ ง ก า ร วั ด 
(Measurement Model) พบว่า ม ีความกลมกล ืนกับ
ข้อมูลเชิงประจักษ์ ค่าความเชื ่อมั ่นเชิงโครงสร้างของ
มาตราวัด (Construct Reliability) ระหว่าง 0.65-0.81 
และค ่าความแปรปรวนเฉล ี ่ ยท ี ่ ถ ูกสก ัด (Average 
Variance Extracted)  ระหว ่ า ง  0.57–0.73 แสดง ว่า
องค์ประกอบมีค่าความเชื ่อมั ่นสูง และสามารถอธิบาย
ความแปรปรวนของตัวแปรในองค์ประกอบได้ดี (Hair, et 
al., 2010) แสดงให้เห็นว่าตัวแปรแฝงที ่นำมาพัฒนา
แบบจำลองในงานวิจัยน้ี รวมถึงข้อคำถามในแบบสอบถาม
ที่ใช้วัดตัวแปรสังเกตได้มีความเหมาะสม 

สำหรับผลการวิเคราะห์แบบจำลองสมการ
โครงสร้าง พบว่า มีความกลมกลืนกับข้อมูลเชิงประจักษ์
เช่นเดียวกัน (X2/df=1.93, CFI=0.95, RMSEA=0.052, 
SRMR=0.057) เมื่อพิจารณาแต่ละตัวแปรแฝง พบว่า ตัว
แปรแฝงคุณภาพบริการ ด้านการตอบสนองลูกค้าและการ
รู้จักเข้าใจลูกค้า มีค่าน้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด เท่ากับ 
0 .75 (p<0 .05)  ต ั วแปรแฝงความพ ึ งพอใจ  ด ้ าน
กระบวนการบริการ และด้านพนักงานผู ้ให้บริการ มีค่า
น้ำหนักองค์ประกอบสูงสุด เท่ากับ 0.68 (p<0.05) ตัว
แปรแฝงความภ ักดี  ด ้านการซ ื ้อซ ้ำ  ม ีค ่ าน ้ำหนัก
องค์ประกอบสูงสุด เท่ากับ 0.70 (p<0.05) 

  
ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย เพ่ือวิเคราะห์

เส้นทางอิทธิพลระหว่างตัวแปรแฝงในแบบจำลอง พบว่า 
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความพึงพอใจ 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.81 ขณะเดียวกัน
คุณภาพบริการมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความภักดี 
โดยมีค่าสัมประสิทธิ์อิทธิพลเท่ากับ 0.59 นอกจากน้ี ยัง
พบว่าความพึงพอใจมีอิทธิพลทางตรงเชิงบวกต่อความ
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ภ ักดี  โดยม ีค ่ าส ัมประส ิทธ ิ ์อ ิทธ ิพลเท ่าก ับ 0. 51 
รายละเอียดดังรูปที่ 2 นอกจากน้ี ยังพบว่าคุณภาพบริการ
สามารถมีอ ิทธ ิพลทางอ ้อมต่อความภ ักดี โดยม ีค่า

สัมประสิทธิ์อิทธิพลทางอ้อมเท่ากับ 0.30 และมีตัวแปร
ความพึงพอใจเป็นตัวแปรส่งผ่าน รายละเอียดดังตารางที่ 
1  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ตาราง 1 ค่าสัมประสิทธ์ิอิทธิพลทางตรง อิทธิพลทางอ้อม 

 
 
5. การอภิปรายผล  

ผลการทดสอบสมมต ิฐานตาม H1  พบว่า 
คุณภาพบริการ ซึ่งประกอบด้วยความเป็นรูปธรรม ความ
น่าเชื ่อถือ การตอบสนองลูกค้า การให้ความมั่นใจแก่

ลูกค้า และการเข้าใจและรู้จักลูกค้า มีอิทธิพลทางตรงเชิง
บวกต่อความพึงพอใจ โดยผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้อง
กับงานวิจัยของวชิราภรณ์ มงคลนาวิน และไกรชิต สุตะ
เมือง (2556) ซึ่งอภิปรายได้ว่า ความพึงพอใจของลูกค้า

 

ตัวแปรผล R2 อิทธิพล 
ตัวแปรเ ิงสาเหตุ 

คุณภาพบริการ ความพึงพอใจ 

ความพึงพอใจ 0.61 

ทางตรง 0.81 - 

ทางอ้อม - - 

รวม 0.81 - 

ความภักดี 0.86 

ทางตรง 0.59 0.51 

ทางอ้อม 0.30 0.38 

รวม 0.89 0.89 

การบอกต่อ 

การซื้อซ้ำ 

0.81 

0.59 

0.51 

ความเป็นรูปธรรม 

ความน่าเชื่อถือ 

การตอบสนองลูกค้า 

การให้ความมั่นใจแก่ลูกค้า 

การเข้าใจและรู้จักลูกค้า 

กระบวนการบริการ 

ลักษณะทางกายภาพ 

พนักงานผู้ให้บริการ 

ความภักดี 

ความพึง
พอใจ 

คุณภาพ
บริการ 

0.75 

0.71 

0.69 

0.65 

0.75 

0.68 

0.68 

0.57 

0.70 

0.67 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห ์
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จัดเป็นทัศนคติเชิงบวก และการพิจารณาในภาพรวมถึง
ความแตกต่างระหว่างสิ่งที่ลูกค้าคาดหวังกับสิ่งที่ได้รับจริง 
ซึ่งการรับรู้คุณภาพบริการดังกล่าวเป็นสิ่งที่ลูกค้าได้รับจรงิ 
อันเกิดขึ้นโดยผ่านประสบการณ์ที่ลูกค้าได้รับจากบริการ 
ผ่านกระบวนการรับรู้ การตีความการรับรู้ และการสรุป
การรับรู ้ (Perceptual Inference) หากคุณภาพบริการ
อยู ่ในขอบเขตที ่ยอมรับได้ (Zone of Tolerance) จะ
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ซึ่งความพึงพอใจดังกล่าว
ถือเป็นขั ้นตอนของการประเมินหลังการใช้บริการ การ
ประเมินมีส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งความรู้สึกและพฤติกรรม ซึ่ง
ความพึงพอใจดังกล ่าว ม ีความส ัมพันธ ์ก ับผลการ
ปฏิบัติงานของผลิตภัณฑ์หรือบริการ (Performance) ที่
เกิดจากการรับรู้คุณภาพบริการน่ันเอง หากรับรู้ว่าบริการ
นั ้นดี ถือว่าเป็นการสร้างประสบการณ์ที ่ดีให้แก่ลูกค้า 
ลูกค้าเกิดความรู้สึกในเชิงบวก (Positive Feeling) และ
ส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจตามมาเป็นลำดับ 

ผลการทดสอบสมมติฐาน H2 พบว่า คุณภาพ
บริการมีอิทธิพลทางตรงเช ิงบวกต่อความภักดี โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของธนานิษฐ์ สิริ
วงศ์วัชระ ศิริรัตน์ รัตนพิทักษ์ (2561) และสุนันทรา ขำน
วนทอง (2562) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า การรับรู้คุณภาพ
บริการจะส่งผลต่อการเกิดทัศนคติ เกิดการเรียนรู้ และ
เกิดพฤติกรรมการใช้บริการซ้ำ การรับรู้คุณภาพบริการ
จากโรงภาพยนตร์ ซึ่งเกิดจากการพิจารณาประสิทธิภาพ
การทำงานของบริการ  (Service  Performance) หาก
ความคาดหวังของลูกค้าและประสิทธิภาพการทำงานของ
บริการมีความสอดคล้องกัน หรือการรับรู้ผลการทำงาน
ของบริการที่ดี จะส่งผลให้ลูกค้าเกิดความภักดี  

ผลการทดสอบสมมติฐาน H3 พบว่า ความพึง
พอใจม ีอ ิทธ ิพลทางตรงเช ิงบวกต่อความภ ักดี โดย
ผลการวิจัยดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของของพชร 
เกษโกศล และจิตต์โสภิณ มีระเกตุ (2561) และศิริพร หนู
น้อย (2559) ซึ่งสามารถอภิปรายได้ว่า ความพึงพอใจของ
ลูกค้ามีหลายระดับ ลูกค้ามักจะพัฒนาความเชื่อเดิมที่มีอยู่ 
ให้กลายเป็นความคาดหวังกับสิ่งที ่จะเกิดขึ ้นหรือได้รับ
ก่อนการตัดสินใจใช้บริการโรงภาพยนตร์ ความพึงพอใจ
ของล ูกค ้าท ี ่ ได ้ร ับหล ังจากการใช ้บร ิการ เป ็นการ

ประเมินผลจากการใช้บริการแล้ว โดยเปรียบเทียบผลจาก
ความคาดหวังก่อนใช้บร ิการกับสิ ่งท ี ่ได ้ร ับจริงๆ ผู้
ให้บริการจึงต้องพยายามท่ีจะสร้างความต่างระหว่างความ
คาดหวังและการกระทำของบริการนั้นให้มีช่องว่างน้อย
ที่สุด โดยพยายามสร้างความพอใจผ่านสิ ่งที ่นอกเหนือ
ความคาดหวังก่อนการรับบริการ ซึ่งจะส่งผลโดยตรงต่อ
ความภักดีของลูกค้าที่มีต่อผู ้ให้บริการ ซึ่งสอดคล้องกับ
ทฤษฎ ีการเร ียนร ู ้ แบบวางเง ื ่ อนไขในการปฏ ิ บ ั ติ  
(Instrument Conditioning or Operant Conditioning 
Theory) ซึ่งทฤษฎีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่าผลของความ
พ ึงพอใจจากค ุณภาพบร ิการ จะส ่งผลให ้ เก ิดการ
ตอบสนองหรือการเสริมแรงเชิงบวกแก่ลูกค้า (Positive 
Reinforcement) เป็นการเพิ่มโอกาสในการใช้บริการซ้ำ
ของลูกค้า รวมถึงการแนะนำและบอกต่อจากลูกค้าไปยัง
บุคคลอื่น ๆ 

 
ข้อเสนอแนะ 
ข้อเสนอแนะในการนำผลจากการวิจัยไปใ ้
ประโย น์  
จากข้อค้นพบว่าคุณภาพบริการและความพึง

พอใจม ีอ ิทธ ิพลทางตรงเช ิงบวกต่อความภ ักดีของ
ผู ้ใช้บริการ ดังนั ้น โรงภาพยนตร์ต้องดำเนินการสร้าง
คุณภาพบริการ โดยเฉพาะการทำความเข้าใจและรู้จัก
ล ูกค ้า เพ ื ่อการตอบสนองต่อล ูกค ้า ให ้ได ้มากที ่สุด 
เน ื ่องจากเป ็นองค ์ประกอบท ี ่ม ีค ่ าน ้ำหนักมากสุด 
ผู้ประกอบการต้องมีการอบรมพนักงานให้มีความเต็มใจ
และพร้อมที่จะให้บริการ ครอบคลุมทุกกิจกรรม เช่น การ
ซื้อตั๋ว การเลือกที่นั่งในโรงภาพยนตร์ การบริการเติมเงิน
ในบัตรชมภาพยนตร์ และการสมัครสมาชิก มีพนักงานที่
ให้บร ิการเพื ่อให้คำแนะนำอยู ่ท ี ่ เคาน์เตอร์หน้าโรง
ภาพยนตร์ตลอดเวลา นอกจากน้ีควรมีการกำหนดกลยุทธ์
ด้านกระบวนการให้บริการ คือ ต้องมีการสร้างมาตรฐาน
การบริการที่ทำให้ลูกค้าความประทับใจ รวมถึงมีระบบ
การ จ ั ดก าร ข ้ อ ร ้ อ ง เ ร ี ยน  (Customer Complaint 
Management) เปิดโอกาสให้ลูกค้าได้มีช่องทางเพื่อให้
ข้อมูลป้อนกลับ สำหรับการนำมาปรับปรุงมาตรฐาน
บร ิ ก า ร  (Service Improvement) เ ป ็ นก ารพ ัฒน า 
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ยกระดับ รูปแบบการให้บริการลูกค้าที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
ให้ดีย่ิงข้ึนไปอีก 

ข้อเสนอแนะของการวิจัยครั้งต่อไป  
ผู้ที ่สนใจอาจดำเนินการวิจ ัยแบบผสมผสาน

วิธีการ (Mixed Methods) โดยในส่วนของการวิจัยเชิง
คุณภาพควรมีการสัมภาษณ์เชิงลึกกับลูกค้า เพื ่อให้ได้
ข้อมูลที่หลายมิติมากขึ้น ขณะเดียวกันอาจทำการศึกษา
เพิ่มเติมเกี่ยวกับปัจจัยที่มีผลต่อการเลือกใช้บริการและ
ความภักดีของผู้ใช้บริการ เพื่อที่จะได้ข้อมูลรอบด้านมาก
ขึ้น สำหรับนำมาวิเคราะห์ และพัฒนากลยุทธ์เพื่อรักษา
ลูกค้าเดิม รวมถึงการแสวงหาลูกค้าใหม่ต่อไป 
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กรุงเทพมหานครและปริมณฑล มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาและส่งเสริมการออกแบบต้นแบบที่จัดการขยะภายในห้องครัวใน
บ้านพักอาศัยขนาดเล็ก และเพ่ือศึกษาพฤติกรรมการใช้งานห้องครัวเพ่ือจัดการขยะที่เหมาะสม วิธีการดำเนินงานวิจัย ได้แก่ 
แบบสังเกตการณ์ แบบสัมภาษณ์ และแบบสอบถามการเก็บข้อมูลเพ่ือนำมาวิเคราะห์โดยใช้สถิต ผลการวิจัยดังน้ีพฤติกรรมใช้
งานที่เกิดขยะมากที่สุด คือ ขั้นตอนการเตรียม ทำให้เป็นตำแหน่งที่ เหมาะสมกับการวางการจัดการขยะ โดยใช้พื้นที่ในการ
จัดการขยะที่เหมาะสมที่สุดต่อการกักเก็บขยะ คือ 80,109 ลูกบาศก์เซนติเมตร พร้อมนำเสนอการออกแบบชุดครัวที่เหมาะสม
ในการจัดการขยะสำหรับบ้านพักอาศัย 
คำสำคัญ: การออกแบบชุดครัว, ชุดครัวเพ่ือจัดการขยะ 
 

Abstract 
The objectives of this study were to investigate and promote the design of the kitchen waste 

management model in a small-sized house and to study kitchen usage behaviors for proper waste 
management. The research instruments used for data collection were an observation form, an interview, 
and a questionnaire. Data collected were then analyzed using statistics. The results indicated that the most 
common found waste-generating behaviors was the preparation process. It was important to place and 
manage waste suitably. Appropriate waste management should be conducted in the kitchen. Lastly, the 
area size for the most suitable waste management for daily garbage collection was 80,109 cm3.  
Keywords: kitchen design, built-in set for kitchen waste management 
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1. บทนำ  
ในปัจจุบันประเทศไทยอัตราการการเกิดของ

ประชากรเพิ ่มมากขึ ้นจึงทำให้กร ุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลนั้นมีความแน่นของประชากรมากขึ้นปัจจุบนัมี
สถิติกล่าวว่ามี 10,890,660 คน จึงทำให้ความต้องการใน
ด้านปัจจัยที่อยู่เพิ่มขึ้นตามประชากรทำให้ในปี 2561 มี
อัตราการเติบโตของโครงการถึง 404 โครงการ มูลค่า
โครงการรวม 538,767 ล้านบาท โครงการทั้งหมด 404 
โครงการน้ันสามารถแยกได้ว่า ประเภทบ้านจัดสรรจำนวน 
244 โครงการและ อาคารชุด 160 โครงการ โดยมีอัตรา
ของบ ้านพักอาศ ัยขนาดเล็กนั ้นจำนวนมากที ่ส ุดใน
กรุงเทพมหานคร ในบ้านพักอาศัยนั้นเป็นพื้นที่ที่ส่วนตัว
ของกิจกรรมภายในครอบครัวโดยแบ่งพื้นที่เป็นสัดส่วน
ล้วนแต่มีการเกิดขยะ มีทั้งประเภทของขยะแห้งและขยะ
เปียกที่เกิดจากทำกิจกรรมภายในครัวเรือนแล้วส่งออกไป
กำจัดอย่างไม่ถูกวิธี จากรูปที่ 1 ภาพแสดงการกำจัดขยะ
ของ ปี 2551 -2559 จึงทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองเป็น
มลพิษทางลบ และแนวโน้มของปริมาตรของขยะมูลฝอยก็
เพิ่มขึ้นทุกๆ ปี ข้อมูลจากกรมควบคุมมลพิษมีปริมาตร
ของขยะมูลฝอยที่เกิดในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล
ใน 1 วัน เท่ากับ ปริมาณขยะในกรุงเทพมหานครและ
ปริมณฑลต่อวัน  เท่ากับ 18,577,000 กิโลกรัม และใน
ส่วนของขยะมูลฝอยที่กล่าวมานั้นได้มีการกำจัดอย่างไม่
ถูกวิธีมีมากกว่าการกำจัดได้อย่างถูกวิธี เพราะไม่มีการ
จัดการที่ถูกวิธีโดยการคัดแยกตามที่กรมควบคุมมลพิษได้
กำหนดไว้ โดยการคัดแยกขยะนั ้นจะสามารถช่วยลด
ปริมาณของขยะที่ที่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ต่อได้ ซึ่งต้อง
นำมากำจัดท้ิงเพียงอย่างเดียว ดังน้ันจึงเห็นถึงความสำคัญ
ของบ้านพักอาศัยที่จะวางตำแหน่งการจัดการขยะอย่าง
เหมาะสม โดยเฉพาะตำแหน่งของห้องครัว ในบ้านพัก
อาศัยทุกหลังนั้นต้องมีพื้นที่นี้ในการประกอบอาหารและ
ในส่วนการใช้งานนี้ทำให้เกิดขยะที่อยู ่ภายในครัวเรือน
มากท่ีสุดในบ้านพักอาศัยจึงเหมาะสมกับการวิเคราะห์เพ่ือ
ทำการออกแบบ 

การออกแบบชุดครัวจัดการขยะภายในบ้านพัก
อาศัยนั้น จึงจำเป็นต้องหาข้อมูลของบริษัทออกแบบได้มี
ของแบบห้องครัวที่เป็นตัวอย่างที่เหมาะสำหรับบ้านพัก

อาศัยขนาดเล็ก จึงเลือกนำมาเป็นกรณีศึกษาเพื ่อการ
ออกแบบชุดครัวภายในบ้านพักอาศัยขนาดเล็กและ
บ้านพักอาศัยที่มีการใช้งานห้องครัว เพื่อนำมาวิเคราะห์ 
ศึกษา และออกแบบชุดครัวเพื่อจัดการขยะให้เหมาะสม
กับทฤษฎีพฤติกรรมการใช้งานห้องครัวที ่เป็นมาตรฐาน 
และยังเป็นจุดเริ่มต้นที่จะแก้ไขเรื่องของการเกิดขยะที่ยังมี
แนวโน้มมากขึ ้นให้ลดน้อยลงและมีการจัดการขยะที่
ถูกต้องกับบ้านพักอาศัยต่อไป 
 วัตถุประสงค์และเป้าหมายของงานวิจัยเพ่ือ
ศึกษาและส่งเสริมการออกแบบต้นแบบที่จัดการขยะ
ภายในห้องครัวในบ้านพักอาศัยขนาดเล็กและเพื่อศึกษา
พฤติกรรมการใช้งานห้องครัวเพ่ือจัดการขยะที่เหมาะสม 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1 ห้องครัว 
       ห ้องคร ัว เป ็นสถานที ่ประกอบอาหาร
สำหรับผู้พักอาศัยในบ้านห้องครัวเป็นที่ที่สำคัญต่อบ้านทุก
หลังเพราะพ้ืนที่น้ีไว้เพ่ือจัดเตรียมอาหาร ทำอาหารเพ่ือมา
รับประทานกันในครอบครัว ถ้าบ้านนั้นมีพื ้นที ่กว้างก็
สามารถจัดสรรพื้นที่สำหรับ เตรียมอาหาร (pantry) เพ่ือ
เตรียมอาหารว่าง เครื่องดื่ม กาแฟ อาหารที่ไม่ต้องเขา้ไป
ถึงห้องครัว ในด้านพฤติกรรมการใช้งานห้องครัวควรมี
ความสะดวกในการใช้งาน มีพื ้นที ่ใช้งานที่ลงตัวและมี
ความปลอดภัยต่อผู ้ใช้งาน และต้องสะอาดเพื ่อให ้ได้
อาหารที่ถูกสุขลักษณะในการรับประทาน  

2.2 ขยะ 
       การจัดการขยะในแต่ละประเภทในบ้านพัก
อาศัยปัจจุบันน้ันมีความแตกต่างกัน โดยขยะที่จะเกิดจาก
ในห้องครัวมี ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และ
น้ำมัน ส่วนขยะที่เกิดในทั่วไปนั้นได้แบ่งประเภทเป็น 4 
ประเภท มี ขยะทั่วไป ขยะอินทรีย์ ขยะรีไซเคิล และขยะ
อันตราย แต่ในแต่ละประเภทมีปร ิมาตรการเกิดขยะ
ภายในบ้านพักอาศัยไม่เท่ากัน จึงส่งผลต่อพื้นที่ของการ
ออกแบบ โดยปริมาตรการเกิดขยะแต่ละประเภท จากรูป
ที่ 2 แสดงปริมาณขยะที่พบในชุมชน ดังน้ี  
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2.2.1  ขยะอินทรีย์ หรือขยะที่ย่อยสลายได้ 
ค ิดเป็นร ้อยละ 64 จากขยะทั ้งหมด ส่วนใหญ่มาจาก
อาหารเหลือทิ้ง 

  2.2.2  ขยะรีไซเคิล เป็นที่ขยะสามารถนำมา
หลอมใช้ใหม่ได้หากมีการแยกขยะอย่างถูกต้อง และทำ
ความสะอาดก่อนทิ้ง คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 30 ของขยะ
ทั้งหมด เช่น ขวดพลาสติกขวดแก้ว 
                2.2.3   ขยะทั ่วไป เป ็นย ่อยสลายตาม
ธรรมชาติได้ยาก หรือนำกลับไปใช้ใหม่แล้วไม่คุ้มทุน ต้อง
นำไปกำจัด ร้อยละ 3 ของขยะทั้งหมด ได้แก่ ซองขนม 
กล่องโฟม ถุงพลาสติก 
                2.2.4  ขยะอันตราย เป็น ขยะที่ต้องนำไป
กำจัดหรือบำบัดด้วยวิธีเฉพาะ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 3 
เช่น หลอดไฟ ขวดยา ถ่านไฟฉาย ยาฆ่าแมลง กระป๋องสี 
ขยะจากภาคการเกษตรและอุตสาหกรรม 
                2.2.5  น้ำมันที ่ใช้แล้วจากการปรุงอาหาร  
เป็นขยะที่เพิ่มเติมที่เกิดขึ้นในการทำกิจกรรมในห้องครัว 
สิ่งที่เหลือใช้จากภายในห้องครัวที่สามารถนำกลับมาทำ
ประโยชน์ต่อได้ 

2.3  งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
            ถิรวัฒน์ พิมพ์เวิน และ ณัฏฐกิตต์ิ เพ็ชร
สุริยา; 2557 ได้ทำการวิเคราะห์งานวิจัยทีเกี่ยวข้องและ
กรณีศ ึกษา พบว่าลักษณะครัวไทยในปัจจ ุบันมีการ
เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ทำให้พฤติกรรมต่างๆที่ใช้
ภายในห้องครัวนั้นเปลี่ยนไป ปัจจุบันเอกลักษณ์ของครัว
ไทยในอดีตนั้นคงเหลือน้อยมาก เพราะในปัจจุบันนยิมใช้
คร ัวสากลกันมากข ึ ้น คร ัวสากลน ั ้นตอบโจทย์กับ
พฤติกรรมของคนไทยในสมัยนี้ เพราะคุณลักษณะหายไป
บางอย่าง จึงต้องปรับรูปแบบห้องครัวให้เหมาะสมกับ
ปัจจุบัน เช่น ในอดีตใช้วัสดุไม้ไผ่สาน เพื ่อการระบาย
อากาศที่ดี แต่ในทางกลับกัน ไม้ไผ่นั ้นไม่มีความคงทน
เทียบเท่ากับวัสดุในปัจจุบัน ถ้าเทียบกับวัสดุในปัจจุบัน 
เช่น ลามิเนต ไม้จริง เหล็ก สิ่งพวกนี้ทำให้ทันสมัยและ
คงทนมากว่าและดูแลง่าย  
                 ทศพล งามวิไลลักษณ์, เกรียงศักด์ิ เขียวมั่ง
และอภิสักก์ สินธุภัค; 2559 วารสารวิชาการชุดนี ้ได้ทำ
เรื ่องของระบบโมดูลาร์เพื ่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์

ห้องครัวไทยขนาดเล็ก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ เฟอร์นิเจอร์ ด้วยปัญหาการอยู่อาศัยของคน
ปัจจุบันนั้นนิยมเลือกเป็นคอนโด หรือห้องชุดเป็นจำนวน
มาก จึงจำเป็นต้องใช้พื้นที่ใช้สอยให้มีประสิทธิภาพมาก
ที่สุด จึงต้องลงสำรวจลักษณะของเฟอร์นิเจอร์ในปัจจุบัน
พบว่า ส่วนใหญ่นิยมใช้เป็นเฟอร์นิเจอร์เข้าพื้นที่ (built-
in) โดยที่ผู้ใช้งานไม่สามารถเลือกรูปแบบเองได้ ทำให้มี
พ้ืนที่ใช้สอยที่ไม่จำเป็นต่อผู้ใช้งานและยังมีพ้ืนที่ขนาดเล็ก 
ผู ้วิจัยจึงหยิบหลักการออกแบบมาออกแบบในลักษณะ
ของ ระบบโมดูลาร์ คือ ประกอบด้วยหน่วยแยกต่างๆ ที่
สามารถนำมารวมกันเป็นหน่วยเดียวได้ ละมีสัดส่วนของ
แต่ละหน่วยที่สอดคล้องซึ ้งกันและกัน และอ้างอิงจาก
สัดส่วนของเฟอร์นิเจอร์ตามท้องตลาด ใช้หลักการของ 
ระบบโมดูลาร์ การออกแบบที่ได้จากการสำรวจความ
คิดเห็นของผู้ใช้งานหลัก 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย  
            3.1  ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
        ประชากรที่เป็นบ้านพักอาศัย คือ บ้านพัก
อาศัยเดี่ยวในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ข้อมูลจาก
10,890,660 คน มีกลุ่มตัวอย่าง 2 กลุ่ม ดังน้ี 
                   3.1.1  กลุ ่มตัวอย่างของการออกแบบ
ห้องครัวสำเร็จรูปในปัจจุบัน ได้ทำการศึกษาจากสถาน
ประกอบการประเภทโชว์ร ูมในกรุงเทพมหานครและ
ปร ิมณฑล จำนวน 3 แห ่ง ในท้องตลาดที ่ออกแบบ
ห้องครัวสำเร็จรูปแล้วนำมาจัดแสดง โดยมีรูปแบบของ
การจัดวางเฟอร์นิเจอร์และเครื่องอำนวยความสะดวก จึง
ได้นำมาพิจารณารูปแบบของห้องครัวที่มีความนิยมที่ขาย
ตามท้องตลาดที่เหมาะสมกับบ้านพักอาศัย เพื่อนำการ
จัดการขยะภายในครัวเพ ิ ่มไปในการใช้งานได้อย ่าง
เหมาะสม 
                   3.1.2  กลุ่มตัวอย่างที่พักอาศัยในบ้านพัก
อาศัยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่มีเกี่ยวข้องกับ
ห้องครัวภายในบ้าน จำนวน 10 หลัง เพื่อรวบรวมข้อมูล
จากการใช้งานจริงของผู้ใช้งานที่อาศัยในบ้านพักอาศัย ใน
เรื่องของรูปแบบและพฤติกรรมในการใช้งานของห้องครัว
และการจัดการขยะภายในครัวเรือน 
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   การคำนวณขนาดของกล ุ ่มตัวอย ่าง ของ
บุคคลที่พักอาศัยในบ้านพักอาศัยเด่ียวในกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑลที่มีเกี่ยวข้องกับห้องครัวภายในบ้านในการ
แจกแบบสอบถาม โดยใช้การคิดจำนวนของกลุ่มตัวอย่าง
โดยใช้สูตร Yamane (Yamane : 1973 อ้างใน บุญธรรม 
กิจปรีดาบริสุทธ์ิ :2535) 
           n = N/1 + Ne2  เมื ่อ e = ความคลาดเคลื ่อน
ของการสุ่มตัวอย่าง (0.05) 
           N = ขนาดของประชากร 
           n = ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง 
           แทนค่า = 10,890,660/1 +  

10,890,660(0.05) 2 
                     = 399.985309 
ดังน้ัน จึงกลุ่มตัวอย่างในการแจกแบบสอบถาม 400 ชุด 

เครื ่องมือที่ใช้ในงานวิจัยครั ้งนี ้ประกอบด้วย 
ดังน้ี 
 3.2  การสังเกตการณ์  
                  3.2.1  สถานประกอบการประเภทโชว์รูม  
                           วิธีการสังเกตการณ์ใช ้วิธ ีการลง
พ้ืนที่ไปท่ีสถานประกอบการที่มีการจัดแสดงชุดห้องครัวที่
ขายในรูปแบบต่างๆ ตามท้องตลาด  
                  3.2.2  บ้านพักอาศัย 
                           วิธีการสังเกตการณ์ใช ้วิธ ีการลง
พื้นที่ไปที่บ้านพักอาศัยที่ตั้งอยู่กรุงเทพมหานครเพื่อเก็บ
ข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้งานในห้องครัวและการ
จัดการขยะ  
            3.3  การสัมภาษณ์  
                  3.3.1  สถานประกอบการประเภทโชว์รูม 
                           ผ ู ้ถ ูกส ัมภาษณ์เป็นพนักงานใน
สถานประกอบการ 1 แห่ง เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูลของชุด
ครัวที่จัดแสดงในรูปแบบของการตลาดการขาย 
                  3.3.2  บ้านพักอาศัย 
                           ผู้ถูกสัมภาษณ์เป็นเจ้าของบ้านพัก
อาศัยที ่ใช้งานห้องครัว   เพื ่อการศึกษาพฤติกรรมการ
จัดการขยะในบ้านพักอาศัยในแต่ละหลัง เพ่ือนำวิเคราะห์
ว่าพฤติกรรมการจัดการในปัจจุบันนั้นมีการจัดการขยะ

แบบใดและนำไปออกแบบห้องครัวที ่เหมาะสมในการ
จัดการขยะในบ้านพักอาศัย 
           3.4  แบบสอบถาม  
                  แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี  
                  3.4.1  ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป 
                  3.4.2  ส ่วนที ่ 2 พฤติกรรมการใช้งาน
ห้องครัวและการจัดการขยะ 
                  3.4.3  ส ่วนที ่ 3 ความพึงพอใจในการ
ออกแบบ 
  
4. ผลการวิจัย  

4.1  สถานประกอบการประเภทโชว์รูม 
                  4.1.1  การสังเกตการณ์ 
                           ผลจากการสังเกตการณ์จากการไป
ที่สถานประกอบการ ดังนี้ การจัดแสดงตัวอย่างรูปแบบ
ห้องครัวส่วนใหญ่เป็นรูปแบบตัวเอล (L) และมีรูปลักษณ์
เป็นโมเดิร์น (modern) โดยมีพ้ืนที่ใช้สอยหลัก มี อ่างล้าง
จานและเตาแก็ส ส่วนตู้เย็นเป็นอีกหน่ึงปัจจัยหลักของการ
ใช้งานห้องครัวที่จะทำให้มีพื้นที่เพิ่มขึ้น โดยมีขนาดพื้นที่
โดยไม่มีตู้เย็นอย่างน้อย 5 ตารางเมตร และพ้ืนที่ห้องครัว
โดยมีตู้เย็นอยู่ที่ 7 ตารางเมตร จากตารางที่ 1  ตัวอย่าง
ชุดครัวที่จัดแสดงในสถานประกอบการ 
                  4.1.2  การสัมภาษณ์ 
                           บุคคลที่สัมภาษณ์  :  พนักงานที่
ทำงานในสถานประกอบการ 
                           สถานประกอบการน้ีมีโซนจัดแสดง
ตัวอย่างของห้องครัวเพื่อให้ผู้ใช้งานได้เข้ามาเลือกสรรใน
สิ่งที่ตนเองน้ันต้องการ และยังสามารถทำการออกแบบได้
ตามสัดส่วนพื้นที่ของบ้านพักอาศัยที่ทางผู้ใช้งานต้องการ 
โดยการสัมภาษณ์จำแนกประเด็นได้ดังน้ี 
                           1. ร ูปแบบห้องครัวของลูกค้าที่
ต้องการให้สถานประกอบการออกแบบ จากการสัมภาษณ์
พนักงานรูปแบบของห้องครัวลูกค้าน้ันข้ึนอยู่กับพ้ืนที่ของ
บ้านพักอาศัยของลูกค้าที ่โครงการของบ้านนั้นกำหนด
พ้ืนที่ไว้ให้วางเฟอร์นิเจอร์ชุดครัว 
                           2.  การเลือกรูปลักษณ์ของห้องครวั
ที ่ลูกค้าชอบ จากการสัมภาษณ์พนักงานความต้องการ
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รูปลักษณ์ของห้องครัวนั ้นอยู ่ที ่ความชอบส่วนตัวของ
ผู ้ใช ้งานที ่เข้ามาต่อติดเพื ่อการออกแบบห้องครัวใน
บ้านพักอาศัยของตนเอง โดยนำรูปภาพที่ทางผู้ใช้งานได้
หาจากเว็บไซด์ต่างๆ เพื ่อเป็นแนวทางในการออกแบบ
หรือดูตัวอย่างที ่จัดแสดงอยู ่ภายในสถานประกอบการ 
เพ่ือให้รู้สึกถึงความสมจริงมากกว่าการเห็นแต่ในรูปภาพ 

4.2  บ้านพักอาศัย 
       แสดงตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างพฤติกรรม
การจัดการขยะในห้องครัวของบ้านพักอาศัย 

4.3  แบบสอบถาม 
       4.3.1  สถิติที ่ใช ้สร ุปข้อมูลเชิงคุณภาพ 
ความถ่ีและร้อยละ  
                           ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างลูกค้า 400 คน พบว่า ผู้ใช้งานห้องครัวกว่าครึ่ง
เป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 76.8  ผู้ใช้งานห้องครัวกว่า
ครึ่งมีบ้านพักอาศัยที ่ตั้งอยู่ในกรุงเทพมหานคร คิดเป็น
ร้อยละ 81.2 ผู้ใช้งานห้องครัวกว่าครึ่งมีรูปแบบห้องครัว
เป็นตัวเอล (L) คิดเป็นร้อยละ 52.2  ผู้ใช้งานห้องครัวกว่า
ครึ่งคิดว่ารูปลักษณ์ห้องครัวที่ความเหมาะสมมากที่สุดคือ 
โมเดิร์น (modern) คิดเป็นร้อยละ 65.2  ผู้ใช้งานห้องครวั
กว่าครึ่งคิดว่าพื้นที่เตรียมอาหารเป็นพื้นที่ที่เกิดขยะมาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 67.5 และผู้ใช้งานห้องครัวกว่าครึ่ง
คิดว่าควรมีตำแหน่งการจัดการขยะต้องซ่อน คิดเป็นรอ้ย
ละ 68 จากผลสรุปข้างต้นนี้ข้อมูลมีความสอดคล้องกับ
การสังเกตการณ์และการสัมภาษณ์ จากตารางที ่ 3 
แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ 
     4.3.2  สถิต ิท ี ่ ใช ้สร ุปข ้อม ูลเช ิงปริมาณ 
ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

             ผลจากการวิเคราะห์ข้อมูลของกลุ่ม
ตัวอย่างลูกค้า 400 คน พบว่า ผู้ใช้งานห้องครัวมีสมาชิก
ภายในบ้านประมาณหลังละ 4 คน ใน 1 สัปดาห์ ผู้ใช้งาน
ห้องครัวเหลือขวดพลาสติกประมาณ 9 ขวดต่อหลัง และ
ใน 1 สัปดาห์ ที่บ้านของผู้ใช้งานห้องครัวมีรถขยะเข้ามา
เก็บขยะในหมู่บ้านประมาณ 3 ครั้งต่อสัปดาห์จากตารางที่ 
4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี ่ย ค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด    

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
วิเคราะห์ประเด็นจากผลการวิจัยเพื ่อประเมิน

พฤติกรรมการใช้งานห้องครัวและนำมาออกแบบห้องครัว
ที่เหมาะสมกับการจัดการขยะ มีดังน้ี 
            1.  วิเคราะห์พฤติกรรมของการใช้งานหอ้งครัว 
จากแบบสอบถาม พฤติกรรมที่มีพื้นที่การเกิดขยะมาก
ที่สุดคือ เตรียมอาหาร เพราะฉะน้ันพ้ืนที่เตรียมอาหารน้ัน
ต้องมีตำแหน่งที ่ใกล้กับพื ้นที ่เตรียมอาหาร เพื ่อความ
สะดวกต่อการใช้งานและต้องไม่ทำให้พฤติกรรมการใช้
งานห้องครัวแบบเดิมน้ันเกิดการติดขัด  
           2.  รูปแบบของห้องครัวที่เหมาะสมเป็น ห้องครัว
รูปแบบตัวเอล (L) และควรมีพ้ืนที่ของห้องครัวอย่างน้อย 
5 ตารางเมตร สำหรับห้องครัวที่ไม่มีตู้เย็น และ 7 ตาราง
เมตร สำหรับห้องครัวที่มีตู้เย็น จะทำให้มีพื้นที่ที่เหมาะสม
กับการวางตำแหน่งของการจัดการขยะ 
           3.  ตำแหน่งที่เหมาะสมกับการวางการจัดการ
ขยะ พฤติกรรมพื้นที่เตรียมอาหารเป็นพื้นที่ที่ต้องมีความ
เก่ียวข้องกับการหยิบของ การล้างของ จึงต้องมีตำแหน่งที่
ใกล้กับ ตู้เย็นและอ่างล้างจาน จากแบบสอบถามตำแหน่ง
ของการจัดการขยะความซ่อนอยู่ในชุดครัวเป็นตำแหน่งที่
เหมาะสม จากตารางที่ 5  ตัวอย่างชุดครัวที่วางตำแหน่ง
จัดการขยะที่เหมาะสม  

4.  พื ้นที ่ที ่ใช้ในการจัดการขยะที่ซ ่อนอยู ่ใน
เคาน์เตอร์จากแบบสอบถามโดยข้อมูลปริมาตรขยะในแต่
ละวันต่อคน 1 คน เท่ากับ 18,577,000 / 10,890,660  =  
1.70  กิโลกรัม จากข้อมูลที ่พบขยะแต่ละประเภทใน
ชุมชนนำมาคิดเป็นร้อยละ 
ขยะอินทรีย์    ร้อยละ  64  เท่ากับ  1.088  กิโลกรัม 
ขยะรีไซเคิล    ร้อยละ  30  เท่ากับ  0.510  กิโลกรัม 
ขยะทั่วไป       ร ้ อยละ  3    เท ่ าก ับ     0 .051   
กิโลกรัม 
ขยะอันตราย  ร ้ อยละ  3    เท ่ าก ับ     0 .051   
กิโลกรัม 
            จากค่าเฉลี่ยในบ้านพักอาศัย 1 หลัง มีสมาชิก 
3.58 คน เท่ากับ 4 คน ต่อบ้าน 1 หลัง จะมีขยะเกิดข้ึน
เท่ากับ  
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ขยะอินทรีย์     ร ้ อยละ  64  เท ่ าก ับ    4 .352   
กิโลกรัม 
ขยะรีไซเคิล   ร ้ อยละ  30  เท ่ าก ับ    2 .040   
กิโลกรัม 
ขยะทั่วไป       ร ้ อยละ  3    เท ่ าก ับ     0 .204   
กิโลกรัม 
ขยะอันตราย   ร ้ อยละ  3    เท ่ าก ับ     0 .204   
กิโลกรัม 

การจัดการให้เหมาะสมกับการเก็บของรถขยะที่
เข้ามาเก็บขยะจากแบบสอบถาม ค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3 ครั้ง ต่อ 
สัปดาห์ เท่ากับ 2-3 วัน จะเข้ามาเก็บขยะ 1 ครั้ง จึงต้อง
ขยายพื้นที่เพิ่มจาก 1 วันเป็น 3 วัน เพื่อทำให้กักเก็บให้
เพียงพอต่อการเข้ามาของรถขยะในแต่ละครั้ง จึงเท่ากับ 
ขยะอินทรีย์     ร ้อยละ  64  เท ่าก ับ   13.056   
กิโลกรัม 
ขยะรีไซเคิล   ร ้ อยละ  30  เท ่ าก ับ    6 .120   
กิโลกรัม 
ขยะทั่วไป       ร ้ อยละ  3    เท ่ าก ับ     0 .612   
กิโลกรัม 
ขยะอันตราย   ร ้ อยละ  3    เท่ าก ับ     0 .612   
กิโลกรัม 
  ปริมาตรของการใช้พ้ืนที่ของการจัดการขยะ จาก
มาตราส่วนที่ใช้ในการออกแบบ ใช้ลูกบาศก์เซนติเมตร จึง
ต้องทำการแปลงหน่วยตามมาตราส่วน ดังน้ี         
 1   กิโลกรัม  เท่ากับ      1.28   ลิตร 
 1   ลิตร       เท่ากับ      1,000  ลบ.ซม. 
จึงได้เท่ากับ 
ขยะอินทรีย์     ร้อยละ  64  เท่ากับ   16,710  ลบ.
ซม 
ขยะรีไซเคิล   ร้อยละ  30  เท่ากับ   7,833    ลบ.
ซม 
ขยะทั่วไป       ร้อยละ  3   เท่ากับ    783      ลบ.
ซม 
ขยะอันตราย   ร้อยละ  3   เท่ากับ    783      ลบ.
ซม 
           ขยะที่เป็นขวดพลาสติกเหลือใช้นั ้นมีค่าเฉลี่ย 
เท่ากับ 8.84 เท่ากับ 9 ขวด แต่ขวดที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน

น้ัน มี 3 ขนาด จึงนำมาคำนวณเพ่ือหาพ้ืนที่จัดเก็บเท่ากับ
ตารางที่ 6 แสดงปร ิมาณขยะร ีไซเค ิลประเภทขวด
พลาสติก 
           5.  การคัดแยกขยะ จากข้อมูลเรื่องขยะข้างต้น
นั ้นการคัดแยกขยะจะต้องมีพื ้นที ่ใช ้ในการกักเก็บใน
ตำแหน่งเดียวกันตามตารางที่ 5  เพื่อความสะดวกสบาย
ต่อการใช้งานและยังเป็นการจัดระเบียบของขยะภายใน
ครัวเรือน 
           6.  การออกแบบชุดครัวจัดการขยะ  
                จากการทบทวนวรรณกรรมของระบบโมดู
ลาร์เพื่อการออกแบบเฟอร์นิเจอร์ห้องครัวไทยขนาดเล็ก
จึงมีแนวคิดในการพัฒนารูปแบบในสามารถสอดคล้องกับ
ห้องครัวเดิมได้จึงมีรูปแบบพัฒนามาจากรูปทรงถังขยะที่
ใช้กันตามสาธารณะแต่ทำให้มีการใช้งานที่ง่ายต่อการคัด
แยกขยะ เคลื่อนย้ายและทำความสะอาด แต่จะมีขนาดที่
ใหญ่กว่าถังขยะทั่วไปแต่สามารถแยกเป็นชิ้นๆ ตามขยะ
แต่ละประเภท เพื่อเคลื่อนย้ายได้สะดวกมากขึ้นสำหรับ
สุภาพสตรีจึงติดล้อเคลื่อนที่เพื่อช่วยในการเคลื่อนย้ายที่
ง่ายข้ึน 

จากรูปด้านหน้าชุดครัวจัดการขยะ ด้านหน้า
ของชุดครัวจัดการขยะมีช ่องเปิดเพื ่อนำถังขยะแต่ละ
ประเภทวางตามรูปแบบตามภาพโดยมีขนาดที่สามารถ
บรรจุขยะที่แตกต่างกันโดยวิธีกักเก็บและปริมาณนั้นมา
จากการข้อมูลการสังเกตการณ์ การสัมภาษณ์ และ
แบบสอบถาม เพื่อนำมาคำนวณเป็นปริมาณของขยะแต่
ละประเภทที่เหลือไม่เท่ากันละเพียงพอต่อการกักเก็บใน
แต่ละครั ้งให้สอดคล้องกับการมาเก็บขยะของรถขยะ
สาธารณะ และมีการเคลื่อนย้ายแต่ละถังอย่างง่ายต่อการ
นำขยะไปที่รวมขยะ โดยมีการแบ่งแยกขยะต่างๆ ดังน้ี  

1.  ขยะอินทรีย์ ต้องการปริมาณในการบรรจุ 
16,710 ตร.ซม ส่วนถังมีปร ิมาณที ่สามารถบรรจ ุได้ 
34,050 ตร.ซม  

2.  ขยะรีไซเคิล ต้องการปริมาณในการบรรจุ 
7,833 ตร.ซม ส่วนถังมีปริมาณท่ีสามารถบรรจุได้ 22,700 
ตร.ซม  

3. ขยะทั่วไป ต้องการปริมาณในการบรรจุ 783 
ตร.ซม ส่วนถังมีปริมาณท่ีสามารถบรรจุได้ 11,350 ตร.ซม  
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4. ขยะอันตราย ต้องการปริมาณในการบรรจุ 
783 ตร.ซม ส่วนถังมีปริมาณที่สามารถบรรจุได้ 11,350 
ตร.ซม  

5. ขวดพลาสติก ต้องการปริมาณในการบรรจุ
สูงสุด 54,000 ตร.ซม ส่วนถังมีปริมาณท่ีสามารถบรรจุได้ 
70,805 ตร.ซม  

รูปที ่ 3 ร ูปด้านข้างและรูปด้านหน้าชุดครัว
จัดการขยะ 
            จากการคำนวณปริมาณของขยะที่ได้มาและการ
รองรับนั้นมีของที่รองรับที่มากกว่าเพื่อการล้นของขยะที่ 
และยังเป็นเรื่องของความสวยงามของชุดครัวจัดการขยะ
สะดวกต่อการใช้งานและการทำความสะอาดตัวชุดครัว
จัดการขยะ 
           ข้อเสนอแนะ  
           การจัดการขยะน้ันเหมาะสมกับรูปแบบห้องครัว
ทุกแบบและที่พักอาศัยทุกประเภทแต่ในแต่ละประเภทน้ัน
จะมีข้อจำกัดที ่แตกกันจะทำให้ส่งผลถึงงานออกแบบ
ห้องครัวที ่เหมาะสมกับการจ ัดการขยะ แต่อย่างไร
ห้องครัวก็ยังมีพฤติกรรมที่เป็นมาตรฐานของของใช้งาน 
แค่ในแต่ละยุคสมัยจะทำให้พฤติกรรมนั้นเปลี่ยนแปลงไป
กับสิ่งอำนวยความสะดวกและเทคโนโลยีที่เข้ามาเติมเต็ม
ในห้องครัว และในปัจจุบันพฤติกรรมของการอยู่อาศัยมี
แนวโน้มไปที่คอนโดมิเนียมอาจจะเป็นประเด็นในการ
ออกแบบห้องครัวในการจัดการขยะเพ่ือต่อยอดต่อไป 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การจัดทำวิทยานิพนธ์ฉบับนี ้ สำเร็จลุล่วงได้
ด ้ วยด ี  เน ื ่ อ งมาจากความเมตตากร ุณาของ รอง
ศาสตราจารย์ ดร. ธนา อนันต์อาชา อาจารย์ที ่ปรึกษา
วิทยานิพนธ์ ซึ่งได้เสียสละเวลาอันมีค่าในการให้ความรู้ 
ค ำปร ึ กษาแนะนำเก ี ่ ยวก ับแนวทางในการเข ียน
วิทยานิพนธ์ รวมถึงการให้ความอนุเคราะห์ตรวจสอบ
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ยิ่ง วิทยานิพนธ์ฉบับนี้จึงมีความสมบูรณ์เรียบร้อยตั้งแต่
ต้นจนจบ จึงขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาสน้ีด้วย 
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รูปภาพ ตาราง และสมการ 

  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 1 ภาพแสดงการกำจัดขยะของ ปี 2551 -2559 

ที่มา: School of changemaker  (2561) 
 

 
 

รูปที่ 2 แสดงปริมาณขยะที่พบในชุมชน 
ที่มา: School of changemaker  (2561) 
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ตารางที่ 1  ตัวอย่างชุดครัวที่จัดแสดงในสถานประกอบการ  
 

รูปแบบ รูปถ่าย ผังชุดครัว ขนาด 

 
1 

 

 

 

5.20 ตารางเมตร 

 
2 

 

 

 

9.24 ตารางเมตร 
 

 
3 

 

 
 

10.20 ตารางเมตร 
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ตารางที่ 2 แสดงตัวอย่างพฤติกรรมการจัดการขยะในห้องครัวของบ้านพักอาศัย 
 

รูปผังห้องครัวของบ้านพักอาศัย 

 

ตำแหน่ง 
ถังขยะในห้องครัว 

การคัดแยกขยะ การจัดการขยะอินทรีย์ภายใน
ห้องครัว 

การจัดการขยะทั่วไปภายในห้องครัว 

มี คัดแยกแต่ขวด
พลาสติก 

ขยะที่เป็นเศษอาหารก็จะในใส่
ถุงพลาสติกก่อนแล้วค่อยทำไป
ทิ้งในถังขยะรวมในห้องครัว 

นำขยะที ่สามารถใช้ต่อได้จะนำมาเก็บเพ่ือ
นำมาใช้ต่อส่วนขยะที่ไม่สามารถนำกลับมา
ใช้ได้ก็จะนำไปท้ิงลงถังขยะภายในห้องครัว 
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ตารางที่ 3 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติความถ่ีและร้อยละ          
                                         (n=400) 

ข้อมูลความพ่ึงพอใจในการออกแบบห้องครัว ความถ่ี ร้อยละ 

เพศ 
ชาย 
หญิง 
 

 
93 
307 

 
23.2 
76.8 

ที่ต้ัง 
กรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล 
อื่นๆ 
 

 
317 
71 
4 

 
81.2 
17.8 
1.0 

รูปแบบห้องครัว 
ห้องครัวรูปแบบตัวเอล (L) 
ห้องครัวรูปแบบตัวยู (U) 
ห้องครัวรูปแบบตัวไอ (I) ขนาน 2 แถว 
ห้องครัวรูปแบบมีเคาน์เตอร์ตรงกลาง (Island) 
 

 
209 
53 
103 
35 

 
52.2 
13.2 
25.8 
8.8 

ความเหมาะสมของรูปลักษณ์ห้องครัว 
โมเดิร์น (modern) 
คลาสลิค (classic) 
ทรอปปิคอล (tropical) 
กึ่งนอกร่ม (semi outdoor) 
 

 
261 
40 
73 
25 

 
65.2 
10.0 
18.2 
6.2 

ข้ันตอนที่เกิดขยะมากท่ีสุด 
เตรียมอาหาร                
ปรุงอาหาร             
ทำความสะอาด   
 

 
270 
29 
101 

 
67.5 
7.2 
25.2 

ตำแหน่งการจัดการขยะ 
ไม่ซ่อน 
เฉยๆ 
ซ่อน 
 

 
45 
83 
272 

 
11.2 
20.8 
68.0 
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ตารางที่ 4 แสดงผลการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด     (n=400) 
 

ข้อมูลการออกแบบ ค่าเฉลี่ย ค ่ า เ บ ี ่ ย ง เ บ น
มาตรฐาน 

ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุด 

ท่านทำอาหารให้สมาชิกในบ้านรับประทาน 3.58 1.606 1 10 
ใน 1 สัปดาห์ เหลือขวดพลาสติกกี่ขวด 8.84 11.131 0 100 

ใน 1 สัปดาห์ รถขยะเข้ามาเก็บขยะในหมู่บ้าน 2.65 1.943 0 7 

 
ตารางที่ 5  ตัวอย่างชุดครัวที่วางตำแหน่งจัดการขยะที่เหมาะสม 
 

ผังชุดครัวจัดการขยะ สรุป 

 

ผังนี้ได้จากสถานประกอบการ มีขนาด 9.24 ตารางเมตร โดย
นำมาวิเคราะห์การวางตำแหน่งของการจัดการขยะที่ซ่อนอยู่ใต้
เคาน์เตอร์ชุดครัวที่วางใกล้พ้ืนที่อ่างล้างจานเพราะ ส่วนน้ันเป็น
ส่วนที่เตรียมอาหารได้ด้านข้างและส่วนที่ใกล้ตู ้ เย็นนั ้นไม่
เหมาะสมเพราะมันมีพ้ืนที่ที่น้อยและใกล้กับเตาแก็สมากเกินไป
จะทำให้การปรุงอาหารไม่สะดวก 
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ตารางที่ 6 แสดงปริมาณขยะรีไซเคิลประเภทขวดพลาสติก 
 

ขนาดขวดพลาสติก ปริมาตร (ลูกบาศก์เซนติเมตร) ค่าเฉลี่ยจากแบบสอบถาม 9 ขวด/สัปดาห์ 

600 มล. 600 ลูกบาศก์เซนติเมตร 5,400 ลูกบาศก์เซนติเมตร 
1,500 มล. 1,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 13,500 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

6,000 มล. 6,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 54,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

 
 

 

 
รูปที่ 3 รูปด้านข้างและรูปด้านหน้าชุดครัวจัดการขยะ 
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การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒนาการออกแบบเคร่ืองประดับแหวนเงินสีชมพู  
An Application of Quality Function Deployment in Development  
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บทคัดย่อ  
งานวิจ ัยมีวัตถุประสงค์ เพื ่อประยุกต์ใช ้เทคนิคการกระจายหน้าที ่ทางคุณภาพในการพัฒนาการออกแบบ

เครื่องประดับ แหวนเงินสีชมพู และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า  ผลที่ได้จากการศึกษาความ
ต้องการของลูกค้าเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นใหม่ มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านส่วนผสมของโลหะ รูปแบบลวดลายสินค้าตาม
แฟชั่น และลักษณะการสร้างสีชมพูขึ้นมาใหม่ ผลการประเมินพบว่า มีค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเพิ่มขึ้นจาก 3.76 เป็น 
4.46 ต้นทุนของเครื่องประดับแหวนเงินสีชมพู ก่อนการพัฒนามีต้นทุน ค่าวัสดุและกระบวการผลิตที่ 1,450 บาท มูลค่าราคา
จำหน่าย 2,175 บาท ผลต่างกำไร 725 บาท การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหลังการพัฒนา ค่าวัสดุและกระบวการผลิตที่ 1,210 
บาท มูลค่าราคาจำหน่าย 2,320 บาท ผลต่างกำไร 1,110 บาทผลกำไรเพิ ่มขึ ้น 385 บาท หรือต้นทุนรวมผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนแปลงลดลง 240 บาท เมื่อเทียบกับความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึน 

คำสำคัญ: เทคนิคการกระจายหน้าท่ีทางคุณภาพ เครื่องประดับแหวนเงินสีชมพู 
 

Abstract  
The purposes of this research were to apply Quality Function Deployment in developing pink silver 

ring jewelry and to develop the pink silver ring jewelry in order to meet the needs of customers. The results 
of the study of customer’s needs to develop new pink silver ring jewelry were found that the alloy metal, 
fashionably product pattern, and the creation of new pink color. The evaluation results were found that 
the average of customers’ satisfaction increased from 3.76 to 4.46. The cost of pink silver ring jewelry before 
development. The materials cost and production processes were 1,450 baht, the value of the sales price 
was 2,175 baht, and the profit margin was 725. The change of costs after development materials cost and 
production processes were 1,210 baht, the value of the sales price was 2,320 baht, and the profit margin 
was 1,110 baht, the increasing profit was 385 baht or the total cost of the product was changed by 
decreasing 240 baht compared with an increase of product satisfaction. 

Keywords: Quality Function Deployment, Pink Silver Ring Jewelry 
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1. บทนำ  
เครื่องประดับถือเป็นสิ่งสำคัญส่วนหนึ่งควบคู่กับการ

แต่งกายของสุภาพสตรี ตั ้งแต่ยุคก่อนจวบจนกระทั่ง
ปัจจุบันนี้ ไม่มีชนชาติไหนๆ ที ่จะปฏิเสธความงามของ
เครื่องของประดับได้ เครื่องประดับมีหลากหลายสไตล์ แต่
ละชนิดก็มีรูปแบบที่แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้จะเลือก
อย่างไร ให ้ เข ้าบ ุคล ิกของค ุณและช ุดท ี ่ค ุณสวมใส่   
เครื ่องประดับร่างกายมนุษย์เป็นสัญลักษณ์ที ่แสดงถึง
ฐานะในส ั งคมและความพ ึ งพอใจของผ ู ้ ใ ช ้  เป็น
ประติมากรรม ซึ ่งแฝงอยู่บนร่างกายกับศิลปกรรมอื่นๆ 
เป็นเครื่องประดับตกแต่งที่ก่อให้เกิดคุณค่าความงามทั้ง
ทางกายและจิตใจ 

เครื่องประดับจะช่วยเสริมสร้างความเชื่อมั่นในภาพ 
ลักษณ์ของผู้ใช้มากข้ึน ช่วยเสริมแต่งรูปกายภายนอกให้ผู้
สวมใส่ดู “ดี” มีเสน่ห์แก่ผู้ที่พบเห็น อย่างเช่นคำพูดที่ว่า 
“ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง” หรือคนน้ันทำอะไร
ดูดีไปหมดทั้งมารยาทและการแต่งตัว เครื่องประดับไม่
จำเป็นต้องชิ ้นใหญ่ ไม่จำเป็นต้องมีราคาแพง แต่ความ
เหมาะสม และความพอดีในการเลือกเครื่องประดับมี
ความสำคัญมากกว่าราคาเสียอีก  

การเลือกเครื่องประดับควรเลือกอัญมณีที่ดูแลรักษา
ง่าย และใช้ได้ในหลายๆ โอกาส ถ้าเป็นเพชร พลอย ก็
เล ือกแบบที ่ไม่ล ้าสมัยเร ็วเกินไป สำหรับผู ้หญิงอาจ
พิจารณาการใช้ต่างหู แหวน เข็มกลัด หรือเพ่ิมเติมด้วย
กำไลข้อมือที่ดูโดยรวมแล้วไม่มากเกินงาม สำหรับผู้ชาย
อาจจะใช้ แหวนเป็นหลักแล้ว ยังมี กลัดเน็คไท ที่ใช้เป็น
เครื่องประดับ ได้ โดยเน้นแบบเก๋ไก๋ เรียบง่ายและมีสไตล์ 
รวมทั้งกระดุมกลัดแขนเสื้อ ที่สามารถเลือกได้หลายแบบ
ในโอกาสที่แตกต่างกัน 

การออกแบบเครื่องประดับ เป็นการกำหนดรูปแบบ
ลักษณะของชิ้นงานเครื่องประดับ รวมทั้งวัสดุที่ใช้  เช่น 
ชนิดของโลหะ อัญมณีที่ใช้ฝัง การออกแบบในปัจจุบันมี
ทั้งการออกแบบด้วยมือ และการออกแบบด้วยโปรแกรม
คอมพิว เตอร์  การขึ้นรูปตัวเรือนเครื่องประดับ เป็นการ
นำแบบที่ได้ออกแบบไว้มาทำเป็นตัวเรือน ทำได้หลายวิธี 
เช่น การขึ ้นรูปด้วยมือ (Hand Making) การขึ ้นรูปด้วย
การปั๊ม (Pressing) การข้ึนรูปด้วยการหล่อ (Investment 

Casting) การขึ ้นร ูปด ้วย การทำอ ิเล ็กโตรฟอร ์มมิ่ ง 
(Electroforming) และการขึ ้นร ูปด ้วยซ ิลเวอร ์ เคลย์ 
(Silver Clay Making) ด ั ง น ั ้ นก า ร ข ึ ้ น ร ู ปต ั ว เ ร ื อ น
เครื่องประดับด้วยมือ  เป็นการผลิตเครื่อง ประดับเป็น
รายชิ้น โดยใช้เครื่องมืออุปกรณ์ช่างทั่วไป ไม่ใช้เครื่องจักร
ในการผลิต  วิธีนี้เป็นการผลิตชิ้นงานเพียง 1 ชิ้น ต่อ 1 
แบบ ข้อดี คือ สามารถตกแต่งขัดเงา ทำลวดลาย ต่างๆ 
ได้ดี และสวยงามกว่างานหล่อ ชิ้นงานมีความแข็งแรงกว่า
ชิ ้นงานจากการหล่อ และสามารถทำให้ ชิ ้นงานมีความ
บางได้มากกว่างานหล่อ  แต่มีข้อจำกัดคือ ค่าแรงงานสูง 
ใช้เวลานาน ความสวยงามข้ึนอยู่กับฝีมือช่าง  

เครื่องประดับที่มีตัวเรือนเครื่องประดับ ทำจากโลหะ 
สามารถแบ่งได้เป็น 2 กลุ่มใหญ่ คือ เครื่องประดับแท้ เป็น
เครื ่องประดับที ่ตัวเรือนทำจากโลหะมีค่า ได้แก่ ทอง 
( Gold) แพ ล ท ิ น ั ม  ( Platinum) เ ง ิ น  ( Silver) แ ล ะ
เครื่องประดับเทียม เป็นเครื่องประดับที่ตัวเรือนทำจาก
วัสดุจำพวก ทองแดง ทองเหลือง ดีบุก และดีบุกผสม
ตะกั่ว เป็นต้น นอกจากน้ีการทำให้โลหะเงินเป็นสีชมพู ทำ
โดยการทดลองส่วนผสมด้วยโลหะชนิดอื่นตามอัตราส่วนที่
ได้ทำการทดลองผสมกับโลหะเงินสีขาวเป็นสีชมพู โดย
การหลอมให้ละลายรวมให้เป็นเน้ือเดียวกัน ทำให้เกิดโหะ
ชนิดใหม่ที่เหมาะกับการใช้ทำเครื่อง ประดับ 

เทคนิคการกระจายหน้าท ี ่เช ิงค ุณภาพ (Quality 
Function Deployment : QFD) เป็นระบบช่วยออกแบบ
วางแผนและพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการที่เน้นการ
ตอบ สนองความต้องการของลูกค้า เทคนิคน้ีจะช่วยแปลง
ความต้องการของผู ้บริโภค เป็นคุณลักษณะทางเทคนิค
ของผลิตภัณฑ์ เพ่ือการสื่อสารในกระบวนการผลิต ซึ่งเป็น
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที ่เน้นการตอบสนองความต้องการ 
และสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภค งานวิจัยเริ่มจาก
การสำรวจตลาดผลิตภัณฑ์ และหาความต้องการหลักของ
ผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ต้นแบบ เพ่ือปรับปรุงผลิตภัณฑ์
การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพ 
(QFD) ในการพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับแหวนเงิน
สีชมพู ที่ได้พัฒนาขึ้นให้ตรงความต้องการของผู้บร ิโภค
หรือลูกค้า โดยเครื่องประดับเงินที่ส่งออกเป็นที่นิยม จะ
ออกแบบเอาใจลูกค้า นำไปใช้ให้คุ้มค่าสมกับราคาที่ซื้อไป 
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จึงต้องพัฒนาต่อยอดฝีมือแข่งขันทางการค้า ในประชาคม
เศรษฐกิจอาเซียน คาดว่าเครื่องปรับเงิน จะสร้างรายได้
เข้าสู่ประเทศไทยในระดับสากลได้อย่างแน่นอน  

ดังน้ันงานวิจัยน้ีมี วัตถุประสงค์ เพ่ือประยุกต์ใช้เทคนิค
การกระจายหน้าท่ีทางคุณภาพในการพัฒนาการออกแบบ
เครื่องประดับแหวนเงินสีชมพู และเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์
ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า   
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การวิจัยเรื ่อง การประยุกต์ใช ้เทคนิคการกระจาย
หน้าที่ทางคุณภาพเพื่อพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับ
แหวนเงินสีชมพู มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังต่อไปน้ี 

2.1 ความหมายของเทคนิคการกระจายหน้าที่ทาง
คุณภาพ 

เทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ  เป็นวิธีการที่
ช่วยในการพัฒนาคุณภาพของการออกแบบให้ตรงกับความ
พึงพอใจของลูกค้า หลังจากนั้นจะแปลงความต้องการของ
ลูกค้าไปสู ่เป้าหมายในการออกแบบและทำให้เกิดความ
เชื่อมั่นในคุณภาพผ่านทางเฟสการผลิต (Akao, Y., 1992) 

2.2 จุดประสงค์ในการทำ QFD 
1. เพื ่อใช้ในการออกแบบหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์

ใหม่ เน้นการตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่าง
ถูกต้อง 

2. เพ่ือช่วยลดปัญหาต่างๆที่เกิดข้ึนในข้ันตอนการ
ออกแบบผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าจะเป็นระยะเวลาที่ใช้ในการ
ออกแบบต้นทุนที่ใช้ในการออกแบบ ลดระดับความไม่แน่ 
นอนในการออกแบบ และอื่นๆ 

3. เพ่ือช่วยให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์ดำเนินไปในทิศ 
ทางที่ถูกต้อง 

4. เพ่ือช่วยให้การรวบรวม และการประเมินผล
ความ 
พึงพอใจลูกค้าสามารถทำได้ง่ายข้ึน และเป็นระบบมากข้ึน 

5. เพื่อทำให้บุคลากรในบริษัทมองเห็นภาพรวม
การ 
ทำงาน และวิธีที ่สามารถตอบสนองความต้องการของ
ลูกค้าได้เป็นอย่างดี 

6. เพื ่อให้การทำงานของฝ่ายต่างๆ ในบริษัท
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน  โดยเฉพาะฝ่ายผลิต  ฝ ่าย
การตลาด  และฝ่ายพัฒนาและวิจัย 

2.3 ขั้นตอนในการทำ QFD    
ข้ันตอนในการทำ QFD มีดังน้ีคือ 
1. การสำรวจความต้องการของกล ุ ่มล ูกค้า

เป้าหมาย  ที ่ได้กำหนดไว้แล้ว และการสำรวจความพึง
พอใจในตัวผลิต ภัณฑ์เดิม 

2. การวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้าและการ
กำหนดระดับความสำคัญของความต้องการของลูกค้า 

3. ทำการสร้างตาราง HOQ ในส่วนของ WHATs   
โดยใช้เทคนิคทางวิศวกรรมเข้ามาช่วย คือ 
Brainstorming  และ Affinity Diagram 

4. สร้างตาราง HOQ ในส่วนของ  HOWs  ซึ่ง
เป็นเทคนิคที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Technical 
Response) 

5. ทำการวิเคราะห์ และจัดลำดับความสำคัญของ
เทคนิคที่ใช้ในการผลิต 

6. สร้างตารางที่เกี่ยวข้องกับการผลิต เช่น 
ข้อจำกัดในการผลิต 

7. ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ เพ่ือทำการ
กำหนดแนวทางในการทำงานหรือการออกแบบผลิตภัณฑ์ 

8. กำหนดแนวทางในการปรับปรุง  หรือออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ใหม่ แล้วนำเสนอต่อผู้บริหาร 

2.4 รูปแบบของเทคนิคการแปลงหน้าที่ทางคุณภาพ  
1. เมตร ิกซ ์การวางแผนผลิตภ ัณฑ์ (Product 

Planning Matrix หรือ HOQ) 
2. เมตริกซ์การออกแบบ (Design Deployment 

Matrix) 
3. เมตริกซ์การวางแผนกระบวนการ (Process 

Planning Matrix) 
4. เ มตร ิ กซ ์ ก า ร วา ง แผนปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ผลิ ต 

(Production Operation Planning) 
  



444 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 1 รูปแบบเทคนิค QFD  แบบ 4 เฟส (Betts, 1989) 
 

2.5 ความหมายของออกแบบ 
การออกแบบ (Design) หมายถึง การรู้จักวางแผน

จัดตั้งขั้นตอน และรู้จักเลือกใช้วัสดุวิธีการเพื่อทำตามที่
ต้องการนั ้น โดยให้สอดคล้องกับลักษณะรูปแบบ และ
คุณสมบัติของวัสดุแต่ละชนิด ตามความคิดสร้างสรรค์ 
และการสร้างสรรค์สิ่งใหม่ข้ึนมา 

2.6 การออกแบบแหวน 
การออกแบบแหวนเป็นเครื่องประดับที่ใช้กับส่วน

ที่เป็นน้ิวมือ ซึ่งนางแบบหรือกลุ่มผู้ที่ชอบทำสิ่งแปลก
ใหม่ ประยุกต์ใช้ในวงการแฟชั่น การออกแบบแหวนมี
ดังน้ี 

1. การออกแบบแหวน ผู้ออกแบบจะตระหนักถึง
ผู้ ใช้ก่อนว่าจะออกแบบแหวน อย่างไร ให้เหมาะสมกับ 
ผู้หญิง ผู้ชาย หรือวัยเด็ก ลักษณะของแหวน จะใช้กับน้ิว
ไหน และใช้ในงานอะไร เช่น งานพิธีสำคัญๆ หรือเพ่ือสวม
ใส่ ใช้ในชีวิตประจำวัน 

2. การพิจารณาเรื่องประโยชน์ เป็นจุดสำคัญที่ทำ
ให้การใช้ เลือกวัสดุ มีความสอดคล้อง ถูกต้อง เหมาะสม 
และนำหลักเกณฑ์ความงาม อันเป็นพ้ืนฐานทางศิลปะ มา
ใช้ในการออกแบบแหวน 

3. ลักษณะการออกแบบจะต้องมีคุณค่าทางความ 
งาม มีจุดเด่นประทับใจแก่ผู้พบเห็น และสามารถสวมใส่
ได้  
อย่างสบายกาย สบายใจ ม ีความส ัมพันธ ์ระหว ่ าง
โครงสร้างทั้งหมด ความเรียบง่ายของรูปทรงจะทำให้ใช้ได้
หลายโอกาส 

4. รูปแบบ วัสดุ ประโยชน์ และ ความสวยงาม
ต้องสัมพันธ์กัน และการแยกแบบแหวนที่เป็นของผู้หญิง
กับ ผู้ชาย ให้มีความแตกต่างกัน โดยยึดหลักธรรมชาติ
ของผู้ใช้เป็นสิ่งประกอบการออกแบบ เพื่อให้ได้แบบตาม
จุดมุ่งหมายที่ได้วางไว้ 

5. การออกแบบแหวนของผู้ชาย จะมีรูปทรงทึบ
ตัน มีความแข็งแรง รูปทรงเรียบง่าย ไม่มีลวดลายซับซ้อน 
ไม่ใช้อ ัญมณีสีฉูดฉาด สวมใส่สบาย และควรใช้ได้ทุก
โอกาส ไม่ควรแยกเป็นแหวนที่ใช้กลางวัน หรือกลางคืน 

6. การออกแบบแหวนของผู้หญิง รูปทรงโปร่งบาง 
มีความสวยงาม ลวดลายละเอียด ใช้อัญมณ ีหรือหินสีที่มี
ค่า การออกแบบแหวนผู้หญิงจะแยกลักษณะแหวนที่ใช้ใน
เวลากลางวัน และกลางคืน ท้ังน้ีให้มีรูปทรงสวมใส่สบาย 

2.7 วัสดุที่ใช้ในการผลิตเคร่ืองประดับ 
วัสดุที่ใช้ผลิตเครื่องประดับแบ่งออกเป็น 3 

ประเภทใหญ่ๆ คือวัสดุประเภทโลหะ วัสดุประเภทอัญมณี 
และวัสดุประเภทอื่นๆ 

1. วัสดุประเภทโลหะ เป็นวัสดุที่นำมาใช้ทำเครื่อง 
ประดับมากกว่าวัสดุประเภทอื่นๆ ทั้งหมด อาจใช้เป็น
โลหะล้วนๆหรือวัสดุอื่นๆ เช่น อัญมณี เป็นส่วนประกอบ
ด้วยก็ได้ 
โลหะที่ใช้เป็นวัสดุในการผลิตเครื่องประดับ แบ่งออกได้
เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ 

1.1 โลหะมีค่า เป็นโลหะที่มีราคาสงูมาก ที่
สำคัญคือ ทองคำ เงิน แพลทินัม โรเดียม และพาลาเดียม 
เป็นต้น 

1.2 โลหะหนัก เป็นโลหะที่พบเป็นจำนวนมาก
บนเปลือกโลก ราคาจึงไม่แพง ที่นิยมนำมาผลิตเป็นเครื่อง 
ประดับ ได้แก่ ทองแดง ดีบุก และอะลูมิเนียม เป็นต้น 

1.3 โลหะผสม เป็นโลหะที่เกิดจากการนำโลหะ
ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไปมาผสมกัน เพื่อให้มีราคาถูกลง หรือมี
สมบัติบางอย่างที ่ต้องการ ได้แก่ ทองสำริด ทองเหลือง 
และนาก เป็นต้น 

2. วัสดุประเภทอัญมณี อัญมณี คือเพชร และ
พลอยชนิดต่างๆที่มีการเจียระไนตกแต่งแล้ว มีอีกคำหน่ึง
ที่มีความ หมายเช่นเดียวกับอัญมณี คือ รัตนชาติ หมายถึง 
แก้วที ่มีค่า คนไทยรู ้จักใช้อัญมณีเป็นเครื ่องประดับมา
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ตั้งแต่โบราณกาลแล้ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งแก้วมีค่ารวม 9 
ชนิด เร ียกว ่า  "นพร ัตน์"  ถือเป ็นว ัสด ุ สำหร ับใช้ทำ
เค ร ื ่ อ ง ประด ั บท ี ่ ส วย งามมาก  เพร าะม ี หลากสี  
ประกอบด้วยเพชรและพลอยสีต่างๆ เช่น เพชร มณีหรือ
ทับทิม บุษราคัม และมรกต เป็นต้น 

3. วัสดุประเภทอื่นๆ คือที่นิยมนำมาใช้ผลิตเครื่อง 
ประดับ เช่น ไข่มุก แก้ว เซรามิก และงาช้าง เป็นต้น 

2.8 ลักษณะของเคร่ืองประดับที่ด ี
1. ความสัมพันธ์กันระหว่างแบบและวัสดุ 
2. ราคาไม่สูงหรือแพงจนเป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 
3. สร้างความสง่าภาคภูมิให้กับผู้ใช้ เสริมบคุลิก

ของ 
ผู้ใช้ให้ดีข้ึน 

4. มีความสมดุลกันในรูปร่าง สีสันกลมกลืน มีจุด
เร้าความสนใจที่ดี 

5. แบบเรียบง่ายไม่รุงรังเกะกะ ไม่เกาะเกี่ยว 
เสื้อผ้า ใช้สบายไม่เป็นอันตรายต่อผู้ใช้ 

6. มีความสวยงาม และนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง  
แต่ คุณประโยชน์ที่ใช้ไม่จำเจเพียงด้านเดียว  สามารถ 
ดัดแปลงไปใช้กรณีอื่นๆ ได้บ้างตามความเหมาะสม 

7. ทำความสะอาดง่าย วัสดุที่ใช้ทำมีความ
ทนทาน  
ทนต่อดินฟ้าอากาศที่เปลี่ยนแปลงและไม่เปลี่ยนสภาพได้
ง่ายเมื่อเปลี่ยนอุณหภูมิ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพ
เพื่อพัฒนาการออกแบบเครื ่องประดับแหวนเงินสีชมพู 
โดยมีข้ันตอนการดำเนินการดังน้ี 

1. กลุ่มตัวอย่าง คือสำรวจความต้องการลูกค้า (Voice 
of Customer : VOC) จำนวน 50 คน ผลิตภัณฑ์ที่นำลง
พื้นที่สำรวจเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องประดับเงินต้นแบบ ทำ
การสัมภาษณ์กับกลุ่มชาวบ้าน ลูกค้า นักวิชาการ และผู้
ประกอบ การ จังหวัดเชียงใหม่ เพ่ือเป็นตัวแทนกลุ่มลูกค้า 
หรือผู้ใช้งาน 

2. นำถ้อยคำข้อเรียกร้องของลูกค้า หรือผู้ใช้งาน มา
จัด เร ียงถ้อยคำใหม่ แล้วจัดกลุ ่มค ุณลักษณะความ

ต้องการ โดยใช้แผนภูมิต้นไม้ (Tree Diagram) มาช่วยใน
การจัดเก็บข้อมูล เพ่ือช่วยแก้ปัญหาความสับสน และเกิด
ภาพพจน์ที่ชัดเจนมากขึ้น โดยแบ่งกระบวนการผลิตออก 
4 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านโครงสร้าง 2) ด้านวัสดุ 3) ด้านความ
สะดวก และ 4) ด้านการใช้งาน 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
รูปที่ 2 แผนผังต้นไม้ 

 
3. ผลิตภัณฑ์ที่นำลงพื้นที่สำรวจเป็นผลิตภัณฑ์เครื่อง 

ประดับเงินต้นแบบ จัดทำแบบสอบถาม โดยแจกให้กับ
กลุ ่มชาวบ้าน ลูกค้า นักวิชาการ และผู ้ประกอบการ 
จ ั งหว ัดเช ียงใหม่ จำนวน 50 คน ประเม ินคะแนน
ความสำคัญเพื่อสำรวจระดับความคิดเห็นของกลุ่มลูกค้า
หรือผู ้ใช้งานว่าอยู ่ระดับใด โดยใช้มาตราส่วนสเกล 5 
ระดับ 

4. วิเคราะห์คะแนนความสำคัญของแบบสอบถาม 
จากความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งาน  ซึ่งเป็นมาตราส่วน
สเกล 5 ระดับ หลังจากนั้นคำนวณคะแนนความสำคัญ 
โดยสรุปเป็นค่าเฉลี่ยของกลุ่มข้อมูล ซึ่งคำนวณหาค่าเฉลี่ย
เลขคณิต (Geometric Mean) เพ่ือนำคะแนนความสำคัญ
ไปใช้เป็นข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ด้วยเทคนิค QFD 

 

 

ความพึงพอใจ 

ลูกค้า 
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 เมื่อ N       =   ค่าของข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถาม 
      1, 2, 3….n  =   จำนวนข้อมูล 
 
 5. ประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที ่ทางคุณภาพ 
เป็นการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มผู้ใช้งานที่ไดจ้าก
ค่าเฉลี่ย เลขคณิตของแบบสอบถามเพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
การออก แบบเครื่องประดับต้นแบบแหวนเงินสีชมพู เพ่ือ
สนองความต้องการของผ ู ้ ใช ้งาน และนำข้อม ูลไป
ประยุกต์ใช้เทคนิค QFD ทั้ง 4 เฟส ดังน้ี 
 5.1 เมตริกซ์การวางแผนผลิตภัณฑ์ (Product Plan  
ning) หรือบ้านแห่งคุณภาพ (House of Quality: HOQ) 
ปัจจัยเข้าคือความต้องการของลูกค้าหรือกลุ ่มผู้ใช้งาน 
(Customer Needs) ได ้ผลล ัพธ ์ค ือเทคนิคที่ ต ้องการ 
(Technical Requirement) ท ี ่ ต อ บ ส นอ งต ่ อค วาม
ต้องการของผู้ใช้งาน 
 5.2 เมตร ิ กซ ์ การแปลงการออกแบบ (Design 
Development or Deployment) เป็นปัจจัยเข้า คือเทคนิค
ที่ต้องการ ได้ผลลัพธ์คือข้อกำหนดของส่วนประกอบย่อย 
(Part Characteristics) 
 5.3  เมตริกซ์การวางแผนกระบวนการ (Process 
Planning) เป็นปัจจัยเข้า คือข้อกำหนดของส่วนประกอบ
ย่อย (Part Characteristics) ได้ผลลัพธ์ คือ พารามิเตอร์
ของกระบวนการ (Process Parameter) 
 5.4 เ ม ต ร ิ ก ซ ์ ก า ร ว า ง แผ นปฏ ิ บ ั ต ิ ก า ร ผลิ ต 
(Production Operations Planning) เป็นปัจจัยเข้า คือ 
พารามิเตอร์ของกระบวนการ (Process Parameter) ได้
ผลลัพธ์คือ กระบวน การปฏิบัติงาน (Process Name) ที่
ตอบสนองต่อความต้อง การของผู้ใช้งาน 
 
4. ผลการวิจัย  

การประยุกต์ใช้เทคนิคการกระจายหน้าที่ทางคุณภาพ
เพื่อพัฒนาการออกแบบเครื ่องประดับแหวนเงินสีชมพู  
พบว่า เมื ่อนำข้อม ูลท ั ้งหมดในตารางเมตริกซ ์ทั ้ง  4 
เมตริกซ์ มาพัฒนาแหวนเงินสีชมพูที่ได้รับการพัฒนา ดัง
แสดงในรูปที่ 3 หลังจากน้ันนำชุดเครื่องประดับแหวนเงิน
สีชมพูดังกล่าวไปประเมินความพึงพอใจจากลูกค้า ซึ่งผล
การประเมินและการเปรียบเทียบสามารถดูได้จากตารางที่ 

1 จะเห็นได้ว่าลูกค้ามีความพึงพอใจในคุณลักษณะของ
แหวนเงินสีชมพูเพิ ่มขึ ้น โดยมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์หลังการพัฒนา เท่ากับ 4.46 (จากคะแนนเต็ม 
5) เมื ่อเทียบเกณฑ์ที่ใช้กำหนดระดับคะแนนความพึง
พอใจในแบบสอบถาม แสดงว่าลูกค้ามีความพึงพอใจใน
แหวนเงินสีชมพูที่ได้รับการ 
พัฒนาแล้วนี้ค่อนข้างมาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบแหวนเงินสี
ชมพูก่อนการพัฒนามีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 3.76 
(จากคะแนนเต็ม 5)  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปที่ 3 บ้านคุณภาพ (House of Quality : HOQ) 

 
ผลการวิเคราะห์ด้านต้นทุนที ่เปลี่ยนแปลงไป  

เนื ่องจากแหวนเงินสีชมพูที ่ได้รับการพัฒนาได้รับการ
ปรับปรุง เช่น ส่วนผสมโลหะ (Alloys) ที่เพิ่มขึ้น เพื่อทำ
ให้มีมูลค่าที่สูงขึ้น ลักษณะแบบลวดลายตามแฟชั่น และ
ลักษณะการสร้างสีชมพูขึ้นมาใหม่ เป็นต้น ดังรูปที่ 3 จึง
ทำให้มีการเปลี่ยนแปลงต้นทุนเกิดขึ้น โดยต้นทุนรวมต่อ
หน่วยของแหวนเงินสีชมพู ก่อนการพัฒนามีต้นทุนค่าวัสดุ
และกระบวการผลิตที่ 1,450 บาท มูลค่าราคาจำหน่าย 
2,175 บาท ผลต่างกำไร 725 บาท การเปลี่ยนแปลงของ
ต้นทุนหลังการพัฒนา ค่าวัสดุและกระบวการผลิตที่ 
1,210 บาท มูลค่าราคาจำหน่าย 2,320 บาท ผลต่างกำไร 
1,110 บาทผลกำไรเพิ ่มขึ ้น 385 บาท หรือต้นทุนรวม
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ผลิตภัณฑ์เปลี ่ยนแปลงลดลง 240 บาท เมื ่อเทียบกับ
ความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึน 
 
ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์แหวนเงินสีชมพูก่อน และหลังการพัฒนา 
 

คุณลักษณะความต้องการของลูกค้า 
(Customer Requirement) 

ค่าเฉลี่ย 

ผลิตภัณฑ์ 
ก่อนพัฒนา 

ผลิตภัณฑ์ 
หลังพัฒนา 

 
 

โครงสร้าง 

มีความแข็งแรง 4.68 4.78 
เป็นโลหะผสม  4.57 4.67 
การออกแบบเหมาะสม 4.37 4.48 
ขนาดกะทัดรัด 
 

4.20 4.37 

 
วัสดุ 

มีความเหมาะสม 3.52 4.75 
ราคาเหมาะสม 3.73 4.58 
หาซื้อได้ง่าย 
 

3.99 4.58 

 
 

ความสะดวก 

ถอดสวมใส่ง่าย  3.15 4.90 
การสวมใส่พกพาง่าย 3.50 4.25 
สะดวกในการเก็บรักษา 3.22 4.35 
ถอดซ่อมแซมได้ง่าย 
 

3.32 4.40 

 
 

การใช้งาน 

มีความปลอดภัย 3.35 4.23 
สวมเข้ากับบุคลิกได้ 3.21 4.28 
อายุการใช้งานยาวนาน 3.95 4.25 
มีความทนทาน 
 

3.66 4.04 

ค่าเฉลี่ย 3.76 4.46 

 

             
                                       ก่อนปรับปรุง (แบบเดิม)                                        หลังปรับปรุง (แบบใหม่) 

รูปที่ 4 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบเครื่องประดับแหวนเงินสีชมพู 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
การวิจัยการประยุกต์ใช้เทคนิคการแปลงหน้าที่

ทางคุณภาพ (Quality Function Deployment : QFD) 
แบบสี่เฟส (Four Phase Model) กับประยุกต์ใช้เทคนิค
การกระจายหน้าท่ีทางคุณภาพในการพัฒนาการออกแบบ
เครื่องประดับแหวนเงินสีชมพู  

กลุ่มตัวอย่าง เป็นกลุ ่มชาวบ้าน ลูกค้า นักวิชาการ 
และผ ู ้ ประกอบการ  จ ั งหว ั ด เช ี ยง ใหม ่  โดยแจก
แบบสอบถาม จำนวน 50 คน  

ผลสำรวจความพึงพอใจหลังจากมีการพัฒนาการออก 
แบบเครื่องประดับ ในส่วนของการพัฒนาการออกแบบ 
โดยสามารถแบ่งประเด็นตามวิธีการดำเนินงาน คือ 1)ด้าน
โครงสร้าง 2) ด้านวัสดุ 3) ด้านความสะดวก และ4)ด้าน
การใช้งาน ซึ่งสามารถวิเคราะห์ทั้ง 4 ด้านนี้  เพื่อนำไปสู่
การการผลิตเครื่องประดับแหวนเงินสีชมพูในรูปแบบของ
เทคนิคการแปลงหน้าท่ีทางคุณภาพ มาใช้วิเคราะห์นำไปสู่
การผลิต โดยผลที่ได้จากพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ ้นใหม่น้ัน 
สามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทำให้เกิดการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้อง การของลูกค้า โดยผู้
ประเมินความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ที ่พัฒนาขึ ้นใหม่ มี
ค่าเฉลี่ยคะแนนความพึงพอใจเพ่ิมข้ึนจาก 3.76 เป็น 4.46  

ต้นทุนก่อนการพัฒนามีต้นทุน ค่าวัสดุและกระบวการ
ผลิตที่ 1,450 บาท มูลค่าราคาจำหน่าย 2,175 บาท 
ผลต่างกำไร 725 บาท การเปลี่ยนแปลงของต้นทุนหลัง
การพัฒนา ค่าวัสดุและกระบวการผลิตที ่ 1,210 บาท 
มูลค่าราคาจำหน่าย 2,320 บาท ผลต่างกำไร 1,110 บาท
ผลกำไรเพิ ่มขึ ้น 385 บาท หรือต้นทุนรวมผลิตภัณฑ์
เปลี่ยนแปลงลดลง 240 บาท เมื่อเทียบกับความพึงพอใจ
ในตัวผลิตภัณฑ์ที่เพ่ิมข้ึน 

ดังนั ้นประยุกต์ใช ้เทคนิคการกระจายหน้าที ่ทาง
คุณภาพในการพัฒนาการออกแบบเครื่องประดับแหวน
เงินสีชมพูนำ ไปสู่การการผลิตเครื่องประดับแหวนเงินสี
ชมพู หรือสามารถนำรูปแบบของเทคนิคการแปลงหน้าท่ี
ทางคุณภาพ (QFD) มาใช้วิเคราะห์นำไปสู ่การผลิตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยนี้ได้รับการสนับสนุนจาก สมาคมเครื่องถม

และเครื่องเงินไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และขอบคุณกลุ่มชาวบ้าน 
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บทคัดย่อ  

วิจัยเชิงสร้างสรรค์มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนานวัตกรรมทางการศึกษาอักษรขอมไทยซึ่งเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของ
ชาติผสมผสานเข้ากับเทคโนโลยีทางการออกแบบ  เครื่องมือวิจัยนั้นแบ่งออกเป็นสองประเภทคือเครื่องมือทางการออกแบบ
และทางสถิติ ได้พัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับระบบแอนดรอยด์เพ่ือสร้างภาพสามมิติและหนังสือคัดลายมืออักษรขอมไทยซึ่งใช้
คู่กับแอปพลิเคชัน ในส่วนของสถิติใช้แบบทดสอบการจัดคู่อักษรขอมไทยและอักษรไทยเพ่ือวัดความเข้าใจในการเรียนรู้และ
แบบสอบถามความพึงพอใจกับกลุ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน ในขั้นตอนการทดสอบการจับคู่อักษรนั้นได้แบ่งเป็นกลุ่มควบคุม
และกลุ่มทดลองอย่างละ 15 คน การวิเคราะห์สถิติเชิงพรรณนาซึ่งใช้ค่าเฉลี่ย ร้อยละ และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเป็นการ
ประเมิน กลุ่มตัวอย่างใช้วิธีการเลือกอย่างเจาะจงจากกลุ่มประชากรอายุเฉลี่ยอยู่ที่ 18 -21 ปี ในระหว่างการวิจัยโดยกลุ่ม
ควบคุมใช้การคัดลายมืออักษรขอมไทยซ้ำ แบบปกติและกลุ่มทดลองใช้แอปพลิเคชันเสริมเพื่อการเรียนรู้ ผลวิจัยพบว่ากลุ่ม
ทดลองมีระดับคะแนนเฉลี่ยสูงทางด้านการจับคู่ตัวอักษรได้ถูกต้องกว่ากลุ่มควบคุม ส่วนผลจากแบบสอบถามมาตรวัดลิเคิร์ท
ใน 5 ด้านน้ันชั้นของคะแนนอยู่ในเกณฑ์มากถึงมากท่ีสุดทั้งสิ้นบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจต่อสื่อเทคโนโลยีความจริง
เสริมที่ได้พัฒนามาประกอบการเรียนรู้อักษรขอมไทย 
 
คำสำคัญ: ขอมไทย, ความจริงเสริม, แอปพลิเคชัน 
 

Abstract  
The objective of this practice-led research is to develop educational innovation of the Khom Thai 

script, which is a national cultural heritage by using cutting-edge design technology. Research tools included 
design tools, score tests, and questionnaires. An Android application was developed to create three-
dimensional images and a Khom Thai copybook, which is used in conjunction with the application. As for 
the statistics, an alphabet pairing test was used to measure learning comprehension and a satisfaction 
questionnaire with 30 participants. The control group was 15 subjects and the experimental group was 15 
subjects. The statistical analysis was a descriptive method which used the mean, percentage, and standard 
deviation as the evaluation. The subjects were chosen by the specific method of the population. The 
average ranged between 18-21 years old. The control group used a normal learning method using a 
copybook while the experimental group used the AR application. The results showed that the experimental 
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group had a higher mean score in the correct letter matching test than the control group. The satisfaction 
questionnaire was rated high in every aspect which indicates that the participants were satisfied with the 
media. These results suggest possibilities that augmented reality may help the subjects learn Khom Thai 
better.  
 
Keywords: Khom Thai, Augmented Reality, Application 
 
1. บทนำ  

ตัวอักษรเป็นหนึ่งในสื ่อกลางของการสื ่อสาร
ทางการอ่านเขียนซึ่งมีความสำคัญในการจดบันทึกข้อมูล
เป็นลายลักษณ์อักษร ในอดีตนั ้นขอมไทยเป็นอักษร
โบราณที่มีบทบาทสำคัญในประวัติศาสตร์ของประเทศ
ไทยในฐานะสินทรัพย์ทางวัฒนธรรม  มีการพัฒนารูปแบบ
มาจากอักษรขอมโบราณในช่วงการขยายอาณาเขตของ
อาณาจักรเขมร (กรรณิการ์ วิมลเกษม, 2554, 2547; ธวัช 
ปุณโณทก, 2535;วิโรจน์ ผดุงสุนทรารักษ์)  

ก่อนการสถาปนาอาณาจักรสุโขทัยนั้นชนเผ่า
ไทยไม่มีตัวอักษรเป็นของตนเองเพื่อใช้อ่านเขียนจึงได้มี
การนำอักษรอื่นอาทิ ปัลลวะ มอญโบราณและขอมโบราณ
มาใช้บันทึกเอกสารซึ่งอักษรขอมโบราณได้รับความนิยม
เป็นอันมาก ภายหลังได้รับการดัดแปลงเพิ ่มเติมทำให้
รูปร่างหน้าตาของอักษรขอมไทยมีความแตกต่างจาก
อักษรขอมโบราณเพ่ือให้สามารถบันทึกภาษาไทยและบาลี
ได้อย่างเหมาะสมขึ้น มีการเพิ่มพยัญชนะและสระ โดย
อักษรขอมไทยซึ่งมักใช้ในการเขียนพระธรรมน้ันได้ใช้คู่กับ
อักษรไทยเรื่อยมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยจึงถือว่าเป็นอักษร
ศักด์ิสิทธ์ิซึ่งใช้จดบันทึกความรู้อันทรงคุณค่าในอดีต 

ในปัจจุบันมีเอกสารโบราณจำนวนมากซึ่งเขียน
ด้วยอักษรขอมไทยแต่ไม่ได้ร ับการถูกถอดความเช่น
บางส่วนของอรรถคาถาซึ่งประกอบไปด้วยข้อคิดจากพระ
เถรวาทในพระคัมภีร์หลัก โดยปัญหาหน่ึงเกิดข้ึนเพราะคน
ไทยส่วนมากในปัจจุบันไม่สามารถอ่านอักษรขอมไทยได้
แม้ว่าในเอกสารจำนวนมากจะบันทึกเป็นภาษาไทยก็ตาม 
อักขรวิธีและการผสมคำประกอบกับรูปร่างหน้าต่างของ
อักษรขอมไทยนั้นแตกต่างกับตัวไทยในปัจจุบันทำให้เกิด
การสูญหายของความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น หากไม่ได้
รับการอนุรักษ์แล้วนั ้นจะทำให้เกิดการพัฒนาประเทศ

อย่างไร้รากฐานทางวัฒนธรรม กล่าวคือเจริญทางวัตถุ
เพียงอย่างเดียวโดยไม่รู้ที่มาที่ไปของอดีต 

งานวิจ ัยนึ ้ซ ึ ่งจ ึงมีจุดประสงค์ที ่จะถ่ายทอด
ความรู้จากอดีตโดยการนำเสนอในรูปแบบใหม่เพื่อสร้าง
สื ่อทางการออกแบบในการให้ความรู ้เกี ่ยวกับการอ่าน
อักษรขอมไทยสำหรับคนรุ ่นใหม่โดยการ ใช้ส ื ่อดิจ ิทัล
เพื่อให้เหมาะสมในการต่อยอดความรู้และปรับเข้ากับยุค
สมัย จุดประสงค์งานวิจัย คือการออกแบบแอปพลิเคชัน
ในการอ่านอักษรขอมไทย 

ท ุกว ัน น้ี เทค โนโล ยีค วามจร ิ ง เสร ิ มหรื อ 
Augmented Reality (AR) เป็นสื่อที่ได้รับความนิยมเป็น
อันมากในการสร้างสื่อการเรียนรู้โดยการพัฒนาเทคโนโลยี
ซึ่งสร้างประสบการณ์เสริมเติมจากความเป็นจริงเข้าไป
ด้วยสื่อดิจิทัลเช่นการซ้อนทับกราฟิกสองและสามมิติเข้า
กับโลกภายนอกผ่านการเชื ่อมต่อความอุปกรณ ์เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่และคอมพิวเตอร์ (Yuen et al., 2011) 
การพัฒนาของความจริงเสริมนั้นกำลังเปลี่ยนแปลงโลก
อย่างก้าวกระโดดในทุกด้าน ช่วยให้มนุษย์สามารถสร้าง
ประสบการณ์ใหม่ได้อย่างไร้ขีดจำกัด ด้วยเหตุน้ีจึงเลือก
การสร้างแอปพลิเคชันความจริงเสริมซึ่งติดตั้งบนระบบ
แอนดรอยด์เพ่ือเสริมสร้างการเรียนรู้อักษรขอมไทย 
 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ในลำดับแรกนั้นได้ทำการหาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
กับการออกแบบอันได้แก่แนวคิดและทฤษฎีทางการ
ออกแบบกราฟิกเพ่ือเข้าใจจิตวิทยาของรูปทรงและสี การ
แบ่งประเภทของงานเพื ่อให้กำหนดรูปแบบที ่ม ีความ
เหมาะสมต่อการพัฒนาชิ้นงาน ส่วนถัดไปคือการทบทวน
วิธีการในการเก็บข้อมูลสำหรับการออกแบบที่นิยมใช้แล้ว
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จ ึงการเก ็บแบบสอบถามในภายหล ัง  การทบทวน
วรรณกรรมในส่วนแรกนั้นมุ่งเน้นศึกษาความสำคัญของ
องค์ประกอบกราฟิกซึ่งเป็นกลยุทธ์ทางการสื่อสารรูปแบบ
หนึ่งของมนุษย์ เป็นการสร้างเอกลักษณ์ที่แตกต่างจาก
ด้วยการกำหนดสี รูปร่างหรืออักษรต้องมีความโดดเด่น
และเข ้าก ับภาพล ักษณ์ท ี ่ต ้องการส ื ่อสาร  (Adîr, et. 
al,2012) โดยคุณสมบัติของงานออกแบบควรมีลักษณะ
ดังน้ี 

2.1 คุณสมบัติของงานออกแบบ 
2.1.1 อ่านง่าย (Legible) เห็นได้ชัดเจน  
2.1.2  เช ื ่อมโยงก ับอ ัตล ักษณ์ขององค์กร 

(Coherent)  
2.1.3 ปร ับเปล ี ่ยนประยุกต ์ใช ้ได ้หลายรูป 

(Adaptable) แบบเช่นสามารถใช้ได้ทั ้งในแนวตั้งและ
แนวนอนและสามารถใช ้ได ้ในหลายขนาด สามารถ
นำไปใช้ได้กับวัสดุหลายรูปแบบเช่นกระดาษ พลาสติก สิ่ง
ทอ และโลหะ  

2.1.4 ทำซ ้ำได ้  (Reproducible) สามารถ
คัดลอกไปผลิตได้ง่ายไม่ว่าในรูปแบบขาวดำหรือสี  

2.1.5 น่าจดจำ (Memorable) มีรูปแบบเป็น
เอกลักษณ์ทำให้ไม่ถูกลืม  

2.1.6 อยู ่เหนือกาลเวลา (Timeless) มีความ
ทันสมัยไม่ว่าเวลาจะเปลี่ยนไปแค่ไหน  

2.1.7 เรียบง่าย (Simple) มีการตัดทอนรูปร่าง
ให้เรียบง่ายเพ่ือง่ายต่อการจดจำ  
 
 
 

2.2 บทบาทของงานออกแบบกราฟิก 
งานออกแบบเป็นเสมือนตัวแทนของการสื่อสาร

ซึ ่งสร้างภาพลักษณ์หรือสื ่อความต่อสาธารณะ โดยมี
บทบาททางด้านกลไกต่างๆ ดังน้ี  

2.2.1 บทบาททางการติดต่อสื ่อสาร คือเป็น
สื ่อกลางในการติดต่อกับกลุ ่มเป้าหมายด้วยการเป็น
เครื่องหมายแทนองค์กร มีบทบาทในสร้างความมั่นใจและ
ค้ำจุนการติดต่อกับประชาชน  

2.2.2 บทบาททางการอธิบายอัตลักษณะ เป็น
การระบุตัวตนและบุคลิกภาพขององค์กร  

2.2.3 บทบาททางการแสดงข้อมูล คือการเสนอ
ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์หรือบริการ  

2.2.4 บทบาททางการระบุเป้าหมาย โลโก้ควร
บ่งบอกถึงเป้าหมายว่าองค์กรมีจุดยืนอย่างไร   

2.2.5 บทบาททางอารมณ์ คือการสื่อถึงอารมณ์
และความรู้สึกที่เหมาะสมขององค์กร  

2.2.6 บทบาททางการแปลความหมาย คือการ
แปลข้อความโดยนัยน์ที่องค์กรต้องการสื่อสาร  

2.2.7 บทบาททางความงาม คือการออกแบบที่
สร้างแรงบันดาลใจและมีความสวยงามดึงดูด  

2.3 ประเภทของการออกแบบสัญลักษณ์ 
2.3.1 สัญลักษณ์ (Symbol) คือการแสดงภาพ

ด้วยสัญลักษณ์ เครื่องหมายที่เข้าใจง่าย ไม่มีอักษรร่วม  
2.3.2 สัญลักษณะประเภทข้อความ (Text) คือ

การแสดงข้อมูลโดยตัวอักษรและหรือตัวเลขโดยไม่มี
สัญลักษณ์กราฟิกใด ๆ ประกอบ   

2.3.3 สัญลักษณ์ผสม (Mixed symbol) คือการ
จัดวางภาพสัญลักษณ์และอักษรเข้าด้วยกันโดยมีการ
สนับสนุนองค์ประกอบซึ่งกันและกัน  

2.4 รูปร่างและสีในการออกแบบ  
รูปทรงเรขาคณิต เป็นองค์ประกอบสำคัญการ

สร้างเอกลักษณ์องค์กร มักใช้ในการออกแบบโลโก้เพ่ือ
สร้างอารมณ์ความรู ้สึกทีแตกต่างกันเช ่นสี ่เหลี ่ยมให้
ความรู ้สึกมั ่นคง อำนาจ ในขณะที่วงกลมให้ความรู้สึก
สมบูรณ์และสมดุล โดยอาจสรุปความสัมพันธ์ระหว่าง
รูปทรงและความรู้สึกได้ดังน้ี  

2.4.1 วงกลมให้ความรู้สึกสมบูรณ์ สมดุล  
2.4.2 สี ่เหลี ่ยมด้านเท่าให้ความรู ้สึกถือความ

มั่นคงและอำนาจ  
2 .4 .3  ส ี ่ เหล ี ่ ยมผ ืนผ ้ า ให ้ ความร ู ้ ส ึ ก ถึ ง

ความก้าวหน้าและระยะเวลา  
2.4.4 วงร ีให้ความรู ้ส ึกถ ึงการค้นหาอย่าง

ต่อเน่ือง  
2.4.5 สามเหลี ่ยมให้ความรู ้สึกกลมกลืนและ

ก้าวหน้า  
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2.4.6 รูปทรงกลมให้ความรู้สึกสมบูรณ์แบบและ
จุดสิ้นสุด  

2.4.8 รูปทรงพิระมิดให้ความรู ้สึกบรรจบกัน
และการบูรณาการ  

2.4.9 ลูกบาศก์ให้ความรู้สึกสมบูรณ์และเสถียร  
2.6 การรวบรวมข้อมูลท ี ่นิยมใช้ทางการ

ออกแบบโดยสังเขป (Martin & Hanington, 2012)  
 2.6.1 การทดสอบเอ/บี (A/B testing)   

การทดสอบนี ้คือการให้ผู ้ เข้าร ่วมวิจ ัยเลือก
แม่แบบสองแบบว่าอันไหนมีความสวยงามมากกว่าหรือ
ชอบมากกว่าโดยใช้การสอบถามจากกลุ่มเป้าหมายซึ่งเป็น
ตัวแทนที่ถูกคัดเลือกมาจากกลุ่มประชากรของผู้ใช้สินค้า
หรือบริการ วิธีการนี ้มักนิยมนำมาใช้ในการพัฒนางาน
ต้นแบบก่อนการผลิตจริงเพื ่อให้ทราบถึงแนวโน้มของ
ความต้องการลูกค้า  
 2.6.2 การวางแผนเชิงพฤติกรรม (Behavioral 
Mapping)  

การเก็บข้อมูลในลักษณะนี้ใช้เพื่อจัดทำข้อมูล
อ้างอิงในการออกแบบผ่านการสังเกตโดยอิงจากกจิกรรม
มนุษย์ มักใช้การบันทึกเรื่องราวต่าง ๆ ในรูปแบบวิดีโอ
หรือการถ่ายภาพตามช่วงเวลาที่กำหนด อาจเป็นการเก็บ
ข้อมูลรายบุคคลเก่ียวกับกิจวัตรหรือกลุ่มคนก็ได้เช่นกัน  
 2.6.3 กรณีศึกษา (Case study)  

กรณีศึกษาเป็นกลยุทธ์การวิจัยที่เกี่ยวข้องกับ
การตรวจสอบเชิงลึกของเหตุการณ์เดียวหรือกรณีใน
บริบทโดยใช้หลักฐานการวิจัยหลายแหล่ง  
 2.6.4 การออกแบบโดยบริบท (Contextual 
design)  

การออกแบบโดยอิงกับบริบทเป็นกระบวนการ
ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลางซึ่งทำให้เกิดการแลกเปลี่ยน
กระบวนการความคิดในทุกข้ันตอนโดยยึดข้อมูลหลักจาก
ลูกค้า  
 2.6.5 การทดสอบความพึงพอใจ (Desirability 
Testing)  

การทดสอบนี้เป็นที ่นิยมในการสอบถามความ
พึงพอใจของผู ้ใช้งานสื ่อออกแบบว่าแบบไหนเป็นที่พึง
พอใจมากที่สุดโดยมีการสร้างแม่แบบหลายแบบให้กลุ่ม

ตัวอย่างได้เลือก วิธีในการวิเคราะห์ข้อมูลอาจอยู่ในหลาย
รูปแบบเช่นคะแนนจากแบบสอบถาม หรือ การนับจำนวน
ความพึ่งพอใจต่อแบบแต่ละอย่างแล้วนำมาเปรียบเทียบ
กันเพ่ือทำการจัดลำดับ  
 2 .6 .6  การว ิ จ ั ยประ เม ินผล  (Evaluative 
research)  
การวิจ ัยเชิงการประเมินนั ้นเกี ่ยวข้องกับการทดสอบ
ต้นแบบผลิตภัณฑ์โดยผู้ใช้งานเพ่ือพัฒนาการออกแบบ ใน
การทดสอบอาจมีการว ัดเวลาในการใช ้งานต้นแบบ
เปรียบเทียบกันว่าแบบไหนใช้เวลาน้อยกว่าและถูกต้อง
มากกว่าเป็นต้น  
 2.6.7 การเก็บข้อมูลด้วยการสำรวจและการ
วางแผนเชิงพฤติกรรม   

การเก็บรวบรวมข้อมูลในข้ันตอนน้ีประกอบด้วย
การลงพื้นที ่และทำการสำรวจภูมิศาสตร์ของชุมชน ใช้
วิธีการถ่ายรูปและสัมภาษณ์เชิงลึกกับกลุ ่มตัวแทนของ
ชุมชนถึงสภาพทั่วไปโดยใช้วิธีการสัมภาษณ์แบบเปิด คือ
ให้กลุ่มผู้ร่วมวิจัยสามารถแสดงความคิดเห็นและพูดคุยได้
โดยอิสระ  
 2.6.8 การเก็บข้อมูลด้วยการออกแบบโดย
บริบท  

การรวมรวมข้อมูลโดยใช้การออกแบบโดย
บริบทใช้วิธีการนำแบบร่างของอัตลักษณ์ไปสอบถามความ
คิดเห็นจากกลุ่มตัวอย่างโดยมีการสอบถามด้วยการถาม
ความคิดเห็นประกอบในทุกกระบวนการโดยถือว่าคนใน
ชุมชนคือศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือ
นำไปพัฒนาสื่อ 

2.7 เทคโนโลยีเสริมความจริง (Augmented 
Reality Technology) 
 เทคโนโลยีความจริงเสริมนั้นคือการสร้างภาพ
ด้วยเทคนิคดิจิทัลเพื ่อเพิ่มเติมประสบการณ์ในชีวิตจริง
ผ่านอุปกรณ์พิเศษเช่นคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และแว่นตาพิเศษทำให้เกิดความน่าสนใจในการรับชมสื่อ
มากข้ึน (ไพโรจน์ ไววานิชกิจ, 2561)  
 การ เต ิบ โตของ เทค โนโลย ีน ี ้ ส ามารถไป
ประยุกต์ใช้ได้กับหลายอุตสาหกรรมเช่นทำการจำลองการ
บิน จำลองการผ่าตัดเพื่อฝึกฝนก่อนปฏบัติงานจริงจ ึงมี
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ประโยชน์หลายด้านและมีแนวโน้วที่จะเติบโตไปข้างหน้า
ได้อย่างกว้างขวางในหลายศาสตร์ซึ่งทั้งนี้ก็สอดคล้องกับ
การพัฒนาของเครือข่ายสัญญาณโทรศัพท์โดยปัจจุบัน
สามารถส่งข้อมูล แบบ 360 องศา ด้วยความละเอียด 4K 
โดยใช้อัตราความเร็วในส่งข้อมูลระหว่างกล้องบันทึกภาพ
แบบ VR360 กับเครือข่าย 4 จึ ถึง 50 เมกะบิตต่อวินาที
ต ่อกล ้อง ด ังน ั ้นการพัฒนาอย่างก ้าวกระโดด ของ
เทคโนโลยีความจริงเสริมจึงสามารถนำไปประยุกต์ใช้ต่อ
ยอดความรู้ได้อย่างหลากหลาย 

2.8 โครงสร้างตัวอักษรขอมไทยโดยสังเขป 
 

 
 

รูปที่ 1 โครงสร้างตัวอักษรขอมไทย 
 

พยัญชนะของอ ักษรขอมนั ้นม ีสองร ูปแบบ
กล่าวคือตัวเต็มและตัวเชิง โดยตัวเชิงจะเขียนเหนือตัวเชิง 
ตัวเชิงนั้นจะเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นตัวสะกด เอกลักษณ์ของ
โครงสร้างอักษรขอมคือลักษณะเส้นหยักด้านบนที่เรียกว่า
ศกซึ่งสามารถพบได้ในตัวอักษรบางตัวเช่น ภ และ ต เป็น
ต้น  

ตำแหน่งของสระจะอยู่เหนือตัวเต็มหรือล่างตัว
เชิง ส่วนวรรณยุกต์จะอยู่ด้านบนสุด ในสมัยโบราณจะมี
วรรณยุกต์เพียงเอกและโทเท่าน้ัน 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ทบทวนวรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องกับอักษร
ขอมไทยและเทคโนโลยีความจริงเสริม 
 3.2 เก็บข้อมูลทั ้งปฐมภูมิและทุติยภูมิ จนถึง
ข้ันตอนการสร้างเครื่องมือทางการวิจัยอันได้แก่แอปพลิเค
ช ันความจร ิ ง เสร ิม แบบค ัดลายม ือขอมไทยและ
แบบสอบถาม 

 3.3 ทำการเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง
จำนวน 30 คนและทำการแบ่งกลุ่มด้วยการจับฉลาก กลุ่ม
ประชากรอาย ุ เฉล ี ่ ยอย ู ่ท ี ่  18-21 ปี  เป ็นน ักศ ึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 
 3.4 วิเคราะห์โครงสร้างของแอปพลิเคชัน และ
ออกแบบตัวอักษร จัดทำฐานข้อมูลด้วยโปรแกรม Unity 
และ Vuforia  ส ่วนตัวอ ักษรสามมิต ิน ั ้นข ึ ้นร ูปด ้ วย
โปรแกรม Blender  
 

 
 

รูปที่ 2 ตัวอย่างการสร้างตัวอักษรสามมิติ 
ในโปรแกรม Blender 

 

 
 

รูปที่ 3 ฐานข้อมูลรูปภาพ Vuforia 
 

3.5 ตรวจสอบความเรียบร้อยของงานและหา
ข้อผิดพลาด  
 3.6 ตรวจสอบคุณภาพโดยการประเมินของ
ผู้ทรงคุณวุฒิสามท่าน ตรวจสอบความพึงพอใจที่มีต่อแอป
พลิเคชันกับนักศึกษาในสาขาการออกแบบ 
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รูปที่ 4 การออกแบบตัวอักษรขอมไทยแบบตัวเต็ม 
 

 
 
รูปที่ 5 การออกแบบตัวอักษรขอมไทยแบบตัวเชิง 
 

 
 
รูปที่ 6 การออกแบบสระ วรรณยุกต์และตัวเลขของอักษร
ขอมไทย 
 

 
 
รูปที่ 7 การออกแบบส่วนเชื่อมอักษรพยัญชนะและสระ
ของอักษรขอมไทย 
 

 
 

รูปที่ 8 ตัวอย่างการใช้งานแอปพลิเคชันและการทำงาน
ร่วมกับแบบอักษรระหว่างการจบัคู่อักษรขอมและ

อักษรไทย 

 
รูปที่ 9 ภาพประกอบแบบคัดลายมืออักษรคอม 

 
4. ผลการวิจัย  

ผลวิจัยพบว่ากลุ่มทดลองมีระดับคะแนนเฉลี่ย
สูงทางด้านการจับคู่ตัวอักษรได้ถูกต้องกว่ากลุ ่มควบคุม
โดยมีผลดังนี้ จำนวนตัวอักษรตัวเต็มที ่จับคู่ถูก (n=37) 
น้ันกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยที่ 32.00 (S.D.=2.39) ส่วน
กลุ่มทดลองมีคะแนนเฉลี่ยที่ 34.87 (S.D.= 1.60) จำนวน
ตัวอักษรตัวเชิงที่จับคู่ถูก (n=36) กลุ่มควบคุมมีคะแนน
เฉลี่ยที่ 30.33 (S.D.= 2.32) ส่วนกลุ่มทดลองมีคะแนน
เฉลี่ยที่ 34.47 (S.D.= 1.55) จำนวนสระที่จับคู่ถูก (n=25) 
น้ันกลุ่มควบคุมมีคะแนนเฉลี่ยที่ 17.53 (S.D.= 1.46) ส่วน
กลุ ่มทดลองมีคะแนนเฉลี ่ยที่ 22.60 (S.D.= 1.96) ตาม
ข้อมูลแจกแจงในตารางที่ 1-3 ส่วนผลจากแบบสอบถาม
มาตรวัดลิเคิร์ทใน 5 ด้านนั้นชั้นของคะแนนอยู่ในเกณฑ์
มากถึงมากท่ีสุดทั้งสิ้นบ่งชี้ว่าผู้เข้าร่วมวิจัยมีความพึงพอใจ
ต่อสื่อเทคโนโลยีความจริงเสริมที่ได้พัฒนามาประกอบการ
เรียนรู้อักษรขอมไทยตามข้อมูลบ่งชี้ในตารางที่ 4 
 
 
ตารางที่ 1 จำนวนตัวอักษรตัวเต็มที่จับคู่ถูก (N=37) 

ลำดับผู้เข้าร่วมวิจัย กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

1 30 36 
2 34 34 
3 31 34 
4 29 35 
5 37 36 
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6 32 37 
7 31 36 
8 28 31 
9 30 33 
10 33 35 
11 34 34 
12 31 36 

13 35 35 
14 32 34 
15 33 37 

ค่าเฉลี่ย (x̅) 32.00 34.87 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.) 

2.39 1.60 

 
ตารางที่ 2 จำนวนตัวอักษรตัวเชิงที่จับคู่ถูก (N=36) 

ลำดับผู้เข้าร่วมวิจัย กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

1 30 36 
2 34 34 
3 31 34 
4 29 35 
5 37 36 
6 32 37 
7 31 36 
8 28 31 
9 30 33 
10 33 35 
11 34 34 
12 31 36 
13 35 35 
14 32 34 
15 33 37 

ค่าเฉลี่ย (x̅) 30.33 34.47 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 2.32 1.55 

ตารางที่ 3 จำนวนสระที่จับคู่ถูก (N=25) 
ลำดับผู้เข้าร่วมวิจัย กลุ่มควบคุม กลุ่มทดลอง 

1 20 22 
2 18 18 
3 17 20 
4 15 23 
5 16 21 
6 18 24 
7 20 21 
8 17 23 
9 16 24 
10 18 23 
11 19 25 
12 18 24 
13 17 22 
14 16 24 
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15 18 25 

ค่าเฉลี่ย (x̅) 17.53 22.60 

ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 1.46 1.96 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อสื่อ (N=30) 
คำถาม ค่าเฉลี่ย (x̅) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

มีความสวยงาม 4.39 0.35 
ใช้งานง่าย 4.05 0.37 
เข้าใจง่าย 4.07 0.38 
จดจำรูปแบบได้ง่าย 4.23 0.40 
มีความแปลกใหม ่ 4.21 0.40 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
จากการออกแบบและทดลองกับกลุ่มตัวอย่าง

เบื้องต้นพบว่าคะแนนเปรียบเทียบความถูกต้องของการ
จับคู ่ตัวอักษรขอมไทยและอักษรไทยของกลุ่มทดลองมี
คะแนนสูงกว่ากลุ่มควบคุมในภาพรวม เมื่อพิจารณาจาก
ผลการวิจัยในตารางที่ 3 จำนวนสระที่จับคู่ถูก จะเห็นได้
ว่าค่า S.D. ของกลุ่มทดลองมีความแปรปรวนสูงกว่ากลุ่ม
ควบคุม แตกต่างจากตารางที ่ 1 และ 2 ที ่ค่า S.D. ของ
กลุ่มควบคุมจะสูงกว่ากลุ ่มทดลองทั้งนี้อาจเกิดจากการ
กระจายของค่าคะแนนที ่ม ีการกระจายค่าเบ ี ่ยง เบน
มากกว่า อาจเกิดจากการที่รูปร่างลักษณะของสระบางตัว
แตกต่างจากอักษรปัจจุบันทำให้เกิดความผันผวนของ
คะแนนมากกว่า แต่กระนั้นค่าเบี่ยงเบนทั้ง 4 ตารางนั้นมี
ค่าน้อยกว่า 3 ซึ่งชี้ให้เห็นว่ายังอยู่ในเกณฑ์ความเบี่ยงเบน
ไม่มากนัก นอกไปจากนั้นแบบสอบถามความพึงพอใจ 5 
ระดับก็บ่งชี้ว่าผู้ร ่วมวิจัยมีความพอใจในสื ่ออยู่ในระดับ
เกณฑ์มากถึงมากที่สุดซึ่งชี้ให้เห็นว่าในการทดลองครั้งน้ี
การออกแบบแอปพลิเคชันช่วยในการเรียนรู ้อักษรขอม
ไทยได้ดีขึ ้นซึ ่งสำหรับงานวิจัยในอนาคตควรมีการสุ่ม
ตัวอย่างจากประชากรที่หลากหลายและขยายผลสู่การ
เรียนรู้ในวงกว้างมากขึ้น นอกจากนั้นยังน่าจะต่อยอดสู่
การออกแบบ แอปพลิเคชันที่มีความสามารถในการถอด
คำอักษรขอมไทยเป็นอักษรไทย ให้สามารถผสมคำ ถอด
คำได้เพ่ิมเติมจากการจับคู่ตัวพยัญชนะในอนาคต 
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บทคัดย่อ 
 
 งานวิจัยน้ีมีจุดประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่เหมาะสมของข้ีเถ้าเปลือกหอยแครงซึ่งเป็นวัตถุดิบในส่วนผสมของ
สูตรเคลือบเซรามิก 2) เพ่ือวิเคราะห์คุณสมบัติทางกายภาพของส่วนผสมสูตรเคลือบหลังจากเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศา
เซลเซียส ซึ่งการทดลองน้ีจะใช้ข้ีเถ้าเปลือกหอยแครง ดินขาวลำปาง โซดาเฟลด์สปาร์ เป็นวัตถุดิบหลักในการทดลองทำเคลือบ
เซรามิก โดยการเตรียมวัตถุดิบส่วนผสมจะใช้วิธีการคำนวนตารางสามเหลี่ยม Triaxial Blend 36 จุด หลังจากนำไปเผาที่
อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียสในบรรยากาศรีดักชันและออกซิเดชัน และทำการทดสอบ การไหลตัว การหลอมละลาย สีหลัง
การเผา ผลการทดลองพบว่าสูตรเคลือบที่มีปริมาณข้ีเถ้าเปลือกหอยแครง  50% ข้ึนไปร่วมกับ ดินขาวลำปาง เฟลด์สปาร์ 
เคลือบมีการไหลตัวได้ไม่ดีและมีการหลอมตัวที่ไม่สมบูรณ์ เคลือบมีการหลุดร่อนและไม่เกาะผิวแท่งทดสอบ ผิวเคลือบมี
ลักษณะด้าน ส่วนสูตรเคลือบที่มีปริมาณข้ีเถ้าเปลือกหอยแครงต่ำกว่า 50% การไหลตัวได้ดีและมีการหลอมตัวที่สมบูรณ์  ผิว
เคลือบมีลักษณะมันวาว โดยสีเคลือบที่ปรากฎหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียสของทั้งสองสูตรเคลือบใน
บรรยากาศรีดักชัน ได้แก่ สีเขียวอมฟ้า สีน้ำตาลเข้ม และในบรรยากาศออกซิเดชันได้แก่ สีขาวขุ่นนวล สีฟ้าอ่อน 
 
คำสำคัญ: เปลือกหอยแครง, น้ำเคลือบ, สโตนแวร์ 
 

Abstract  
  The objective of this research were 1) to study the suitable ratio of cockleshell ashes, which is 
the raw material in the ceramic glaze formula and 2) to analyze the physical properties of the glaze 
formula mixture after being incinerated at 1250 °C. This experiment used cockleshell ashes, kaolin from 
Lampang Province and soda feldspar as the main raw material for the ceramic glaze experiment. By 
preparing raw materials, the mixture was calculated using the triangle grid Triaxial Blend 36 points. After 
being incinerated at 1250 °C in the atmosphere of reduction and oxidation and testing the flow, melting, 
and the color gained after combustion, the results were that the coating formula containing 50% of the 
cockleshell ashes combined with kaolin from Lampang, and soda feldspar. The glaze did not flow well, 
had an incomplete melting, and the glaze dislodged and did not stick to the surface of the test rod, as 
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the surface was matte. As for the glaze formula, the cockleshell ashes were less than 50%, had good 
flow, had a complete melting, and the surface had a gloss. The glaze color that appeared after being 
incinerated at 1250 °C of both formulas in the reduction atmosphere was blue-green and dark brown, and 
in the oxidation atmosphere was milky white light blue. 
 
Keywords: cockleshell, glaze, stoneware 
 
1. บทนำ  
 ผลิตภัณฑ์เซรามิกในประเทศไทยเป็นผลิตภัณฑ์
ที่นิยมมากันต้ังเต่ในสมัยอดีตจนมาถึงปัจุบัน ผลิตภัณฑ์
เซรามิกเป็นเครื่องปั้นดินเผาสำหรับเพ่ือประโยชน์ใช้สอย
และเพ่ือคุณค่าทางด้านความงาม  โดยทั่ วไปจะต้อง
คำนึงถึงความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งานผลิตภัณฑ์
และชนิด เพราะการเคลือบน้ันทำให้ผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติ
ที่ดีข้ึนทั้งเป็นการเพ่ิมประโยชน์การใช้งาน เพ่ิมความสวย
งานและทำให้ผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่น เพ่ือให้ตรงความ
ต้องการของผู้บริโภค ในการศึกษาและพัฒนาวัตถุดิบ
ต่างๆในการนำมาทำเป็ น น้ ำเค ลื อบ เซ รามิ กจึ งมี
ความสำคัญในการทำเคลือบเซรามิกอยู่ไม่น้อย เพราะ
วัตถุดิบแต่ละชนิดมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันไปและมีปัจจัย
หลายอย่างที่มีผลต่อการทำเคลือบเซรามิก เช่น วัตถุดิบ
หลัก อัตราส่วนผสม อุณหภูมิในการเผาเคลือบเซรามิก 
เป็นต้น เน่ืองจากในปัจจุบันวัตถุดิบที่ใช้ในการทำเซรามิก
เริ่มมีจำนวนลดลง จึงมีความจำเป็นต้องหาแหล่งวัตถุดิบ
ใหม่ทดแทนอันเดิมที่กำลังจะหมดไปและสามารถนำ
วัตถุดิบที่เหลือทิ้งไปกลับนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ใน
ด้านเซรามิก 

ผู้วิจัยเกิดความสนใจที่จะนำเปลือกหอยแครงมา
ทดลองในการทำน้ำเคลือบเซรามิกและอาจเป็นประโยชน์
เป็นแนวทางการนำไปพัฒนาในเชิงอุตสาหกรรมเซรามิก
และโรงงานอุตสาหกรรมรมต่อไปได้ 
 
 
 
 
 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาอัตราส่วนที่ เหมาะสมของเปลือก

หอยแครงเป็นส่วนผสมของวัตถุดิบในสูตร
เคลือบ 

2. เพ่ือ วิเคราะห์คุณสมบั ติทางกายภาพของ
ส่วนผสมสูตรน้ำเคลือบหลังการเผาที่อุณหภูมิ  
1250 องศาเซลเซียส 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เคลือบ 
 เคลือบ คือ ชั้นบาง ๆ ของแก้วที่ฉาบอยู่บนผิว
ผลิตภัณฑ์เซรามิกอย่างต่อเน่ือง โดยทั่วไปแล้วเตรียมได้
จากการหลอมส่วนผสมของสารประกอบซิลิเกต หรืออาจ
พูดได้ว่า เคลือบคือสารประกอบซิลิเกตซึ่งเมื่อถูกความ
ร้อนแล้วจะหลอมละลายเป็นเน้ือเดียวกันฉาบอยู่บนผิว
ของผลิตภัณฑ์ มีลักษณะโปร่งใส แข็งแกร่งทนต่อกรดและ
ด่างได้เป็นอย่างดี โดยทั่วไปแล้วเคลือบมีคุณสมบัติทาง
ฟิสิกส์และเคมีคล้ายแก้ว คือ มีความแข็งไม่ละลายหรือ
ละลายได้น้อยมากในสารละลายเคมี นอกจากกรดกัดแก้ว 
(HF) และด่างแก่ (Strong base) และไม่ยอมให้ของเหลว
และก๊าซซึมผ่านได้ แต่เคลือบจะมีส่วนประกอบทางเคมี
ซับซ้อนกว่าแก้ว เคลือบที่พบเห็นโดยทั่วไปจะมีความมัน
วาวและสะท้อนแสงได้ สามารถมองเห็นเน้ือดินที่เคลือบ 
เคลือบชนิดน้ีเรียกว่า เคลือบใส (Transparent or clear 
glaze) แต่ถ้าผิวไม่มัน เรียกว่าเคลือบด้าน (Matt glaze) 
ส่วนเคลือบที่สามารถปิดบังผิวของเน้ือดินได้เรียกเคลือบ
ชนิดน้ีว่า เคลือบทึบ (Opaque glaze) จะมีสีหรือไม่มีสีก็
ได้ข้ึนอยู่กับส่วนผสมของเคลือบ 
 
 



461 
 

 

การแบ่งกลุ่มวัตถุดิบในการทำเคลือบ 
1) วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นด่าง  (Bases group) 

เป็นตัวช่วยลดอุณหภูมิในการหลอมละลาย
(Fluxing agents) ใ น ท า ง เซ ร า มิ ก ส์  ใ ช้
สัญลักษณ์  RO และ R2O เขียนแทนวัตถุดิบ
กลุ่มน้ี ได้แก่ พวกตะกั่วออกไซด์ (PbO) สังกะสี
ออกไซด์ (ZnO) แมกนีเซียมออกไซด์ (MgO) 
เป็นต้น 

2) วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกลาง ทำหน้าที่เป็นตัว
ทนไฟ  (Refractory) และตัวให้สี (Colorants) 
ในทางเซรามิกส์ใช้สัญลักษณ์ R2O3 เขียนแทน
วัตถุดิบกลุ่มน้ี ได้แก่พวก อลูมินาออกไซด์ (AI2 
O3)โครเมี่ยมออกไซด์ (Cr2O3) พลวงออกไซด์ 
(Sb2O3) เป็นต้น 

3) วัตถุดิบที่มีคุณสมบัติเป็นกรด (Acids group) 
ทำหน้าที่เป็นตัวทำให้เกิดแก้ว (Glassforming) 
และทำให้ทึบในเคลือบ (Opacifier) ในทางเซรา
มิกใช้สัญลักษณ์ RO2 เขียนแทนวัตถุดิบกลุ่มน้ี 
ได้แก่พวกซิลิกาออกไซด์ (SiO2) เป็นต้น 

 
การเตรียมเคลือบ และการเคลือบผลิตภัณฑ์ 
1. อุปกรณ์การเตรียมเคลือบ 

1.1 เครื่องชั่ง (Balance) หรือเครื่องวัด
ตวง (Scale) ควรเป็นชนิดที่มีความไวสูง เพราะ
การชั่งส่วนผสมของน้ำเคลือบต้องกา iความ
ละเอียดมาก เครื่องชั่ง เหมาะสมควรเป็นชนิด
จาน แต่โรงงานในบางแห่งยังนิยมใช้การตวง
วัตถุดิบอยู่ ซึ่งวิธีน้ีคนทำต้องมีความชำนาญมาก 

1.2 ถังใส่น้ำเคลือบ ควรเป็นถังที่มีฝาปิด
มิดชิดเพ่ือกันสิ่งสกปรกหล่นลงในน้ำเคลือบ ซึ่ง
อาจทำให้เกิดความผิดเพ้ียนของสีหลังการเผาได้ 
และควรมีตัวอย่างเคลือบติดไว้ 

1.3 หม้อเคลือบ (Pot-mill) หรือโกร่งบด 
(Apothe cary’s morter) ส ำห รั บ โก ร่ ง บ ด
เคลือบใช้สำหรับบดเคลือบเพ่ือใช้ทดลองสีของ
เคลือบ จึงใช้จำนวนน้อยราคาไม่แพงนัก ใช้แรง
คนในการบดเคลือบทำด้วยเน้ือพอร์ส เลน

แข็งแกร่งมากมีหลายขนาดที่เหมาะสมกับการ
ใช้งาน หม้อบดเคลือบมีหลายขนาดข้ึนอยู่กับ
ความจุ ของหม้อบด  เช่น  ขนาดบรรจุ  0.5 
กิโลกรัม 5 กิโลกรัม หรือ 100 กิโลกรัม เป็นต้น 

1.4 ตะแกรงน้ำยาเคลือบ(Sieve) ควรเป็น
ตะแกรงเบอร์ละเอียดขนาด # 80 – 100 ควรมี
ตะแกรง 2 อัน เพ่ือใช่สำหรับเคลือบขาวอันหน่ึง
และเคลือบสีอีกหน่ึงอัน ไม่ควรปะปนกัน เพราะ
จะทำให้เม็ดสีตกค้างอยู่ตามซอกตะแกรง อาจ
ทำอันตรายต่อเคลือบขาวได้ 

2. การเตรียมน้ำยาเคลือบการที่จะเตรียมน้ำยา
เคลือบสูตรใดๆ สูตรน้ันจะมีการทดลองก่อนจน
ได้ผลดี เพ่ือปfองกันการผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึน 
ทำให้สิ้นเปลืองวัสดุ 

2.1 การชั่งส่วนผสม  จะต้องให้ ถูกต้อง
แน่นอนตรงตามสูตร เวลาชั่งไม่ควรให้ตัวเลข
น้ำหนักเพ่ิมหรือลด มากกว่าท่ีสูตรกำหนด หาก
เป็นน้ำหนักเลขทศนิยมก็ให้ปัดให้เป็นตัวเลข
จำนวนเต็มได้ 

2.2 การบดผสม ส่วนมากการบดคือการ
ผสมวัตถุดิบไปในตัวระหว่างการบด ถ้าเตรียม
เคลือบจำนวนน้อยเพ่ือใช้ในการทดลองก็ใช้
โกร่งในการบด แต่ถ้าต้องการเตรียมจำนวนมาก
และให้สีที่สม่ำเสมอควรจะบดด้วยหม้อบด
มากกว่า ส่วนระยะเวลาในการบดข้ึนอยู่กับ
ส่วนผสมของน้ำหนักหรือชนิดของเคลือบ การ
บดน้ำเคลือบไม่ควรใส่น้ำเกินร้อยละ  55 ของ
น้ำหนักส่วนผสม โดยทั่วไปจะใช้น้ำประมาณ
ร้อยละ 30-40 เพราะถ้าใส่น้ำมากไป จะทำให้
การบดในหม้อบดไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 
เน่ืองจากน้ำจะทำให้ส่วนผสมเคลื่อนหนีและเกิด
การสึกหรอของวัตถุที่กรุไว้ภายใน แต่ถ้าใส่น้ำ
น้อยไปจะทำให้ส่วนผสมมีความหนืดสูง ทำให้
ประสิทธิภาพในการบดต่ำ เน่ืองจากลูกบด
เคลื่อนที่ ได้ยากลำบาก  ฉะน้ัน  เวลาบดน้ำ
เคลือบควรจะใส่น้ำให้พอดี และน้ำท่ีใช้ต้องเป็น
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น้ำที่สะอาดปราศจากตะกอนและมีสภาพเป็น
กลาง 

2.3 การกรอง น้ำเคลือบเมื่อผ่านการบด
ผสมเรียบร้อยแล้ว ต้องผ่านการกรองด้วย 

2.4 ตะแกรง  (Sieve) เพ่ื อ ให้ ได้ค วาม
ละเอียดตามต้องการ น้ำเคลือบแทบทุกชนิดถ้า
ทิ้งไว้นานจะเกิดการตกผลึกของสาร ฉะน้ันก่อน
นำไปใช้ควรคนให้ทั่วเสียก่อน หรือถ้ากรองใหม่
ได้ก็จะดี มิฉะน้ันสารเคมีจะเกาะตัวเป็นเม็ดผลึก
แฝงอยู่ในเน้ือเคลือบ เมื่อเผาออกมาแล้วจะเกิด
เป็นจุดเป็นดวงบนผิวเคลือบได้  

3. การเคลือบผลิตภัณฑ์ 
3.1 เคลือบด้วยวิธีชุบหรือจุ่ม (Dipping) 

เป็นวิธีที่สะดวกและรวดเร็วกว่าวิธีอื่นเหมาะกับ
ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก มีน้ำหนักเบาสามารถยก
ได้ โดยการเอาผลิตภัณฑ์จุ่มลงในน้ำเคลือบที่
เตรียมไว้แล้วซึ่งน้ำเคลือบต้องมีปริมาณมาก
พอที่จะจุ่มผลิตภัณฑ์ทั้งใบได้ เป็นวิธีการที่
ประหยัดและนิยมใช้กันมาก 

3.2 เคลือบด้วยวิธีเทหรือราด (Pouring) 
วิธีน้ีส่วนมากใช้กับผลิตภัณฑ์ขนาดใหญ่ ซึ่งไม่
สามารถใช้วิธีจุ่มได้  หรือมีน้ำเคลือบน้อยไม่
พอใช้ โดยใช้น้ำเคลือบเทราดลงบนผลิตภัณฑ์ 
วิธี น้ีอาจจะได้ผิวเคลือบที่ ไม่ค่ อยเรียบ นัก 
เน่ืองจากรอยต่อระหว่างการเทราดแต่ละครั้ง 

3.3 เคลือบด้วยวิธีทา (Painting) วิธีน้ีใช้
แปรงหรือพู่กันทาส่วนมากใช้กับงานทางศิลปะที่
ต้องการหลาย ๆ สี แปรงหรือพู่กันที่นำมาใช้ทา
น้ำเคลือบควรจะมีขนยาว นุ่ม เพ่ือที่จะได้อุ้มน้ำ
เคลือบไว้ได้ 

3.4 เคลือบด้วยวิธีพ่น (Spraying) วิธี น้ี
เป็นวิธีที่ทำให้เคลือบมีผิวสม่ำเสมอ เคลือบที่ใช้
ต้องผสมให้ใสกว่าเคลือบด้วย 3 วิธีแรก เพ่ือ
สะดวกในการพ่น ถ้าเคลือบเข้มข้นมากจะทำให้
พ่นไม่ออก วิธีน้ีเหมาะสำหรับผลิตภัณฑ์ขนาด
ใหญ่ และเครื่องสุขภัณฑ์ต่าง ๆ หรือในระบบ
การผลิตแบบสายพาน เวลาพ่นจะพ่นในตู้เย็น 

(Spray booth) เพ่ือป้องกันไม่ให้ฝุนเคลือบฟุงก
ระจาย และสามารถนำเคลือบที่ติดอยู่ในตู้พ่น
กับใช้ได้ใหม่ได้อีกเมื่อผลิตภัณฑ์ผ่านการเคลือบ
แล้วต้องตกแต่งผิวเคลือบให้เรียบร้อยตรงไหน
ไม่ติดเคลือบก็ปูายเคลือบให้สม่ำเสมอ หากเป็น
รูเล็ก ๆ ที่ผิวเคลือบ  (Pinholes) เมื่อเคลือบ
แห้งก็ใช้มือลูบเบา ๆ ผงเคลือบก็จะลงไปอุดจน
เรียบ เสร็จแล้วใช้ฟองน้ำเช็ดเคลือบส่วนที่ต้อง
วางสัมผัสกับพ้ืนออกให้หมด ป้องกันการติดกับ
พ้ืนรองขณะเผา 
หอยแครง 

 หอยแครงจัดเป็นหอยทะเลที่นิยมรับประทาน
มากชนิดหน่ึง เน่ืองจาก มีเน้ือมาก เน้ือนุ่มเหนียว ให้รส
หวาน และสามารถปรุงได้ง่าย นิยมนำมาลวกรับประทาน 
และใช้ประกอบอาหาร รวมถึงแปรรูปเป็นอาหารต่าง อาทิ 
หอยแครงดอง หอยแครงอบแห้ง เป็นต้น นอกจากน้ัน ยัง
เป็นหอยที่พบมากในชายฝั่งของประเทศไทย สามารถ
เลี้ยงง่าย แพร่พันธ์ุได้จำนวนมาก และเติบโตเร็ว 

ดินขาว 
 ใช้เป็นส่วนผสมหลักของผลิตภัณฑ์เซรามิก ดิน
ขาวที่จะต้องมีสิ่งเจือปนน้อย มีเน้ือดินมากเผาแล้วสีขาว
ในทางเคมีจะต้องมี Fe2O3 และ TiO2 ต่ำมาก ๆ ดินขาว
นอกจากใช้ในงานเซรามิกแล้ว ยังสามารถนาไปใช้ทำฟิล
เลอร์ ในอุตสาหกรรมกระดาษ สีปุ๋ย ยาฆ่าแมลง และอื่นๆ 
แหล่งดินชนิดน้ีมี 2 แบบ คือ  

1) แหล่งต้นกำเนิด (residcal deposits) ดินขาว
แหล่งน้ีมักพบในลักษณะเป็นภูเขา หรือที่ราบซึ่ง
เดิมที่เป็นแหล่งแร่หินฟันม้าเมื่อหินฟันม้าผุพัง
โดยบรรยากาศ (weathering) ผลสุดท้ายจะ
เหลือเป็นดินขาวอยู่ ณ ที่น้ัน กระบวนการเกิด
ดินขาว (kaolinization) สิ่งสกปรกที่พบเสมอ
ในดินแหล่งน้ีคือ ซิลิกา (silica) มีสูตรเคมีเป็น 
SiO2 เน่ืองจากมีหินฟันม้า และผลิตผลอื่น ๆ ที่
ยังไม่ เปลี่ยนแปลงเน่ืองจากปฏิกิริยายังไม่
สมบูรณ์ และอาจมีสิ่งสกปรกอื่นเช่นสารอินทรีย์
ที่เข้าไปปน 
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2) แห ล่ งส ะสม ที่ ลุ่ ม  (sedimentary deposit) 
หมายถึง แหล่งดินขาวที่ เกิดจากดินขาวจาก
แหล่งแรก ถูกกระแสน้าพัดพาไป และไปสะสม
ในบริเวณที่ราบลุ่ม ในประเทศไทยมีแหล่งดิน
ขาวหลายจั งห วัด เช่น  ลำปาง อุต ร ดิต ถ์  
ป ร า จี น บุ รี  ร ะ น อ ง  สุ ร า ษ ฎ ร์ ธ า นี  
นครศรีธรรมราช เป็นต้น 

 สมบัติทางกายภาพของแร่ดินขาว 
 สมบัติทางกายภายของแร่ดินขาวจะช่วยทำให้เรา
สามารถทำนายสมบัติของเน้ือดินปั้นซึ่งมีแร่ดินเหล่าน้ัน
ผสมอยู่ได้ดีพอสมควร คุณสมบัติที่เราควรจะได้ศึกษา คือ  
 ขนาด (Particle size) สมบัติน้ีมีความสำคัญมาก
อันหน่ึง เพราะเกี่ยวข้องกับสมบัติทางด้านความเหนียว 
(plasticity) และการหดตัวเมื่อแห้ง (drying shrinkage) 
กล่าวโดยทั่วไปดินเม็ดละเอียดจะให้ความเหนียวและการ
หดตัวเมื่อแห้งมากกว่าดินเม็ดหยาบ  รูปร่าง (Particle 
shape) แร่เกาลินไนท์  (Kaolinite) อนุภาคของมันมี
รูปร่างเป็นแผ่นหกเหลี่ยม มีขนาดจาก 0.05 ถึง 10 
ไมครอน โดยเฉลี่ยขนาดอยู่ระหว่าง 0.5 ไมครอน 

เฟลด์สปาร์ 
  เฟลด์สปาร์ ( feldspar ) หรือที่เรียกว่า แร่ฟัน
ม้า เป็นแร่ประกอบหินชนิดหน่ึง ซึ่ งพบปะปนกับแร่
ประกอบหินชนิดอื่นๆ แต่ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์น้ัน
เป็นแร่ที่เกิดในสายแพกมาไทยต์หรือในหินแกรนิตชนิดที่มี
แร่ไมกาน้อยมาก แร่ เฟลด์สปาร์ประกอบด้วยธาตุ
โพ แท ส เซี ย ม  (K) โซ เดี ย ม  (Na) แค ล เซี ย ม  (Ca) 
อะลูมิเนียม (Al) ซิลิคอน (Si) และออกซิเจน (O) สำหรับ
เฟลด์สปาร์ที่นำมาใช้ในอุตสาหกรรมเซรมิก ได้แก่ ชนิดที่
มีสูตรเคมี KAlSi3O8 เรียก โพแทสเซียมเฟลด์สปาร์ และ 
NaAlSi3O8 เรียก โซเดียมเฟลด์สปาร์ ซึ่งชนิดหลังมักจะมี
แคลเซียมอยู่ด้วย จังหวัดที่มีการผลิตเฟลด์สปาร์ คือ 
จังหวัดตาก นครศรีธรรมราช ราชบุรี กาญจนบุรี อุทัยธานี 
แม่ฮ่องสอน และเชียงใหม่ 
  เฟลด์สปาร์ (feldspar) เป็นส่วนประกอบที่
สำคัญในเน้ือเซรามิก (ร้อยละ 15.35) และในน้ำยาเคลือบ
ผิว (Glaze 30-50%) เฟล ด์สปาร์ เป็นแร่ที่ มีปริมาณ
ธาตุอัลคาไลด์สูง ทำให้หลอมตัวที่อุณหภูมิต่ำจึงทำหน้าที่

เป็นฟลักซ์ทำให้เกิดเน้ือแก้วยึดเหน่ียวเน้ือ ทำให้เกิดความ
แกร่งและความโปร่งใสของชิ้นงาน นอกจากน้ี ยังหาได้
ง่ายในธรรมชาติ มีธาตุเหล็กต่ำ จึงเป็นที่นิยมใช้ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

1) เตรียมข้ีเถ้าเปลือกหอยแครง โดยการนำ
เปลือกหอยแครงไปเผาที่อุณหภูมิ 800 องศาเซลเซียส
แล้วจึงนำไปบดให้ละเอียด ผ่านตะแกร่งร่อนขนาด 200 
เมช   

2) นำวัตถุดิบต้ังต้นไปทดสอบองค์ประกอบทาง
เค มี ด้ ว ย เท ค นิ ค เอ ก ซ เร ย์ ฟ ลู อ อ เร ส เซ น  (X-ray 
fluorescence; XRF) 

3) ทำการเตรียมแท่งทดสอบจากดินดำ เผา
บิสกิตที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส 

4) นำวัตถุดิบมาชั่งตามอัตราส่วนผสมวัตถุดิบ
ตามรูปที่ 1 แล้วบดผสมกัน 

 
 

 

 

รูปที่ 1 การหาอัตราส่วนผสมใช้วิธี Triaxial blend 

 
5) บดส่วนผสมอัตราส่วนผสม 3 ชนิดให้เข้ากัน 

โดยใช้โกร่งบดแล้วเติมน้ำในอัตราส่วนวัตถุดิบและน้ำ 1:1 
ลงไปแล้วบดผสมให้วัตถุดิบเข้ากันเป็นเน้ือเดียวกัน 

6) ทำการนำแท่งทดสอบมาชุบเคลือบ ให้
เคลือบมีความหนาประมาณ 2-3 มิลลิเมตร 

7) นำแท่งทดสอบน้ำเคลือบไปเผาที่อุณหภูมิ 
1250 องศาเซลเซียส ในบรรยากาศออกซิเดชั่นและรี
ดักชั่น 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AD%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%81
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8) นำแท่งทดสอบไปทดสอบคุณสมบัติทาง
กายภาพ ได้แก่ การไหลตัว การหลอมละลาย สีที่ปรากฎ
หลังการเผา 
 
การทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพ 

การไหลตัว 
 การวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลตัวของเคลือบ 
โดยวิธี Inclined flow plane test ส่วนผสมตามรูปที่ 1 
ทดสอบโดยใช้แท่งสามเหลี่ยมสำหรับการทดสอบมีพ้ืน 
ไหลเอียง 45 องศาระยะการไหล 10 เซนติเมตร 
 
 
 

 
 
 
 
 

การอัดผงแก้วลงในหลุม    การทดสอบระยะทางการไหล 
 
รูปที่ 2 การวิเคราะห์พฤติกรรมการไหลตัวของแก้วด้ว
เทคนิค Inclined flow plane test 

 
การหลอมละลาย 

 ทำการวิเคราะห์การหลอมของเคลือบโดยนำ
ส่วนผสมของเคลือบ ในปริมาณส่วนผสมละ10 กรัม อัดใน
กรวยทองเหลืองมาทดสอบการหลอมตัวที่อุณหภูมิ 1250 
องศาเซลเซียสตามลำดับด้วยอัตรา 5 องศาเซลเซียสต่อ
นาที แช่ไฟไว้เป็นเวลา 1 ชั่วโมง แล้วสังเกตการณ์หลอม
ตัว  

 สีที่ปรากฎหลังการเผา 
 ทำการวิเคราะห์โดยการชั่งวัตถุดิบตามส่วนผสม
แล้วนำแท่งทดสอบที่เผาที่อุณหภูมิ 750 องศาเซลเซียส
ทำการชุบเคลือบ เผาที่อุณหภูมิ  1250 องศาเซลเซียส 
แล้วทำการสังเกตสีหลังการเผาจากแท่งทดสอบ 

9) รวบรวมข้อมูล อภิปรายและสรุปผลการ
ทดลอง 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ผลการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีด้วย

เท ค นิ ค เอ กซ เรย์ ฟ ลู อ อ เรส เซน  (X-ray 
fluorescence; XRF) 

 จากการตรวจสอบองค์ประกอบทางเคมีของ
วัตถุดิบที่ใช้ในการทำเคลือบ ปริมาณของธาตุที่ประกอบ
แสดงได้ดังตาราง 1 พบว่า องค์ประกอบหลักของข้ีเถ้า
เป ลื อกห อยแครงมี แคล เซี ยม (Ca) สู ง ถึ ง  99.26% 
นอกจากน้ียังพบองค์ประกอบของอะลูมิน่า (Al) 0.40% 
และสตรอนเชียม (Sr) 0.34% จากการตรวจสอบประกอบ
ทางเคมีของดินขาว จากการตรวจสอบองค์ประกอบทาง
เคมี ขอ ง ดินขาวลำปางมี เป็ นซิ ลิ กา  (Si) 18 .517% 
นอกจากน้ียังพบองค์ประกอบของธาตุอะลูมินา  (Al) 
3.231%โพแทสเซียม (K) 9.060% เหล็ก (Fe) 14.791% 
และ แมงกานีส (Mn) 0.354 % และองค์ประกอบทางเคมี
ของเฟลด์สปาร์มีเป็นซิลิกา (Si) 67.48% อะลูมินา (Al) 
0.10%โพแทสเซียม (K) 1.72% เหล็ก (Fe) 0.07% และ 
แมงกานีส 

4.2 การทดสอบสมบัติทางกายภาพ 
 1) ก ารไห ล ตัวของเคลื อบ ด้วยใช้ เทค นิค 
Inclined flow plane test โดยนำส่วนผสมตามรูปที่ 1 
ทดสอบโดยใช้แท่งสามเหลี่ยมสำหรับการทดสอบมีพ้ืนที่
ไหลเอียง 45 องศาระยะการไหล 10 เซนติเมตร ดังรูปที่ 
นำส่วนผสมของเคลือบแต่ละสูตรปริมาณส่วนผสมละ 10 
กรัม บรรจุในหลุมแล้วนำไปหลอมที่อุณหภูมิที่ 1250 
องศาเซลเซียส หลังจากน้ันวัดระยะทางการไหลตัว พบว่า
เคลือบในสูตรที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
29 30 31 มีการไหลตัวไม่ดี มีระยะการไหลตัวต่ำกว่า10 
เซนติเมตร ซึ่ งพบว่าสูตรเคลือบมีส่วนผสมของข้ีเถ้า
เปลือกหอยแครงมากกว่า 50% ในการเผาทั้งบรรยากาศ
ออกซิเดชั่นและรีดักชั่น ส่วนเคลือบสูตรที่ 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 มีผล
การไหลตัวที่ดี โดยมีการไหลตัวเป็นระยะเกินกว่า  10 
เซนติเมตร โดยมีข้ีเถ้าเปลือกหอยแครงเป็นส่วนผสมใน
ปริมาณต่ำกว่า 50% ในการเผาท้ังบรรยากาศออกซิเดชั่น
และรีดักชั่น 

ผงเคลือบ ระยะการไหลตัว 
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 2) การหลอมตัว จากการทดสอบการหลอมตัว
ของเคลือบแต่ละสูตรพบว่า เคลือบในสูตรที่ 1 2 3 4 5 6 
7 8 9 10 11 12 13 14 15  29 30 31 มีการหลอมตัวไม่
สมบูรณ์ สังเกตจากการที่เคลือบเป็นผงเเละหลุดร่อน ไม่
เกาะผิว ส่วนเคลือบสูตรที่ 16 17 18 19 20 21 22 23 
24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 มีการหลอมตัวที่
สมบูรณ์ สังเกตจากการที่เคลือบหลอมละลายเป็นเน้ือ

เดียวกัน ซึ่งพบว่าเคลือบที่หลอมตัวไม่สมบูรณ์มีปริมาณ
ข้ีเถ้าเปลือกหอยแคงสูงกว่า 50% และข้ีเถ้าเปลือก
หอยแครงในปริมาณต่ำกว่า 50% มีการหลอมตัวที่
สมบูรณ์ 
 3) ผลการทดสอบสีหลังการเผาที่อุณหภูมิ 1250 
องศาเซลเซียสในในบรรยากาศออกซิเดชั่นและรีดักชั่น 
แสดงในตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 1 องค์ประกอบทางเคมีของข้ีเถ้าเปลือกหอยแครง ดินขาวลำปางและเฟลด์สปาร์ 

สารประกอบ 
องค์ประกอบทางเคมี (%) 

Ti Na Al Si Ca Mg K Fe Mn Cr Sr 

ข้ีเถ้าเปลือก
หอยแครง 

- - 0.40 - 99.26 - - - - - 0.34 

ดินขาว 2.942 0.052 3.231 18.517 8.797 0.125 9.060 14.791 0.354 - - 

เฟล์ดสปาร์ - 8.54 0.10 67.48 2.10 0.69 1.72 0.07 - - - 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสหีลังการเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียสในในบรรยากาศออกซิเดชั่นและรีดักชั่น 

สูตรที ่
บรรยากาศออกซิเดชั่น (OF) บรรยากาศรีดักชั่น (RF) 

เน้ือผิว 
สีหลังการเผาที่อุณหภูมิ 
1250 องศาเซลเซียส 

เน้ือผิว 
สีหลังการเผาที่อุณหภูมิ 
1250 องศาเซลเซียส 

1 ผิวด้าน 
 

ผิวด้าน 
 

2 ผิวด้าน 
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25 ผิวมันวาว 
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28 ผิวมันวาว 
 

ผิวมันวาว 
 

29 ผิวด้าน 
 

ผิวด้าน 
 

30 ผิวด้าน 
 

ผิวด้าน 
 

31 ผิวด้าน 
 

ผิวด้าน 
 

32 ผิวมันวาว 
 

ผิวด้าน 
 

33 ผิวมันวาว 
 

ผิวมันวาว 
 

34 ผิวมันวาว 
 

ผิวมันวาว 
 

35 ผิวมันวาว 
 

ผิวมันวาว 
 

36 ผิวมันวาว 
 

ผิวมันวาว 
 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากการทดสอบคุณสมบัติทางกายภาพในด้าน
การหลอมละลาย การไหลตัวของน้ำเคลือบ  และสีที่
ปรากฏหลังเผาที่ อุณหภูมิ  1250 องศาเซลเซียส  ใน
บรรยากาศออกซิเดชั่นและรีดักชั่น โดยการคำนวนตาราง
สามเหลี่ยม Triaxial Blend จะมี 36 สูตร พบว่าสูตร
เคลือบที่มีปริมาณข้ีเถ้าเปลือกหอยแครงในปริมาณ 50% 
ข้ึนไป เคลือบมีการไหลตัวได้ไม่ดีและการหลอมตัวไม่
สมบูรณ์และเคลือบมีการหลุดร่อนและไม่เกาะผิวแท่ง
ทดสอบ เน่ืองจากข้ีเถ้าเปลือกหอยแครงมีปริมาณ
แคลเซียมออกไซด์ที่สูงถึง 99.26% และอยู่ในกลุ่มด่างซึ่ง
มีจุดการหลอมละลายในอุณหภูมิที่สูงกว่า 1250 องศา
เซลเซียส ทำให้เคลือบมีการไม่สุกตัว มีผลทำให้เคลือบมี
ผิวด้านกว่าปกติ ซึ่ งอาจต้องใช้สารตัวเติมอย่างอื่นใน
ปริมาณที่เหมาะสมเพ่ือให้เคลือบมีการหลอมละลายที่
สมบูรณ์ต่างจากการใช้ข้ีเถ้าเปลือกหอยแครงในปริมาณต่ำ
กว่า 50% ทำให้เคลือบมีการหลอมตัวที่ดีเคลือบมีความ
มันวาว เน่ืองจากข้ีเถ้าเปลือกหอยแครงที่มีปริมาณที่ต่ำ
และมีเฟลด์สปาร์ในประมาณที่เหมาะสมทำหน้าที่เป็นตัว

ลดจุด สรุปผลการทดสอบจากการใช้ ข้ี เถ้าเปลือก
หอยแครงร่วมกับ ดินขาว เฟลด์สปาร์ เป็นวัตถุดิบหลัก 
ทำการเผาที่อุณหภูมิ 1250 องศาเซลเซียสในบรรยากาศ
ออกเดชั่นและรีดักชั่น จากการทดสอบการหลอมละลาย 
การไหลตัวของน้ำเคลือบ และสีที่ปรากฏหลังเผา พบว่า
เคลือบในสูตรที่ 1 2 3 4 5 67 8 9 10 11 12 13 14 15 
29 30 31 มีการไหลตัวไม่ดี มีการหลอมตัวไม่สมบูรณ์ มี
การหลอมตัวไม่สมบูรณ์ เคลือบมีผิวด้าน มีคุณสมบัติไม่
เหมาะสมในการผลิตน้ำเคลือบเซรามิกและสูตรส่วนผสมที่
นำมาปรับปรุงคุณภาพให้เหมาะกับการน าไปใชใ้นการ
ผลิตอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ไดแ้ก่ สูตรที่ 16 17 18 19 
20 21 22 23 24 25 26 27 28 32 33 34 35 36 มีผล
การไหลตัวที่ดี มีการหลอมตัวที่สมบูรณ์ เคลือบมีความมัน
วาว วสีที่ปรากฎหลังการเผาที่อุณหภูมิ  1250 องศา
เซลเซียสในทั้งสองสูตรเคลือบในบรรยากาศรีดักชัน ได้แก่ 
สีเขียวอมฟ้า สีน้ำตาลเข้ม และในบรรยากาศออกซิเดชัน
ได้แก่ สีขาวขุ่นนวล สีฟ้าอ่อน ในการเผาบรรยากาศ
รีดักชันจะให้สีที่สวยงามกว่าบรรยากาศออกซิเดชันและ
จะมีโทนสีเขียวที่สวยงาม 
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บทคัดย่อ 

            การวิจัยน้ีมี  วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ประเพณีการแข่งขัน ว่าวควาย ประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เครื่องประดับ  อนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีแข่งว่าวควายจังหวัดสตูล โดยการเก็บ รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและ 
ประเมินความพึงพอใจผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคเครื่องประดับในงาน Bangkok gems & Jewelry fair จานวน 100 
คน เป็นการสุ่มแบบบังเอิญ ตามกรอบแนวคิดการวิจัยจากน้ันนำกลับมาสรุปผลที่ได้ ในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ีประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบสอบถาม เพ่ือใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จาก
การศึกษาพบว่า การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องประดับจากอัตลักษณ์ว่าวควายจังหวัดสตูล มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 

คือ ความคิดสร้างสรรค์ (�̅�  =4.4) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.64)  
คำสำคัญ:  ว่าวควาย, เครื่องประดับ 

 
Abstract 

This research aimed to study the identity, tradition, and the competition of buffalo kites applied 
in jewelry design, conservation, and dissemination of the tradition of kite racing in Satun province by 
collecting data from experts and assessing consumer satisfaction. The sample group was 100 consumers 
of jewelry at the Bangkok gems & Jewelry fair by using an incidental random according to the research 
framework. Then the results were brought to the form of quantitative data. The instruments used in this 
research consisted of interviews, assessments, and questionnaires for data collection. The research found 
that the study and creation of jewelry from buffalo kite identity, Satun province were at a high level of 

satisfaction especially the creativity (�̅� = 4.4) with standard deviation (S.D. = 0.64).    
Key word: buffalo kite, Jewelry               
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1. บทนำ 
การดำรงชีพท่ามกลางธรรมชาติอย่างพอเพียง

ทำให้สตูลเป็นอีกเมืองที่น่าเรียนรู้และค้นหา นอกจาก
ความงดงามของธรรมชาติแล้ว สตูลยังมีประเพณีที่
น่าสนใจอีกอย่างคือ งานว่าวประเพณี โดยมีความเป็นมา
ต้ังแต่ ปี 2519 ซึ่งได้จัดข้ึนที่สนามบินจังหวัดสตูล มีการ
เชิญนักแข่งว่าวทั้งในประเทศและต่างประเทศมาร่วมงาน
อย่างล้นหลาม  ทำให้ จั งห วัดส ตูล เป็นที่ รู้ จั กอ ย่าง
แพร่หลายมากข้ึน ว่าวควายเป็นหน่ึงชนิดว่าวที่ปรากฎอยู่
ในงานว่าวประเพณีซึ่งถือว่าเป็นเอกลักษณ์แห่งตำนาน
เมอืงสตูลที่อยู่คู่แดนใต้มายาวนานเป็นศิลปะงานประดิษฐ์
ทีส่ะท้อนแนวคิดการระลึกถึงคุณของควาย ด้วยที่ว่าผู้คน
ที่ประกอบอาชีพเป็นชาวนาต่างใช้ประโชน์จากแรงงาน
ควายตลอดฤดูกาลเก็บเกี่ยว เป็นรูปแบบกิจกรรมที่แสดง
ถึงภูมิปัญญาท้องถ่ิน บ่งบอกถึงวิถีชีวิตที่เป็นความสัมพันธ์
ระหว่างคนกับควาย เป็นรูปแบบงานศิลปะประดิษฐ์ที่
ผสมผสานระหว่างรูปแบบว่าวจุฬา กับว่าววงเดือน และ
รูปลักษณ์ของควาย[1] แต่ในปัจจุบันผู้คนกลับมีความ
สนใจในกิจกรรมน้ีน้อยลงอย่างมาก ตามการเปลี่ยนแปลง
ของสภาพสังคมที่ใส่ใจกับเทคโนโลยีเป็นสำคัญ 

จากการศึกษาความเป็นมาและรูปแบบของ
กีฬาประเพณีว่าวควาย เกิดเป็นความสนใจ ชื่นชอบ และ
อยากอนุรักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีของไทยน้ีไว้ ซึ่ง
พบว่าอัตลักษณ์ของว่าวควายสามารถถ่ายทอดสู่งาน
เครื่องประดับได้ด้วยการออกแบบและสร้างสรรค์ชิ้นงานที่
สะท้อนถึงสูนทรียแห่งการสร้างสรรค์ตามแบบภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน ในด้านรูปทรงของว่าวควาย สีสันและพ้ืนผิวทาง
กายภาพของควายจริงในธรรมชาติ รวมถึงความงดงาม
ของประเพณีประจำภาคที่แฝงด้วยคติธรรม แนวคิด และ
วิถีชีวิต อีกทั้งยังเป็นการอนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณี
แ ข่ ง ว่ าวค วายจั ง ห วัด ส ตูล ผ่ านท า งรู ป แบ บ งาน
เครื่องประดับอีกด้วย 
 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
      1. เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ของประเพณีกีฬาว่าวควาย
ของจังหวัดสตูล   

      2. เพ่ือการออกแบบเครื่องประดับจากประเพณีกีฬา
ว่าวควาย 
      3. เพ่ืออนุรักษ์ และเผยแพร่ประเพณีแข่งว่าวควาย
จังหวัดสตูลในรูปแบบงานเครื่องประดับ 
 
2. แนวคิดและทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 
    2.1 หลักการออกแบบเคร่ืองประดับ  
         การออกแบบ คือ กระบวนการทำงานอย่าง
สร้างสรรค์ของมนุษ ย์โดยมีทั ศนธาตุและหลักทาง
ทัศนศิลป์เป็นองค์ประกอบ ใช้หลักการจัดองค์ประกอบ
เป็นแนวทางในการจัดวางรูปแบบอย่างมีจุดมุ่งหมาย ทำ
ให้เกิดรูปแบบใหม่ๆ ในการทำงานจะต้องคำนึงถึงการจัด
วางองค์ประกอบต่างๆ ให้มีความงามสัมพันธ์กับประโยชน์
ใช้สอยทางด้านวัสดุและการผลิตผลงาน [2] หลักการ
ออกแบบเครื่องประดับได้แก่ ความเป็นเอกภาพ มี 2 แบบ 
คือ Static Unity การจัดกลุ่มของ Form และ Shape ที่
แข็งแรง ทรงพลัง แน่นอน Dynamic Unity มีลักษณะ
อ่อน เคลื่อนไหว  ความสมดุล (Balance) แบ่งออกเป็น 
สมดุลแบบทั้ง 2 ข้างเหมือนกัน (Symmetrical Balance) 
ทั้งซ้ายขวาเหมือนกันการสมดุลแบบน้ีจะทำให้ดูมั่นคง
หนักแน่น ยุติธรรม  สมดุลแบบทั้ง 2 ข้างไม่เหมือนกัน 
(Asymmetrical Balance) ทั้งด้านซ้ายและขวา แต่มองดู
แล้วเท่ ากันด้วยน้ำหนักทางสายตา ความกลมกลืน 
(Harmony) การจัดองค์ประกอบให้ใกล้ เคียงกันหรือ
คล้ายกันทำให้เกิดความนุ่มนวลกลมกลืนกันมี 3 แบบ คือ 
กลมกลืนในด้านประโยชน์ใช้สอย เช่นทำให้ เป็นชุด
เดียวกัน กลมกลืนในความหมาย เช่น การออกแบบ
เครื่องหมายการค้า  และกลมกลืนในองค์ประกอบ ได้แก่ 
กลมกลืนด้วยเส้น ทิศทาง รูปร่างรูปทรง วัสดุ พ้ืนผิว สี 
ขนาด สัดส่วน และน้ำหนัก  
          ในทางปฏิบัติการถ่ายทอดหรือสื่อสารข้ึนอยู่กับ
เน้ือหาสาระของงานออกแบบและผลสืบเน่ืองของงาน
ออกแบบ น้ันคือ  การแทนตัว(representation) เมื่ อ
รูปร่างสืบโยงมาจากวัตถุธรรมชาติหรือวัตถุที่มนุษย์สร้าง 
รูปร่างน้ันย่อมเป็นเสมือนการแทนตัวสิ่งต่าง  ๆ  เหล่าน้ัน  
อาจจะเป็นตัวแทนในลักษณะเหมือนจริง สัญลักษณ์ หรือ
ในเชิงนามธรรมก็ได้ ความหมาย (meaning)  ความหมาย
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ในงานออกแบบจะเกิดข้ึน เมื่องานออกแบบน้ันมีสภาพ
เป็นตัวส่งสารหรือสาระต่างๆ สารประโยชน์ (function)  
ประโยช น์ใช้สอยจะเกิ ด ข้ึนในงานศิลปะ  เมื่ องาน
ออกแบบน้ันตอบสนองเป้าหมายทางสารประโยชน์อย่าง
ใดอย่างหน่ึง ระดับในการออกแบบ แบ่งออกเป็น  3 
ระดับ คือ การลอกเลียนแบบ เป็นการพยายามถ่ายทอด
รูปแบบให้เหมือนกับรูปแบบเค้าต้นฉบับที่เคยสัมผัสรับรู้
มา การดัดแปลงแบบ  เป็นรูปแบบงานที่อาศัยจินตนาการ
เป็นตัวดำเนินการตัดทอนรือเพ่ิมให้รูปแบบผิดแปลกไป
จากเดิม  ซึ่งจินตนาการน้ีเกิดจากการนำเอารูปแบบต่างๆ 
ที่เคยรับรู้มารวมเข้าด้วยกัน  การคิดสร้างสรรค์รูปแบบ  
เป็นรูปแบบแนวคิดที่ตากต่างไปจาก 2 แนวคิดแรก  แต่
อาศัยประสบการณ์ทั้งสองเป็นแนวคิดพ้ืนฐาน มาสร้าง
จินตนาการในรูปแบบใหม่แตกต่างไปจากรูปแบบเค้าเดิม
เป็นการออกแบบตามความรู้สึกหรือความต้องการของ
ผู้ออกแบบเอง 

ต่างหู เป็นเครื่องประดับที่เน้นให้ใบหน้าสวยงาม 
รูปทรงที่ใช้ในการออกแบบมีทั้ง เรขาคณิต ธรรมชาติ และ
รูปทรงอิสระ วัสดุที่นำมาใช้ เช่น หิน หรือโลหะ ควรมี
น้ำหนักเบาการนำไปใช้ควรดูเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย
ประกอบการตัดสินใจ สร้อยคอสำหรับการออกแบบนัก
ออกแบบมักจะคำนึงถึงความสัมพันธ์ของสร้อยคอและจี้ที่
ห้อยแขวนลงมา  ความสวยงามเป็นจุดเน้นอันดับแรกและ
การใช้สอยเป็นอันดับรองรองลงมา  คือคำนึงถึงความ
สะดวกสบายเวลาสวมใส่เป็นสำคัญ 
     2.2 การขึ้นต้นแบบแว็กซ์ด้วยมือ  

  แม้ว่าในปัจจุบันจะมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ใน
การทำต้นแบบเครื่องประดับ แต่ในงานที่ต้องการความ
ละเอียดสูง และประณีตอย่างมาก ต้องใช้ฝีมือของช่างผู้
ชำนาญในการแกะแว็กซ์ [3] การแกะแว็กซ์ ต้นแบบ
เค รื่อ งประ ดับ  เป็ นกระบวนการห น่ึ งในการผลิ ต
เครื่องประดับเชิงอุตสาหกรรมแบบหล่อ เพ่ิมความสะดวก
และรวดเร็วย่ิงข้ึน ลดต้นทุนในการผลิตเครื่องประดับ 
ชนิดของแว็กซ์ที่นิยมนำมาแกะต้นแบบเครื่องประดับ คือ 
แว็กซ์สีเขียว มีเน้ือแข็ง แต่เปราะ สามารถขัดแต่งพ้ืนผิว
ด้วยกระดาษทราย และตะไบ 

 

    2.3 กระบวนการหล่อเคร่ืองประดับ  
  การหล่อโลหะ คือ การทำให้โลหะเปลี่ยนสถานะ

จากของแข็งเปลี่ยนเป็นของเหลว แล้วเทลงในแม่พิมพ์
ปล่อยให้โลหะเย็นตัว และคืนสภาพเป็นของแข็ง แล้วได้
รูปทรงตามโพรงแบบ  กรรมวิธีในการหล่อเครื่องประดับ
แบ่งออกได้เป็น 2 วิธี คือ การหล่อโดยใช้แรงเหว่ียงหนี
ศูน ย์กลาง (Centrifugal Casting Process)  และการ
หล่อเครื่องประดับโดยใช้ระบบสุญญากาศ (Vacuum 
Process)  ซึ่งการหล่อโลหะแบบใช้ระบบสุญญากาศน้ี
ช่วยให้การหล่อมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
     2.4 การประดับอัญมณี (Stone Setting) 

การประดับอัญมณี มี 8 แบบที่ได้รับความนิยม 
คือ การฝังหนามเตย การฝังหุ้ม การฝังสอด การฝังจิกไข่
ปลา การฝังเหยียบหน้า การฝังหนีบ การฝังไร้หนาม และ
การหล่อพร้อมฝัง 
    2.5 การรมดำเงิน (Silver Oxidizing )  

 เป็นกรรมวิธีเปลี่ยนสีพ้ืนผิวชิ้นงานให้กลายเป็นสี
ดำ ซึ่งมักจะนิยมใช้กับวัสดุเงิน ที่เรียกว่า เงินรมดำ โดย
การนำสารเคมีที่ทำปฏิกิริยากับเน้ือโลหะในลักษณะ 
Oxidize ที่ เกิดจากการรวมตัวกับออกซิเจนในอากาศ
เกิดปฏิกิริยาออกซิเดชั่น  
    2.6 การลงยาสี 

 เป็นวิธีหน่ึงซึ่งได้รับความนิยมสูงสุดในการเพ่ิม
สีสันให้กับงานออกแบบเครื่องประดับ และได้รับการ
ยกระดับจากการเป็นเพียงเทคนิคตกแต่งมาเป็นเคลือบ
เพ่ือปกป้องพ้ืนผิวและช่วยเพ่ิมมิติใหม่ให้เครื่องประดับ
ทองและเงิน [4] 

 
3.วิธีดำเนินการวิจัย  
         ในการดำเนินงานวิจัย  โดยผู้วิจัยได้ศึกษาค้นคว้า
ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้สอดคล้องตาม
วัตถุประสงค์ ดังน้ี 
       3.1 ศึกษาเอกลักษณ์ของประเพณีกีฬาว่าวควายของ
จังหวัดสตูล โดยการค้นคว้าจากเอกสารหนังสือ และ
ฐานข้อมูลแหล่งต่างๆ ถึงประวัติความเป็นมา วิถีชีวิต 
แนวคิด และวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน ใช้เครื่องมือการสังเกต 
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สัมภาษณ์  จากผู้มีความรู้และประสบการณ์ ด้านการ
ประดิษฐ์และแข่งขันกีฬาว่าวควาย 
       3.2 การออกแบบเครื่องประดับจากประเพณีกีฬา

ว่าวควาย โดยใชท้ฤษฎีการออกแบบเครื่องประดับด้าน
การแทน ตัวที่ มี ว่าวเป็ น ตัวแทนของควาย  การสื่ อ
ความหมายที่สื่อถึงการระลึกนึกถึงบุญคุณควาย และ
สารประโยชน์ในฐานะเครื่องประดับสวมใส่  ใช้ทฤษฎี
ระดับการออกแบบ คือการดัดแปลงแบบ โดยนำรูปแบบ
ว่าวควายตัดลดทอน แต่เพ่ิมความเป็นเครื่องประดับมาก
ข้ึนโดยอาศัยจินตนาการเป็นหลักสำคัญในการออกแบบ
ส่วนการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบเครื่องประดับ 
ทำการประเมินโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบและการ
ผลิตเครื่องประดับ จานวน 3 ท่าน 
      3.3 การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อ
เครื่องประดับในแง่ของ ความสวยงาม ความคิดสร้างสรรค์ 
การอนุรักษ์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม 
           3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ ผู้บริโภคเครื่องประดับในงาน Bangkok 
gems & Jewelry fair ก ลุ่ ม ตั วอ ย่ าง  คื อ  ผู้ บ ริ โภ ค
เครื่องประดับในงาน  Bangkok gems & Jewelry fair 
จานวน 100 คน โดยใช้ เครื่องมือแบบสอบถาม เป็นการ
สุ่มแบบบังเอิญ  
           3.3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย  
ตัวแปรต้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจากอัตลักษณ์
ว่าวควาย วัสดุ และกรรมวิธีการผลิตเครื่องประดับ  
ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพ่ึงพอใจผู้บริโภค  ผลิตภัณฑ์
เครื่องประดับ  
    3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  
        ใน ก าร วิ จั ย ค รั้ ง น้ี ผู้ วิ จั ย น ำ ข้ อ มู ล ที่ ไ ด้ จ า ก
แบบสอบถาม มาวิเคราะห์ โดยหาค่าเฉลี่ย (Mean) และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 
โดยแบ่งเกณฑ์ในการแปล ความหมายของค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
       4.51 – 5.00 หมายถึง มากท่ีสุด  
       3.51 – 4.50 หมายถึง มาก  
       2.51 – 3.50 หมายถึง ปานกลาง  
       1.51 – 2.50 หมายถึง น้อย  
       1.00 – 1.50 หมายถึง น้อยที่สุด 

4. ผลการวิจัย  
        งานวิจัย ในหั วข้อการศึ กษาและสร้างสรรค์
เครื่องประดับจากอัตลักษณ์ว่าวควายจังหวัดสตูล ผู้วิจัยได้ 
ดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาให้สอดคล้อง 
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กาหนดไว้ ดังน้ี 
       4.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาอัตลักษณ์
ว่าวควายจังหวัดสตูล พบว่า ว่าวควายเป็นรูปบบว่าวชนิด
ห น่ึงที่ ป รากฎอยู่ ในงานว่าวประ เพณี ซึ่ ง ถือ ว่าเป็ น
เอกลักษณ์แห่งตำนานเมืองสตูล เป็นศิลปะงานประดิษฐ์ที่
เกิดจากวิถีชีวิตที่มีความสัมพันธ์ระหว่างชาวนากับควาย
สะท้อนแนวคิดการระลึกถึงคุณของควาย แสดงถึงภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน ว่าวควายเป็นว่าวขนาดใหญ่ มีรูปร่างคล้าย
ว่างวงเดือนในส่วนหัว และในส่วนท้ายจะมีลักษณะเป็นรูป
หัวควายห้อยลง เป็นว่าวประเภทมีเสียง สีลาดุดัน  
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 ว่าวควาย 
สืบค้น 18  ธันวาคม 2562,  จาก http:// wowprapae 
neesatun.blogspot.com/2017/02/2519-34-
37.html 
 
       4.2 ผลการออกแบบเครื่องประดับจากประเพณีกีฬา
ว่าวควาย ในการออกแบบครั้งน้ีผู้วิจัยได้ใช้รูปแบบว่าว
ควายทั้งรูปร่างรูปทรง ลวดลาย รวมถึงรูปลักษณ์ทาง
กายภาพของควายในธรรมชาติเป็นข้อมูลพ้ืนฐาน ข้ันตอน
การสร้างสรรค์ชิ้นงาน ทั้งสร้อยคอและต่างหูเป็นการ
ข้ึนต้นแบบแว็กซ์ ด้วยมือ เพ่ือการประหยัดเวลาและ
งบประมาณ และสามารถทดลองทาบกับร่างกายได้ทันที
เมื่อข้ึนต้นรูปแบบชิ้นงานแล้วเสร็จ ซึ่งง่ายต่อการแก้ไข
ชิ้นงาน 

http://wowprapaeneesatun.blogspot.com/2017/02/2519-34-37.html
http://wowprapaeneesatun.blogspot.com/2017/02/2519-34-37.html
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 จากการประเมินพบว่าผู้เชี่ยวชาญมีความคิดเห็น
สอดคล้องกันว่า ด้านความสวยงามมีระดับความพึงพอใจ

ที่มาก (X̅  =4.4) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  (S.D = 
0.54)  ด้านความคิดสร้างสรรค์มีระดับความพึงพอใจที่

มาก (X̅  =4.6) ค่ าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  (S.D = 
0.54)ด้านการอนุรักษณและเผยแพร่มีระดับความพึงพอใจ

ที่มาก (X̅  =4.2) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่  (S.D = 
0.44) 
       สรุปผลการวิเคราะห์ความพึงพอใจกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบเครื่องประดับชุดน้ี มีความพึงพอใจใน

ระดับมาก (X̅  =4.4) ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานที่ (S.D = 
0.51) 

 
 

รูปที่ 2 แบบสเกตช์บนกระดาษสีดำ 
 

 
 
 
 

รูปที่ 3 (ก)การตะไบแต่งรูปทรง (ข)การหยอดไข่ปลา 
 
 

 
 
 
 
 
 

รูปที่ 4 (ก)การหล่อตัวเรือน  (ข)ชิ้นงานโลหะหล่อ 

 
 
 
 
 

รูปที่ 5 (ก)การฝังพลอยบนต่างหู (ข)การฝังพลอยบนจี้ 
 
 

 
 
 

                       รูปที่ 6 การรมดำ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 7 ชิ้นงานเสร็จสมบูรณ ์
 

      4.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจ 
ผู้บริโภคเครื่องประดับจากจากอัตลักษณ์ว่าวควายจังหวัด
สตูล ประเมินโดยผู้บริโภคเครื่องประดับในงาน Bangkok 
gems & Jewelry fair จานวน 100 คน พบว่า ด้านความ

สวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมาก (X̅  = 4.4) ส่วนค่า
เบี่ ย ง เบ น ม าต ร ฐาน  (S.D.= 0.54)  ด้ าน ค วาม คิ ด

สร้างสรรค์ มีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด ( X̅ = 4.6) 
ส่วนค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.=0.54) ด้านการอนุ

รักษณ์และเผยแพร่ มีความพึงพอใจในระดับมาก (X̅  = 
4.2) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.83)  
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       สรุปผลการวิเคราะหค์วามพึงพอใจกลุ่มผู้บรโิภคที่มี

ต่อเครื่องประดับชุดน้ีอยู่ในระดับความพึงพอใจที่มาก (X̅  
= 4.4) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D. = 0.64) 

 
5. อภิปลายและสรุปผลการวิจัย 
        การศึกษาและสร้างสรรค์เครื่องประดับจากอัต
ลักษณ์ ว่าวควายจังหวัดสตูล เพ่ือประยุกต์ใช้ ในการ
ออกแบบเครื่องประดับ อนุรักษ์และเผยแพร่ประเพณีแข่ง
ว่าวควายจังหวัดสตูล โดยเริ่มจากการศึกษาประวัติความ
เป็นมาและอัตลักษณ์ของว่าวควาย ศึกษาทฤษฎีการ
ออกแบบในการทำเครื่องประดับ ออกแบบและสร้างสรรค์
ผลงานเครื่องประดับด้วยการข้ึนต้นแบบแว็กซ์ หล่อ 
ประดับอัญมณี  ลงยาสี และการลมดำ เพ่ือได้ชิ้นงานที่
สะท้อนถึงอัตลักษณ์ว่าวควายจังหวัดสตูล บ่งบอกถึงวิถี
ชีวิต ประเพณีวัฒนธรรมท้องถ่ิน ผลการวิเคราะห์แบบ
ประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคที่มีต่อชุดเครื่องประดับ
จากอัตลักษณ์ว่าวควายจังหวัดสตูล ประเมินโดยผู้บริโภค
เครื่องประดับในงาน Bangkok gems & Jewelry fair 
จำนวน 100 คน ด้วยระบบการสุ่มตัวอย่าง เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านแล้วพบว่า ด้านความสวยงาม มีความพึง
พอใจในระดับมาก ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความพึง
พอใจในระดับมากที่สุด ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึง
พอใจในระดับมาก  
       กล่าวโดยสรุปคือ ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง
ผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องประดับชุดน้ี อยู่ในระดับความพึง
พอใจมาก  
 
ข้อเสนอแนะ 

 การจำกัดขอบเขตของการออกแบบผลงาน ทำให้
ได้ผลงานในแบบซ้ำเดิม ควรเปิดกว้างในด้านการออกแบบ
จึงจะได้ผลงานที่ทันสมัย  ซึ่งอนาคตอาจต่อยอดเป็น
เครื่องประดับ เทียมหรือcostume jewelry เพ่ือเพ่ิม
ช่องทางที่หลากหลายในการจำหน่ายให้แก่กลุ่มผู้บริโภค 
โดยการปรับเปลี่ยนขนาดและรูปแบบให้มีความแปลกใหม่ 

 
 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
การจัดทำงานวิจัยฉบับ น้ีสำเร็จลุ ล่วง ด้วยดี  

เน่ืองจากได้รับความช่วยเหลืออย่างดีจากผู้ทรงคุณวุฒิ ที่
ได้กรุณาให้ค ำแนะนำและข้อคิดเห็นต่างๆ อันเป็น
ประโยชน์ต่อการวิจัยมาโดยตลอด ขอขอบพระคุณมานะ
โอกาสน้ี 

 
7. เอกสารอา้งอิง 
สุวิมล หอประยูร. (2544). ศึกษาว่าวควายในจังหวัดสตูล      
         (วิทยานิพนธ์ปริญญามหาบัณฑิต). สงขลา:  
         มหาวิทยาลัยทักษิณ   
วัฒนะ จูฑะวิภาต. (2545).  การออกแบบเครื่องประดับ.  
         กรุงเทพฯ: สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์. 
จักรกฤษณ์ ย้ิมแฉ่ง. (2557).  การวิจัยและพัฒนาการเพ่ือ 
         ผลิตตัวเรือน. คณะวิศวกรรมศาสตร์.    
         มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 
เพจ เรซิ่น เอสเจลำสาลี. (2561). การลงยาสี. สืบค้น 6   
         มีนาคม 2563,  จาก:https:// 
         resinsjthailand.com 
 
 
 
 
 
 
 
 



475 
 

 

การศึกษาและออกแบบชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้น 
Study and Design of Multi-Purpose Exercise Sets for Beginners 

 
ปกรณ์ ลวกุล1 และ กิตณรงค์ ทิอ้าย2 

Pakorn Lawakul and Kitnarong Thiai 
 

1อาจารย์ สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
2 นักศึกษา สาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศลิปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ตาก 
1 Department of Industrial Design, Faculty of Art and Architecture,  

Rajamangala University of Technology Lanna,  
41/1 Mu.7 Tumbon Mai-ngam, Amphur Mouang, Tak Province 63000, Thailand.  

Tel . 0819737213 E-mail : pakornla@gmail.com 
2 Department of Industrial Design, Faculty of Art and Architecture,  

Rajamangala University of Technology Lanna,  
41/1 Mu.7 Tumbon Mai-ngam, Amphur Mouang, Tak Province 63000, Thailand. Tel. 0800713489  

E-mail : kitnarong0861@gmail.com 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและออกแบบชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้น และเพ่ือสำรวจ

ความพึงพอใจชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้น กลุ่มตัวอย่างเป็นประชาชนทั่วไปในเขตตำบลระแหง อำเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก จำนวน 48 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วยแบบสอบถามความต้องการของผู้บริโภค และ
แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้บริโภค นำมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการสำรวจ

ความพึงพอใจ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังน้ี ด้านรูปทรง มีความพึงพอใจในระดับมาก (X= 4.10) 

ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดับมาก (X= 3.99) และ ด้านความสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมาก (X= 
4.17) 
 
คำสำคัญ: อเนกประสงค์ ออกกำลังกาย ความพึงพอใจ 
 

Abstract 

   The objectives of this research were to study and design the multi-purpose exercise set for 
beginners and to survey the satisfaction of the multi-purpose exercise set for beginners. The samples 
were 48 general people in Rahaeng district, Muang Tak District, Tak Province. The research instruments 
consisted of a consumer demand questionnaire and a consumer satisfaction questionnaire. The data were 
analyzed to find percentage, mean, and standard deviation. The results of the satisfaction survey revealed 
that the sample groups were satisfied in the following aspects: The shape and the satisfaction were at a 
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high level (X=4.08) Usability There was a high level of satisfaction (X=3.99) and high level of satisfaction in 

beauty (X=4.17) 
 
Keywords: Multi-Purpose Exercise Satisfaction 

1. บทนำ 
       ปัจจุบันการออกกำลังกายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความ
นิยม และมีหลากหลายรูปแบบ การออกกำลังกายอย่าง
สม่ำเสมอก่อให้เกิดผลดีต่อสุขภาพ ซึ่งจะช่วยจัดระเบียบ
ร่างกายและควบคุมอารมณ์ ได้ เป็นอย่างดี  รวมทั้ ง
เสริมสร้างสมรรถภาพร่างกายด้านต่างๆ ได้แก่ ความ
ทนทาน ความแข็งแรง การทรงตัว และความยืดหยุ่น การ
ออกกำลังกายให้ครบทุกรูปแบบจะช่วยเสริมสร้าง
สมรรถภาพร่างกายทุกด้านให้ดีข้ึน การออกกำลังกายแบ่ง
ออกเป็น 4 ประเภทหลัก ได้แก่ การออกกำลังกายแบบแอ
โรบิก การออกกำลังกายฝึกกล้ามเน้ือ การยืดกล้ามเน้ือ 
และการออกกำลังกายเสริมการทรงตัว ส่วนใหญ่คนในวัย
ทำงานจะไม่ค่อยมีเวลาการออกกำลังกายที่ยังไม่ดึงดูด ทั้ง
ในแง่ของวิธีการออกกำลังกายที่ยังไม่หลากหลายและใน
แง่ของเวลา เมื่อก่อนกลุ่มคนในฟิตเนสจะเป็นคนในวัย
ทำงานที่มีกำลังซื้อสูง และเป็นกลุ่มคนที่มีพฤติกรรมรักษา
สุขภาพหรือต้องการสร้างกล้ามเน้ือเป็นทุนเดิมอยู่แล้ว 
โดยวิธีการออกกำลังกายจะเป็นการยกลูกน้ำหนักร่วมกับ
การว่ิงบนสายพาน ซึ่งลูกค้ากลุ่มดังกล่าวเลือกจะใช้เวลา
อยู่ในฟิตเนส ประมาณ 1-2 ชั่วโมงต่อครั้ง จึงเป็นปัญหาที่
คนส่วนใหญ่ในอดีตจะไม่นิยมเข้าฟิตเนส เน่ืองจากใช้เวลา
ค่อนข้างมาก โดยจากผลสำรวจของสำนักงานสถิติ
แห่งชาติพบว่าเหตุผลที่คนไทยส่วนใหญ่ไม่ออกกำลังกาย
คือไม่มีเวลา และเขินอาย (ปณิธาน ประดับพงษา. 2553) 
       การสร้างมูลค่าเพ่ิมจากความคิดสร้างสรรค์ซึ่ ง
ส่งผ่านในรูปแบบของการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอก
หรือการพัฒนาประโยชน์การใช้งานโดยมีแหล่งของ
วัฒนธรรม หรือเทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นพ้ืนฐานในการ
สร้างสรรค์สินค้าผ่านทางความสามารถของมนุษย์เป็นแนว
ทางการพัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในเชิงสร้างสรรค์
ที่ สามารถตอบโจทย์กระแสการเปลี่ ยนแปลงของ
พฤติกรรมการบริโภคของประชากรโลก ทิศทางของ

อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในอนาคตจะออกแบบเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการในด้าน ต่างๆได้แก่ เฟอร์นิเจอร์
เ พ่ื อ สิ่ ง แ ว ด ล้ อ ม  (Eco-Furniture) เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์
อเนกประสงค์ (Multifunction Furniture) เฟอร์นิเจอร์
ผ สมผ ส าน วัฒ นธรรม  (Cultural-mixed Furniture) 
เฟอร์นิ เจอร์ เน้นประโยช น์ ใช้ สอย (Functionalism 
Furniture) และเฟอร์นิเจอร์เพ่ือสุขภาพ (Furniture for 
Health) (ไลคอน. 2555)   
       การออกแบบผลิตภัณ ฑ์ เฟอร์นิ เจอร์ที่มุ่ ง เน้น
ประโยชน์ใช้สอย (Functionalism Furniture) เป็นงาน
ออกแบบสร้างสรรค์ (Creative Design) ที่จะช่วยสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่างน่าสนใจ ผู้วิจัยจึงสนใจ
ที่จะออกแบบชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์สำหรับผู้
เริ่มต้น สำหรับคนวัยทำงานในปัจจุบันในวัยทำงานที่
อาจจะไม่ ค่ อ ยมี เวล าการออกกำลั งก าย  เพ่ื อ ให้
ประหยัดเวลาการเดินทางไปฟิตเนส อีกทั้งยังสามารถพับ
เก็บได้สะดวกเพ่ือประหยัดพ้ืนที่  และสามารถหิ้ วใส่
รถยนตร์เพ่ือการขนย้ายได้อย่างสะดวก โดยวัตถุประสงค์
และเป้าหมายของการวิจัยเพ่ือศึกษาและออกแบบชุดออก
กำลังกายอเนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้น และเพ่ือสำรวจ
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่ที ต่อชุดออกกำลังกาย
อเนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้น 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
       ห ลั กก ารออ กแบ บ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์  (Principles of 
Product Design) (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ : 2551) 
       1) การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
       2) การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการ
ผลิต 
       3) การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของ
ผู้บริโภค 
       4) การออกแบบที่มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 
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       ปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Factors) 
(พรทิพย์ เรืองธรรม : 2551) 
       1) หน้าท่ีใช้สอย (Function) 
       2) ค วาม ส วยงาม น่ า ใช้  (Aesthetics or sales 
appeal) 
       3) ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) 
       4) ความปลอดภัย (Safety) 
       5) ความแข็งแรง (Construction) 
       6) ราคา (Cost) 
       7) วัสดุ (Materials) 
       8) กรรมวิธีการผลิต (Production) 
       9) ก า ร บ ำ รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม 
(Maintenance) 
       10) การขนส่ง (Transportation) 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
       ผู้วิจัยกำหนดข้ันตอนของการดำเนินการวิจัยดังน้ี 
       3.1 ขอบเขตของการวิจัย 

1) ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับการออกกำลังกาย  
2) ศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการใช้เครื่อง

ออกกำลังกาย 
3 ) ศึ ก ษ า ข้ อ มู ล เกี่ ย ว ชุ ด อ อ ก ก ำลั งก าย

อเนกประสงค์  
4) ศึกษาข้อมูลเก่ียวกับกล้ามเน้ือ 
5) ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับทฤษฎีการออกกำลัง

กาย  

6) ศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์เดิม  
7) ศึกษาขนาดสัดส่วนของมนุษย์ 

  
8) ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธีการผลิต

  
9) ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

      3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร คือ ผู้ที่มาออกกำลังกาย ณ Luck Gym 
Tak ในเขตตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 
       กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้ที่มาออกกำลังกาย ณ Luck 
Gym Tak ในเขตตำบลระแหง อำเภอเมืองตาก จังหวัด

ตาก โดยใช้ วิธีสุ่ม ตัวอย่างแบบง่าย จำนวน 48 คน
เพ่ือที่จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
       1) แบบสอบถามก่อนการดำเนินการ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสำรวจความต้องการของผู้บริโภค โดยการสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์สำหรับผู้
เริ่มต้น โดยสอบถามข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
พฤติกรรมในการออกกำลังกาย และความต้องการทั่วไป
เก่ียวกับชุดออกกำลังกาย 
       2) แบบสอบถามหลั งการดำเนินโครงการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคและ
สอบถาม ข้อ เสนอแนะเกี่ ยวกั บ ชุ ดออกกำลั งกาย
อเนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้น โดยสอบถามความพึงพอใจ
ในด้านรูปทรง ด้านประโยชน์ใช้สอย และด้านความ
สวยงาม 
       3.4 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบ่งข้อมูลตามลักษณะของแหล่งข้อมูลได้ 2 วิธี คือ 
       1) การศึกษาข้อมูลภาคปฐมภูมิ  ผู้ วิจัยขอความ
ร่วมมือจาก Luck Gym Tak ในเขตตำบลระแหง อำเภอ
เมืองตาก จังหวัดตาก เพ่ือขออนุญาตในการเข้าไปเก็บ
ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม เก่ียวกับพฤติกรรมใน
การออกกำลังกาย และความต้องการทั่วไปเกี่ยวกับชุด
ออกกำลังกายอเนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้น 
       2) การศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลภาค
เอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์
สำหรับผู้เริ่มต้น รวมทั้งเอกสารและงานโครงการต่างๆที่
เก่ียวข้อง นำมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการออกแบบ และการอภิปรายผลการวิจัย 
       3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล โดยทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปน้ี 
          1) การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิม เพ่ือศึกษาชนิด
ของวัสดุโครงสร้างผลิตภัณฑ์เดิมที่จะนำมาใช้ในการ
ออกแบบที่มีรูปแบบแตกต่างกัน จำนวน 30 รูปแบบ 
นำมาวิเคราะห์หาชนิดของวัสดุโครงสร้าง และสีของ
ผลิตภัณฑ์เดิม พบว่าวัสดุโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เดิมน้ัน
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ส่วนใหญ่เป็นวัสดุประเภทเหล็ก รองลงมาเป็นอลูมิเนียม
และเป็นสแตนเลสตามลำดับ สีของผลิตภัณฑ์เดิมน้ันส่วน
ใหญ่จะเป็นโทนสี เข้ม  รองลงมาเป็นสีขาวและเทา
ตามลำดับ ด้านพฤติกรรมการใช้งาน พบว่า การใช้งาน

ของแต่ละบุคคลน้ันมีการใช้งานที่หลากหลายรูปแบบ
แตกต่างกันไป 
 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์วัสดุโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เดิม 
 

 
ที ่

 
คุณสมบัติ 

 

น้ำหนัก 
ความสำคัญ 

ชนิดของวัสดุ 

เหล็ก สแตนเลส อลูมิเนียม 

1 การใช้งานที่หลากหลาย 5 5 4 4 
2 สะดวกต่อการขนย้าย 4 4 5 5 

3 น้ำหนักเบา 4 4 5 5 

4 เหมาะสมกับพ้ืนที่ใช้งาน 5 5 4 4 
5 ความแข็งแรงทนทาน 5 5 3 3 

6 สะดวกต่อการบำรุงรักษา 4 4 5 4 

7 อายุการใช้งานที่ยาวนาน 4 5 4 3 
8 งบประมาณไม่สูง 4 5 4 4 

รวม 4.62 4.25 4.00 

 
จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์วัสดุโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เดิม พบว่า วัสดุที่เหมาะสมที่สุด คือ เหล็ก มีค่าเฉลี่ย 4.62 รองลงมา 
คือ สแตนเลส มีค่าเฉลี่ย 4.25 และอลูมิเนียม มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลำดับ 
 
          2) การ วิเค ราะห์ รู ปทรง  ผู้ วิ จั ยดำเนินการ
ออกแบบรูปทรงของชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์ โดย
ได้แรงบันดาลใจมาจากท่าทางการออกกำลังกายในการ
บริหารร่างกายส่วนต่างๆ จำนวน 3 รูปทรง ดังน้ี 
             1) รูปทรงกล้ามแขน เป็นรูปแบบการออกแบบ
ที่ได้แนวคิดมาจากกล้ามแขน ที่แสดงถึงความแข็งแรงที่
ได้มาจากการออกกำลังกาย 
 
 

 

 
 

รูปที่ 1 รูปทรงกล้ามแขน 
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รูปที่ 2 การพัฒนาแบบร่างข้ันต้นของรูปทรงแบบที่ 1 
 

 
 

รูปที่ 3 การพัฒนารูปทรงแบบที่ 1 ข้ึนเป็นชิ้นงาน 
 

2) รูปทรงท่าซิทอัพ เป็นรูปทรงของการออก
กำลังกายในการบริหารหน้าท้อง มีลักษณะของเส้นสายที่
ยืดหยุ่น เป็นท่าออกกำลังกายที่ ได้รับนิยมเป็นอย่าง
มากมายทุกเพศ และทุกวัย 
 

 
 

 
รูปที่ 4 รูปทรงท่าซิตอัพ 

 
 

 
 

รูปที่ 5 การพัฒนาแบบร่างข้ันต้นของรูปทรงแบบที่ 2 

 
 

รูปที่ 6 การพัฒนารูปทรงแบบที่ 2 ข้ึนเป็นชิ้นงาน 
 

3) รูปทรงท่ายึดพ้ืน เป็นรูปทรงของการออก
กำลังกายของบุคคลทั่วไปที่มาจากท่าทางที่คุ้นตา สามารถ
ออกกำลังกายได้ไม่จำกัดสถานที่ 

 

 
 

รูปที่ 7 รูปทรงท่ายึดพ้ืน 
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รูปที่ 8 การพัฒนาแบบร่างข้ันต้นของรูปทรงแบบที่ 3 
 

 

 
 
 

รูปที่ 9 การพัฒนารูปทรงแบบที่ 3 ข้ึนเป็นชิ้นงาน 
 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่มตัวอย่าง ด้านรูปทรงของชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์ 

ที ่
รายการ 

X S.D. ระดับความเห็น 
รูปทรง ภาพประกอบ 

 
 
1 

แบบที่ 1 รูปทรง 
กล้ามแขน 

  
 

3.75 

 
 

0.75 

 
 

มาก 

 
 
2 

 
แบบที่ 2 รูปทรง 

ท่าซิทอัพ 

  
 

4.64 

 
 

0.52 

 
 

มากท่ีสุด 

 
 
3 

 
แบบที่ 3 รูปทรง 

ท่ายึดพ้ืน 

  
 

3.45 

 
 

0.77 

 
 

มาก 

รวม 3.94 0.68 มาก 

 
จากตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของกลุ่ม
ตัวอย่าง ด้านรูปทรง พบว่า รูปทรงที่มีความต้องการมาก
ที่สุด คือ รูปทรงแบบที่ 2 ท่าซิทอัพ มีระดับความคิดเห็น
มากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.64 รองลงมาเป็นรูปทรงแบบที่ 1 

ทรงกล้ามแขน มีระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 3.75 
และแบบที่ 3 รูปทรงท่ายึดพ้ืน มีระดับความคิดเห็นมาก 
มีค่าเฉลี่ย 3.45 ตามลำดับ 
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4. ผลการวิจัย  
        4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความพึงพอใจของกลุ่ม
ตัวอย่าง 
            4.1.1 ข้อมูลทั่ วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
จำนวนทั้งหมด 48 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 54.2 รองมาเป็นเพศหญิง 
จำนวน 22 คน คิดเป็นร้อยละ 45.8 ส่วนใหญ่อายุ
ระหว่าง 18 ถึง 22 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 
33.3 และอายุระหว่าง 28 ถึง 32 ปี จำนวน 16 คน คิด
เป็นร้อยละ 33.3 รองมาเป็นอายุ 23 ถึง 27 ปี จำนวน 12 
คน คิดเป็นร้อยละ 25.0 และอายุ 33 ปีข้ึนไป จำนวน 4 

คน คิดเป็นร้อยละ 8.3 ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีอาชีพ
ข้าราชการ จำนวน 20 คน คิดเป็นร้อยละ 41.7 รองมา
เป็นนักศึกษา จำนวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 29.2 และมี
อาชีพในรัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 27.1 
ตามลำดับ ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 
17 คน คิดเป็นร้อยละ 35.4 รองมามีรายได้ 10 ,000 ถึง 
20,000 บาท จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 33.3 และมี
รายได้  20,000 ถึง 30,000 บาท จำนวน 11 คน คิดเป็น
ร้อยละ 22.9 ตามลำดับ    

4.1.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตาม
ตารางต่อไปน้ี  

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านรูปทรงของชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน X S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 
1 

1.1 รูปทรงท่าซิทอัพ 
 
 
 
 
 
 

 
4.10 

 
0.66 

 
มาก 

รวม 4.10 0.66 มาก 

 
 
จากตารางที่ 3 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึง
พอใจ ด้านรูปทรงของชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์  
พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจในด้านรูปทรง

ของชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์ในระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ย 4.10 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านประโยชน์ใช้สอยของชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์ 
 

ข้อที่ รายการประเมิน X S.D. ระดับความพึงพอใจ 

 
 

2 

2.1 ตอบสนองการใช้งานได้อย่างเหมาะสม 4.02 0.69 มาก 

2.2 มีการใช้งานที่หลากหลาย 3.81 0.64 มาก 

2.3 ดูแลรักษาง่ายหลังการใช้งาน 3.87 0.89 มาก 

2.4 ขนาดส่วนเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 4.00 0.58 มาก 

2.5 ด้านความปลอดภัย 4.25 0.52 มาก 

รวม 3.99 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 4 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึง
พอใจ ด้านประโยชน์ใช้ สอยของชุดออกกำลังกาย
อเนกประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ
มากที่สุดคือด้านความปลอดภัย พึงพอใจในระดับมาก มี

ค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาเป็นด้านตอบสนองการใช้งานได้
อย่างเหมาะสม พึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.02 
และขนาดส่วนเหมาะสมกับผู้ใช้งาน พึงพอใจในระดับมาก 
มีค่าเฉลี่ย 4.00 ตามลำดับ 

 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านความสวยงามของชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์ 
 
ข้อที ่ รายการประเมิน X S.D. ระดับความพึงพอใจ 

3 

3.1 รูปแบบมีความทันสมัย 4.10 0.62 มาก 

3.2 รูปทรงมีความโดดเด่นน่าใช้งาน 4.25 0.52 มาก 

รวม 4.17 0.57 มาก 

 
จากตารางที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึง
พ อ ใจ  ด้ านค วามสวยงาม ของชุ ดอ อกกำลั งก าย
อเนกประสงค์ พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับความพึงพอใจ

มากท่ีสุดคือด้านรูปทรงมีความโดดเด่นน่าใช้งาน พึงพอใจ
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.25 รองลงมาเป็นด้านรูปแบบมี
ความทันสมัย พึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10  

 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
       เมื่อดำเนินการผลิตต้นแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้
นำไปทดลองใช้เพ่ือสำรวจความพึงพอใจกับผู้บริโภคที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน

ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งในด้านรูปทรง ด้านประโยชน์ใช้สอย 
และด้านความสวยงาม 
       ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ด้านรูปทรงของชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์สำหรับผู้
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เริ่มต้น ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.10 ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ พัลลภ คำลือ (2543) เรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
การออกกำลังกายของนักศึกษามหาวิทยาลัยพายัพ ที่มี
วัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบเครื่องออกกำลังกายให้มีรูปทรง
ที่สอดคล้องและสามารถสื่อถึงการออกกำลังกายได้อย่าง
ชัดเจน ด้านประโยชน์ใช้ สอยของชุดออกกำลังกาย
อเนกประสงค์สำหรับผู้เริ่มต้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึง
พอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 3.99 ซึ่งสอดคล้องกับด้าน
เจตคติเกี่ยวกับการออกกำลังกาย ของ ชาญชลักษณ์  
เย่ียมมิตร (2556) ซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการสืบค้นข้อมูล
และพฤติกรรมการออกกำลังกาย เพ่ือความพึงพอใจของ
ผู้บริโภคที่มีต่อเครื่องออกกำลังกายสามารถออกแบบให้มี
ขนาดและสัดส่วนที่ ใช้งานได้หลากหลาย ด้านความ
สวยงามของชุดออกกำลังกายอเนกประสงค์สำหรับผู้
เริ่มต้น กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในระดับมาก มี
ค่าเฉลี่ย 4.17 สอดคล้องกับโครงการศึกษาและพัฒนาชุด
เครื่องออกกำลังกายด้านสุขภาพของประชาชนจังหวัดตรัง 
ของ สุธี ดำคง (2544) ซึ่งเป็นผู้จัดทำโครงการศึกษา
พฤติกรรมด้านสุขภาพของประชาชนจังหวัดตรังและ
พัฒนาชุดเครื่องออกกำลังกายด้านสุขภาพของประชาชน 
ที่มีรูปทรงสวยงามดึงดูดน่าสนใจให้ผู้บริโภคเกิดแรงจูงใจ
ในการใช้งาน        
       สรุปผลการวิจัยจากการนำชิ้นงานต้นแบบไปทดลอง
กับผู้ใช้จริงว่าผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นทั้งในด้านรูปทรง 
ด้านประโยช น์ ใช้ สอย และด้านความสวยงาม ซึ่ ง
สอดคล้องกับประเด็นต่าง ๆของทฤษฎีหลักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ (Principles of Product Design) และ ปัจจัย
ใน ก า ร อ อ ก แ บ บ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ์  (Design Factors) 
ข้อเสนอแนะที่มีต่อการวิจัยในครั้ง น้ีก็คือ การนำผลของ
การวิจัยครั้งน้ีไปต่อยอดเพ่ือเปรียบเทียบกับการวิจัยชุด
ออกกำลังกายแบบอเนกประสงค์ หรือชุดออกกำลังกายใน
บริบทอื่นๆ จะช่วยต่อยอดการวิจัยที่เกี่ยวกับการออก
กำลังกายที่หลากหลายและกว้างขวางมากย่ิงข้ีนต่อไป 
 
 

 
รูปที่ 10 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ โครงสร้างเปน็
เหล็กกลมกลวงทำสีดำเพ่ือให้ดูแข็งแรง และเพ่ือให้ง่ายต่อ
การบำรุงดูแลรักษา สลับกับก้านเหล็กกลมกลวงทำสีแดง

เพ่ือให้ดูโดดเด่นน่าใช้งาน 
 

 

 
รูปที่ 11 สาธิตการบริหารหน้าท้องส่วนกลาง 

 
 

 
รูปที่ 12 สาธิตการบริหารหน้าท้องส่วนข้าง 
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รูปที่ 13 สาธิตการบริหารส่วนหน้าแขน 
 

 
 

รูปที่ 14 สาธิตการบริหารส่วนหน้าอก 
 

 
รูปที่ 15 สาธิตการบริหารส่วนแผ่นหลัง 

 
 
 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
       ผู้ดำเนินการวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก ที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่บริเวณ 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและออกแบบที่น่ังอเนกประสงค์จากอัตลักษณ์ของจังหวัดตาก และเพ่ือประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อที่น่ังอเนกประสงค์ กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลหา
ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า รูปทรงกระทงกะลามีความต้องการมากที่สุด 
และเลือกใช้วัสดุหลักเป็นไฟเบอร์กลาส โดยมีความพึงพอใจในด้านต่างๆ ดังน้ี ด้านรูปทรงมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 

(x̅= 4.51) ด้านประโยชน์ใช้สอยมีความพึงพอใจในการเพ่ิมความสะดวกสบายในการน่ังอยู่ในระดับมากท่ีสุด (x̅= 4.51) ด้าน

ความปลอดภัยมีความพึงพอใจในการเลือกใช้ประโยชน์ใช้สอยเสริมอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.41) และด้านขนาดสัดส่วนมีความ

พึงพอใจในความสูงของที่น่ังอยู่ในระดับมาก (x̅= 4.33) 
 
คำสำคัญ : การพัฒนาการออกแบบ, อัตลักษณ์, กระทง 
 

Abstract 

     The objectives of this research were to develop and design multi-purpose seats according to 
Tak's identity and to assess consumer satisfaction with multi-purpose seats. The sample consisted of 100 
students, professors, and personnel from Rajamangala University of Technology Lanna Tak. The research 
instruments were a satisfaction questionnaire. The data analysis aimed to find percentage, average, and 
standard deviation. The results showed that the most wanted Krathong shape and the main material 
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were fiberglass, with satisfaction in the following aspects; the satisfaction in shape was at the highest level 

(X=4.51) the satisfaction in usability with the increased comfort while sitting was at the highest level 

(X=4.51) the satisfaction in safety with the use of additional utility was at the high level (X=4.41) and the 

satisfaction in the size and proportion of the cushion height was at the high level (X=4.33). 
 
Keywords: Multi-Function, Identity, Krathong 
  
1. บทนำ 
       จังหวัดตาก เป็นจังหวัดที่ต้ังอยู่ในภาคเหนือตอนล่าง
ของประเทศไทย มีความเป็นมาทางประวัติศาสตร์ ที่ควร
ค่าแก่การสนใจ และเป็นจังหวัดที่มีขนบธรรมเนียม
ประเพณีที่สืบทอดกันมาอย่างยาวนานและเป็นเอกลักษณ์
โดดเด่นเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางไปทั่วโลกน่ันคือ 
ประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวง ซึ่งจัดข้ึนทุก
ปีในช่วงเดือนพฤศจิกายน เป็นภูมิปัญญาของชาวบ้านที่
สืบทอดแต่โบราณเกี่ยวกับการลอยกระทง เพ่ือขอขมา
พระแม่คงคาคือแม่น้ำปิง โดยมีจุดเด่นคือตัวกระทงที่ทำ
จากกะลามะพร้าว ภายในบรรจุด้วยเทียนที่หล่อเป็น
เชื้อเพลิง และไส้ที่ทำด้วยเชือกคว่ันสีขาวจำนวน 1,000 
ใบ ปล่อยลงในแม่น้ำปิง ประมาณระยะห่างเท่าๆ กัน 
สม่ำเสมอ ทำให้เกิดเป็นเส้นสายสวยงามไปตามลำน้ำ 
(สำนักงานเทศบาลเมืองตาก. 2554) 
       การออกแบบเชิงสร้างสรรค์ในปัจจุบันมีการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมโดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ซึ่ งส่งผ่านใน
รูปแบบของการออกแบบรูปลักษณ์ภายนอกหรือการ
พัฒนาประโยชน์การใช้งานโดยมีแหล่งของวัฒนธรรม 
หรือเทคโนโลยีนวัตกรรมเป็นพ้ืนฐานในการสร้างสรรค์
สินค้าผ่านทางความสามารถของมนุษย์ แนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์ในเชิงสร้างสรรค์ ที่
สามารถตอบโจทย์กระแสการเปลี่ยนแปลงของพฤติกรรม
การบริโภคของประชากรโลก ซึ่งทิศทางของอุตสาหกรรม
เฟอร์นิเจอร์ในอนาคตจะออกแบบตอบสนองใน5 ด้าน 
ได้แก่  เฟอร์ นิ เจอร์ เพ่ือสิ่งแวดล้อม (Eco-Furniture) 
เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ (Multifunction Furniture) 
เฟอร์นิ เจอร์ผสมผสานวัฒนธรรม (Cultural-mixed 
Furniture) เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์ เ น้ น ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ช้ ส อ ย 

(Functionalism Furniture) แ ล ะ เฟ อ ร์ นิ เจ อ ร์ เ พ่ื อ
สุขภาพ (Furniture for Health) (ไลคอน. 2555)   
       การออกแบบเฟอร์นิเจอร์เชิงวัฒนธรรม (Culture 
Furniture) โดยการนำเอาอัตลักษณ์ของพ้ืนที่มาใช้เป็น
แรงบันดาลใจน้ันเป็นงานออกแบบสร้างสรรค์ (Creative 
Design) ที่จะช่วยสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ได้อย่าง
น่าสนใจโดยมีวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัยเพ่ือ
ศึกษาและพัฒนาการออกแบบเฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์
และเฟอร์นิเจอร์เชิงวัฒนธรรมของที่ น่ังอเนกประสงค์
จากอัตลักษณ์ของจังหวัดตาก และเพ่ือประเมินความพึง
พอใจของผู้บริโภคที่มาใช้บริการที่น่ังอเนกประสงคจ์ากอัต
ลักษณ์ของจังหวัดตาก 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
       ห ลั กก ารออ กแบ บ ผ ลิ ตภั ณ ฑ์  (Principles of 
Product Design) (สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ : 2551) 
       1) การออกแบบที่สัมพันธ์กับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 
       2) การออกแบบที่สัมพันธ์กับวัสดุและกระบวนการ
ผลิต 
       3) การออกแบบที่สัมพันธ์กับความต้องการของ
ผู้บริโภค 
       4) การออกแบบที่มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 
       ปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ (Design Factors) 
(พรทิพย์ เรืองธรรม : 2551) 
       1) หน้าท่ีใช้สอย (Function) 
       2) ค วาม ส วยงาม น่ า ใช้  (Aesthetics or sales 
appeal) 
       3) ความสะดวกสบายในการใช้ (Ergonomics) 
       4) ความปลอดภัย (Safety) 
       5) ความแข็งแรง (Construction) 
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       6) ราคา (Cost) 
       7) วัสดุ (Materials) 
       8) กรรมวิธีการผลิต (Production) 
       9) ก า ร บ ำ รุ ง รั ก ษ า แ ล ะ ก า ร ซ่ อ ม แ ซ ม 
(Maintenance) 
       10) การขนส่ง (Transportation) 
 
3.วิธีดำเนินการวิจัย 
       ผู้ วิจัยกำหนดข้ันตอนของการดำเนินการวิจัย
ดังต่อไปน้ี 
       3.1 ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 
       ข้ันตอนที่ 1 กำหนดหัวข้อโครงการ ความเป็นมา
และความสำคัญของปัญหาของหัวข้อโครงการ กำหนด
วัตถุประสงค์ ขอบเขตของโครงการ ประโยชน์ที่คาดว่าจะ
ได้รับ 
       ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวกับโครงการตาม
ขอบเขตของการศึกษาข้อมูล เพ่ือนำมาเป็นแนวทางใน
การออกแบบที่น่ังอเนกประสงค์จากอัตลักษณ์จังหวัดตาก 
ศึกษาข้อมูลเอกลักษณ์ วัฒนธรรมจังหวัดตาก ศึกษา
ผลิตภัณฑ์เดิม ศึกษากิจกรรมและพฤติกรรมการใช้งาน 
ศึกษาข้อมูลสัดส่วนของมนุษย์ ศึกษาหลักการออกแบบ
เฟอร์นิเจอร์อเนกประสงค์ ศึกษาวัสดุอุปกรณ์และกรรมวิธี
การผลิต รวมไปถึง ศึกษาโครงงานและวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
       ข้ันตอนที่ 3 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เพ่ือ
สำรวจข้อมูลโดยมีเครื่องมือเป็นแบบสอบถามความ
ต้องการ และแบบสอบถามความพึงพอใจ             
       ข้ันตอนที่ 4 วิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถาม โดยใช้ค่า
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
       ข้ันตอนที่ 5 ออกแบบที่ น่ังอเนกประสงค์จากอัต
ลักษณ์จังหวัดตาก ตามข้ันตอนดังน้ี คือ การเสนอแบบ
ร่างข้ันต้น (Preliminary Sketch) การนำเสนอแบบร่าง
ครั้งที่  2 (Sketch Design) การเสนอชิ้นงานต้นแบบ 
(Model) การผลิตต้นแบบ (Photo Type)  
       ข้ันตอนที่  6 นำผลการออกแบบมาวิเคราะห์หา
ข้อมูล เพ่ือให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

       ข้ันตอนที่  7 สรุปผลและข้อเสนอแนะในการทำ
โครงการ เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ ดีมากย่ิงข้ึน และเป็น
แนวทางกับผู้สนใจต่อไป 
       3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
       ประชากร คือ นักศึกษาและบุคลากร (อาจารย์และ
เจ้าหน้าที่ ) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก จำนวน 4,080 คน (กองบริหารทรัพยากร 
มทร.ล้านนาตาก. 2560) 
       กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาและบุคลากร (อาจารย์
และเจ้าหน้าที่) ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก โดยใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 
100 คน โดยแบ่งสัดส่วนเป็นนักศึกษาจำนวน 92 คน 
และบุคลากรจำนวน 8 คน เพ่ือที่จะนำกลุ่มตัวอย่างมา
วิเคราะห์หาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
       3.3 เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการวิจัย 
แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ 
       1) แบบสอบถามก่อนการดำเนินการ มีวัตถุประสงค์
เพ่ือสำรวจความต้องการของผู้บริโภค โดยการสอบถาม
ข้อมูลเกี่ยวกับที่ น่ังอเนกประสงค์จากอัตลักษณ์จังหวัด
ตาก เช่น รูปทรง สี โดยการสอบถามจากนักศึกษา 
อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก จำนวน 100 คน 
       2) แบบสอบถามหลั งการดำเนินโครงการ มี
วัตถุประสงค์เพ่ือสำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภคและ
สอบถามข้อเสนอแนะเกี่ยวกับที่น่ังอเนกประสงค์จากอัต
ลักษณ์จังหวัดตาก ภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก จำนวน 100 คน 
       3.4 การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล 
แบ่งข้อมูลตามลักษณะของแหล่งข้อมูลได้ 2 วิธี คือ 
       1) การศึกษาข้อมูลภาคปฐมภูมิ  ผู้ วิจัยขอความ
ร่วมมือจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก เพ่ือขอ
อนุญาตในการเข้าไปเก็บข้อมูล การศึกษาข้อมูลเก่ียวกับที่
น่ังอเนกประสงค์จากอัตลักษณ์จังหวัดตากจากนักศึกษา 
และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก ในการทำกิจกรรมต่างๆ และดำเนินการใช้
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เครื่องมือแบบสอบถาม แสดงความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่างในการทำโครงการ 
       2) การศึกษาข้อมูลภาคทุติยภูมิ รวบรวมข้อมูลภาค
เอกสาร ข้อมูลเกี่ยวกับที่น่ังอเนกประสงค์จากอัตลักษณ์
ของจังหวัดตากภายในพ้ืนที่ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก ทั้งเอกสารและงานโครงการที่
เก่ียวข้อง นำมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติเพ่ือใช้เป็นข้อมูล
ในการออกแบบ และการอภิปรายผลการวิจัย 
       3.5 การวิเคราะห์ข้อมูลทำการวิเคราะห์ข้อมูล
ดังต่อไปน้ี 
          1) การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์เดิม เพ่ือศึกษาชนิด
ของวัสดุโครงสร้างต่างๆ ที่จะนำมาใช้ในการออกแบบ
จำนวน 30 รูปแบบ นำมาวิเคราะห์หาโครงสร้าง วัสดุ
ประกอบ และสีของผลิตภัณฑ์เดิม พบว่า วัสดุโครงสร้าง
ของผลิตภัณฑ์เดิมในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา ตาก ส่วนใหญ่ เป็นวัสดุโครงสร้างประเภท

คอนกรีต รองลงมาเป็นโลหะ อิฐมอญและไม้เน้ือแข็ง 
ตามลำดับ ส่วนวัสดุประกอบประกอบของผลิตภัณฑ์เดิม
น้ันส่วนใหญ่เป็นกระเบื้อง รองลงมาเป็นคอนกรีตและไม้
เน้ือแข็ง ตามลำดับ และสีของผลิตภัณฑ์เดิม ส่วนใหญ่
เป็นโทนสีที่ใกล้เคียงกับธรรมชาติ รองลงมาเป็นสีขาว สี
ฟ้าและสีน้ำตาลตามลำดับ พฤติกรรมการใช้งานของที่น่ัง
สาธารณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก ของแต่ละบุคคล พบว่า พฤติกรรมน้ันมีการใช้งานที่
หลากหลายรูปแบบ การวิเคราะห์วัสดุโครงสร้างภายใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก พบว่า วัสดุ
ที่เหมาะสมที่สุด คือ ไฟเบอร์กลาสรองลงมา คือ โพลิเอ
ทิลีน และคอนกรีต ตามลำดับ 

จากตารางที่ 1 การวิเคราะห์วัสดุโครงสร้างของ
ผลิตภัณฑ์เดิม พบว่า วัสดุที่เหมาะสมที่สุด คือ ไฟเบอร์
กลาส มีค่าเฉลี่ย 3.67 รองลงมา คือ โพลิเอทิลีน มี
ค่าเฉลี่ย 3.33 และคอนกรีต มีค่าเฉลี่ย 3.00 

 
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์วัสดุโครงสร้างของผลิตภัณฑ์เดิม 

ท่ี 

รายละเอียด 

คุณสมบัติ ความสำคัญ 
วัสดุ 

ไฟเบอร์กลาส โพลีเอทิลีน คอนกรีต 

1 ความแข็งแรงทนทาน 5 4 3 4 

2 อายุการใช้งานที่ยาวนาน 5 4 4 3 

3 น้ำหนักเบา 3 4 4 1 

4 งบประมาณไม่สูง 4 3 3 4 

5 สะดวกต่อการผลิตขึ้นรูป 4 3 4 4 

6 รับแรงกระแทกได้ดี 5 4 2 4 

7 เหมาะสมกับพื้นที่การใช้งาน 4 4 3 3 

8 สะดวกต่อการดูแลบำรุงรักษา 4 3 3 3 

9 สะดวกต่อการเคลื่อนย้าย 4 4 4 1 

รวม 3.67 3.33 3.00 

          2) การวิเคราะห์รูปทรง ออกแบบโดยได้แรง
บันดาลใจจากประเพณีการลอยกระทงสายไหลประทีปพัน
ดวง ซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตาก จำนวน 3 รูปทรง 
ดังน้ี 
             1 ) รู ป แ บ บ ก ร ะ ท ง ก ะ ล า  ม า จ าก ท ร ง
กะลามะพร้าวที่นำมาหล่อเทียนและบรรจุด้ายตีนกา

ภายใน ทำเป็นตัวกระทงสาย ใช้ในงานลอยกระทงสาย
ไหลประทีปพันดวง ซึ่ งประเพณี น้ีเป็นอัตลักษณ์ของ
จังหวัดตาก โดยการนำรูปแบบของกระทงกะลามา
ประยุกต์ ตัดลดทอนสร้างสรรค์ให้มีความแตกต่างจากของ
จริง ให้มีความทันสมัย และเพ่ิมเติมสีสันให้มีความโดดเด่น 
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รูปที่ 1 กระทงกะลาจากวัสดุจรงิ 

 

 
 

รูปที่ 2 การพัฒนาแบบร่างข้ันต้นของรูปทรงแบบที่ 1 

 
 

รูปที่ 3 การพัฒนารูปทรงแบบที่ 1 ข้ึนเป็นชิ้นงาน 
 
             2) รูปแบบการไหลของกระทงสาย แบบที่ 1 
และแบบที่ 2 มาจากรูปแบบการไหลของกระทงสายไหล
ประทีปพันดวง ซึ่งจะไหลโค้งคล้ายกับตัวอักษรเอสไปตาม
ล่องแม่น้ำปิง ทำให้เกิดความสวยงาม การนำลักษณะของ
การไหลของกระทงสาย มาทำให้มี เอกลักษณ์ เป็นที่
น่าสนใจ ดึงดูดให้มา 
เข้าใช้บริการ และยังมีประโยชน์ใช้สอยได้หลายอย่าง ให้
ตอบสนองผู้บริโภคได้หลากหลาย 
 

 
 

รูปที่  4 แนวของกระทงกะลาท่ีลอยเป็นสาย 
 

 
 

รูปที่ 5 การพัฒนาแบบร่างข้ันต้นของรูปทรงแบบที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 6 การพัฒนารูปทรงแบบที่ 2 ข้ึนเป็นชิ้นงาน 
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รูปที่ 7 การพัฒนาแบบร่างข้ันต้นของรูปทรงแบบที่ 3 
 

 
 

รูปที่ 8 การพัฒนารูปทรงแบบที่ 3 ข้ึนเป็นชิ้นงาน 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบที่น่ังอเนกประสงค์ ท้ัง 3 รูปแบบ ที่ได้จากการสอบถามความต้องการของผู้บริโภค  

ท่ี รายการประเมิน 

N = 100 

รูปแบบท่ี 1 รูปแบบท่ี 2 รูปแบบท่ี 3 

x̅ S.D. x̅ S.D. x̅ S.D. 

1 
ด้านรูปทรงของที่ น่ังอเนกประสงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์จังหวัดตากใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

      

1.1 รูปทรงสามารถสื่อถึงเอกลักษณ์จังหวัดตากได้ชัดเจน 4.53 0.78 4.19 0.93 4.37 0.82 

1.2 รูปทรงมีความทันสมัย 4.52 0.96 4.41 0.87 4.48 0.82 

1.3 รูปทรงมีความแปลกใหม่จากที่น่ังสาธารณะรูปแบบเดิม 4.65 0.62 4.48 0.61 4.44 0.84 

 รวม 4.57 0.79 4.36 0.80 4.43 0.83 

2 
ด้านสีของที่น่ังอเนกประสงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์จังหวัดตากใน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

      

2.1 สีมีความเหมาะสมกับที่นั่ง 4.39 0.96 4.23 0.96 4.17 1.08 

2.2 
สีมีความแปลกใหม่จากสขีองที่น่ังสาธารณะเดิมภายในมหาวทิยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

4.53 0.77 4.37 0.86 3.9 1.07 

 รวม 4.46 0.87 4.30 0.91 4.04 1.08 

3 
ด้านประโยชน์ใช้สอยของที่น่ังอเนกประสงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์จังหวัด
ตากในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

      

3.1 สามารถน่ังใช้งานได้หลายคน 3.91 1.10 4.28 1.00 4.7 0.6 

3.2 รูปแบบมคีวามเหมาะสมกับการใช้งานที่หลากหลาย 4.36 0.73 4.10 0.93 4.43 0.81 

 รวม 4.14 0.92 4.19 0.97 4.57 0.71 

4 
ด้านความปลอดภัยของที่น่ังอเนกประสงค์ส่งเสริมเอกลักษณ์จังหวัดตาก
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 

      

4.1 รูปแบบของที่น่ังมีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน 4.28 0.93 4.37 0.93 4.17 1.0 

รวม 4.28 0.93 4.37 0.93 4.17 1.0 

รวมทั้งหมด 3.91 0.76 3.83 0.79 3.85 0.78 
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จากตารางที่  2 ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามความ
ต้องการของผู้บริโภค พบว่า รูปแบบที่ 1 (รูปทรงกระทง
กะลา) มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก มีค่าเฉลี่ย 
3.91 รองลงมาคือ รูปแบบที่  2 (รูปทรงการไหลของ
กระทงสาย 1) มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.85 และรูปแบบที่  3 (รูปทรงการไหลของ
กระทงสาย 2) มีความคิดเห็นในระดับความคิดเห็นมาก มี
ค่าเฉลี่ย 3.83 ตามลำดับ 
 
4. ผลการวิจัย  
        4.1 ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค 
            4.1.1 ข้อมูลทั่วไป กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษา 
อาจารย์และเจ้าหน้าที่ ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก จำนวน 100 คน พบว่า ส่วนใหญ่เป็น
เพศชายจำนวน 57 คน คิดเป็นร้อยละ 57 รองลงมาเป็น
เพศหญิงจำนวน 43 คน คิดเป็นร้อยละ 43 ตามลำดับ 

ส่วนใหญ่มีอายุ 18 – 22 ปี จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 
70 รองลงมาเป็นอายุ 23 – 35 ปี จำนวน 25 คน คิดเป็น
ร้อยละ 25 และเป็นอายุ 36 – 60 ปี จำนวน 5 คน คิด
เป็นร้อยละ 5ส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำนวน 92 คน คิด
เป็นร้อยละ 92 รองลงมาเป็นอาจารย์ จำนวน 2 คน คิด
เป็นร้อยละ 2 และเป็นเจ้าหน้าที่ จำนวน 6 คน คิดเป็น
ร้อยละ 6 ส่วนใหญ่มีรายได้ต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 
87 คน คิดเป็นร้อยละ 87 รองลงมามีรายได้ 10,000 – 
20,000 บาท จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9 มีรายได้ 
20,000 – 30,000 บาท จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2 
และมีรายได้ 30,000 ข้ึนไป จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
2 

   4.1.2 ความพึงพอใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ตาม
ตารางดังต่อไปน้ี  
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านรูปทรงของที่น่ังอเนกประสงค์ 

ข้อท่ี รายการ x̅ S.D. 
ระดับ

ความเห็น 

1 

1.1 รปูทรงกระทงกะลา 

 

4.62 0.60 มากที่สุด 

 
1.2 ที่น่ังสามารถสื่อถึงรูปทรงกระทงกะลาซึ่งเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัด
ตาก 

4.40 0.75 มาก 

รวม 4.51 0.84 มากท่ีสุด 

จากตารางที่ 3 พบว่า ด้านรูปทรงของที่น่ังอเนกประสงค์ รูปทรงกระทงกะลา มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.62 
รองลงมา ท่ีน่ังสามารถสื่อถึงรูปทรงกระทงกะลาซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดตาก อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 
4 . 4 0

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านประโยชน์ใช้สอย  

ข้อท่ี รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับ

ความเห็น 

2 
2.1 มีการใช้งานหลายรูปแบบ เช่น มีที่เสียบ USB, มีทีจ่อดจักรยาน,  
มีที่วางกระเป๋า และอื่นๆ 

4.1 0.81 มาก 

 
2.2 เพ่ิมความสวยงามให้กับพื้นที่สาธารณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล้านนา ตาก 

4.43 0.68 มาก 

 2.3 เพิ่มความสะดวกสบายในการน่ัง 4.51 0.59 มากที่สุด 

 2.4 มคีวามเป็นมัลติฟังก์ชัน 4.04 0.84 มาก 

 2.5 มคีวามแข็งแรงและสามารถทนทานต่อสภาพอากาศได้ดี 4.16 0.83 มาก 

 2.6 สามารถดูแลรักษางา่ย 4.22 0.82 มาก 

รวม 4.24 0.76 มาก 

จากตารางที่ 4 ด้านประโยชน์ใช้สอยของที่น่ังอเนกประสงค์ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกเพ่ิมความสะดวกสบายในการน่ัง อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมากท่ีสุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 รองลงมาคือ เพ่ิมความสวยงามให้กับพ้ืนที่สาธารณะในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา ตาก อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 และสามารถดูแลรักษาง่าย อยู่ในระดับความพึงพอใจ
มาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.22 ตามลำดับ
 
 
 
 
 
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านความปลอดภัย  
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ข้อท่ี รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับ

ความเห็น 

3 3.1 วัสดุมีความแข็งแรงทนทานไม่ก่อให้เกิดอันตราย 4.27 0.86 มาก 

 3.2 ที่น่ังมีความปลอดภัยในการเลือกใช้ฟังก์ชั่นเสริม 4.41 0.69 มาก 

 3.3 ที่น่ังมีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายขนส่ง 4.12 0.87 มาก 

รวม 4.27 0.81 มาก 

จากตารางที่ 5 ด้านความปลอดภัยของที่น่ังอเนกประสงค์ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกท่ีน่ังมีความปลอดภัยในการเลือกใช้ฟังก์ชัน
เสริม อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.41 รองลงมาคือ วัสดุมีความแข็งแรงทนทานไม่ก่อให้เกิดอันตราย อยู่ใน
ระดับความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.27 และที่น่ังมีความปลอดภัยในการเคลื่อนย้ายขนส่ง อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 4.12 ตามลำดับ

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจ ด้านขนาดสัดส่วน

ข้อท่ี รายการประเมิน x̅ S.D. 
ระดับ

ความเห็น 

4 4.1 ความสูงของที่น่ังจากพื้นมีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน 4.33 0.87 มาก 

 4.2 ความกว้างของที่น่ังมีความเหมาะสมกบัผู้ใช้งาน 3.95 0.93 มาก 

 4.3 ที่น่ังสามารถรองรับน้ำหนักของผู้ใช้งานได้ดี 4.28 0.79 มาก 

รวม 4.19 0.86 มาก 

จากตารางที่ 6 ด้านขนาดสัดส่วนของที่น่ังอเนกประสงค์ พบว่า ส่วนใหญ่เลือกความสูงของที่น่ังจากพ้ืนมีความเหมาะสมกับ
ผู้ใช้งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ย 4.33 รองลงมาคือ ท่ีน่ังสามารถรองรับน้ำหนักของผู้ใช้งานได้ดี อยู่ในระดับ
ความพึงพอใจมาก โดยมีค่าเฉลี่ย 4.28 และความกว้างของที่น่ังมีความเหมาะสมกับผู้ใช้งาน อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ย 3.95 ตามลำดับ 
 
5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
       เมื่อดำเนินการผลิตต้นแบบเสร็จสมบูรณ์แล้ว ได้
นำไปทดลองใช้เพ่ือสำรวจความพึงพอใจกับผู้บริโภคที่เป็น
กลุ่มตัวอย่าง พบว่ากลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจใน
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบทั้งในด้านรูปทรง ด้านประโยชน์ใช้สอย 
ด้านขนาดสัดส่วน และด้านความปลอดภัย 
       ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถามความพึง
พอใจพบว่า ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในด้านรูปทรงของที่
น่ังอเนกประสงค์ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.51 ซึ่ง
สอดคล้ องกับ โค รงการศึ กษ าและออกแบบ เก้ าอี้
อเนกประสงค์สำหรับสวนสาธารณะจังหวัดตาก ของ 
เฉลิมพงษ์ คงพริก (2560) เป็นผู้จัดทำโครงการที่ได้มี
การศึกษาและออกแบบเก้าอ้ีทรงกระทง ท่ีเป็นเอกลักษณ์
ของประเพณีลอยกระทงสายไหลประทีปพันดวงจังหวัด

ตาก ในด้านความปลอดภัยของที่ น่ั งอเนกประสงค์  
ผู้บริโภคมีความพึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.27 ซึ่ง
สอดคล้องกับ โครงการศึ กษ าและออกแบบม้ า น่ั ง
อเนกประสงค์สำหรับสวนสาธารณะ ของ พรพิมล นาคะ 
(2559) เป็นผู้จัดทำโครงการ ได้ออกแบบม้าน่ังไม้เทียมใน
สวนสาธารณะที่สามารถน่ังได้หลายคน และมีฟังก์ชันการ
ใช้งานที่หลากหลาย มีการไล่ระดับความสูงของม้าน่ัง 
เพ่ือให้ผู้บริโภคที่มีลักษณะทางกายภาพที่แตกต่างกันได้ใช้
งานสะดวก และมีความปลอดภัยในการใช้งาน ม้าน่ังไม่มี
เหลี่ ยมคม ที่ก่อให้ เกิดอันตรายต่อผู้ ใช้ งาน ในด้าน
ประโยชน์ใช้สอยของที่น่ังอเนกประสงค์ ผู้บริโภคมีความ
พึงพอใจในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 สอดคล้องกับ
โครงการศึกษาและออกแบบที่น่ังอเนกประสงค์สำหรับ
พ้ืนที่สาธารณะ : กรณีศึกษาโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้า
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ตากสินมหาราชจังหวัดตาก ของ ธัญญ พิชัยช่วง (2560) 
เป็นผู้จัดทำโครงการ ได้ออกแบบที่น่ังอเนกประสงค์เพ่ือ
ผู้บริโภคที่อยู่ในพ้ืนที่สาธารณะในโรงพยาบาลสมเด็จพระ
เจ้าตากสินมหาราช ได้ใช้งานหลากหลาย มีประโยชน์ใช้
สอยได้หลายด้าน หลายอิริยาบถ ได้แก่ น่ังพักผ่อน พัก
คอย นอนเล่น รับประทานอาหาร เป็นต้น และผู้บริโภคมี
ความพึงพอใจในด้านขนาดสัดส่วนของที่น่ังอเนกประสงค์
ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย 4.19 ซึ่งสอดคล้องกับโครงการ
ศึกษาและออกแบบเก้าอี้น่ังพักผ่อนอเนกประสงค์สำหรับ
สวนสาธารณะ ของ สุรเชษฐ์ อินทรสูตร (2559) ซึ่งเป็น
ผู้จัดทำโครงการ ได้ออกแบบที่น่ังที่มีสัดส่วนการใช้งานได้
หลากหลาย สามารถใช้ได้ทุกคน ในพ้ืนที่สาธารณะ และ
ยังสามารถใช้ งานได้หลากหลายเช่น  อ่านหนังสื อ 
รับประทานอาหาร และน่ังพักผ่อน น่ังเล่นอุปกรณ์สื่อสาร 
       สรุปผลการวิจัยจากการนำชิ้นงานต้นแบบไปทดลอง
กับผู้ใช้จริงว่าผลิตภัณฑ์มีความโดดเด่นทั้งในด้านรูปทรง
และด้านประโยชน์ใช้สอย ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นต่าง ๆ
ของทฤษฎีหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์  (Principles of 
Product Design) และ ปัจจัยในการออกแบบผลิตภัณฑ์ 
(Design Factors) ในส่วนของข้อเสนอแนะและข้อจำกัด
ในการใช้งานของงานวิจัยคือ ควรออกแบบให้มีขนาดใหญ่
เพียงพอกับการใช้งานในพ้ืนที่สาธารณะ ที่มีการใช้งานที่
หลากหลาย และควรคำนึงถึงความสะดวกในการเคลื่อนที่
และการขนย้ายที่ ไม่ก่อ ให้ เกิดความ เสี ยหายต่อตัว
ผลิตภัณฑ์ 
 
 

 
 

รูปที่ 9 ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่เสร็จสมบูรณ์ ทำสีน้ำตาลให้
เหมือนกระทงกะลา และทำสีของที่น่ังเป็นสีเหลืองให้

เหมือนสีของไส้เทียน 

 

 
 

รูปที่ 10 การทดลองใช้งานจรงิในพ้ืนที่ 
       
6.กิตติกรรมประกาศ 
       ผู้ดำเนินการวิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตากที่ให้ความอนุเคราะห์สถานที่บริเวณ
โรงฝึกงานสาขาออกแบบอุตสาหกรรม คณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ เขตพ้ืนที่ตาก ในการประกอบ
ชิ้นงานต้นแบบ อีกทั้งการให้ความอนุเคราะห์ ในการ
สำรวจข้อมูลความต้องการ และการสำรวจความพึงพอใจ 
 
7.เอกสารอ้างอิง  
กองบริหารทรัพยากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา

ตาก. (2560). จำนวนนักศึกษาและบุคลากร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ปี
การศึกษา 2561. สืบค้น 16 กรกฎาคม 2561. จาก 
https://datacenter.rmutl.ac.th/ 

เฉลิมพงษ์  ค งพริก . (2560). ศึ กษาและออกแบบ เก้ าอี้
อเนกประสงค์สำหรับสวนสาธารณะจังหวัดตาก.(ศิลป
นิพนธ์ป ริญ ญ าบั ณ ฑิ ต ).  ตาก : มห าวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 

ธีรวุฒิ บุญยศักด์ิเสรี และจรัญญา พหลเทพ. (2558). แนว
ทางการปรับปรุงลักษณะทางกายภาพพื้นที่สวนกลาง
ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยนเรศวรเพื่อตอบสนอง
การใชงานของคนผพูิการที่เปนไปตามหลักการ 
Universal Design. คณะสถาปตยกรรมศาสตร. 
มหาวิทยาลัยนเรศวร 

ธั ญ ญ  พิ ชั ย ช่ ว ง .  (2560).  ศึ ก ษ า แ ล ะอ อ ก แ บ บ ที่ น่ั ง
อเนกประสงค์สำหรับพื้นที่สาธารณะ : กรณีศึกษา
โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชจังหวัด
ต า ก . (ศิ ล ป นิ พ น ธ์ ป ริ ญ ญ า บั ณ ฑิ ต ).   ต า ก : 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 



496 
 

 

พรทิพย์ เรืองธรรม. (2551). ทฤษฎีการออกแบบ. กรุงเทพฯ:
สำนักพิมพ์อินทนิล. 

บริษัท ไลคอน จำกัด. (2555). โครงการศึกษาแนวทางการ
พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงสรา้งสรรคร์ะดับสาขา. สบืค้น 
1 มิถุนายน 2561,  จากhttps://tdri.or.th/wp-
content/uploads/2013/05/8459.pdf 

พรพิมล นาคะ. (2551). การศึกษาและออกแบบม้า น่ัง
อเนกประสงค์สำหรับสวนสาธารณะ.(ศิลปนิพนธ์
ปริญญาบัณฑิต).  ตาก: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาตาก 

ภควดี ศรีออน. (2555). พฤติกรรมการใชสวนสาธารณะและ
สภาพแวดลอมทางภูมิทัศนกรณีศึกษาสวนรมณีนาถ. 
หลักสูตรปริญญาภูมิสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต 
ภาควิชาการออกแบบและวางผังชุมชนเมือง. 
สาขาวิชาภูมิสถาปตยกรรม. มหาวิทยาลัยศลิปากร. 

ยุพา พลสามารถ. (2557). ประเพณีลอยกระทงสายไหล
ประทีปพันดวง. นิคมอุสาหกรรมภาคเหนือ.จังหวัด
ลําพูน 

ยุวดี พรธาราพงศ และคณะ. (2555). ศึกษากระบวนการและ
รูปแบบของเสื่อกกเพื่อพัฒนาสูการออกแบบเฟอรนิ
เจอรแนวศิลปะไทยรวมสมัย. คณะสถาปตยกร
รมศาสตรและการออกแบบ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลพระนคร. 

ศิริชัย ธนทิตย. (2551). การออกแบบเครื่องเรือนอัตลักษณ
ไทยตนแบบ เพื่อความย่ังยืนของเศรษฐกิจชุมชน ตาม
แนวเศรษฐกิจพอเพียง. คณะสถาปตยกรรมศาสตร. 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สถาพร ดีบุญมี ณ ชุมแพ. (2551). วิวัฒนาการเฟอร์นิเจอร์. 
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก. 2560. การดําเนินภารกิจที่ได
รับมอบหมายจากสํานักเฝาระวังทาง 

         วัฒนธรรม. สํานักงานวัฒนธรรมจังหวัดตาก. 
สำนักงานเทศบาลเมืองตาก. (2554). งานประเพณีลอยกระทง

สายไหลประทีปพันดวงประจำปี  2554. สำนักงาน
เทศบาลเมืองตาก.  

สุรเชษฐ์ อินทรสูตร. (2559). การศึกษาและออกแบบเก้าอี้น่ัง
พักผ่อนอเนกประสงค์สำหรับสวนสาธารณะ .(ศิลป
นิพนธ์ป ริญ ญ าบั ณ ฑิ ต ).  ตาก : มห าวิท ยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 

อุ ดมศั ก ด์ิ  ส าริบุ ตร .  (2550 ). ออกแบ บ เฟอร์ นิ เจอร์ . 
กรุงเทพฯ : โอเดียนสโตร์. 

อุทุมพร เรือนนอย. ม.ป.ป. การทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
เชื่อมโยงภูมิปญญาทองถิ่นจังหวัดตาก. 

         หจก. ไอเดียกรปุ ปริ๊นต้ิงฯ. 
Performance composites. Fiberglass and Composite 

Material Design Guide. Retrieved July 18, 
2018,  from 
https://cdn.thomasnet.com/ccp/30727992/18
9867.pdf 

Uffelen, C. Van. 2010. Street Furniture. Berlin : Braun 
Publishing. Retrieved July 18, 2018,  from 
https://tak.rmutl.ac.th/page/HistoryTak 

Wickens, Christopher. D., Gordon, Sallie. E. and Liu, 
Y. 1997. An Introduction to 

          Human Factors Engineering. Retrieved July 
18, 2018,  from http://opac.vimaru.edu.vn 



497 
 

การศึกษาเอกลักษณ์ผ้าไหมสุรินทร์ เพือ่ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเคร่ืองประดับ 
Study of Surin Silk Identity for Application in Jewelry Design 

 
วรัญชลีย์ ทวีชัย1* วิเชียร มหาวัน2 กษิด์ิเดช แก้วพิมพ์3 และจรัสพิมพ์ วังเย็น4 

Waruncharee Thaveechai1* Wichian Mahawan2 Kasidet Kaewpim3 and Jaratpim Wangyen4 
 

1,2,3 สาขาวิชาวิศวกรรมการผลิตเครื่องประดับ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
4 สาขาวิชาออกแบบแฟชั่นและสิ่งทอ คณะอุตสาหกรรมสิ่งทอและออกแบบแฟชั่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  

1,2,3 Jewelry Production Engineering, Faculty of Engineering,  
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon  

4 Fashion and Textile Design, Faculty of Industrial Textile and Fashion Design,  
Rajamangala University of Technology Phra Nakhon  

E-mail: darana778@hotmail.com ,062-8282622 
 

บทคัดย่อ 
                การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ เพื ่อประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เครื่องประดับ โดยเริ่มต้นจากการศึกษาความเป็นมาและลวดลายของผ้าไหมซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ โดยการเก็บ
รวบรวมข้อมูลจากกลุ่มผู้เชี่ยวชาญและผู้ทรงคุณวุฒิที่เกี่ยวข้อง เพ่ือออกแบบเครื่องประดับและเพ่ือประเมินความพึงพอใจของ
ผู้บริโภค กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคเครื่องประดับในงาน Bangkok gems & Jewelry fair จำนวน 100 คน เป็นการสุ่มแบบ
บังเอิญ ตามกรอบแนวคิดการวิจัย จากน้ันนำกลับมาสรุปผลที่ได้ ในรูปแบบข้อมูลเชิงปริมาณ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยในครั้งน้ี
ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์ แบบประเมิน และแบบสอบถาม  เพ่ือใช้เก็บรวบรวมข้อมูล จากการศึกษาพบว่า เครื่องประดับ
จากลายผ้าไหมสุรินทร์มีค่าความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก โดยให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ ความสวยงามของตัวเรือน
เครื่องประดับ (X=4.07) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.87) 
 
คำสำคัญ: ผ้าไหม เอกลักษณ์ เครื่องประดับ 

Abstract 
This research aimed to study Surin silk identity for applying in jewelry design by starting with the 

study of the history and pattern of silk which is the identity of Surin province. Next, the data was collected 
from groups of relevant experts to design the ornaments and to assess the complacencies of the customers. 
The samples used were 100 jewelry consumers in Bangkok gems & Jewelry fair by using accidental sampling 
according to the research conceptual framework. Then, the data gained was brought for the result summary 
in the form of quantitative data. Data collection instruments for this research included formal interviews, 
evaluation forms, and questionnaires. The findings revealed that the ornament from Surin silk had the 

satisfaction at a high level. The highest level of satisfaction was the beauty of the jewelry (X=4.07) and the 
standard deviation was 0.87. 
 
Keywords:  Silk, Identity, Jewelry 
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1. บทนำ 
จังหวัดสุรินทร์เป็นจังหวัดหน่ึงที่มีวัฒนธรรมการ

ทอผ้าไหมมานานและได้สืบทอดเป็นมรดกทางวัฒนธรรม
มานานจนเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่น่าสนใจยิ ่งหาก
ศึกษาอย่างลึกซึ่งแล้ว จะค้นพบเหตุผลหลายประการที่
สนับสนุนว่า จังหวัดสุรินทร์มีเอกลักษณ์เฉพาะของตนเอง
ในเรื ่องผ้าไหม ตลอดจนประเพณีวัฒนธรรมต่าง ๆ ซึ่ง
ส่งผลต่อการผลิตและการทอ ไม่ว่าจะเป็นลวดลายของผ้า
ไหม การผลิตเส้นไหมน้อย และกรรมวิธีการทอ  จังหวัด
สุรินทร์นิยมนำเส้นไหมขั้นหนึ่งหรือไหมน้อย (ภาษาเขมร 
เรียก “โซกซัก”) มาใช้ในการทอผ้า ไหมน้อยจะมีลักษณะ
เป็นผ้าไหมเส้นเล็ก เรียบ น่ิม เวลาสวมใส่จะรู้สึกเย็นสบาย 
นอกจากนี้การทอผ้าไหมของจังหวัดสุรินทร์ ยังมีกรรมวธีิ
การทอที่สลับซับซ้อน และเป็นกรรมวิธีที่ยาก ซึ่งต้องใช้
ความสามารถและความชำนาญจริง เช่น การทอผ้ามัดหมี่
พร้อมยกดอกไปในตัว ซึ่งทำให้ผ้าไหมที่ได้เป็นผ้าเน้ือแน่น
มีคุณค่า มีการทอที่เดียวใบประเทศไทย จนเป็นที ่สน
พระทัยและเป ็นท ี ่ช ื ่นชอบของสมเด ็จพระนางเจ้า 
พระบรมราชินีนาถ ทรงรับสั่งว่า ใส่แล้วเย็นสบาย อีกทั้ง
ยังใช้ฝีมือในการทออีกด้วย  การทอจะทำหลังจากสิ้นสุด
ฤดูกาลทำนาซึ่งเป็นอาชีพหลัก มิได้มีการทอเพ่ือจำหน่าย
แต่อย่างใด จนมีคำกล่าวทั่วไปว่า “พอหมดหน้านา ผู้หญิง
ทอผ้า ผู้ชายตีเหล็ก”แหล่งผลิตผ้าไหมในจังหวัดสุรินทร์ 
จึงมีเกือบทุกหมู่บ้าน ผู้สนใจสามารถไปชมกรรมวิธีการ
เลี้ยงไหม และการทอผ้าไหมจากแหล่งต่าง ๆ ได้มากมาย
หลายแห่ง ลายผ้าไหมของชาวสุรินทร์ มีผู้จัดประเภทตาม
ลักษณะการ ทอได้  

 จากการศึกษาความเป็นมาของผ้าไหมพบว่าผ้า
ไหม ที่เป็นที่นิยม และเหมือนจะกลายเป็นสัญลักษณ์ของ
จังหวัดสุรินทร์ไปเสียแล้ว และปัจจุบันผ้าไหมได้เป็นที่รู้จัก
ผ ้าไหมของจังหวัดสุร ินทร์ ยังคงร ักษารูปแบบ สีสัน 
ลวดลาย ความประณีตบรรจงรวมถึงเทคนิคการทอแบบ
โบราณอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นไว้ได้ดีจนถึงปัจจุบัน 
คนชาติพันธุ์เขมร ลาว และกูย ในจังหวัดสุรินทร์ล้วนสืบ
สานงานทอผ้ามาจากบรรพบุรุษซึ่งมีทั้งความแตกต่างกัน
ด้านเทคนิคการทอ ลวดลาย การให้สี การย้อมสีและ
วัตถุดิบ เมื่อทำการศึกษาความเป็นมาของผ้าไหม พบว่า

ผ ้ า ไหมส ามารถนำมาประย ุกต ์ ใ ช ้ ใ นการทำชุด
เครื ่องประดับได้ เพื ่อนำไปถ่ายทอดผ้าไหมซึ่งเป็นอัต
ลักษณ์ของจังหวัดสุรินทร์ได้ 

 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ 
2. เพ ื ่อออกแบบเคร ื ่องประดับจากเอกล ักษณ์

ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ 
3. เพ ื ่อประเม ินความพึงพอใจผ ู ้บร ิโภคที ่ม ี ต่อ

เครื่องประดับจากเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

      ในการศึกษาเอกลักษณ์ผ ้าไหมสุร ินทร์ เพ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ มีแนวทางใน
การศึกษาโดยใช้กรอบแนวคิดดังต่อไปน้ี 

      2.1 ศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมสุร ินทร์
ผู ้วิจัยได้ศึกษาตามแนวคิด ของ ถนิมพิมพาภรณ์ กรม
ศิลปากร (2535:49-67) โดยสรุปเป็นกรอบในการศึกษา
ดังน้ี 

1. ด้านปัจจัยที ่เก ี ่ยวข้องในการสร้างสรรค์
เครื่องประดับ 

2. ด้านการออกแบบ 
 3. ด้านลวดลาย 
 4. ด้านวัสดุและกระบวนการผลิต 

2.2 ศึกษาหลักการออกแบบเครื่องประดับจาก
เอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตาม
แนวคิดเรื่อง หลักการออกแบบเครื่องประดับของ วัฒนะ 
จ ูฑะว ิภาต (2545:73 -113) โดยสร ุปเป ็นกรอบใน
การศึกษา ดังน้ี 

1. หลักการออกแบบเครื ่องประดับด้านความ
สวยงาม 

- ความสมดุล 
- ความสัมพันธ์ทางศิลปะ 
- หลักการออกแบบด้านความคิดสร้างสรรค์ 
- ความเป็นเอกลักษณ์ 
- การประยุกต์รูปแบบและลวดลาย 
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2. ด้านประโยชน์ใช้สอย 
  - ความเหมาะสมตามสรีระของผู้ใช้ 
  - ความสะดวกง่ายต่อการใช้งาน  

 - ความปลอดภัย 
  - ง่ายต่อการบำรุงรักษา 

2.3 เพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ้บริโภค 
สามารถนำกรอบแนวคิดและทฤษฎีมาประยุกต์ใช้ใน
ขั้นตอนการหาค่าและประเมินความพึงพอใจดำเนินตาม
กรอบแนวคิด ของ วัฒนะ จูฑะวิภาค (2545:73-113)  
ดังน้ี 

1. ด้านการออกแบบ 
2. ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
3. ด้านประโยชน์ใช้สอย 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการดำเนินการทำวิจ ัยเร ื ่อง การศ ึกษา
เอกลักษณ์ผ้าไหมสุรินทร์ เพ่ือประยุกต์ใช้ในการออกแบบ
เครื ่องประดับ โดยผู ้ว ิจ ัยได้ศ ึกษาค้นคว้าทฤษฏีและ
งานวิจัยที ่เกี่ยวข้องเพื ่อให้สอดคล้องตามวัตถุประสงค์ 
ดังน้ี 

3.1 ศึกษาเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ 
ได้แก่ ข้อมูลด้านความเป็นมาตลอดจนถึงวิถีชีวิตความ
เป็นอยู ่ของชาวบ้านเชียง โดยใช้เครื ่องมือการสังเกต 
สัมภาษณ์ และถ่ายภาพ จากปราชญ์และผู้เชี่ยวชาญดา้น
การทอผ้าไหม 

3.2 ออกแบบเครื ่องประดับจากเอกลักษณ์
ลวดลายผ ้าไหมสุร ินทร์ โดยใช ้ทฤษฎีการออกแบบ
เครื ่องประดับ วิศวกรรมย้อนรอย (วัฒนะ จูฑะวิภาค 
2545:73-113) ในการประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ
ชุดเครื ่องประดับ และประเมินโดยผู้เชี ่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ จำนวน 3 ท่าน 

3.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจผู้บริโภคที่มีต่อ
เครื่องประดับจากเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ 

3.3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
ประชากร คือ ผู ้บริโภคเครื ่องประดับในงาน 

Bangkok gems & Jewelry fair 

กลุ่มตัวอย่าง คือ ผู้บริโภคเครื่องประดับในงาน 
Bangkok gems & Jewelry fair จำนวน 100 คน โดยใช้
เครื่องมือแบบสอบถาม เป็นการสุ่มแบบบังเอิญ  

3.3.2 ตัวแปรที่ใช้ในการวิจัย 
 ตัวแปรต้น ได้แก่ ผลิตภัณฑ์เครื่องประดับจาก
เอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ วัสดุและกรรมวิธีการ
ผลิตเครื่องประดับ 
 ตัวแปรตาม ได้แก่ ความพึ ่งพอใจผู ้บร ิโภค
ผลิตภัณฑ์เครื ่องประดับจากเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหม
สุรินทร์ 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผ ู ้ว ิจัยนำข้อม ูลท ี ่ ได ้จากแบบสอบถาม มา

วิเคราะห์โดยหาค่าเฉลี ่ย (Mean) และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) โดยแบ่งเกณฑ์
ในการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย ดังน้ี  
   

4.51 – 5.00  หมายถึง  มากที่สุด 
3.51 – 4.50  หมายถึง  มาก 
2.51 – 3.50  หมายถึง  ปานกลาง 
1.51 – 2.50  หมายถึง  น้อย 
1.00 – 1.50  หมายถึง  น้อยที่สุด 

 
4. ผลการวิจัย  

การศ ึกษาเอกล ักษณ ์ผ ้าไหมส ุร ินทร์  เ พ่ือ
ประยุกต์ใช ้ในการออกแบบเครื ่องประดับ ผู ้ว ิจ ัยได้
ดำเนินงานและวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาให้สอดคล้อง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้ เพื่อวิเคราะห์
ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

4.1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการศึกษาเอกลักษณ์
ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ พบว่า ลักษณะเด่นของลวดลายผ้า
ไหมสุรินทร์มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ โดยได้รับอิทธิพล
ทางวัฒนธรรมจากกัมพูชา เป็นลวดลายผ้าไหมมัดหมี่
ชนบทลวดลายด้ังเดิม เป็นลวดลายที่สืบทอดมาจากบรรพ
บุรุษ ใช้วิธีการมัดหมี่และทอแบบด้ังเดิม อาจเปลี่ยนแปลง
สีสันได้ตามความต้องการ ลายด้ังเดิมลายขนาดเล็ก ได้แก่ 
ลายกง ลายโคม ลายหมากจับ ลายปลาซิว ลายดอกแก้ว
น้อย  ลายดั้งเดิมลายขนาดกลาง ได้แก่ ลายแมงมุม ลาย
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กนกเชิงเทียน ลายขอพระเทพ ลายขันหมากเบ็ง ลายต้น
สน ลายขาเปียน้อย ลายตำลึงเครือ ลายดั้งเดิมลายใหญ่ 
ได้แก่ ลายนาคเกี ้ยว ลายขอเกี ้ยว ลายสำเภาหลงเกาะ 
ลายต้นสนใหญ่  ลายนกยูง เป็นลวดลายลายธรรมชาติ  

 

 
รูปที่ 1 ร้านจำหน่ายผ้าไหม 

 

 

 

 
 

รูปที่ 2 แสดงแบบลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ 
 

4.2. ผลการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลการออกแบบ
เครื่องประดับจากเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ ใน
การออกแบบครั ้งน ี ้ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ใช ้แนวความค ิดในการ
ออกแบบจากรูปทรงและลวดลายผ้าไหมสุรินทร์ที่มีลาย
ดั ้งเดิมลายขนาดกลาง ลวดลายธรรมชาติ มาใช้ในการ
ออกแบบร่าง โดยได้นํากรอบแนวคิดของ วัฒนะ จูฑะ
วิภาค (การออกแบบเครื่องประดับ 2545:73-113)  

จากการประเมินรูปแบบชุดเครื่องประดับจาก
เอกลักษณ์ผ ้าไหมสุร ินทร ์ โดยผู ้เช ี ่ยวชาญด้านการ
ออกแบบและการผลิตเครื่องประดับ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญมี
ความคิดเห็นสอดคล้องกันว่า ด้านความสวยงาม มีความ

พึงพอใจในระดับมาก (x̅ = 4.38) ส ่วนค่า เบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.=0.22) โดยให้ระดับความพึงพอใจมาก

ที่สุด คือ ความสวยงามของตัวเรือนเครื ่องประดับ (x̅ 
=5.00) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.00) 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจใน

ระด ับมาก ( x̅ =4.43 ) ส ่วนค ่า เบ ี ่ ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.=0.39) โดยให้ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ การ

ทับซ้อนกันของชิ้นงานมีความเหมาะสม (x̅ =5.00) ส่วน
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=0.00) 

ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดับ

มากท ี ่ สุ  ( x̅ =  4.53) ส ่ วนค ่ า เบ ี ่ ย ง เบนมาตรฐาน 
(S.D.=0.26) โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที ่ส ุด คือ 
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รูปแบบง่ายต่อการสวมใส่ (x̅ =5.00) ส่วนค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D.=0.00) 

สรุปผลวิเคราะห์ความพึงพอใจกลุ่มผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการออกแบบเครื ่องประดับ ที ่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุด
เครื่องประดับเอกลักษณ์ผ้าไหมสุรินทร์  มีความพึงพอใจ
ในระดับมา 

 
รูปที่ 3 แบบร่างชุดเครื่องประดับ 

 

 
 

รูปที่ 4 แบบร่างข็มกลัด 
 

 
 

รูปที่ 5 แบบร่างแหวน 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6 แบบร่างต่างหู 
 

 
 

รูปที่ 7 ภาพต้นแบบเครื่องประดับ 
 

 
 

รูปที่ 8 แสดงภาพการสวมใส่ชุดเครื่องประดับ 
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4.3 ผลการวิเคราะห์และประเมินความพึงพอใจ

ผู ้บริโภคเครื ่องประดับจากเอกลักษณ์ลวดลายผ้าไหม
สุร ินทร์ ประเมินโดยผู ้บร ิโภคเคร ื ่องประดับในงาน 
Bangkok gems & Jewelry fair จำนวน 100 คน พบว่า 
ด้านวามสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมาก  ( X = 
4.12) ส่วนค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.76) โดยให้
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสวยงามของตัว
เรือนเครื่องประดับ (X =4.50) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
(S.D.= 0.60) 

ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ( X = 4.09) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.=
0.37)โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปร่างและ
ร ูปทรงม ีความเป ็นเอกล ักษณ์  ( X = 4.24) ส ่วนค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.87)  

ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึงพอใจในระดับ
มาก (X = 3.97) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.96)
โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ รูปแบบง่ายต่อ
การสวมใส่ (X = 4.07) ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 
0.89)   

สร ุปผลวิเคราะห ์ความพึงพอใจกล ุ ่ มกลุ่ม
ผู้บริโภค ที่มีต่อผลิตภัณฑ์ชุดเครื่องประดับเอกลักษณ์ผ้า
ไหมสุรินทร์   มีความพึงพอใจในระดับมาก ( X = 4.07) 
ส่วนค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.= 0.87) 

 

 
 

รูปที่ 9 การจัดแสดงผลงานใน Bangkok gems &  
Jewelry fair 

 
 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การศ ึกษาเอกล ักษณ ์ผ ้าไหมส ุร ินทร ์  เ พ่ือ
ประยุกต์ใช้ในการออกแบบเครื่องประดับ โดยเริ ่มจาก
การศึกษาทฤษฎีการออกแบบในการทำเครื ่องประดับ 
เพ ื ่ อนำมาออกแบบและประย ุ กต ์ ด ั ดแปลง เป็น
เครื่องประดับที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัว พร้อม
ทั้งวินิจฉัยแบบควบคู่กับการศึกษารายละเอียดในเนื้อหา
ที่ว่าด้วยทฤษฎีของกระบวนการผลิตจนถึงกระบวนการ
ชุบเคลือบผิว และขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด และ
ได้ทำการทดลองการสวมใส่เครื่องประดับในรูปแบบต่างๆ   

ผลการวิเคราะห์แบบประเมินความพึงพอใจ
ผู ้บริโภคที่มีต่อชุดเครื่องประดับจากเอกลักษณ์ผ้าไหม
สุร ินทร์ ประเมินโดยผู ้บร ิโภคเคร ื ่องประดับในงาน 
Bangkok gems & Jewelry fair จำนวน 100 คน เป็น
การสุ่มแบบบังเอิน เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า ด้าน
ความสวยงาม มีความพึงพอใจในระดับมาก  โดยให้ระดับ
ความพึงพอใจมากที่สุด คือ ความสวยงามของตัวเรือน
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เครื่องประดับ ด้านความคิดสร้างสรรค์ มีความพึงพอใจใน
ระดับมาก โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที ่ส ุด คือ 
ลวดลายสื่อถึงความเป็นเอกลักษณ์ของเครื่องประดับจาก
เอกลักษณ์ผ้าไหมสุรินทร์ ด้านประโยชน์ใช้สอย มีความพึง
พอใจในระดับมาก โดยให้ระดับความพึงพอใจมากที่สุด 
คือ รูปแบบง่ายต่อการสวมใส่ โดยสอดคล้องกับ (วัฒนะ 
จ ูฑะวิภาต.2545:73-113) เร ื ่องหลักการออกแบบ
เครื่องประดับ กล่าวไว้ว่า ความงามเป็นเรื่องมุมมองของ
แต่ละคน และศิลปะการทำเครื่องประดับสามารถบันทึก
วัฒนธรรมและความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีได้ 

ข้อเสนอแนะ 
ในการทำวิจัยครั ้งต่อไป ควรมีการศึกษาและ

เก็บข้อมูลใหม่ๆ เพิ่มเติม เพื่อการพัฒนา เครื่องประดับ 
ให้ตรงต่อความต้องการของผู้บริโภค  
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บทคัดย่อ  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ประกอบทางกายภาพของสวนสาธารณะภายในสถานศึกษาท่ีมีผลกระทบต่อ
การรับรู้ของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะองค์ประกอบที่ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งาน ทั้งการรับรู้เชิงบวกและลบ ตลอดจนศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน อาทิ สาขาการเรียน เพศชาย-หญิง ของนักศึกษาจำนวน 178 คน ที่
มีต่อการรับรู้องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนที่ โดยงานวิจัยน้ีเลือกกรณีศึกษา คือ พ้ืนที่สวนสาธารณะภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี และใช้วิธีการสำรวจข้อมูลด้วยวิธีการแบบ CEMs ผลจากการศึกษา พบว่า สามารถจำแนก
องค์ประกอบทางกายภาพที่พบจากการเก็บข้อมูลได้เป็น 28 หมวดหมู่ย่อย และเรียงลำดับตามจำนวนที่พบ (>5%) ได้ดังน้ี  
ไม้พุ่ม ไม้ประดับ > คูน้ำ > ทางเท้า > ต้นไม้ใหญ่ > สนามหญ้า > ประติมากรรม > งานระบบ > หอประชุม > สระน้ำ > ถัง
ขยะ โดยหมวดหมู่ไม้พุ่มและไม้ประดับ คือองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการรับรู้เชิงบวกมากท่ีสุด ในขณะที่หมวดหมู่ทางเท้า ส่งผล
ต่อการรับรู้เชิงลบมากท่ีสุด และจากการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปรด้วยสถิติ Chi-Square พบว่า ปัจจัยส่วนบุคคลด้านเพศ
ของผู้ใช้งานมีความสัมพันธ์กับการรับรู้ที่แตกต่างกันต่อองค์ประกอบทางกายภาพที่พบมาก ในขณะที่ปัจจัยส่วนบุคคลด้าน
สาขาการเรียนไม่มีความสัมพันธ์ 
 
คำสำคัญ: CEMs, พ้ืนทีส่วนสาธารณะ, องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนที่, การรับรู้, ปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ใช้งาน 
 

Abstract  
The objective of this research was to determine the physical components of public park areas in 

an educational institution that affect the perceptions of users, especially the physical components that 
attract the attention of users in the areas of both positive and negative perceptions, as well as to study the 
relationship among the personal factors of users, such as fields of study and genders of 178 students 
towards the perceptions of the physical components of areas. The case study of areas was located in 
Rajamangala University of Technology Thanyaburi and applied the method of CEMs. The results indicated 
that the physical components could be classified into 28 sub-categories and sorted by the found number 
(>5%) as follows: shrubs and ornamental trees > ditches > sidewalks > big trees > lawns > sculptures > 
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systematic works > auditoriums > ponds > bins. The category of shrubs and ornamental trees was affected 
by positive perceptions the most. While the category of sidewalks affected in a negative way the most. 
From data variables using Chi-Square test, the personal factor in gender of users was associated with the 
different perceptions on the physical components commonly found in the case study areas. The personal 
factor in fields of study was not associated.  
 
Keywords: CEMs, public park, physical components of the areas, perceptions, personal factors of users 
 
1. บทนำ  

พื้นที ่สาธารณะของมหาวิทยาลัยจัดเป็นพื้นที่
สำคัญที่ควรเอื้อให้เกิดกิจกรรมและปฏิสัมพันธ์ระหว่าง
กล ุ ่มคนที ่หลากหลาย เพ ื ่อนำไปส ู ่การสรรค ์สร ้ าง
บรรยากาศทางวิชาการ และมีผลต่อคุณภาพของนักศึกษา
บุคลากร ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย (Santad, C., 
2005) ตลอดจนชุมชนโดยรอบหรือบุคคลอื่น เพื่อสร้าง
เ อ ก ล ั ก ษ ณ์ ท า ง ส ั ง ค ม ร ่ ว ม ก ั น  ( Kimnuan, P. & 
Boonkham, P., 2019) 
 การศ ึกษาครั ้งน ี ้ม ีว ัตถ ุประสงค์เพ ื ่อศ ึกษา
องค์ประกอบของสวนสาธารณะที่มีผลกระทบต่อการรับรู้
ของผู้ใช้งาน โดยเฉพาะองค์ประกอบที่เสริมสร้างความ
น่าสนใจต่อพื ้นที ่ ดึงดูดใจให้ผู ้คนเข้าใช้งาน ตลอดจน
ความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นระหว่างองค์ประกอบต่าง ๆ กับ
ลักษณะที่แตกต่างกันของกลุ ่มผู ้ใช ้งาน เพื ่อเป็นแนว
ทางการออกแบบและปรับปรุงพื ้นที ่สวนสาธารณะที่
สอดคล้องต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งาน กรณีศึกษา คือ 
พื ้นที ่สวนสาธารณะรอบบริเวณประติมากรรมบัวเหล็ก
ต่อเนื่องถึงพื้นที่ลานอนันต์รังสรรค์ ภายในมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี  
 สรุปผลเพื ่อนำไปสู ่แนวทางการออกแบบและ
ปรับปรุงพ้ืนที่สวนสาธารณะที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมของ
กลุ่มผู้ใช้งาน ในบริบทของสถานศึกษาได้ งานวิจัยนี ้ใช้
วิธีการประเมินผลผ่านภาพถ่ายที่ได้จากการสำรวจพื้นที่
จริงของกลุ่มตัวแทน โดยกลุ่มตัวแทนจะทำการเก็บข้อมูล
ด้วยกล้องดิจิตอลบนโทรศัพท์มือถือ  
ขอบเขตด้านเน้ือหา 
 เก็บรวบรวมข้อมูลจากตัวแทนผู้เข้าสำรวจพ้ืนที่
กรณีศึกษา โดยแบ่งออกเป็น 2 ประเด็น คือ องค์ประกอบ

ที่เป็นด้านบวก 5 ภาพ และองค์ประกอบที่เป็นด้านลบ 5 
ภาพ โดยใช้วิธีการเก็บข้อมูลด้วยการภาพถ่ายจากกล้อง
ดิจิตอลบนโทรศัพท์มือถือเท่าน้ัน 
ขอบเขตด้านพ้ืนที่ศึกษา 
 ศึกษาพื ้นที ่สวนรอบบริเวณประติมากรรม
ประจำมหาวิทยาลัย (บัวเหล็ก) ครอบคลุมพื้นที่บริเวณ
สวนส่วนกลาง รวมเป็นพื้นที่จำนวน 162,334.94 ตร.ม. 
ไม ่รวมพื ้นท ี ่ภายในอาคารหอประช ุมมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ คือ ทราบถึงองค์ประกอบของ
สวนสาธารณะที่มีผลต่อการสร้างความน่าสนใจต่อพื ้นที่ 
ดึงดูดใจให้ผู้คนเข้าใช้งาน  
 
2. วัตถุประสงค์ 

1) ศึกษาองค์ประกอบของสวนสาธารณะที่มีผลต่อ
การสร้างความน่าสนใจและการรับรู้ต่อพื้นที่ ดึงดูดใจให้
ผู้คนเข้าใช้ 

2) ศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างองค์ประกอบของ
สวน สาธารณะต่อปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันของกลุ่ม
ผู้ใช้งาน 

3) ศึกษาแนวทางการออกแบบและปรับปรุงพื้นที่
สวน สาธารณะที่สอดคล้องต่อพฤติกรรมของกลุ่มผู้ใช้งาน 
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กรอบวิธีการวิจัย 
 

  
 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฏีเก่ียวกับพื้นที่สาธารณะ 
พฤติกรรมการใช้งานพื้นที่สวนสาธารณะ ผู้เข้า

ใช้งานสวนสาธารณะมีการเข้าใช้งานและทำกิจกรรมที่
หลากหลาย โดยกลุ่มวัยที ่ต ่างกันมีช่วงเวลาและชนิด
กิจกรรมที่ต่างกันด้วย มีการใช้พ้ืนที่กิจกรรมชนิดเดียวกัน
เป็นประจำ และปัจจัยทางด้านกายภาพที่ส่งผลต่อการเข้า
ใช้งานพื้นที่ ได้แก่ ลักษณะของพื้นที่ การเป็นพื้นที่กว้าง 
พื้นที่ที่มีร่มเงา ลักษณะพื้นผิว ความสมบูรณ์ของอุปกรณ์
และสิ ่งอำนวยความสะดวก (ภควดี ศรีอ่อน , 2556) มี

ความสอดคล้องกับพฤติกรรมของผู้ใช้ ซึ่งผู้ใช้มีสิทธ์ิในการ
ควบคุมผ่านการมีส ่วนร่วมต่อการใช้งาน การวางผัง
สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการที่แตกต่างของคุณภาพของ
สถานที่และแสดงถึงวิสัยทัศน์ (Israa H. M. &Moustafa 
E. A., 2013) 

ปัจจัยที่มีผลต่อการเกิดพฤติกรรม 
ปัจจัยที ่ม ีผลต่อการเกิดพฤติกรรมของคนที่

แตกต่างกันสามารถจำแนกได้เป็นด้านต่าง ๆ คือ ปัจจัย
ด้านสรีรวิทยา ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ ปัจจัยด้านสังคมและ
ปัจจัยด้านวัฒนธรรม โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ (วิมล
สิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2554) 

1) ปัจจัยด้านสรีรวิทยา (Physiological factors) 
เกี่ยวข้องกับความต้องการพื้นฐานทางชีวภาพของมนุษย์ 
ที่ส่งผลต่อการรู้สึกต่าง ๆ เช่น หิวหรือง่วงนอน เป็นต้น 
ระบบทางสรีระของมนุษย์ที่เกี่ยวข้องกับระบบประสาท
สัมผัสต่าง ๆ และระบบประสาทส่วนกลาง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงส่วนของระบบสมอง ที่มีส่วนสำคัญอย่างย่ิงทั้งต่อ
พฤติกรรมภายใน (Covert behavior) และ พฤติกรรม
ภายนอก (Overt behavior)  

2) ปัจจัยด้านบุคลิกภาพ (Personality factors) 
ลักษณะเฉพาะของบุคคล บางส่วนเกิดจากการเรียนรู้ 
บางส่วนมีมาตั ้งแต่เกิด บุคคลมักมีแรงจูงใจในระดับที่
แตกต่างกัน แรงจูงใจเป็นสิ่งผลักดันให้เกิดพฤติกรรมใน
ลักษณะเฉพาะตัว อาทิ อาชีพ อุปนิสัยต่าง ๆ เป็นต้น 
นอกจากน ี ้  บ ุคคลย ังม ีความโน ้มเอ ียงทางจ ิต ต่ อ
สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน เช่น เป็นบุคคลที่ชื ่นชอบ
ธรรมชาติมาก มักเลือกอยู่อาศัยใกล้ชิดกับธรรมชาติให้
มากท่ีสุด เป็นต้น 

3) ปัจจัยด้านสังคม (Social factor) เกี ่ยวข้อง
โดยตรงกับความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลที่รวมกันเปน็กลุ่ม 
มีการจัดระเบียบการอยู่ร่วมกันเป็นโครงสร้างสังคม และ
บุคคลมีหน้าที่ตามสถานภาพทางสังคม (Social status) 
พฤติกรรมของบุคคลจึงข้ึนอยู่กับสถานภาพของบุคคลเป็น
สำคัญ แต่ทั้งน้ียังต้องมีความสอดคล้องกันกับบทบาททาง
สังคมที่กำหนดไว้ตามความเหมาะสมอีกด้วย ซึ ่งปัจจัย
เหล่านี ้อาศัยปัจจัยทางสภาพแวดล้อมกายภาพในการ
แสดงออกถึงสถานภาพและบทบาทที่แตกต่างกัน 

สำรวจรูปแบบพ้ืนที่
กรณีศึกษาเบ้ืองต้น เพ่ือ

กำหนดขอบเขตของการเก็บ
ข้อมูลของกลุ่มตัวแทน 

ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี ตัวแปรและ
องค์ประกอบ รวมถึงงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

 

รวบรวมข้อมูลที่ได้จากการสำรวจของ 
กลุ่มตัวแทนทั้งหมด 

จัดกลุ่มข้อมูลและวิเคราะห์ผล 

สรุปผลการวิเคราะห์สิ่งดึงดูดใจในพื้นที่
กรณีศึกษา 

ทั้งด้านบวกและลบ 

จัดทำแนวทางการออกแบบและปรับปรุงพื้นทีส่วนสาธารณะที่
สอดคล้องต่อพฤติกรรม 

ของกลุ่มผู้ใชง้าน 

กำหนดลักษณะและจำนวนของกลุ่ม
ตัวแทน 

สำหรับการลงสำรวจพ้ืนที่เพ่ือถ่ายภาพ
สิ่งดึงดดูใจทั้งด้านบวกและลบ  
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4) ปัจจัยด้านวัฒนธรรม (Cultural factor) 
แบบแผนในการดำเนินชีวิต ศาสนาและความเชื่อ

ต่าง ๆ ตลอดจนโลกทัศน์เป็นอีกส่วนหน่ึงของวัฒนธรรมที่
กำหนดลักษณะเฉพาะของแบบแผนในการดำรงชีวิต และ
มักสะท้อนให้เห็นในสภาพแวดล้อมกายภาพ มนุษย์
สัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมกายภาพตามแบบแผนทาง
วัฒนธรรม วัฒนธรรมเป็นสิ่งที่เกิดจากการเรียนรู้ เป็นส่วน
หน่ึงของประสบการณ์ของบุคคลในสังคม ประสบการณ์น้ี
ย่อมมีอิทธิพลต่อพฤติกรรม นอกจากนี้กลุ่มสังคมต่าง ๆ 
อาจะมีระดับความก้าวหน้าทางการพัฒนาวัฒนธรรมที่
แตกต่างกัน ย่อมส่งผลให้พฤติกรรมมีความแตกต่างกันไป
ด้วย 

ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้สภาพแวดล้อมกายภาพ 
กระบวนการรับรู้ (Perception) เป็นส่วนหน่ึง

ของกระบวนการทางพฤต ิกรรมภายใน ( Covert 
behavior) โดยกระบวนการรับรู้เป็นกระบวนการที่ร ับรู้
ข่าวสารจากสภาพแวดล้อมโดยผ่านทางระบบประสาท
สัมผัส กระบวนการนี ้จึงรวมการรู ้สึก (Sensation) ที่
นำไปสู่การเกิดการรับรู้ สิ่งที่รับเข้ามา (Percept) จะผ่าน
กระบวนการต ีความหร ือการทำความเข ้ าใ จจาก
ประสบการณ์ที่มีมาก่อน (Apperception) การตีความน้ี
จึงเกี ่ยวข้องกับข่าวสารต่าง ๆ ที ่สะสมมาแต่อดีต โดย
ปัจจ ัยท ี ่ม ีผลต่อการรับร ู ้สภาพแวดล ้อมกายภาพมี
รายละเอียดจำแนกตามการคำนึงถึงปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ 
(วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร และคณะ, 2554) 

1) สภาพแวดล้อมกายภาพในฐานะในการรับรู้ 
2) ประสบการณ์ในอดีตของบุคคลที่รับรู้ 
3) ความใส่ใจและการให้คุณค่าของแต่ละบุคคล 
กร ะ บว นกา ร ส ำ ร ว จข ้ อ ม ู ล แ บบ  CEMs 

(Capture Evaluation Method Survey) 
วิธีการสำรวจข้อมูลแบบ CEMs นี้พัฒนาโดย 

Koga, T. และคณะ (1999) ซึ่งใช้วิธีการนี้ศึกษาการรับรู้
ของผ ู ้ คนท ี ่ ม ี ต ่ อภาพล ักษณ ์ภ ู ม ิท ั ศ น ์ ของ เม ื อ ง 
(townscape) โดยให้ตัวแทนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการ
ศึกษาทำการถ่ายภาพที่มีผลต่อการรับรู้ขณะที่สำรวจไป
ตามพ้ืนที่ต่าง ๆ ของเมือง พร้อมทั้งบันทึกเหตุผล จากน้ัน
นำผลที่ได้มาจัดกลุ่มจำแนกประเภทต่าง ๆ เพื ่อศึกษา

ความแตกต่างของผู้คนในการรับรู้พื้นที่ ซึ่งต่อมาวิธีการ
สำรวจข้อมูลผ่านภาพถ่ายนี้ได้ถูกนำมาใช้ในการศึกษาใน
หลายงานวิจัย โดยเฉพาะในการศึกษาที่กลุ่มเป้าหมายมี
ข้อจำกัดในการตอบคำถาม หรือการสื่อสาร อาทิ เด็กใน
วัยอนุบาล เป็นต้น 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 

ช่วงการสำรวจทำการกำหนดกลุ่มเป้าหมายเพ่ือ
เป็นตัวแทนในการสำรวจพื้นที ่กรณีศึกษา โดยใช้วิธีการ
กำหนดแบบโควตา แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ 
1) นักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จำนวน 100 คน 
ประกอบด้วย เพศหญิง 50 คน และ เพศชาย 50 คน 
2) นักศึกษาคณะอื่น ๆ จำนวน 100 คน ประกอบด้วย 
เพศหญิง 50 คน และ เพศชาย 50 คน 
 โดยนักศึกษาแต่ละคนจะทำการถ่ายภาพสิ่งที่มี
ผลดึงดูดความสนใจในการใช้งานพื้นที่กรณีศึกษา แบ่ง
ออกเป็นสิ่งที่ส่งผลด้านบวก 5 ภาพ และสิ่งที่ส่งผลด้านลบ 
5 ภาพ รวมทั้งหมด 2000 ภาพ จากนักศึกษาท้ังหมด 200 
คน ซึ่งข้อมูลชุดน้ีจะถูกนำไปวิเคราะห์ต่อในข้ันตอนต่อไป 

พ้ืนที่สวนสาธารณะกรณีศึกษา 
พื้นที ่ภูมิทัศน์รอบบริเวณประติมากรรมประจำ

มหาวิทยาลัย (บัวเหล็ก) ต่อเน่ืองถึงพ้ืนที่บริเวณสนามลาน
อนันต์รังสรรค์ แสดงดังรูปที่ 2 มีพ้ืนที่ทั้งหมดเป็นจำนวน 
162,334.94 ตร.ม. การเข้าถึงพ้ืนที่ สามารถเข้าถึงได้จาก
การเดินเท่าน้ัน โดยมีลานจอดรถยนต์และรถจักรยานยนต์
ให้บริเวณที่แก่นักศึกษา บุคลากร และบุคคลทั่วไปที่พ้ืนที่
บร ิเวณทิศตะวันออกของอาคารวิทยบริการ สามารถ
รองรับรถยนต์ได้ 50 คัน และรถจักรยานยนต์ 50 คัน 
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รูปที่ 1 พื้นที่กรณีศึกษาภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี 

ช่วงการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ 
ภาพถ ่ า ยท ั ้ งหมดนำมาจ ั ดหมวดหม ู ่ ตาม

องค์ประกอบของกายภาพพ้ืนที่ อธิบายและบันทึกจำนวน
ความถี่แบ่งออกเป็นหมวดหมู่ที่ส่งผลด้านบวกกับดา้นลบ 
โดยในแต่ละหมวดหมู่จำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคลของ
กลุ ่มเป้าหมาย อาทิ เพศ สาขาการเร ียน เพื ่อนำไป
พิจารณาเครื่องมือทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล โดยมุ่ง
เป้าไปที่ความสัมพันธ์ของแต่ละตัวแปรองค์ประกอบทาง
กายภาพที่ส่งผลต่อความดึงดูดใจในการใช้งานพื้นที่ของ
กลุ ่มเป้าหมายที ่จำแนกตามกลุ ่ม เพื ่อสังเคราะห์และ
สรุปผล 
 
5. ผลการวิจัย  

ผลการเก็บข้อมูลพื้นที่กรณีศึกษา 
จากการรวบรวมภาพถ่ายสิ่งที่มีผลดึงดูดความ

สนใจในการใช้งานพื ้นที ่กรณีศ ึกษา พบว่า สามารถ
รวบรวมกรณีที่เก็บข้อมูลได้ครบถ้วนเพียง 178 คน ส่วนที่
เหลือจำนวน 22 คน ภาพถ่ายมีความไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ 
โดยกลุ่มประชากร คือ นักศึกษา คณะสถาปัตย์ 78 คน 
และคณะอื ่นๆ 100 คน  และจำแนกหมวดหมู ่ของ
ภาพถ่ายได้เป็น 4 หมวดหลัก 28 ย่อย ดังน้ี 
1. Softscape แบ่งออกเป็น 5 หมวดย่อย 
2. Hardscape แบ่งออกเป็น 10 หมวดย่อย 
3. Facilities แบ่งออกเป็น 7 หมวดย่อย 
4. Building แบ่งออกเป็น 6 หมวดย่อย 
ดังตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 แสดงหมวดหมู่ย่อยภายใน 4 หมวดหลัก 

  หมวดหมู่ย่อย หมวดหมู่หลัก 

1 สนามหญ้า 

Softscape 

2 ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 

3 ต้นไม้ใหญ่ 

4 คูน้ำ 
5 สระน้ำ 

1 ทางเท้า  

2 ประติมากรรม  
3 เสาธง  
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  หมวดหมู่ย่อย หมวดหมู่หลัก 

4 เสาไฟ ไฟประดับ  

5 ทุ่นทางเดินลอยน้ำ Hardscapes 
6 ทางเดินหลังคาคลุม  

7 ที่จอดรถ  

8 สะพาน  
9 แผง solar  

10 บันได  

1 ศาลาริมน้ำ  
2 ป้าย  

3 ม้าน่ัง  

4 ตู้ไปรษณีย์ Facilities 
5 ถังขยะ  

6 ตู้โทรศัพท ์  

7 ATM  
1 หอประชุม  

2 อาคารประชุมเล็ก  

3 งานระบบ Building 
4 ศาลพระ  

5 Coffee shop  

6 หลังคาบงัแดด  
 
 

 

รูปที ่ 2 ภาพตัวอย่างหมวดหมู่ softscape ในหมวดหมู่
ย่อย-ไม้พุ ่ม ไม้ประดับ (ด้านบวก ภาพขวาและด้านลบ 
ภาพซ้าย) 
 

 

รูปที่ 3 ภาพตัวอย่างหมวดหมู่ Hardscapes ในหมวดหมู่
ย่อย-สะพาน (ด้านบวก ภาพขวาและด้านลบ ภาพซ้าย) 
 

 

รูปที ่ 4 ภาพตัวอย่างหมวดหมู่ Facilities ในหมวดหมู่
ย่อย-ม้าน่ัง (ด้านบวก ภาพขวาและด้านลบ ภาพซ้าย) 
 

 

รูปที่ 5 ภาพตัวอย่างหมวดหมู่ Building ในหมวดหมู่ย่อย-
หอประชุม (ด้านบวก ภาพขวาและด้านลบ ภาพซ้าย) 
 

จากทั ้งหมด 28 หมวดหมู ่ย ่อยที ่ได้จากการ
สำรวจของพื้นที ่กรณีศึกษาของกลุ่มตัวแทนที่นักศึกษา 
178 คน สามารถแจกแจงร้อยละของความถี ่ภาพที่พบ
ตามหมวดหมู่ จำแนกเป็น 2 ส่วน คือ ภาพที่แสดงถึงสิ่งที่
ส่งผลด้านบวกและด้านลบของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด (ดัง
รูปที่ 4) โดยมีรายละเอียดของความถ่ีที่พบดังน้ี 
 1) ภาพที ่แสดงถึงด้านบวก จากการสำรวจ
ทั้งหมด พบว่า ภาพที่ส่งผลต่อการรับรู ้ของผู้ใช้งานใน
พื้นที่เชิงบวก ประกอบไปด้วย 4 หมวดหลัก 24 หมวด
ย ่อย มีความถ ี ่ของจำนวนภาพในหมวดหล ักด ้าน 
Softscape มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 48.3 รองลงมาคือ 
หมวด Hardscape คิดเป็นร้อยละ 29.1 หมวด Building 
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คิดเป็นร้อยละ 12.2 และหมวด Facilities คิดเป็นร้อยละ 
10.4 ตามลำดับ เมื่อพิจารณาที่หมวดย่อย พบว่า ภาพ
ขององค์ประกอบของพ้ืนที่กรณีศึกษาซึ่งพบเฉพาะในด้าน
บวก มีทั้งหมด 5 หมวดย่อย คือ บันได ตู้ ATM ศาลพระ 
Coffee shop และหลังคาบังแดด ส่วนองค์ประกอบที่พบ
มากท่ีสุดที่ส่งผลต่อการรับรู้ของผู้ใช้งานในพ้ืนที่เชิงบวก 3 
ลำดับแรก ได้แก่ ไม้พุ ่ม-ไม้ประดับ ต้นไม้ใหญ่ และ
ประติมากรรม ตามลำดับ 
 2) ภาพที ่แสดงถึงด ้านลบ จากการสำรวจ
ทั้งหมด พบว่า ภาพที่ส่งผลต่อการรับรู ้ของผู้ใช้งานใน
พ้ืนที่เชิงลบ ประกอบไปด้วย 4 หมวดหลัก 23 หมวดย่อย 
โดยม ีความถ ี ่ ของจำนวนภาพในหมวดหล ักด ้าน 
Softscape มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 44.1 รองลงมาคือ
หมวด Hardscape คิดเป็นร้อยละ 23.6 หมวด Facilities 
คิดเป็นร้อยละ 17.9 และหมวด Building คิดเป็นร้อยละ 
14.4 โดย 2 ลำดับแรกนั้นมีทิศทางเดียวกันกับความถี่ที่
พบในภาพที่แสดงถึงด้านบวก และเมื่อพิจารณาที่หมวด
ย่อยซ ึ ่ง เม ื ่อพ ิจารณาที ่หมวดย่อย พบว่า ภาพของ
องค์ประกอบของพื้นที่กรณีศึกษาซึ่งพบเฉพาะในด้านลบ 
มีทัง้หมด 4 หมวดย่อย คือ แผง Solar cell ตู้ไปรษณีย์ ตู้
โทรศัพท์ และส่วนงานระบบ ส่วนองค์ประกอบที่พบมาก
ที่สุดที ่ส่งผลต่อการรับรู ้ของผู ้ใช้งานในพื้นที ่เชิงลบ 3 
ลำดับแรก ได้แก่ ทางเท้า คูน้ำ และสนามหญ้า ตามลำดับ 
ภาพที่แสดงถึงสิ่งที่ส่งผลด้านบวกและสิ่งที่ส่งผลด้านลบ
ของกลุ่มเป้าหมายทั้งหมด 178 คนน้ีจะถูกนำไปวิเคราะห์
ความถี่ที่พบ จำแนกหมวดหมู่ย่อยต่าง ๆ ตามปัจจัยส่วน
บุคคลของกลุ่มตัวแทนนักศึกษา ได้แก่ ตัวแปรเพศ และ
สาขาการเรียน เพื่อวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุ่ม
ตัวแปร และความสัมพันธ์ที่มีต่อการรับรู้องค์ประกอบต่าง 
ๆ ภายในพ้ืนที่กรณีศึกษา 
 

 
 
รูปที่ 6 แสดงการจับคู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ตัวแปร 

 
 
รูปที่ 7  สรุปร้อยละของความถ่ีของภาพที่ได้จากการเก็บ
ข้อมูลจำแนกตามองค์ประกอบกายภาพ 
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ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจำแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล 
 จากการรวบรวมภาพถ่ายสิ่งที่มีผลดึงดูดความ
สนใจในการใช้งานพื้นที ่กรณีศึกษา แบ่งออกเป็นสิ ่งที่
ส่งผลด้านบวกและานลบของกลุ่มเป้าหมายที่เก็บข้อมูลได้
ทั้งหมด 178 คน 
 

 

 

รูปที่ 8 สรุปร้อยละความถ่ีของภาพที่ส่งผลต่อการรับรู้เชิง
บวกและลบจำแนกตามสาขาการเรียน 
 

 

 

รูปที่ 9 สรุปร้อยละความถ่ีของภาพที่ส่งผลต่อการรับรู้เชิง
บวกและลบจำแนกตามเพศชาย-หญิง 
สาขาการเรียน 
 
 ผลจากการวิเคราะห์สถิติพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านสาขาการเรียนที่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
องค์ประกอบในพ้ืนที่กรณีศึกษาเชิงบวก ดังน้ี 
1) สระน้ำ (ค่า Sig. = 0.000, Phi = 0.267) 
2) ทางเท้า (ค่า Sig. = 0.000, Phi = 0.267) 
 
 และด้านสาขาการเรียนที่มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้องค์ประกอบในพ้ืนที่กรณีศึกษาเชิงลบ ได้แก่ 

1) ไม้พุ่ม ไม้ประดับ (ค่า Sig. = 0.030, Phi = 
0.164) 

2) ป้าย (ค่า Sig. = 0.049, Phi = 0.149) 
3) ตู้ไปรษณีย์ (ค่า Sig. = 0.021, Phi = 0.174) 
4) ถังขยะ (ค่า Sig. = 0.035, Phi = 0.158) 
5) หอประชุม (ค่า Sig. = 0.038, Phi = 0.156) 

เพศชาย-หญิง 
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 ผลจากการวิเคราะห์สถิติพบว่า ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านเพศชาย-หญิงที ่มีความสัมพันธ์กับการรับรู้
องค์ประกอบในพ้ืนที่กรณีศึกษาเชิงบวก ดังน้ี 

1) ไม้พุ่ม ไม้ประดับ (ค่า Sig. = 0.025, Phi = 
0.167) 

2) ประติมากรรม (ค ่า Sig. = 0.005, Phi = 
0.210) 

3) เสาไฟ ไฟประดับ (ค่า Sig. = 0.002, Phi = 
0.228) 

4) ม้าน่ัง (ค่า Sig. = 0.000, Phi = 0.284) 
5) หอประชุม (ค่า Sig. = 0.017, Phi = 0.180) 
6) อาคารประชุมเล็ก (ค่า Sig. = 0.000, Phi = 

0.287) 
 และด้านเพศชาย-หญิงที่มีความสัมพันธ์กับการ
รับรู้องค์ประกอบในพ้ืนที่กรณีศึกษาเชิงลบ ได้แก่ 

1) ทางเท้า (ค่า Sig. = 0.036, Phi = 0.156) 
2) ม้าน่ัง (ค่า Sig. = 0.008, Phi = 0.199) 
3) ถังขยะ (ค่า Sig. = 0.012, Phi = 0.189) 
4) ที่จอดรถ (ค่า Sig. = 0.017, Phi = 0.179) 

 
6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

องค ์ประกอบที ่ส ่งผลต่อการร ับร ู ้ ในพื ้นที่
กรณีศึกษา 
 จากการสำรวจสิ่งที่มีผลดึงดูดความสนใจในการ
ใช้งานพื้นที ่กรณีศ ึกษาด้วยวิธี CEMs พบว่า สามารถ
จำแนกตามหมวดหมู่ของภาพถ่ายที่ได้จากการสำรวจตาม
ขององค์ประกอบทางกายภาพพื้นที่ได้เป็น 4 หมวดหลัก 
28 หมวดย่อย และจากผลการจำแนกหมวดหมู่ภาพของ
กลุ ่มตัวแทนผู้ใช้งานโดยรวมทั้งหมด 178 คน พบว่า 
องค์ประกอบที่ดึงดูดความสนใจของตัวแทนผู้ใช้งานมาก
ที ่ส ุดในพื ้นที ่กรณีศ ึกษามีลำดับหมวดหมู ่หลัก ดังน้ี 
Softscapes > Hardscapes > Facilities > Buildings 
และมีลำดับขององค์ประกอบย่อยที่พบ ดังนี้ ไม้พุ่ม ไม้
ประดับ > คูน้ำ > ทางเท้า > ต้นไม้ใหญ่ > สนามหญ้า > 
ประติมากรรม > งานระบบ > หอประชุม > สระน้ำ > ถัง
ขยะ > ม้านั่ง=ป้าย > ศาลาริมน้ำ > เสาไฟ ไฟประดับ > 
ที ่จอดรถ > เสาธง > อาคารประชุมเล็ก=สะพาน > 

ทางเดินหลังคาคลุม > ตู้ไปรษณีย์ >ศาลพระ > หลังคาบงั
แดด > ทุ่น > coffee shop > ตู้โทรศัพท์ > ATM=บันได 
> แผง solar cell ตามลำดับ 

เมื่อพิจารณาผลการจำแนกแต่ละองค์ประกอบ
ทางกายภาพออกเป็น 2 ด้าน คือ สิ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้
เชิงบวกและลบของกลุ่มเป้าหมาย พบว่า องค์ประกอบ
ทางกายภาพของพื้นที่ที่ส่งผลต่อการรับรู้เชิงบวกกับกลุ่ม
ตัวแทนผู้ใช้งาน ได้แก่ องค์ประกอบในหมวด Softscapes 
โดยเฉพาะ ไม ้พ ุ ่ม ไม ้ประดับ และต้นไม ้ใหญ่ เป็น
องค์ประกอบที่ส่งผลต่อการรับรู้เชิงบวกของกลุ่มตัวแทน
ผู้ใช้งานมากที่สุด ซึ่งสอดคล้องกันกับผลการศึกษาของ 
Neto, O. และคณะ (2016) และผลการศึกษาของ Do, T. 
และคณะ (2018)  ท ี ่พบว ่าองค ์ประกอบในหมวด 
Greenery เป็นองค์ประกอบที่ส่งผลต่อการรับรู้เช ิงบวก
ของผู้ใช้งานจากการสำรวจด้วยวิธี CEMs จากผู้ใช้งานทุก
กลุ่ม ส่วนองค์ประกอบทางกายภาพของพื้นที่ที่ส่งผลต่อ
การรับรู ้เชิงลบจากการสำรวจในพื้นที ่กรณีศึกษาของ
งานวิจัยนี้พบกระจายกันไปในแต่ละหมวดหลัก โดยพบ
มากในองค์ประกอบหมวดย่อยทางเท้า คูน้ำ สนามหญ้า 
งานระบบ และถังขยะ ตามลำดับ ซึ่งสอดคล้องกันกับผล
การศ ึกษาของ Do, T.และคณะ (2018)  ท ี ่ พบ ว่า
องค์ประกอบในหมวด Sidewalk เป็นองค์ประกอบที่
ส่งผลต่อการรับรู้เชิงลบของผู้ใช้งานทุกกลุ่ม 
ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคลต่อการรับรู้ 

จากการวิเคราะห์สถ ิต ิ Chi square เพื ่อหา
ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคลที่มีต่อการรับรู้
องค์ประกอบทางกายภาพของพ้ืนที่กรณีศึกษาทั้งเชิงบวก
และลบ สามารถสรุปผลได้ดังน้ี 

1) ปัจจัยด้านสาขาการเรียนมีความสัมพันธ์กับ
การรับรู้เชิงบวกในหมวดหมู่สระน้ำและทางเท้า (Sig < 
0.05) ซึ่งเป็นหมวดหมู่ที่พบน้อยมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
หมวดหมู่อื่น ๆ (6.7% และ 5.7% ตามลำดับ) เช่นเดียวกัน
กับผลการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้เชิงลบ ซึ่ง
พบว่าป ัจจ ัยด ้านสาขาการเร ียนม ีความส ัมพันธ ์กับ
องค์ประกอบทางกายภาพในหมวดหมู่ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
ป้าย ตู้ไปรษณีย์ ถังขยะ และหอประชุม ซึ่งทั้งหมดจัดเป็น
หมวดหมู ่ท ี ่พบจำนวนน้อยกว่าเมื ่อเปร ียบเทียบกับ
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หมวดหมู่อื่น ๆ (<10%) จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านสาขาการ
เร ียนไม่มีความสัมพันธ์ก ับการร ับร ู ้ของผู ้ใช ้งานต่อ
องค์ประกอบทางกายภาพในพ้ืนที่ 

2)  ป ั จจ ั ยด ้ านเพศชาย -หญ ิ ง  พบว ่ า  มี
ความสัมพันธ์ก ับการรับร ู ้เช ิงบวกในหลายหมวดหมู่
องค์ประกอบทางกายด้วยกัน (Sig < 0.05) โดยเฉพาะใน
หมวดหมู่ไม้พุ่ม ไม้ประดับ และประติมากรรม ซึ่งจัดเป็น
หมวดหมู่ขององค์ประกอบที่พบมากเมื่อเปรียบเทียบกับ
หมวดหมู ่อ ื ่น ๆ สอดคล ้องก ันก ับผลการ วิ เคราะห์
ความสัมพันธ์ต่อการรับรู้เชิงลบ ซึ่งพบว่าปัจจัยด้านเพศ
ชาย-หญิงมีความสัมพันธ์กับองค์ประกอบทางกายภาพใน
หมวดหมู่ทางเท้า ที่เป็นองค์ประกอบทางกายภาพที่พบ
มากที่สุดต่อการรับรู้เชิงลบ จึงสรุปได้ว่า ปัจจัยด้านเพศ
ชาย-หญิงมีความสัมพันธ์ก ับการรับรู ้ของผู ้ใช้งานต่อ
องค์ประกอบทางกายภาพในพ้ืนที่ 

แนวทางการออกแบบและปร ับปร ุงพ ื ้นที่
สวนสาธารณะ 

การออกแบบพื้นที ่สวนสาธารณะที่เหมาะสม
จะต้องคำนึงถึงความสอดคล้องกันกับพฤติกรรมของ
ผู้ใช้งานเป็นสำคัญ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งกับการออกแบบ
องค์ประกอบทางกายภาพที ่เสร ิมสร้างให้ผ ู ้ใช ้งานมี
สุขภาพจิตที่ดีตามวัตถุประสงค์หลักของการจัดสรรพื้นที่
สวนสาธารณะ การออกแบบสวนสาธารณะจึงควรให้
ความสำค ัญอย่างย ิ ่งก ับการออกแบบองค ์ประกอบ
กายภาพด้านพื ้นที ่ส ี เข ียวแหล่งน้ำต ่าง ๆ ตลอดจน
องค ์ประกอบที ่ช ่วยในการสร ้างความสวยงาม เป็น
เอกล ักษณ ์ในพ ื ้นท ี ่  เน ื ่ องจากผลการศ ึกษาพบว่า 
องค์ประกอบทางกายภาพในหมวดหมู่ไม้พุ่ม ไม้ประดับ 
ต้นไม้ใหญ่ และประติมากรรมต่าง ๆ เป็นองค์ประกอบที่มี
ผลต่อการรับรู้เชิงบวกของผู้ใช้งานมากที่สุด และเพื่อให้
พื้นที่สวนสาธารณะนั้น ๆ บรรลุเป้าหมายของการใช้งาน
พื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบและปรับปรุง
พื้นที่จึงควรมุ่งเน้นไปที่การบริหารจัดการพื้นที่ซึ่งเอื้อต่อ
การดูแลรักษา ทั้งในแง่ของความสะอาดและด้านความ
สมบูรณ์คงทนต่อการใช้งาน เนื่องจากผลการศึกษาจาก
งานวิจัยน้ี พบว่า ภาพถ่ายที่พบจากการสำรวจด้วยวิธีการ 
CEMs ที่แสดงถึงองค์ประกอบทางกายภาพที่มีผลต่อการ

ร ับร ู ้ เช ิงลบของผ ู ้ ใช ้งานภายในพ ื ้นท ี ่ส ่ วนใหญ ่ มี
ลักษณะร่วมกันคือ ประกอบด้วยพื้นที่ที่ชำรุดทรุดโทรม 
ขาดการดูแลรักษา และมีขยะหรือสิ่งสกปรกภายในพื้นที่ 
ดังนั ้น การออกแบบพื ้นที ่สาธารณะโดยคำนึงถึงการ
บริหารจัดการที่ดีต้ังแต่แรกเริ่ม จะช่วยให้สามารถป้องกัน
การเกิดพื้นที่สิ่งที่ส่งผลต่อการรับรู้เชิงลบต่อผู้ใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ข้อเสนอแนะ  
จากการวิจัยน้ีเป็นเพียงการศึกษาสำรวจภายใน

พื้นที่กรณีศึกษาเดียวเท่านั้น ยังไม่ได้มีการศึกษาพื้นที่อื่น 
ๆ เปร ียบเท ียบก ัน จ ึงอาจม ีข ้อจำก ัดในการนำผล
การศึกษาไปใช้และการศึกษาได้เน้นที่กลุ่มนักศึกษา จึงไม่
กระจายกลุ่มตัวอย่างจากผู้ใช้งานจริง อาจได้คำตอบที่ต่าง
ออกไปจากการสุ่มสำรวจจากผู้ใช้งานจริง และเนื่องจาก
พื้นที่อื่น อาจมีลักษณะทางกายภาพเฉพาะสถานที่ที่ต่าง
ออกไป อีกทั ้งยังมีประเด็นอื ่น ๆ ที ่น่าสนใจซึ ่งยังไม่ได้
ทำการศึกษาในงานวิจัยน้ีเน่ืองจากข้อจำกัดของระยะเวลา
ที ่ ใช ้ในการศ ึกษา ซ ึ ่งอาจประเด ็นสำหร ับแนวทาง
การศึกษาในโอกาสต่อไปเพ่ือให้การวิจัยมีความครอบคลุม
ยิ่งขึ้น อาทิ ระดับความคิดเห็นของผู้ใช้งาน ปัจจัยส่วน
บุคคลด้านอื่น ๆ ของผู้ใช้งาน เป็นต้น  
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนสถานที่ในการทำวิจัย 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่
อ ุดหนุนทุนว ิจ ัยประเภทงบประมาณกองทุนรายได้ 
ประจำปีงบประมาณ 2563 และขอขอบคุณ รศ.ดร. กล้า
หาญ ณ น่าน ที ่ให้คำปรึกษาในการวิเคราะห์ข้อมูลเชิง
สถิติ 

 
8. เอกสารอา้งอิง  
สำนักยุทธศาสตร์และประเมินผล กรมการปกครอง 

กระทรวงมหาดไทย (2560). จำนวนประชากร 

ปี พ.ศ. 2560 กองยุทธศาสตร์บริหารจัดการ, 2 

เมษายน 2562. 



514 
 

 

http://www.bangkok.go.th/pipd/page/su

b/12429/จำนวนประชากร-ป-ีพศ-2560 

(สืบค้นเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2562). 

กรมโยธาธิการและผังเมือง (2547). การศึกษาแนวทาง

การพัฒนาพ้ืนที่สีเขียวเพ่ือนันทนาการสําหรับ

ชุมชนเมืองขนาดใหญ่ ในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือ : กรณีศึกษาเมือง

นครราชสีมา เมืองขอนแก่น และเมืองอุดรธานี. 

สํานักพัฒนามาตรฐาน. 

ภควดี ศรีอ่อน (2556). พฤติกรรมการใช้งาน

สวนสาธารณะและสภาพแวดล้อมทางภูมิทัศน์ 

กรณีศึกษาสวนรมณีนาถ กรุงเทพมหานคร. 

เมืองและสภาพแวดล้อม ฉบับที่ 3 : 2555-

2556 

วิมลสิทธ์ิ หรยางกูร, บุษกร เสรฐวรกจิ และศิวาพร กลิ่น

มาลัย. (2554). จิตวิทยาสภาพแวดล้อม: มูล

ฐานการสร้างสรรค์และจัดการสภาพแวดล้อม

น่าอยู่อาศัย. กรุงเทพฯ : จี.บี.พี.เซ็นเตอร์. 

Do, T. & Mori, S. & Nomura, R. (2018). 

Passenger’s Attention Behaviors along 

Street Space: A Case Study of Da Nang 

City. Journal of Civil Engineering and 

Architecture. 12. 10.17265/1934-

7359/2018.04.001. 

Fujita, D. & Yamazaki, T. (2019). Experiment on 

infant’s recognition and evaluation for 

each space and element in kindergarten 

using photographic projection method. 

AIJ Journal of Technology and Design. 

25. 287-292. 10.3130/aijt.25.287. 

Israa H. M. & Moustafa E. A. (2013). Human Social 

Behavior in Public Urban Spaces 

towards Higher Quality Cities. Spaces 

and flows: an international journal of 

urban and extraurban studies.3-15. 

Kimnuan, P. & Boonkham, P., (2019). Roles of 

Public Spaces in the Development of 

Thammasat University Rangsit Campus 

2034. Journal of Architectural/Planning 

Research and Studies (JARS). Vol 16(1), 

15-34. 

Koga, T., Taka, A., Munakata, J., Kojima, T., Hirate, 

K., and Yasuoka, M. (1999). Participatory 

Research of Townscape, Using ‘Caption 

Evaluation Method’—Studies of the 

Cognition and the Evaluation of 

Townscape, Part 1. Journal of 

Architecture Planning and 

Environmental Engineering 517: 79-84. 

https://doi.org/10.3130/aija.64.79_2 

Neto, O. A., Jeong, S., Munakata, J., Yoshida, Y., 

Ogawa,T., and Yamamura, S. (2016). 

Physical Element Effects in Public Space 

Attendance. Journal of Asian 

Architecture and Building Engineering. 

15. 479-485. 10.3130/jaabe.15.479. 

Santad, C., (2005). The guidelines for public 

space improvement of Thammasat 

University, Tha-prachan campus: Spatial 

and movement network analysis. 

Journal of Architectural/Planning 

Research and Studies (JARS). Vol 3, 219-

224. 

 

https://doi.org/10.3130/aija.64.79_2


515 
 

 

การใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุชมุชนสุขสวัสด์ิ จังหวัดลำปาง 
The application of Buddhism principles in the life of the elderly  

in Suksawat Community, Lampang Province. 
 

พระอธิการสมหมาย  มหาปุญฺโ  (รินทรชัย)1*  

Phraadhikara Sommai Mahapoonyo (Rintrachai) 1*  

 

1นิสิตมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ 139 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 

50200 
1 Master's students Mahachulalongkornrajavidyalaya University Chiang Mai Campus 139 SuThep Road, 

Muang District, Chiang Mai, Thailand, 50200 

E-mail: SommaiMCU2020@hotmail.com, Tel. 0841714948 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี ้ศึกษาเรื ่อง การใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตของผู ้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ ์ จังหวัดลำปาง มี
วัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) ศึกษาบริบทชุมชนและสภาพปัญหาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิจังหวัดลำปาง 2) ศึกษา
หลักการดำเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา ของผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิจังหวัดลำปาง 3) ศึกษาการใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนิน
ชีวิต ของผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิจังหวัดลำปาง การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษาข้อมูลจากเอกสาร และวิจัย
เชิงสำรวจ ข้อมูลภาคสนามเพ่ือประกอบการศึกษาวิจัย  

ผลการศึกษา พบว่า หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิ จังหวัดลำปาง คือ หลักไตรลักษณ์ 
หลักอริยสัจ 4 หลักบุญบาปและหลักกรรม หลักพรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักเบญจศีล เบญจธรรม และหลักอบายมุข 
6 ในด้านการใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิต และแก้ไขปัญหาด้านต่างๆ ด้วยหลักพุทธธรรม เช่น ด้านร่างกาย ด้านจิตใจ 
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม และด้านการดำเนินชีวิตด้วยความไม่ประมาท 
 
คำสำคัญ  หลักพุทธธรรม  ผู้สูงอายุ  การดำเนินชีวิต  ชุมชนสุขสวัสด์ิ  จังหวัดลำปาง 

 
Abstract 

This research studies the application of Buddhism principles in the life of the elderly in Suksawat 

Community, Lampang Province. The research has three objectives: the first, to study the community context 

and the problem of the elderly in Suksawat Community, Lampang Province; the second, to study the 

Buddhism principles of living in Buddhism of Suksawat Community, Lampang Province, the third, study the 

application of Buddhism principles in the life of the elderly at Suksawat Community, Lampang Province. 

The research is qualitative. by studying information from the document including the field survey research 

for analyzing. The results of the study found that the Buddhism principles in the life of the elderly in 

Suksawat Community, Lampang Province was the three principles who the four noble truths, the merit and 

karma rules, the four principles virtuous, the four principles generosity, the fifth principles of precept, the 



516 
 

 

fifth of dharma and the six principles evil deeds. In the use of Buddhism principles in life, the sole of 

problems by Buddhism principles such as physical, psychological, economic, social, and reckless lifestyle.  

Keywords: Buddhist principles, elders, life, Suksawat Community, Lampang Province Tourism in Sattha Maya 

Sathan, the cultural learning sites

1. บทนำ  
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยสำคัญใน

การพัฒนาประเทศให้มีความเจริญก้าวหน้า ซึ่งการพัฒนา
ทร ัพยากรมนุษย ์ให ้ เป ็นทร ัพยากรที ่ม ีค ุณภาพ น้ัน 
จำเป็นต้องมีการส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชากรทุก
เพศทุกวัย มิใช่มุ่งแต่เฉพาะวัยเด็กและวัยรุ่นเท่าน้ัน ควรมี
การพัฒนาวัยผู ้สูงอายุด้วยเช่นเดียวกัน โดยควรได้รับ
ความสนใจและมีส่วนร่วมให้เหมาะสมกับกำลังสติปัญญา
และลักษณะของแต่ละบุคคลนำหลักธรรมคำสอนขององค์
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นหลักในการดำเนินชีวิต
ให้อยู่ในกรอบของความดีงาม หลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
การดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ ในพระพุทธศาสนาหลักธรรม
เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ที่ใช้เป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์เพื่อให้รู้ความเป็นจริงของโลกและ
ชีวิต และให้รู้เท่าทันของกฎธรรมชาติ จนสามารถอยู่กับ
โลกแห่งความเป็นจริงได้ อย่างปกติสุข เพื่อเป็นแนวทาง
ให้ผู ้สูงอายุไดนำไปประพฤติปฏิบัติ วางตนไดถูกต้อง
เหมาะสม ในฐานะที่อยู่ร่วมกันในสังคม และแกไขปัญหา
ชีวิต ที่สำคัญของผู้สูงอายุ  ไดแก ปัญหาด้านร่างกาย ด้าน
จิตใจ ด้านสังคมการอยู่ร่วมกัน และด้านเศรษฐกิจ และ
รายได การนำหลักพุทธธรรมไปประยุกต์ใช้ให้เกิดผลดีต่อ
ตนเองและผู้อื่น ด้วยการรักษากาย วาจาและชำระจิตให
สะอาด จึงเป็นการพัฒนายกระดับคุณภาพชีวิตในปจจุ
บันใหดีขึ้นมีความสุขไดในปจฉิมวัย  การทำบุญให้ทาน
รักษาศีลและปฏิบัติตามหลักพุทธธรรม จึงเป็นแนวทาง
ปฏิบัติที ่ เหมาะสมอย่างยิ ่งแก่ผ ู ้ส ูงวัยเพราะเป็นการ
ส่งเสริมให้ท่านเป็นผู้มีสุขภาพทางกายและสุขภาพทางจิต
ที่เข้มแข็ง สามารถที่จะเตรียมตัวเพ่ือรับมือกับปัญหาต่างๆ 
คือ พุทธธรรม คำสอนที่เป็นประโยชน์สำหรับให้มวล
มนุษย์ทุกเพศทุกวัยได้นำไปประพฤติปฏิบัติและยังส่งผลดี
ในด้านต่าง ๆ เช่น ความเมตตา การมีความรักต่อเพื่อน

มนุษย์ รู้จักการให้อภัยคนอื่น ขณะเดียวกันก็จะได้ความ
รัก ความเมตตากลับคืนมาสู่ตน 

ด้วยเหตุดังกล่าว ผู ้วิจัย จึงสนใจที่จะศึกษา
ดำเนินชีวิตของผู ้สูงอายุ ที ่อยู ่ในชุมชนสุขสวัสดิ ์โดย
ทำการศึกษาหลักธรรมที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุ การนำหลักธรรมที่เกี่ยวข้องไปประยุกต์ใช้ในการ
ดำเนินชีวิตที่ทำให้ผู้สูงอายุเกิดความสุข สงบเย็น ทั้งด้าน
ภาวะสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตใจ การแก้ไขปัญหา
และการดูแลตนเองให้ถึงพร้อมในทุกด้าน จนสามารถ
พึ่งตนเองได้บ้างตามสมควร และเกิดการยอมรับสภาพ
ความเป็นจริงของชีวิต ให้ถึงความดับทุกข์ทางกายและ
ทางจิตใจ ซึ่งจะทำให้การมีชีวิตในช่วงเวลาท่ีเหลืออยู่ เพ่ือ
เป็นการพักผ่อนปฏิบัติตนได้อย่างเหมาะสม ก่อให้เกิด
ความสงบสุขแก่ผู้สูงอายุเอง และการอยู่ร่วมกับผู้อื่นใน
สังคมได้อย่างปกติ 

มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย  
1. เพื ่อศึกษาบริบทชุมชนและสภาพปัญหาที่

เก ี ่ยวกับการดำเนินชีวิตของผู ้สูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิ 
จังหวัดลำปาง 

2 .  เพ ื ่ อ ศ ึ กษ าหล ั กก ารดำ เ น ิ นช ี ว ิ ต ใ น
พระพุทธศาสนา ของผู ้สูงอายุช ุมชนสุขสวัสดิ ์จ ังหวัด
ลำปาง 

3. เพ่ือศึกษาการใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนิน
ชีวิต ของผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิจังหวัดลำปาง 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ทฤษฎีแนวคิดในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุ 

2.1.1 แนวคิดทฤษฎีความสูงอายุทางด้าน
ร่างกาย (Biological Theory of elderly) 
 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางร่างกาย โดย
พิจารณาประสิทธิภาพการทำงานของร่างกาย เมื่อมีอายุ
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มากขึ้นสภาพต่างๆ ของร่างกายจะมีการเปลี ่ยนแปลง
โครงสร้างและการทำหน้าที ่ของอวัยวะต่างๆ เช่น ผม
หงอก สายตายาวขึ ้น ความสามารถในการทำงานของ
กล้ามเนื้อลดลง เป็นต้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงของอวัยวะ
ต่างๆ ในร่างกายแต่ละคนจะเกิดขึ้นไม่เท่ากัน ขึ้นอยู่กับ
ปัจจัยหลายอย่างที่สำคัญ ได้แก่ พันธุกรรม โรคหรือความ
เจ็บปวด สิ ่งแวดล้อมหรือการปฏิบัติตัว โดยเฉพาะ
สิ่งแวดล้อมของผู้สูงอายุ บุคคลที่อยู่ในครอบครัวที่ให้การ
ดูแลจะต้องมีความรู ้ ความเข้าใจในเรื ่องการส่งเสริม
สุขภาพผู้สูงอายุพยายามส่งเสริมให้ผู ้สูงอายุมีการดูแล
รักษาสุขภาพและปฏิบัติตนอย่างถูกต้อง เพื่อให้สามารถ
ดำรงชีวิตต่อไปได้อย่างมีความสุข (ประอรนุช เชื่อถือ, 
2548) 
 2 . 1 . 2  แ นว ค ิ ดท ฤษฎ ี ท า ง จ ิ ตว ิ ท ยา 
(Psychological Theory) 
 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ เมื่อ
ร่างกายเปลี่ยนแปลงไปตามวัยที่เพ่ิมข้ึน อารมณ์และจิตใจ
ก็ย่อมเปลี่ยนแปลงไปด้วย ในการเปลี่ยนแปลงทางจิตใจ
พิจารณาความสามารถเหล่านี้ได้แก่ ความจำ การเรียนรู้ 
สติปัญญา ความชำนาญ ความรู้สึก แรงจูงใจและอารมณ์ 
ผู ้ที ่มีอายุจะมีลักษณะน้อยใจง่าย ไม่ยอมรับรู ้ ยึดมั่น
ความคิดตัวเองเป็นหลัก ไม่ค่อยยอมรับความรู้ใหม่ๆ หรือ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนจะทำให้มีอารมณ์ไม่มั่นคง จู้จี้ ข้ี
บ่น หงุดหงิดง่าย รวมทั้งวัยผู้สูงอายุนี้เป็นวัยที่ต้องหยุด
ทำงาน ผู้สูงอายุจะรู้สึกกลัวความว้าเหว่ กลัวการสูญเสีย
ความสำคัญ กลัวการถูกทอดทิ้ง เกรงว่าจะไม่ได้รับการ
ยอมรับจากสังคม ตลอดจนผู้สูงอายุต้องเผชิญกับการ
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก 
 2.1.3 แนวคิดทฤษฎีทางส ังคมว ิทยา 
(Sociological Theory) 
 การพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเป็น
ปัจจัยหนึ่งที่มีความสำคัญกับผู ้สูงอายุ เพราะผู ้สูงอายุ
จะต้องประสบกับสภาพที่ถูกลดบทบาทหน้าที ่การงาน 
หรือหยุดการกระทำลง เน่ืองจากข้อจำกัดทางด้านร่างกาย 
สัมพันธภาพทางสังคมขอบเขตจำกัด ความห่างเหินจาก
สังคมมีมากขึ ้นการยอมรับทางสังคมต่อความมีอายุมัก
เป็นไปทางลบ เพราะสังคมจะประเมินความสามารถในแง่

ปฏิบัติ และจากการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจและ
สังคมในปัจจุบัน 
 
2.2 แนวคิดทฤษฏีที ่เกี ่ยวข้องกับการพัฒนาชมรม
ผู้สูงอายุ 

ทฤษฏีโครงสร้างหน้าท่ี ชมรมผู้สูงอายุมีลักษณะ
เป็นองค์กรชาวบ้านที่จะต้องทำหน้าที่สนองความต้องการ
ให้กับกลุ ่มผู้สูงอายุได้ ซึ ่งสามารถอธิบายได้ด้วยทฤษฏี
โครงสร้างหน้าที่ ที่ว่าชมรมผู้สูงอายุจะต้องมีโครงสร้าง
ประกอบด้วยต่างๆ อย่างคงทนและต่อเนื ่องพอสมควร
ชมรมผู้สูงอายุต้องมีโครงการสร้างที่ผสมผสานส่วนต่างๆ 
เข้าด้วยกันอย่างดีพอสมควร ชมรมผู้สูงอายุต้องมีหน้าท่ี
อย่างใดอย่างหนึ่งต่อสังคม และโครงสร้างของชมรม
ผู้สูงอายุที่ปฏิบัติหน้าที่เหล่านี้ทุกโครงสร้างขึ้นอยู่กับการ
เห็นฟ้องต้องกันของมวลสมาชิกของชมรม  (ส ัญญา 
สัญญาวิวัฒน์,2529) ทฤษฏีน้ีอธิบายถึงการทำหน้าที่ของ
ชมรมผู้สูงอายุ ที ่ต้องมีชมรมผู ้สูงอายุเกิดขึ ้นก็เพราะ
ต้องการทำหน้าที ่ส่งเสริมสุขภาพแก่ผู้สูงอายุ เนื่องจาก
องค์กรอื่นๆ ในสังคมที่เคยดูแลผู้สูงอายุเริ่มไม่สามารถทำ
หน้าที ่ดูแลและทำนุบำรุงผู ้สูงอายุ แม้กระทั่งสถาบัน
ครอบครัวก็เริ่มจะดูแลผู้สูงอายุได้ไม่เต็มที่ และได้รับการ
ดูแลและทำนุบำรุงผู้สูงอายุแม้กระทั่งสถาบันครอบครัวก็
เริ่มจะดูแลผู้อายุได้ไม่เต็มที่ ยังพบว่า สถานะของผู้สูงอายุ
ในปัจจุบันด้อยลง และได้ร ับการดูแลจากครอบครัว
น้อยลงกว่าอดีต ผู้สูงอายุไม่ได้ถูกทอดทิ้งก็ตามแต่การให้
การดูแลผู้สูงอายุของครอบครัวเป็นการให้ในเรื่องปัจจัย 4 
คือ อาหาร เครื่องนุ่งห่ม ยารักษาโรค ที่อยู่อาศัยและให้
เงินไว้ใช้จ่าย ส่วนในเรื่องการส่งเสริม สุขภาพผู้สูงอายุน้ัน
งานวิจัยในอดีตไม่มีใครศึกษามาก่อน (ปิยาภรณ์  ศิริภานุ
มาศ, 2546) 

 
2.3 หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิต 

พุทธพจน์แสดงไตรลักษณ์ในกรณีของขันธ์ 5 
ตัวอย่างที่เด่น ดังน้ี 
      “ภิกษุทั ้งหลาย เพราะเหตุนั ้นแล รูป  ...เวทนา...
สัญญา... สังขาร... วิญญาณ อย่างใดอย่างหน่ึง  
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    ทั ้งที ่เป็นอดีต อนาคต และปัจจุบัน ทั ้งภายในและ
ภายนอก หยาบหรือละเอียด  เลวหรือประณีต 
    ทั้งที่ไกลและที่ใกล้ทั้งหมดนั้น เธอทั้งหลายพึงเห็น
ด้วยปัญญาอันถูกต้อง ตามที่มันเป็นว่าน่ันไม่ใช่ 
    ของเรา เราไม่ใช่นั ่น นั ่นไม่ใช่ตัวตนของเรา”( สํ.ข. 
(ไทย) 18/1 /1 – 2)  

คุณค่าทางจริยธรรมของไตรลักษณ์ คำสอน
ต่างๆ มักอ้างอิงถึง อนิจจตา คือ ความไม่เที่ยงมากกว่า
ลักษณะอื่นอีกสองอย่าง ทั้งนี้เพราะความไม่เที่ยง เป็น
ภาวะที่ปรากฏชัดมองเห็นง่าย ส่วนทุกขตาเป็นภาวะที่
มองเห็นยากปานกลางจัดเป็นอันดับสอง และอนัตตาเป็น
ภาวะที่ประณีตมองเห็นได้ยากที่สุด จัดเป็นลำดับสุดทา้ย 
อนิจจตามองเห็นได้ง่าย จึงเป็นพ้ืนฐานเบื้องต้นที่จะนำเข้า
สู่ความเข้าใจทุกขตาและอนัตตาต่อไปประการหนึ่งพุทธ
พจน์ที่แสดงให้เห็นคุณค่าทางจริยธรรม 2 ประการของ
ไตรลักษณ์ คือ 

     (1) “สังขารทั ้งหลายไม่เที ่ยงหนอ มี
ความเกิดข้ึนและเสื่อมสลายไปธรรมดาเกิดข้ึนแล้วย่อมดับ
ไป ความสงบวางแห่งสังขารเหล่านั้นเป็นสุข”(ที.ม. (ไทย) 
10/221/168) 

     (2) “สังขารทั้งหลายมีความเสื่อมสลาย
ไปเป็นธรรมดา เธอทั้งหลายจงทำหน้าที ่ให้สำเร็จด้วย
ความไม่ประมาทเถิด” (ท.ีม. (ไทย) 10/185/131) 

พุทธพจน์ ข้อที ่ 1 ชี ้ถึงคุณค่าในด้านการ
วางใจต่อสังขาร คือ โลกและชีวิต ให้ร ู ้ เท่าทันว่าสิ่ง
ทั้งหลายซึ่งเป็นสภาพปรุงแต่ง ล้วนไม่เที่ยงแท้ย่ังยืน ต้อง
เปลี่ยนแปลงแปรปรวนไป ไม่อาจคงสภาพเดิมอยู่ได้ มิใช่
ตัวตนที่จะบังคับบัญชาให้เป็นไปได้ตามความปรารถนา 
จะเป็นไปตามเหตุปัจจัยและเป็นธรรมดาอย่างนั้น เมื่อรู้
เป็นเช่นนี้แล้วก็ทำจิตใจให้ถูกต้อง ไม่ยึดติดถือมั่นในสิ่ง
ทั้งหลาย แม้สิ่งทั้งหลายที่พบเห็นเกี่ยวข้องจะแปรปรวน 
เสื่อมสลาย พลัดพรากสูญหายไป จิตใจก็ไม่ถูกครอบงำย่ำ
ยีบีบคั ้น ยังคงปลอดโปร่ง ผ่องใส เบิกบานอยู่ได้ด้วย
ปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมดา คุณค่าข้อนี้ เน้นความหลุดพ้น
เป็นอิสระของจิตใจเป็นระดับโลกุตตระ เรียกว่า รู้คุณค่า
ด้านการทำจิตพุทธพจน์  

พุทธพจน์ ข้อที ่ 2 ชี ้ถึงคุณค่าในด้านการ
ปฏิบัติกิจหน้าท่ี เพ่ือความมีชีวิตที่ดำเนินไปอย่างถูกต้องดี
งามในโลก อันเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขทั้งแก่ตนเองและ
บุคคลอื่น และเพ่ือให้เข้าถึงบรมธรรมที่เป็นจุดหมายสูงสุด
ของชีวิต โดยให้รู้ความจริงว่า ล้วนเกิดจากสิ่งทั้งหลายทั้ง
ปวง ทั้งชีวิตและโลกล้วนเกิดจากองค์ประกอบทั้งหลายทั้ง
มวลกันขึ้น ดำรงอยู่ได้ชั่วคราว ไม่เที่ยง ไม่ยั่งยืน มีความ
บีบคั ้น กดอัดขัดแย้งแฝงอยู ่ท ั ้งภายนอกและภายใน 
จะต้องทรุดโทรมแตกสลายเปลี่ยนแปลงกลายรูปไป ไม่อยู่
ในอำนาจของความปรารถนา ข้ึนต่อเหตุปัจจัยและเป็นไป
ตามเหตุปัจจัย  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

แสงรุ้ง  ผ่องใส14  ได้ทำการศึกษา“การศึกษา
พฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของผู ้ส ูงอายุในชมรม
ผู้สูงอายุและสถานสงเคราะห์คนชรา  กรุงเทพมหานคร”
จากการศ ึกษาพบว่า  ว ิทยานิพนธ์เร ื ่องนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคมของ
ผู้สูงอายุ  ตลอดจนศึกษาเปรียบเทียบการแสดงพฤติกรรม  
และการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรม
ทางสังคมของผู ้ส ูงอายุในชมรมผู ้สูงอายุ  และสถาน
สงเคราะห์คนชราในกรุงเทพมหานครเครื่องมือที่ใช้ในการ
วิจัยคือ  แบบสัมภาษณ์  แบบมีแนว  ซึ่งผู้วิจัยสร้างข้ึนเอง  
ประกอบกับข้อมูลส่วนตัว  ระดับการแสดงพฤติกรรมและ
ความคิดเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมจริยธรรมทางสังคม  การ
หาความเชื ่อมั ่นของแบบสัมภาษณ์ใช้วิธีการทดสอบใน
กลุ่มตัวอย่างที่มีลักษณะเหมือนกัน 

ลัทพร  เพลียช่อ17  ได้ทำการศึกษา  “การ
ปฏิบัติตนทางศาสนาของผู ้สูงอายุในชนบทบ้านวิเวก  
บ้านโป่ง  บ้านท่ายาว  อำเภอสันทราย  จังหวัดเชียงใหม”่  
จากการศึกษาพบว่า  วิทยานิพนธ์  เร ื ่องนี ้ผ ู ้ว ิจ ัยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการมีส่วนร่วมของผู้สูงอายุทั้งสาม
หมู่บ้านที่เป็นศรัทธาวัดเดียวกัน  และมีกลุ่มผู้สูงอายุมา
ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาสม่ำเสมอทุกปี  เป็นการวิจัย
เชิงคุณภาพการเก็บข้อมูลด้วยวิธีการการสังเกตอย่างมี
ส่วนร่วม  และแบบไม่มีส่วนร่วม  การสัมภาษณ์แบบเป็น
ทางการ  และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ  การ
สนทนากลุ่ม  และการเก็บข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

1. รูปแบบการวิจัย การวิจัยครั้งนี้เป็นการวิจัย
เช ิงค ุณภาพ โดยศ ึกษาข้อม ูลจากเอกสาร เอกสาร 
(Documentary research) และวิจัยเชิงสำรวจ (Survey 
research) ข้อมูลภาคสนามเพ่ือประกอบการศึกษาวิจัย  

2. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
- ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ คณะกรรมการ

ชุมนุมผู้สูงอายุสุขสวัสดิ ์ จังหวัดลำปาง จำนวน 12 คน 
และผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง ทั้งเพศชาย
และหญิง จำนวน 134 คน รวม 146 คน 

- กล ุ ่ มต ั วอย ่ า งท ี ่ ใ ช ้ ในการ ว ิ จ ั ย  ได ้ แก่
คณะกรรมการชุมนุมผู ้สูงอายุสุขสวัสดิ ์ จังหวัดลำปาง 
จำนวน 12 คน ใช้การสุ่มแบบกลุ่ม และผู้สูงอายุชุมชนสุข
สวัสดิ์ จังหวัดลำปาง ทั้งเพศชาย และหญิง จำนวน 101 
คน ได้จากการสุ่มโดยวิธีการจับฉลากรายชื่อ รวม 113 คน 

- กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ซึ่งได้รับ
การคัดเลือกจากชุมชนสุขสวัสดิ ์ ตำบลพระบาท อำเภอ
เมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ว่าเป็นผู ้ท ี ่ปฏิบัติตนและ
สามารถการดำเนินชีวิตอยู่ร่วมกับครอบครัวและชุมชนได้
อยู่ในเกณฑ์ดี จำนวน 20 คน 

3. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เรื่อง การใช้หลัก
พุทธธรรมในการดำเนินชีวิตของผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิ 
จังหวัดลำปาง มีดังนี ้ ก) แบบสอบถาม ข) การสนทนา
กลุ่ม (Focus Group Discussion) 

4. การเก็บรวบรวมเครื่องมือ 
5. สถิต ิท ี ่ ใช ้ในการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล ได ้แก่ 

ค่าความถ่ี (f) จำนวนร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย (𝑥 ̅) และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 
4. ผลการวิจัย  

4.1 ผลการศึกษาบริบทชุมชนและสภาพปัญหา
ที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง พบว่า 
ชุมชนสุขสวัสด์ิ ตำบลพระบาท อำเภอเมืองลำปาง จังหวัด
ลำปาง ตั้งอยู่บนถนนไฮเวย์ลำปาง-งาว และถนนลำปาง-
แม่ทะ จัดต้ังเป็นหมู่บ้านสุขสวัสด์ิ ในปี พ.ศ. 2521 โดยมี
ผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้นำ และขึ้นตรงต่อองค์การปกครองส่วน

ท้องถิ่น สุขาภิบาลตำบลชมพู อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
ในปีพุทธศักราช 2536 ได้ทำการโอนพ้ืนที่การปกครองข้ึน
ตรงกับความรับผิดชอบของเทศบาลนครลำปาง มีการ
เปลี่ยนแปลงการปกครองจากหมู่บ้านเป็นชุมชนฯ ได้มี
การรวมหมู่บ้านสุขสวัสด์ิ หมู่ที่ 8 และหมู่บ้านศรีชุม หมู่ที่ 
5 บางส่วนเข้ารวมกันเป็น “ชุมชนสุขสวัสดิ ์” ได้มีการ
คัดเลือกประธานชุมชน ขึ้นเป็นผู้นำชุมชน เพื่อทำหน้าที่
เป็นผู้ประสานงานระหว่างประชาชนในชุมชนกับเทศบาล 
มีจำนวนประชากร รวมทั้งสิ้น 2,331 คน แยกเป็น ชาย 
1,011 คน เป็นหญิง 1,230 คน มีผู้สูงอายุ (อายุ 60 ปี 
บริบูรณ์ขึ้นไป) รวมทั้งสิ ้น 345 คน มีจำนวนครัวเรือน
ทั้งสิ้น 1,633 ครัวเรือน การนับถือศาสนา ประชากรส่วน
ใหญ่ในหมู ่บ ้านนับถือศาสนาพุทธ อาช ีพหล ักของ
ครัวเรือน ได้แก่ อาชีพรัฐวิสาหกิจ ค้าขาย ธุรกิจส่วนตัว 
อาชีพเสริมหรืออาชีพรอง ได้แก่ รับจ้างทั่วไป สานเข่งใส่
เซรามิค มีพ้ืนที่ทั้งหมดประมาณกว่า 100 ตารางกิโลเมตร  

4.1.2  สภาพปัญหาที่เกี่ยวกับผู้สูงอายุในชุมชน
สุขสวัสด์ิจังหวัดลำปาง ปัจจุบันเกิดปัญหาที่สำคัญอีกเรื่อง
หนึ่ง คือ “คนชราถูกทอดทิ้งให้อยู ่ตามลำพัง” จึงเป็น
สาเหตุอันสำคัญ ที่ทำให้ผู้สูงอายุประสบความทุกข์ ยาก
เดือดร้อน ขาดผู้เลี้ยงดูมีรายได้ไม่เพียงพอ ไร้ที่อยู่อาศัย 
บางรายคู่สมรสเสียชีวิตอยู่ตามลำพัง บางรายเป็นโสด ทำ
ให้ไม่สามารถอยู่ในครอบครัวได้  

ในทรรศนะของพุทธศาสนา “ผู ้ส ูงอายุ” มี
ความหมายเช่นเดียวกับ“ชรา”และ“รัตตัญญู” ตามหลัก
คำสอนของพุทธศาสนา “ชรา” เป็นปรากฏการณ์หน่ึง
ของชีวิต ทุกชีวิตที่เกิดข้ึนสืบเน่ืองมาโดยตลอด ต้ังแต่เป็น
ทารกจนกระทั่งตาย และเป็นกฎธรรมชาติ หรือหลักความ
จร ิงท ี ่ม ีอย ู ่ โดยปกติ ท ี ่ เป ็นไปตามหล ักไตรล ักษณ์  
และปฏิจจสมุปบาท น่ันคือ กระบวนการหมุนเวียนเกิดดับ
ผู้สูงอายุในชุมชนสุขสวัสด์ิ จังหวัดลำปางมีสภาพปัญหาที่
สำคัญ สรุปได้ดังน้ี 

1)  ด้านร่างกาย 
อวัยวะต่าง ๆ รวมทั้งจิตใจของผู้สูงอายุในชุมชน

สุขสวัสด์ิ จังหวัดลำปางเกิดความเสื่อมถอยนำมาซึ่งโรคภัย
ไข้เจ็บ ปัจจัยที่มีอิทธิพลทำให้เกิดความเสื่อมถอยดังกล่าว 
มีอยู่ 2 ปัจจัยด้วยกัน คือ ปัจจัยด้านพันธุกรรม เป็นสิ่งที่
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ไม่สามารถควบคุมได้ และปัจจัยแบบแผนในการดำเนิน
ชีวิต หรือสิ่งที่ผู้สูงอายุประพฤติปฏิบัติเป็นประจำนั่นเอง 
ซึ่งปัจจัยนี้ผู้สูงอายุสามารถกำหนดและควบคุมได้ ในวัย
ผู้สูงอายุร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆ ดังน้ี  

1.1 ระบบกล้ามเนื ้อและกระดูก ผู ้สูงอายุใน
ชุมชนสุขสวัสดิ์ จังหวัดลำปางจะเริ่มมีอาการกล้ามเนื้อมี
อาการเหี่ยวฝ่อ มีเย่ือพังผืดมากขึ ้นกล้ามเนื ้ออ่อนกำลัง 
ทำให้ส ูญเสียความแข็งแรงว่องไวและการทรงตัวที ่ดี 
กระดูกจะบางลงผุและหักง่าย หมอนรองกระดูกสันหลัง
จะเหี ่ยวเสียความยืดหยุ ่น ข้อเสื ่อมตามวัยปวดตามข้อ 
และทำให้เกิดอุบัติเหตุระหว่างเคลื่อนไหวได้ง่าย 

1.2 ระบบสัมผัส ผู ้สูงอายุในชุมชนสุขสวัสด์ิ 
จังหวัดลำปางจะเริ่มมีการเสื่อมลง ได้แก่ การเห็นเสื่อมลง 
ประสาทรับเสียงเสื่อมทำให้หูตึงได้ยินเสียงต่ำหรือเสียงสูง
กว่าธรรมดา จมูกมีประสาทรับกลิ่นเลวลง ลิ้มรสได้น้อยลง 
การรับสัมผัสบริเวณปลายมือ ปลายเท้าเสื่อมลงทำให้มี
ความอดทนต่อความเจ็บปวดสูง  

1.3 ผิวหนัง ผู้สูงอายุในชุมชนสุขสวัสดิ์ จังหวัด
ลำปางจะเริ่มมีอาการผิวหนังจะบางและเหี่ยวย่น สีของ
ผิวหนังน้อยลง ทำให้เกิดจุดด่างขาว แต่บางครั้งเกิดตก
กระจากการมีสีเพ่ิมข้ึน ต่อมน้ำมันขับน้ำมันน้อย ทำให้ผิว
แห้ง คัน ต่อมเหงื่อขังเหงื่อได้น้อยลง ส่วนผมจะร่วงและ
เปลี่ยนเป็นสีขาว 

1.4 ระบบหายใจ ผู ้สูงอายุในชุมชนสุขสวัสด์ิ 
จังหวัดลำปางจะเริ่มมีอาการสมรรถภาพปอดลดลง ความ
จุและความยืดหยุ่นของปอดลดลง เลือดจับออกซิเจนขณะ
ผ่านปอดได้น้อยลง ทำให้เหน่ือยง่าย นอกจากน้ี กลไกการ
ไอทำงานได้น้อยลงทำให้มีเสมหะสะสมภายในปอดมาก
ข้ึน 

1.5 ระบบหัวใจและการไหลเวียนโลหิต ผู้สูงอายุ
ในชุมชนสุขสวัสด์ิ จังหวัดลำปางจะเริ่มมีอาการเย่ือผุผนัง
ด้านในของหัวใจหนาขึ ้น และมีคอเลสเตอรอลแทรกใน
ผนังหลอดเลือด ทำให้หลอดเลือดแข็งตัวขาดความ
ยืดหยุ ่น การไหลเวียนของเลือดช้าลง ทำให้หัวใจต้อง
ทำงานหนักมากข้ึน เกิดหัวใจเต้นผิดจังหวะ และหัวใจวาย
ได้ง่าย นอกจากนี้ผู้สูงอายุยังมีอาการหน้ามืดเป็นลมได้

ง่าย เกิดจากเลือดไปเลี้ยงสมองไม่ทัน ขณะที่มีการเปลี่ยน
ท่าหรืออิริยาบถของร่างกาย 

1.6 ระบบประสาท ผู้สูงอายุในชุมชนสุขสวัสด์ิ 
จังหวัดลำปางจะเริ่มมีอาการสมองมีขนาดเล็กลงเสื่อม
หน้าท่ีทำให้มีการเคลื่อนไหวช้า มีอาการสั่นตามร่างกายได้ 
จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆได้ยากแก้ปัญหาต่างๆได้ไม่ดี นอกจากน้ี
ผู้สูงอายุยังขี้ลืมง่ายโดยเฉพาะเหตุการณ์ในปัจจุบัน แต่
สามารถจำเรื่องราวเก่าๆ ได้ดี 

1.7 ระบบทางเดินอาหาร ผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สวัสด์ิ จังหวัดลำปางจะเริ ่มมีอาการส่วนใหญ่ฟันจะหัก 
ต่อมน้ำลายขับน้ำลายออกมาน้อยลงทำให้ปากแห้ง การ
ผลิตน้ำย่อยน้อยลง การเคลื่อนตัวของกระเพาะอาหาร
และลำไส้ช้าลง ทำให้ท้องอืด อาหารไม่ย่อย นอกจากน้ี
การดูดซึมอาหารไปสู ่เซลล์ต่างๆทำได้น้อยลง จึงทำให้
ผู้สูงอายุขาดสารอาหารได้ง่าย 

1.8 ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สวัสด์ิ จังหวัดลำปางจะเริ่มมีอาการเสื่อมหน้าที่ของระบบ
ขับถ่ายปัสสาวะ ทำให้ไตขับถ่ายของเสียได้น้อยลง ถ่าย
ปัสสาวะบ่อยเนื่องจากกระเพาะปัสสาวะมีความจุลดลง 
ผู้สูงอายุบางรายอาจปัสสาวะขัด โดยเฉพาะผู้ชายจากต่อม
ลูกหมากโต ส่วนในเพศหญิงอาจมีอาการกลั้นปัสสาวะไม่
อยู่ เพราะกล้ามเน้ืออุ้งเชิงกรานหย่อนเน่ืองจากการคลอด
ลูกมาหลายคน 

1.9 ระบบขับถ่ายอุจจาระ ผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สวัสด์ิ จังหวัดลำปางจะเริ่มมีอาการท้องผูกจากระบบการ
ย่อยอาหารไม่ปกติ และร่างกาย มีกิจกรรมต่างๆน้อยลง 

1.10 ระบบต่อมไร้ท่อ ผู ้สูงอายุในชุมชนสุข
สวัสดิ์ จังหวัดลำปางจะเริ่มมีการผลิตฮอร์โมนของตอ่มไร้
ท่อลดลง ตับอ่อนผลิตอินซูลินได้น้อยลง ทำให้ผู้สูงอายุมี
โอกาสเป็นเบาหวานได้ง่ายกว่าวัยอื่น 

1.11 ระบบภูมิคุ้มกัน ในผู้สูงอายุในชุมชนสุข
สวัสด์ิ จังหวัดลำปางจะเริ่มมีอาการจะมีภูมิคุ้มกันเสื่อมลง 
ทำให้ความต้านทานโรคต่ำเกิดภูมิแพ้ได้มากขึ ้น และมี
โอกาสเกิดมะเร็งได้ 

นอกจากการเปลี่ยนแปลงในระบบต่าง ๆ แล้ว 
ผู้สูงอายุในชุมชนสุขสวัสด์ิ จังหวัดลำปางจะเริ่มมีอาการยัง
มีลักษณะเฉพาะที่เกิดข้ึนนอก เหนือจากการเปลี่ยนแปลง
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ตามปกติ ได้แก่ เมื่อเจ็บป่วยจะมีพยาธิสภาพผิดปกติ
หลายอย ่าง  และไม ่ม ีล ักษณะท ี ่ เฉพาะโรค ม ีการ
เปลี่ยนแปลงไปในทางเสื่อมลงอย่างรวดเร็ว ถ้าไม่มีการ
รักษามีโรคแทรกซ้อนในระหว่างการทำการรักษาสูง และ
ต้องการการฟ้ืนฟูสมรรถภาพมาก 

การเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายของผู้สูงอายุ
ในช ุมชนส ุขสวัสด ิ ์  จั งหว ัดลำปางดังกล ่าวข้ าง ต้น 
สอดคล้องกับทฤษฎีที ่เก ี ่ยวกับความสูงอายุทางด้าน
ชีววิทยา ได้แก่ทฤษฎีการทำลายตนเอง (Autoimmunity) 
และทฤษฎีระบบภูมิคุ ้มกัน (Immune system theory) 
ที่กล่าวว่า การชราเกิดจากร่างกายมีการสร้างภูมิคุ้มกัน 
ชนิดที่ทำลายตัวเองมากข้ึน เมื่อระยะวัยเจริญพันธ์สิ้นสุด
ลง ทำให้มีการสร้างภูมิคุ้มกันปกติน้อยลง ระบบภูมิคุ้มกัน
เริ่มเสื่อมลงเมื่อมีอายุเพิ่มขึ้น ทำให้เกิดความเจ็บป่วยได้
ง่ายและเป็นรุนแรง สอดคล้องกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลง
ให ้ผ ิดไปจากเด ิมด ้านร ่างกาย (Somatic mutation 
theory) ที ่พบว่าการเปล ี ่ยนแปลงให ้ผ ิดไปจากเดิม 
(Mutation) ที่เกิดขึ ้นในเซลล์ของร่างกายจะไปทำลาย
ยีนส์ และโครโมโซมอย่างช้า ๆ จนกระทั่งความสามารถ
ด้านหน้าที่ของโครโมโซมในร่างกายถูกทำลายไป เมื่อมี
การเปลี่ยนแปลงที่ผิดไปจากเดิมสะสมเพิ่มมากขึ้น จนถึง
จุดที่สูญเสียหน้าที่ของยีนส์ และโครโมโซม จะทำให้ไม่
สามารถผลิตโปรตีนได้ ทำให้เซลล์ตายโดยเฉพาะเซลล์
ประสาท เซลล์กล้ามเน้ือลาย และเซลล์กล้ามเน้ือหัวใจ 

2)  ด้านจิตใจ 
การเปลี่ยนแปลงด้านร่างกายและสังคมมีผลต่อ

โดยตรง ต่อสภาพจิตใจและอารมณ์ของผู้สูงอายุในชมุชน
สุขสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง การเปลี่ยนแปลงทางด้านจิตใจ
และอารมณ์ในวัยน้ี ส่วนใหญ่เป็นไปในทางลบ ได้แก่ การ
สูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น คู่ชีวิตหรือญาติสนิท การ
สูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัวจากบุตรหลานแยกย้าย
กันไป การสูญเสียสมรรถภาพทางเพศทำให้ผู้สูงอายุวิตก
กังวล และความคับข้องในทางสังคมก็เป็นสาเหตุหน่ึงของ
ปัญหาด้านจิตใจ อันเนื่องมาจากการถูกปลดเกษียณต้อง
หยุดรับผิดชอบงานต่างๆ ทั้งที่ผู้สูงอายุบางรายยังไม่พร้อม
ที่จะหยุดทำงาน จึงมีผลกระทบต่อจิตใจของผู้สูงอายุน้ัน
เป็นอย่างมาก ครอบครัวที่กำลังขยายตัว ลูกหลานแยก

ครอบครัวออกไป หรือไปทำงานบังถิ่นอื่น ต้องปล่อยให้
ผู้สูงอายุต้องอยู่โดดเด่ียวตามลำพัง เป็นต้น 

ปัจจัยอื่นที่มีอิทธิพลต่อการเปลี ่ยนแปลงด้าน
จิตใจของผู้สูงอายุในชุมชนสุขสวัสด์ิ จังหวัดลำปาง ได้แก่ 

(1) ความจำเสื่อม จำชื่อคนหรือสถานที่ได้ยาก
ขึ้น จำเหตุการณ์ในอดีตได้ดี แต่ลืมเหตุการณ์ในปัจจุบัน 
หรือเหตุการณ์ที ่เพิ ่งเกิดข้ึนกระบวนการจดจำทำได้ใน
ระยะสั้น การคิดคำนวณทำได้ยากข้ึน เป็นเหตุให้ผู้สูงอายุ
รู้สึกสับสน หงุดหงิด และขาดความมั่นใจในตนเอง 

(2) ความหว้าเหว่ เศร้าหมอง เป็นปัญหาสำคัญ
ของผู ้สูงอายุ จากสภาพที่ผู ้สูงอายุต้องประสบกับการ
สูญเสียต่างๆ ทั้งสภาวะสุขภาพ บทบาททางสังคม การ
ต ้ อ ง อย ู ่ อ ย ่ า ง โ ดด เด ี ่ ย ว  ถ ู กทอดท ิ ้ ง แล ะค วาม
กระทบกระเทือนใจ ทำให้จิตใจเปลี่ยนใจเปลี่ยนแปลงไป 
เกิดความรู้สึกท้อแท้ในชีวิต บางคนอาจมีอารมณ์ฉุนเฉียว 
โกรธง่าย 

(3) ความสามารถในการเรียนรู้ จะเปลี่ยนแปลง
ไปตามปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งแรงกระตุ้นต่าง 
ๆ ช ่วงความสนใจ และการแปลความหมายสู ่ระบบ
ประสาท การลดภาวการณ์รับรู้ หรือการแปลความ ซึ่งจะ
ทำให ้ความพร ้อมในการเร ียนร ู ้ ลดลง ต ้องอาศัย
ประสบการณ์ ในอดีตช่วยในการแก้ปัญหาแทนการค้นหา
ด้วยเทคนิคใหม่ 

(4) สติปัญญาและความสามารถทางสมองจะ
ลดลง ความสามารถทางคณิตศาสตร์และการวิเคราะห์จะ
ค่อยๆ ลดลง แต่ประสบการณ์และความรู้ที่มีในอดีต จะ
ช่วยให้สามารถแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ 

นอกจากปัจจ ัยต ่างๆ ด ังกล ่าวแล ้ว การที่
ผู้สูงอายุในชุมชนสุขสวัสด์ิ จังหวัดลำปางขาดการส่งเสริม
สนับสนุนทางด้านการศึกษาอย่างต่อเน่ือง เพ่ือให้ผู้สูงอายุ
หรือผู้ที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงเข้าสู่วัยสูงอายุ ได้รับความรู้
เก ี ่ ยวก ับการด ูแลส ุขภาพ การเตร ียมต ัวร ับความ
เปล ี ่ยนแปลงที ่จะเก ิดข ึ ้นในวัยผ ู ้ส ูงอาย ุและความ
เปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทำให้ดูเหมือนว่า
ผู ้สูงอายุตัดขาดจากโลกภายนอก ไม่เข้าใจวิถีชีวิตแบบ
ใหม่หรือกระแสความเจริญ ซึ่งเป็นสาเหตุหน่ึงที่ทำให้เกิด
ความไม่เข้าใจกัน ระหว่างผู้สูงอายุกับสมาชิกวัยอื ่นใน
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ครอบครัว บุตรหลานอาจมองผู้สูงอายุว่าคร่ำครึไม่ทันสมยั 
หรือไม่แสดงความเคารพผู้สูงอายุเหมือนในอดีตที่ผ่านมา 
ที่ผู้สูงอายุเคยเป็นผู้ถ่ายทอดความรู้ต่างๆให้บุตรหลาน ซึ่ง
ก็ทำให้เกิดปัญหาด้านจิตใจข้ึนได้เช่นกัน 

3)  ด้านสังคมและการอยู่ร่วมกัน 
การเปลี่ยนแปลงทางด้านสังคมของผู้สูงอายุใน

ชุมชนสุขสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง เช่น การสูญเสียบทบาท
ทางสังคม การเป็นผู้นำ รายได้ลดลง ทำให้ผู้สูงอายุมกีาร
เปลี่ยนแปลงวีถีการดำเนินชีวิตใหม่ที่ใช้เวลาในการเตรียม
ต ั วและการปร ับต ั ว  การ เปล ี ่ ยนแปลงทางส ังคม 
ความเครียดทางสังคม ปฏิกิริยาของสังคมมีอิทธิพลต่อ
ผู้สูงอายุ การเปลี่ยนแปลงรูปแบบทางสังคม เป็นต้น เป็น
ปัญหาลำดับต้นๆ ในด้านสังคมที่ผู้สูงอายุในปัจจุบันกำลัง
ประสบอยู่ จึงเป็นไปในลักษณะของการสูญเสียในด้าน
ต่างๆ ได้แก่ การสูญเสียบุคคลอันเป็นที่ร ัก การสูญเสีย
สถานภาพทางสังคม การสูญเสียสัมพันธภาพในครอบครัว  

4)  ด้านเศรษฐกิจและรายได้ 
วัยผู ้สูงอายุเป็นวัยที ่มีการทำงานลดลง หรือ

เกษียณอายุการงาน ทำให้ผู ้สูงอายุในชุมชนสุขสวัสด์ิ 
จังหวัดลำปางมีรายได้ลดลงในขณะเดียวกันสภาพร่างกาย
ที่เสื ่อมถอย มีโรคภัยไข้เจ็บ จะต้องใช้จ่ายเงินเป็นค่า
รักษาพยาบาลเพิ่มมากขึ้น ดังนั้น ผู้สูงอายุควรจะต้องมี
วางแผนการดำเนินชีวิต ด้านเศรษฐกิจให ้รอบคอบ 
เพ่ือที่จะได้ไม่มีปัญหาการเงินมาทำให้กลุ้มใจ การวางแผน
การดำเนินชีวิตด้านเศรษฐกิจของผู้สูงอายุ พอสรุปได้ดังน้ี  

4.1 ควรทำงบประมาณประจำปี เพื่อที่จะได้ไม่
หลงลืมรายได้รายจ่าย ที่มีช่วงการเว้นระยะนานๆ หรือไม่
สม่ำเสมอ เช่น ค่าธรรมเนียมอนุญาตรายปีภาษีต่าง ๆ 
เป็นต้น 

4.2 ควรทำงบประมาณคร่าวๆ ก่อน แล้วค่อย
ทำรายละเอียดในภายหลัง 

4.3 ถ้างบประมาณมีผลออกมาว่า รายจ่ายเกิน
รายรับ จะต้องพิจารณาหาทางเพิ่มรายได้หรือมิฉะนั้นก็
ต้องตัดรายจ่ายลง 

สรุปได้ว่า ผู้สูงอายุโดยทั่วไป จะประสบปัญหา
ด้านความเสื่อมทางด้านร่างกาย เกิดโรคภัยไข้เจ็บ สุขภาพ
ไม่แข็งแรง จึงส่งผลต่อด้านจิตใจ ทำให้มีการเปลี่ยนแปลง

ด้านอารมณ์ เกิดความวิตกกังวล ว้าเหว่ ขาดความเชื่อมั่น
ในการอยู ่ร ่วมในสังคม และการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 
ประกอบกับเกิดการสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รัก เช่น สามี
หรือภรรยา เพ่ือนร่วมงาน เป็นต้น การสูญเสียสถานภาพ
ทางสังคม และการสูญเสียสัมพันธภาพทางครอบครัว 
เนื ่องจากบุตรหลานต้องแยกออกไปมีครอบครัวใหม่จึง
ขาดผู้เลี้ยงดู อีกทั้งมีรายไม่แน่นอน ไม่มีที่อยู่อาศัยเป็น
ของตนเอง จึงทำให้ผู ้สูงอายุจะต้องปรับตัวให้เข ้ากับ
สภาพแวดล้อมใหม่ จากสาเหตุและสภาพปัญหาดังกล่าว 
ทำให้ผู้สูงอายุบางท่านขาดความมั่นคงทางอารมณ์ จิตใจ 
และมีเริ่มมีปัญหาด้านเศรษฐกิจเน่ืองจากขาดรายได้ 

4.2 หลักการดำเนินชีวิตในพระพุทธศาสนา ของ
ผู ้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์จังหวัดลำปาง พบว่า ผู ้สูงอายุ
ชุมชนสุขสวัสดิ์จังหวัดลำปางจากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
113 คน มีผลการตอบแบบสอบถามคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.59 
การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มากท่ีสุด เมื่อพิจารณาระดับ
ปฏิบัติเป็นรายข้อ พบว่า ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ
มากกว่าด้านอื่นๆ คือ ด้านเศรษฐกิจและรายได้ มีค่าเฉลี่ย 
3.68 การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มากที่สุด และด้านที่มี
ค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ด้านจิตภาวนา มีค่าเฉลี่ย 3.47 การ
แปลผล ปฏ ิบ ัต ิ ในระด ับ มากท ี ่ส ุด  ม ีผลการตอบ
แบบสอบถามคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.61 การแปลผล ปฏิบัติใน
ระดับ มากท่ีสุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติมากกว่า
ด้านอื่น ๆ คือ การรับประทานที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
และให้ถูกหลักอนามัย เช่น การเลือกรับประทานอาหารที่
ย่อยง่าย รับประทานเป็นเวลา และดื่มน้ำมากๆ เสมอๆ 
เป็นต้น ละเว้นเครื่องดื่มประเภทแอลกอฮอล์หรือสิ่งเสพ
ติด มีค่าเฉลี่ย 3.65 การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มากที่สุด 
และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ การพักผ่อนให้เพยีงพอ 
ด้วยการเข้านอนแต่หัวค่ำ ต่ืนแต่เช้า ไม่นอนดึก มีค่าเฉลี่ย 
3.58 การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มากที ่ส ุด ด้านจิต
ภาวนา มีผลการตอบแบบสอบถามคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.47 
การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับ
การปฏิบัติมากกว่าด้านอื่นๆ คือ การบำเพ็ญบุญกิริยาวัตถุ 
อยู่เป็นนิจ และไม่ปล่อยใจให้ฟุ้งซ่าน ไปกับอดีตที่ทำให้
เกิดทุกข์ ไม่ฟุ้งซ่านไปกับอนาคตที่ยังมาไม่ถึง ให้เพ่งเล็ง
อยู่กับปัจจุบัน และทำปัจจุบันให้ดีที่สุด มีค่าเฉลี่ย 3.49 
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การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มาก และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อย
ที่สุดคือ เจริญสติอยู่เสมอด้วยการปฏิบัติกรรมฐาน ให้มี
สติควบคุมการกระทำกิจการต่างๆทุกอิริยาบถ ท้ังทางกาย 
วาจาและใจ เพื่อการมีชีวิตที่อยู่อย่างยืนยาวด้วยความไม่
ประมาท มีค่าเฉลี่ย 3.47 การแปลผล ปฏิบัติในระดับมาก 
พ บ ว ่ า  ผ ล ก า ร ศ ึ ก ษ า ห ล ั ก ก า ร ด ำ เ น ิ น ช ี ว ิ ต ใ น
พระพุทธศาสนา ของผู ้สูงอายุช ุมชนสุขสวัสดิ ์จ ังหวัด
ลำปาง ด้านสังคมการอยู่ร่วมกัน จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 
113 คน มีผลการตอบแบบสอบถามคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.60 
การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มากที่สุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ย
ระดับการปฏิบัติมากกว่าด้านอื ่นๆ คือ ประพฤติให้ดี
เหมือนเขา คือ มีความประพฤติสุจริตดีงาม รักษาระเบียบ
วินัยของส่วนรวม ไม่ทำตนเป็นที่น่ารังเกียจ หรือเสื่อมเสีย
แก่หมู่คณะ มีค่าเฉลี่ย 3.66 การแปลผล ปฏิบัติในระดับ 
มากท่ีสุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ทำต่อกันด้วย
เมตตา คือ แสดงไมตรีและความหวังดีต่อเพื่อนร่วมงาน 
ร่วมกิจการ ร่วมชุมชน ด้วยการช่วยเหลือกิจธุระต่างๆโดย
เต็มใจ แสดงอาการกิริยาสุภาพ เคารพนับถือกันทั้งต่อ
หน้าและลับหลัง มีค่าเฉลี่ย 3.55 การแปลผล ปฏิบัติใน
ระดับ มากที่สุด ด้านเศรษฐกิจและรายได้ มีผลการตอบ
แบบสอบถามคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.68 การแปลผล ปฏิบัติใน
ระดับ มากท่ีสุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติมากกว่า
ด้านอื่นๆ คือ ควรทำตนให้เป็นคนเลี้ยงง่าย อยู่ง่าย กิน
ง่าย ไม่เรื่องมาก ไม่จู้จี้จุกจิก ทำแต่สิ่งง่ายๆ ไม่ทำเรื่องง่าย
ให้เป็นเรื่องยาก ควรทำอะไรด้วยตนเอง โดยพ่ึงพาผู้อื่นให้
น้อยที่สุด ด้วยการไม่เป็นภาระของผู้อื่น มีค่าเฉลี่ย 3.72 
การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มากที่สุด และด้านที่มีค่าเฉลี่ย
น้อยที่สุดคือ การใช้ชีวิตอย่างประหยัด ด้วยการไม่ก่อ
หนี ้ส ินอันไม ่จำเป ็น ให้พอใจกับสิ ่งที ่ตนมีอยู ่อย ่าง
พอเหมาะพอสมกับอัตภาพ หรืออยู ่อย่างสันโดษ มี
ค่าเฉลี่ย 3.65 การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มากท่ีสุด ด้าน
การดำเนินชีวิตประจำวัน ด้วยความไม่ประมาท มีผลการ
ตอบแบบสอบถามคิดเป็นค่าเฉลี ่ย 3.60 การแปลผล 
ปฏิบัติในระดับ มากท่ีสุด ด้านที่มีค่าเฉลี่ยระดับการปฏิบัติ
มากกว่าด้านอื ่น ๆ คือ ไม่ประมาทในสังขารร่างกาย 
เพราะร่างกายเป็นร ังของโรค ทำให้เกิดความทุกข์ มี
ค่าเฉลี่ย 3.63 การแปลผล ปฏิบัติในระดับ มากท่ีสุด และ

ด้านที่มีค่าเฉลี่ยน้อยที่สุดคือ ไม่ประมาทในโลกธรรม 8 ทั้ง
ที ่เป็นฝ่ายดี น่าปรารถนา น่าพอใจ คือ ความมีลาภยศ 
สรรเสริญ และความสุข ในขณะเดียวกันพึงระมัดระวัง มิ
ให้เสียใจไปตามฝ่ายที่ไม่ปรารถนาตรงกันข้าม ในฝ่ายไม่
สมหวังหรือฝ่ายเกิดทุกข์ มีค่าเฉลี ่ย 3.55 การแปลผล 
ปฏิบัติในระดับ มากที่สุด 

4.3 การใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิตของ
ผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิจังหวัดลำปาง 

- การใช้หลักพุทธธรรมในการดำเนินชีวิต ของ
ผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์จังหวัดลำปาง พบว่า หลักพุทธ
ธรรมในการดำเนินชีวิตของผู ้ส ูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิ 
จังหวัดลำปาง คือ หลักไตรลักษณ์ หลักอริยสัจ 4 หลักบุญ
บาป/หลักกรรม หลักพรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 
หลักเบญจศีล-เบญจธรรม และหลักอบายมุข 6 เน่ืองจาก
ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีปัญหาด้านโรคประจำตัว บางคนมีโรค
ประจำตัวหลายโรค เมื่อผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์จังหวัด
ลำปางเกิดปัญหาทางด้านร่างกาย จะใช้หลักพุทธธรรมคือ 
ไตรลักษณ์ อริยสัตย์ 4 มาแก้ปัญหาที่เกิดข้ึน 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

หลักการดำเนินชีวิตในพระพุทธศาสนาของ
ผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสด์ิจังหวัดลำปาง ประกอบด้วย ด้าน
กายภาวนา ด้านจิตภาวนา ด้านสังคมการอยู่ร่วมกัน ด้าน
เศรษฐกิจและรายได้ และ ด้านการดำเนินชีวิตประจำวัน 
ด้วยความไม่ประมาท ด้านกายภาวนา ผู้สูงอายุจะมีการ
เตรียมใจไว้ล่วงหน้า ยอมรับความจริงตามหลักไตรลักษณ์
ว่า ทุกชีวิตจะต้องพบกับความตายอย่างแน่นอน เป็นไป
ตามกฎแห่งธรรมชาติไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ มีการออก
กำลังกายสม่ำเสมอให้เหมาะสมกับวัย สอดคล้องกับ
งานวิจัยของเจริญ นุชนิยม เรื่อง การประยุกต์ใช้หลักพุทธ
ธรรมในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุวิทยาลัยพยาบาล
บรมราชชนนี นครลำปาง พบว่า การนำหลักพุทธธรรมมา
ประยุกต์ใช้ในกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ วิทยาลัย
พยาบาลบรมราชชนนี  นครลำปางนั้นเริ่มต้นด้วยพัฒนา
กาย พัฒนาจิตใจ พัฒนาด้านปัญญา และการพัฒนาด้าน
สังคม ตามหลักของพุทธธรรมช่วยให้เป็นคนรู้ระเบียบชีวิต
ของตนเอง ร ู ้จ ักการอยู ่ร ่วมก ับคนอื ่นด ้วยการไม่
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เบียดเบียน ไม่ทำความเดือดร้อน ประพฤติส ิ ่งที ่เป็น
ประโยชน์เก้ือกูลรวมถึงให้ความเอื้ออาทรต่อสังคม เคารพ
ความคิดเห็นของผู้อื่นไม่ทำตัวเองให้เป็นคนที่เห็นแก่ตัว 
แบ่งปันความรักให้กับเพื่อนสมาชิก มีความรับผิดชอบใน
หน้าที่  เนื่องจากสังคมของสมาชิกศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ 
นอกจากจะมีกิจกรรมเก่ียวกับสุขภาพแล้ว ทางศูนย์ก็ยังมี
กิจกรรมอื่นอีกมากมายที่จะต้องบริหารจัดการให ้กับ
สมาชิกทุกคนได้อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  การทำงาน
หรือกิจกรรมต่างๆจำเป็นต้องมีการแบ่งงานให้เหมาะสม
กับสมาชิกที ่ม ีความถนัด เช ่นกิจกรรมด้านงานสงฆ์  
กิจกรรมด้านกายบริหารสุขภาพ กิจกรรมเยี่ยมผู้สูงอายุ
รวมถึงผู้ป่วยตามสถานที่ต่างๆ  เมื่อนำหลักพุทธธรรมไป
ประยุกต์ใช้แล้วทำให้สมาชิกทุกคนต่างมีความพึงพอใจ 
ต่างก็ได้ให้ความช่วยเหลือ ช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆที่
เกิดข้ึนด้วยความยินดีและพร้อมเพียง  ส่งผลให้ผู้สูงอายุมี
สุขภาพกายใจที่แข็งแรงพร้อมที่จะนำพาสมาชิกของศูนย์
ส ่งเสร ิมสุขภาพวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นคร
ลำปาง ไปสู่การพัฒนาสุขภาพที่ดีต่อไป          
 สรุปผลการศึกษาหลักพุทธธรรมในการดำเนิน
ชีวิตของผู้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ์ จังหวัดลำปาง คือ หลัก
ไตรลักษณ์ หลักอริยสัจ 4 หลักบุญบาป/หลักกรรม หลัก
พรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักเบญจศีล-เบญจ
ธรรม และหลักอบายมุข 6 เนื่องจากผู้สูงอายุส่วนใหญ่มี
ปัญหาด้านโรคประจำตัว บางคนมีโรคประจำตัวหลายโรค 
เมื ่อผู ้สูงอายุชุมชนสุขสวัสดิ ์จ ังหวัดลำปางเกิดปัญหา
ทางด้านร่างกาย จะใช้หลักพุทธธรรมคือ ไตรลักษณ์ อริย
สัตย์ 4 มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ ้น ปัญหาทางด้านจิตใจ จะยึด
หลักพุทธธรรม คือ เบญจศีล เบญจธรรม หลักพรหมวิหาร 4 มา
ปฏิบัติ ยึดหลักพุทธธรรม คือ พรหมวิหาร 4 สังคหวัตถุ 4 หลัก
บุญบาป/หลักกรรม มาประพฤติปฏิบัติในการอยู่ร่วมกับสังคม
และครอบครัว และสังคม ปัญหาด้านเศรษฐกิจและรายได้ ก็
จะใช้หลักยึดหลักพุทธธรรม คือ อบายมุข 6 มาประพฤติ
ปฏิบัติ ทำให้เห็นโทษภัยต่างๆ ที่เกิดข้ึนกับผู้ที่ติดอบายมุข
ทั้ง 6 ที่เป็นหนทางแห่งความเสื่อมทั้งของตนเองและสังคม 
ปัญหาการดำเนินชีวิตประจำวัน ก็จะใช้หลักยึดหลักพุทธธรรม 
คือ หลักไตรลักษณ์ หลักอริยสัจ 4 หลักบุญบาป/หลักกรรม 
หลักพรหมวิหาร 4 หลักสังคหวัตถุ 4 หลักเบญจศีล-เบญจธรรม 

หลักอบายมุข 6 มาใช้เป็นสิ่งชี้นำในการดำเนินชีวิต พยายาม
แก้ปัญหาอย่างมีสติและเหตุผล จะนำพาความสุขมาสู่ครอบครัว
และชุมชน  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณผู ้สูงอายุช ุมชนสุขสวัสดิ ์จ ังหวัด
ลำปางที่ให้ความร่วมมือในการสัมภาษณ์และให้ข้อมูลที่
เป็นประโยชน์ต่อการวิจัย 
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การท่องเที่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง 
วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม ่
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บทคัดย่อ 

บทความทางวิชาการ เรื่องการท่องเท่ียวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง จังหวัดเชียงใหม่ การ
วิจัยเรื่องนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาบริบทแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง  2) 
เพื่อศึกษาความเป็นมาและความสำคัญของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถาน 3) เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกและสร้าง
ความตระหนักในความสำคัญแห่งพุทธสถาน    

ผลการวิจัย พบว่า 1) แหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง ของวัดเจ็ดยอด จำแนกตามสถานที่
แต่ละแห่งดังนี้ 1.โพธิบัลลังก์ 2.อนิมิสเจดีย์ 3.รัตนจงกรมเจดีย์ 4.รัตนฆรเจดีย์ 5.อชปาลนิโครธ 6.สระมุจลินท์ และ 7.
ราชายตนะ 2.เป็นเรื่องเหตุการณ์ภายหลังการตรัสรู้ ช่วงระยะที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 สัปดาห์ ในอิริยาบถ
ต่างๆ กัน ทั้งประทับน่ัง ประทับยืน และดำเนิน ตำแหน่งของการเสวยวิมุตติสุขทั้ง 7 แห่ง 3.สัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง ที่
สร้างข้ึนเพ่ือเป็นสื่อการถ่ายทอดพุทธประวัติและพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดและเป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
ที่สำคัญ 

 
คำสำคัญ  การท่องเท่ียว, แหล่งเรียนรู้, วัฒนธรรม, สัตตมหาสถาน, วัดเจ็ดยอด, เชียงใหม่  
 

Abstract 
This academic article is about tourism of cultural site Sattha Maya Sathan of the Wat Chet Yod 

community Chiang Mai Province. The objectives of this research are: firstly, to study the context of Sattha 
Maya Sathan the model of seven Important relics of the Lord Buddha after the enlightenment; secondly, 
the history and significance of Sattha Maya Sathan, thirdly, to cultivate awareness and create the awareness 
of the importance of Buddhist relics. The results of the research areas the following 1. The Sattha Maya 
Sathan cultural tourism site of Wat Chet Yot is categorized into 7 places which are Bodhi Bonglang, Animis 
chedi, Rattaana Ching Kim Chedi, Ratana Chedi Achapalnikortha, Mujalin Naga Pond, and Rajayatana. 2. The 
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cultural tourism site is the model of the seven places that the Lord Buddha changed his physical in different 
manner after the enlightenment. During the seven days of the Lord of Buddha’s enlightenment, in some 
moments the Lord Buddha sat, stood, and walk. 3. This cultural tourism site was built, in order to tell the 
Lord Buddha’s biography. The cultural tourism site is one of the most crucial tourism sites. 
 
 Keywords Tourism, Learning Center, Sattarmahasthan, Wat Chet Yot, Chiang Mai

1. บทนำ  
  การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศว่า
ด้วยการจัดการสถานที่ อันเป็นสัญลักษณ์มรดกเพื่อการ
ท ่อง เท ี ่ ยว( International Cultural Tourism Charter 
ManagingTourism at Places of Heritage 
Significance ) โดยมีสาระสำคัญได้แก่ การจัดท่องเท่ียวที่
มีการอนุรักษ์มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอย่าง
รับผิดชอบพร้อมกับการจัดการที่ดีควบคู่กันระหว่างคนใน
ท้องถิ ่นและผู ้มาเยือนโดยมีการอนุร ักษ์และการวาง
แผนการท่องเท่ียวในแหล่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมี
จ ุ ด เ น ้ น ส ำ ค ั ญ ข อ ง ส ั ต ต 
มหาสถานจำลองซ ึ ่ ง เป ็นอน ุสรณ ์การตร ั สร ู ้ ของ
พระพุทธเจ้า ถือเป็นวัฒนธรรมเฉพาะในเอเชียอาคเนยท์ี่
ปรากฏต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 19 ลงมา โดยที่ไม่เคยปรากฏ
มาก่อนทั้งในศิลปะอินเดีย ศิลปะลังกา รวมถึงในศิลปะ
เอเชียอาคเนย์ สมัยก่อนพุทธศตวรรษที่ 19 

สัตตมหาสถานใน พ.ศ. 1999 ที่วัดมหาโพธารา
มจ.เชียงใหม่ ต่อมาสัตตมหาสถานจำลองอีก 3 แห่งได้ก็
ร ับการสถาปนาอาณาจักรต่างๆ และในระยะเวลาที่
ต ่างกัน (เชษฐ์ ติงส ัญชลี , 2555) แหล่งท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมสัตตมหาสถานเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและ
สร้างความตระหนักในความสำคัญแห่งพุทธสถานที่สำคัญ
แก่นักท่องเท่ียวนำไปสู่การปฏิบัติบูชาและสถานที่ยังสร้าง
ความร ื ่นรมย์แก่น ักท ่องเที ่ยว เน ื ่องเป ็นการศึกษา
พฤติกรรมในอดีตของมนุษย์ ผ่านร่องรอยหลักฐานต่างๆ 
และร่องรอยเหล่านี้ก็ได้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ
ในเวลาต่อมา สัตตมหาสถาน จึงมีความสัมพันธ์กับการ
ท่องเที ่ยวในแง่ที ่ว่าองค์ความรู ้ด้านพุทธประวัติความ
เป็นมาของโบราณสถาน จะทำให้นักท่องเที่ยวเข้าใจถึง
ความสำคัญของสถานที่นั ้นๆ ได้อย่างลึกซึ้ง เห็นคุณค่า

ทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต ตลอดจนวิเคราะห์พฤติกรรมผู้คน
ในอดีตที่มีความสัมพันธ์ต่อแหล่งท่องเที่ยวได้ อย่างเป็น
เหตุเป็นผล ความรู้ทางประวัติศาสตร์แหล่งเรียนรู้ยังมีส่วน
สำค ัญที ่จะทำให้น ักท ่องเท ี ่ยวมีจ ิตสำนึก ต ่อแหล่ง
ทรัพยากรการท่องเที่ยวจนเกิดความภาคภูมิใจในมรดก
ของชาติ เน้นคุณค่าของพระมหากษัตริย์พระเจ้าติโลกราช
ผู้นำซึ่งเป็นแบบอย่างในการสร้างคุณความดีเพื่อส่วนรวม
ผ่านร่องรอยหลักฐานที ่เป็นแหล่งท่องเที ่ยวไม่ว่าจะ
โบราณสถานวัตถุที่ล้ำค่าเรียกได้ว่ามีครบทุกประการ คือมี
สถานะธรรม สถานะวัตถุ สถานะบุคคล สถานะพิธี ที่
บรรพชนได้กระทำปลูกสร้างไว้เป็นอนุสาวรีย์ อนุสรณ์การ
ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าในสถานต่างๆ ขณะที่ประวัติศาสตร์
ท้องถิ่นที่เป็นเรื่องของพัฒนาการชุมชนย่อยในสังคมใหญ่ 
นั้นก็มีส่วนสำคัญต่อการสร้างจิตสำนึกในเชิงดังกล่าวไม่
น้อย เนื่องจากสาระจะทำให้ชาวชุมชนท้องถิ่นรู้ที่มาของ
ตนเองผ่านร่องรอยหลักฐานต่างๆ ที่ต่อมาได้กลายเป็น
แหล่งทรัพยากรการท่องเที่ยวในพื้นที่  (เกษม บุรกสิกร, 
2526) 

ดังนั้น วัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง เป็นวัดที่มี
ความสำคัญและเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มี
โบราณสถานโบราณวัตถุที่ล้ำค่าจนเรียกได้ว่า มีครบทุก
ประการ คือ มีสถานะธรรมสถานะวัตถุ สถานะบุคคล 
สถานะพิธีที่บรรพชนได้กระทำและปลูกสร้างไว้เป็นวัดที่มี
ชื่อเสียงทั้งในอดีตและปัจจุบันที่ชาวพุทธรู้จักดีเพราะเป็น
วัดที ่พระเจ้าติโลกราช กษัตร ิย์แห่ งราชวงศ์เม็งราย
สถาปนาขึ้นและวัดนี้ยังใช้เป็นสถานที่ประชุมสังคายนา
พระไตรปิฎกครั้งที่ 8 ของโลก สร้างความประทับใจให้แก่
นักท่องเท่ียว 

สัตตมหาสถาน เป็นอีกโบราณสถานสำคัญที่สร้าง
ในวาระการประชุมสังคายนาพระไตรปิฎกแต่ครั้งสมยัน้ัน 
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ซึ่งเป็นสิ่งมหัศจรรย์ที่พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันให้ความ
เคารพ  นับถือและยังนับว่าเป็นสื ่อการถ่ายทอดพุทธ
ประวัติและพระจริยวัตรของพระพุทธองค์ได้ดีที่สุด วัดเจ็ด
ยอด จึงให้ความสำคัญของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาแก่
นักท่องท่องเที ่ยว ซึ ่งมุ ่งส่งเสริมให้มีการศึกษาเรียนรู้
หล ักธรรม ณ ส ัตตมหาสถาน พร ้อมก ับการบำเพ็ญ
ประโยชน์เพื ่อเป็นการปลูกฝังความสำนึกรักและหวง
แหนศาสนสถานอันมีค่าแก่ลูกหลานชาวพุทธ สืบไป 

วัดเจ็ดยอดจึงเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่
สำคัญ ส่วนแนวทางจัดการท่องเที ่ยวของพื ้นที ่นั ้นๆ 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพิจารณาจากจุดมุ่งหมายของของ
การสร้างสัตตมหาสถาน จำลองในเอเชียอาคเนย์สมัยก่อน
พุทธศตวรรษที ่ 19 จะทำนักท่องเที ่ยวระลึกถึงพุทธ
ประวัติและพระปัญญาธิคุณของพระพุทธเจ้า ณ สัตตมหา
สถาน การท่องเที่ยว เชิงวัฒนธรรมจะช่วยสร้างจิตสำนึก
ทางอุดมการณ์ร่วมกัน กระทั่งนำไปสู่สำนึกความเป็นชาติ
หรือท้องถ่ิน นอกจากน้ียังอาจเป็นเครื่องมือในการอนุรักษ์
มรดกทางภ ูม ิป ัญญาของช ุมชน เช ่นโบราณสถาน 
โบราณวัตถุ และแหล่งประวัติศาสตร์ที่มีความสำคัญต่อ
การดำรงชีวิตในท้องถิ ่น ดังจะเห็นได้จากที ่สภาการ
โบราณสถานระหว่างประเทศ ( International Council 
On Monuments And Sites : ICOMOS ) เสนอกฎบัตร
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมระหว่างประเทศว่าด้วยการ
จัดการสถานที่ อันเป็นสัญลักษณ์มรดกเพื่อการท่องเที่ยว
( International Cultural Tourism Charter Managing 
Tourism at Places of Heritage Significance ) โดยมี
สาระสำคัญได้แก่การจัดท่องเที่ยวที ่มีการอนุรักษ์มรดก
ทางธรรมชาติและ วัฒนธรรมอย่างรับผิดชอบ พร้อมกับ
การจัดการที่ดีควบคู่กันระหว่างคนในท้องถิ ่นและผู้มา
เยือนโดยมีการ อนุรักษ์และการวางแผนการท่องเที่ยวใน
แหล่งที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมซึ่งมีจุด เน้นสำคัญก็คือ
นอกจากจะสร้างความรื่นรมย์แก่ผู้มาเยือนแล้วก็ต้องเป็น
การ จัดการท่องเท่ียวเพ่ือคุ้มครองมรดกทางประวัติศาสตร์
ด้วย อาจกล่าวโดยรวมได้ว่า สัตตมหาสถานจำลองวัดโพ
ธารามนั้นมีคุณูปการต่อการท่องเที่ยวทั ้ง ในระดับชาติ 
ระดับชุมชน ด้วยเหตุผลสำคัญดังน้ี 

1.เป็นทั้งโครงสร้างและเน้ือหาสาระที่เป็นรากฐาน
ให้แต่ละสังคม ได้เจริญเติบโต และกลายเป็นองค์ความรู้
หรือบทเรียนให้ชุมชนหรือสังคมในท้องถิ่นได้เรียนรู้ และ
นำไปใช้ประโยชน์เพ่ือสร้างสรรค์ลักษณะต่างๆ ของชุมชน
หรือสังคมให้มีความเข้มแข็ง มีพลังเป็นต้นทุนเพียง
พอที่จะใช้ในการพัฒนาการท่องเท่ียว  

2.เป็นกลไกสำคัญในการปลูกฝังพฤติกรรมแก่
นักท่องเที่ยวให้เกิดสำนึกรับผิด ชอบ ยอมรับกฎเกณฑ์
กติกาของสังคมอันเป็นอุดมการณ์หลักของการท่องเที่ยว
ในปัจจุบัน ที ่ม ุ ่งเน้นในเร ื ่องการอนุร ักษ์และการใช้
ประโยชน์ในทรัพยากรการท่องเที่ยว อย่างมีคุณค่าและ
อย่างยั ่งยืนหรือไม่ใช้ทรัพยากรการท่องเที ่ยวอย่างสิ้น 
เปลืองโดยไม่รู้คุณค่าของทรัพยากรเหมือนในอดีต สร้าง
ความตระหนักร ู ้ ในความสำค ัญแห ่งพ ุทธสถานแก่
นักท่องเท่ียวและประชาชนทั่วไปอันนำไปสู่การปฏิบัติบูชา 
เป็นต้น 

สัตตมหาสถาน ก็คือสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับพระ
พุทธองค์ 7 แห่ง เมื่อครั้งตรัสรู้  มีดังน้ี 

1. โพธิบัลลังก์ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าทรงประทับ
นั ่งขัดสมาธิ ใต้ต้นศรีมหาโพธิ และทรงตั ้งวิริยาธิษฐาน
ปฏิภาณพระองค์ว่า ตราบใดที่ยังไม่บรรลุพระอนุตรสัมมา
สัมโพธิญาณแล้วไซร้ จะไม่ยอมลุกจากที่ประทับน้ัน แม้
มังสะและโลหิตจะเหือดแห้งสูญสิ้นไป เหลือแต่หนังและ
กระดูกก็ตามที1 เมื่อพระองค์ตรัสรู้ได้ 7 วันจึงเสด็จจาก
วัชรอาสน์ (พระธรรมมหาวีรานุวัตร, 2504) 

2. อนิมิสเจดีย์ สถานที่ที ่พระพุทธองค์ทรงเกิด
ทิพยจักขุญาณ หลังจากออกจากสมาบัติไปประทับยืน ณ 
ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของโพธิบัลลังก์ ทรงพิจารณาทศ
บารมีธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้มาเพ่ือสำนึกในกตัญญู
ธรรม ทรงลืมพระเนตรเพ่งต้นโพธิ ์ โดยไม่กะพริบพระ
เนตรเป็นเวลา 7 วัน (สมเด็จพระมหาสมรเจ้า กรม
พระปรมานุชิตชิโนรส, 2539) 

3. รัตนจงกลมเจดีย์ คือ สถานที่ที่พระองค์ ทรง
เสด็จออกจงกรมหลังจากได้แสดงกตัญญูธรรมโดยการเพ่ง
ต้นโพธิ์เป็นเวลา 7 วัน จากนั้นก็เสร็จออกจงกรมระหว่าง
ที ่ประทับและโพธิบัลลังก์ ตติยสัตตหกถา จากนั้นทรง
บันดาลให้เกิดทางจงกรมระหว่างต้นพระศรีมหาโพธิ์กับอ



529 
 

 

นิม ิสเจดีย์  แล ้วทรงเด ินจงกรมตลอดส ัปดาห์  (กรม
ศิลปากร, 2530) 
  4. รัตนฆรเจดีย์ คือ สถานที ่ที่พระพุทธองค์
ประทับอยู่ภายในเรือนแก้วทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของ
ต้นพระศรีมหาโพธิ์ เรือนแก้วดังกล่าวนี้ โดยอุปมาแล้ว 
สร้างมาจากพระธรรม คือสติปัฏฐาน 4 เป็นพ้ืน อิทธิบาท 
4 เป็นเสา สัมมัปปธานเป็นผนัง และพระอภิธรรมเป็น
หลังคาในขณะเดียวกันทรงพิจารณาพระวินัยปิฎก สุด
ตนตปิฎก และอภิธรรมปิฎกในสามสัปดาห์ก่อนหน้าน้ี 
พระองค์ยังไม่มีรัศมีใดๆ หลังจากที่ทรงพิจารณามหาปัฏ
ฐาน ฉัพพัณณรังสี หรือรัศมี 6 สี อันได้แก่ เขียว เหลือง 
แดง ขาว หงสบาท และประภัสสรได้แผ่ออกมาจากพระ
วรกาย,กรมศิลปากร (2530) 

5. อชปาลนิโครธ-สถานที่ที่พระพุทธเจ้าประทับ
พิจารณาธรรม และทรงมีพุทธฎีกาต่อนางมารว่า พระองค์
ทรงละก ิเลสหมดส ิ ้นแล้ว อชปาลนิโครธอยู ่ทางทิศ
ตะวันออกของโพธิบัลลังก์ หลังจากพระพุทธองค์ตรัสรู้ได้ 
7 วันได้เสด็จออกจากร่มไม้มหาโพธ์ิไปประทับน่ังขัดสมาธิ
ใต้ต้นอชปาลนิโครธ(ต้นไทร)อันเป็นที ่อยู ่อาศัยของคน
เลี้ยงเเกะทรงเสวยวิมุตติผลสมาบัติสุข จากนั้นพระพุทธ
องค์ทรงประทับน่ังสมาธิใต้ต้นไทรของคนเลี้ยงแพะตลอด 
7 วัน ในขณะนั ้นพราหมณ์ช ื ่อหุหุงกาชาติกะทูลถาม
พระองค์เกี่ยวกับคุณสมบัติของพราหมณ์ที ่แท้จริง พระ
พุทธองค์ตรัสอุทานว่า (โดยย่อ) 1พราหมณ์ที่แท้จริงคือผู้ที่
ปราศจากความชั ่วทั ้งปวง ไม่ตวาดคนดัง หึหึ , กรม
ศิลปากร (2530) 

6. สระมุจลินท์ สถานที่ที่พระพุทธองค์ได้เสดจ็ไป
ประทับใต้ต้นมุจลินท์และเสวยวิมุตติสุขเป็นเวลา 7 วัน 
ขณะนั้นเองได้เกิดฝนหลงฤดูมุจลินทนาคราช จึงได้ผุด
ข้ึนมาจากสระน้ำใกล้ต้นมุจลินท์น้ัน และรำพึงว่าน่ีคือยักษ์ 
คนธรรพ์ ครุฑ วิทยาธร หรือเทวดา ทำไมจึงสง่างามเช่นน้ี  

เมื่อมุจลินทนาคราชเข้าไปใกล้จึงทราบได้ว่านี่คือ
พระพุทธเจ้า เนื ่องจากพระรัศมีที ่สว่างไสว มุจลินท
นาคราชจึงคำนึงต่อไปว่า โดยปกติการได้พบพระพุทธเจ้า
นั้นยากนัก คือโอกาสอันยิ่งใหญ่ของเราที่จะทำกุศล เมื่อ
พระองค์เสด็จมายังที่ของเรา เราก็ควรใช้ร่างกายของเรา
ปกป้องพระองค์ คิดดังนี้ มุจลินทนาคราชจึงขนดร่างกาย 

7 ขดรอบพระวรกายเพ่ือป้องกันพระพุทธองค์จากฝน เมื่อ
ฝนหยุด นาคราชได้กลายร่างเป็นมาณพหนุ่มและเข้าถวาย
อัญชลีแด่พระพุทธเจ้า, คัมภีร์สมภารวิบาก พระธรรมมหา
วีรานุวัตร, (2504) 

7. ราชายตนะ สถานที่ที่พระพุทธองค์เสวยวิมตุติ
สุขอยู่ภายใต้ต้นราชายตนะ ตลอด 7 วัน ระหว่าง 49 วัน
ของการเสวยวิมุตติสุขนั้น พระองค์ไม่เคยล้างพระพักตร์
สรงน้ำ หรือเสวยอาหารใดๆ ท้าวสักะจึงนำผลสมอมา
ถวายเป็นยาระบาย ไม้สีพระทนต์ ชื่อนาคลดา และน้ำสรง
พระพักตร์ จากสระอโนดาต หลังจากทำความสะอาด
พระองค ์แล้วพระพุทธองค ์ได ้ประทับอยู ่ภายใต ้ต้น
ราชายตนะ ต่อไป 

สองพ่อค้า ชื ่อตปุสสะแลภัลลิกะ มาจากอุกกส
ชนบทพร้อมด้วยเกวียน 500 เล่ม มุ ่งหน้าไปยังมัชฉิม
ประเทศ เทวดาองค์หน่ึงได้หยุดเกวียน และชวนสองพ่อค้า
ไปถวายอาหารแด่พระพุทธเจ้า สองพ่อค้าจึงเช้าเฝ้าและ
ทูลพระพุทธองค์ว่าท่านทั้งสองจะถวายมธุปิณฑิก แต่พระ
พุทธองค์ทรงทราบว่าบาตรของพระองค์ได้หายไป ตั้งแต่
ครั ้งนางสุชาดา ถวายอาหารก่อนการตรัสรู ้ จึงมีพุทธ
ปริวิตกว่าเมื่อพระพุทธเจ้าทั้งหลายไม่รับอาหารด้วยมือ 
เราจะรับอาหารนี้อย่างไร จตุโลกบาลจึงได้ถวายบาตรสี
เขียวเลื่อมพราย แต่พระพุทธองค์ทรงปฏิเสธ เน่ืองจากไม่
เหมาะกับนักบวช ดังนั้นจตุโลกบาลจึงถวายบาตรสีเขียว 
แต่ไม่เลื่อมพรายพระองค์ทรงรับบาตรทั้งสี่ และรวมเป็น
หน่ึง 

จากนั้นสองพ่อค้าได้ขอยึดพระพุทธกับพระธรรม
เป็นสรณะ ดังน้ัน พวกเขาจึงเป็น เทววาจิกะอุบาสก หรือ 
อุบาสกผู้กล่าวถือสรณะ 2 ประการ จากนั้นทั้งสองจึงทูล
ขอบางสิ่งเพ่ือการบูชาในภายหลัง พระพุทธองค์จึงทรงลูบ
พระเศียรและประทานพระเกศาให้ เมื ่อพ่อค้าทั ้งสอง
กลับไปยังอุกกละได้สร้างสถูปเพ่ือบรรจุพระเกศธาตุ, ธนิต 
อยู่โพธ์ิ (2539) 

สัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง เป็นโบราณสถาน
สำคัญที่พระเจ้าติโลกราช สร้างเป็นอนุสรณ์แทนการตรัสรู้
ของพระพุทธเจ้า ที ่สร้างในวาระการประชุมสังคายนา
พระไตรปิฎกแต่คร ั ้งสมัยนั ้น ซึ ่งเป็นสิ ่งมหัศจรรย์ที่
พุทธศาสนิกชนในปัจจุบันให้ความเคารพ  นับถือ และยัง
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นับว่าเป็นสื่อการถ่ายทอดพุทธประวัติและพระจริยวัตร
ของพระพุทธองค์ได้ดีที่สุด จึงให้ความสำคัญของการเผย
แผ่พระพุทธศาสนาแก่นักท่องเท่ียวต่อไป  

 
วัตถุประสงค์  

1.เพื่อศึกษาบริบทแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
สัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง  

2.เพ ื ่อศ ึกษาความเป ็นมาและความสำคัญ 
ของแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถาน  

3.เพื่อวิเคราะห์แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัต
ตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การศึกษาความหมายของมโนทัศน์อัตลักษณ์  
(Identity) มักเป็นการศ ึกษาในแนววัฒนธรรมศ ึกษา 
(Cultural Studies) มักจะถูกกล่าวควบคู่ไปกับมโน 

ทัศน์อำนาจ การนิยามความหมายหรือการสร้าง
ภาพแทนความจริง (Representation) เมื่อนำไปสัมพนัธ์
กับคำกล่าวเหล่านี ้จึงทำให้ อัตลักษณ์ มีความหมายที่
แตกต ่างไปจากความหมายท ี ่ เข ้ าใจก ันโดยท ั ่ วไป 
นอกจากนั้น พจนานุกรมภาษาไทย-อังกฤษ หรืออังกฤษ-
ไทย (วิทย์ เที ่ยงบูรณธรรม , 2539) แปล Identity ว่า 
เอกลักษณ์ ซึ่งตรงกับความหมายของคำน้ีในพจนานุกรม 
ภาษาอ ังกฤษ  (Oxford Advance Leavner’s 1973  : 
487 ; Collins Dictionary 1996) ว่าสิ่งที่เป็นคุณสมบัติ
ของคนหร ือส ิ ่ งหน ึ ่ งและม ีนโยบายต ่อไปว ่ า  เป็น
คุณสมบัติเฉพาะของสิ่งนั้น ที่ทำให้สิ่งนั้นโดดเด่นขึ้นมา 
หรือแตกต่างจากสิ่งอื่น และสิ่งที่เรารู้สึกว่าเป็นเราหรือ
พวกเราแตกต่างจากเขาหรือพวกเขาหรือคนอื ่น  ไม่
จำเป็นต้องเป็นหนึ ่งเดียว แต่อาจมีหลายอัตลักษณ์ที่
ประกอบขึ้นมาเป็นตัวเราและพวกเรา ไม่ใช่เป็นสิ่งที่มีอยู่
ในธรรมชาติ แต่เป็นสิ ่งที ่สร ้างขึ ้นโดยสังคม  (Social 
Construct) อ ั ต ล ั ก ษ ณ์  
จึงจำเป็นต้องมีกระบวนการสร้างความเหมือนระหว่าง 
พวกเรา หรือคนอื่นการเปลี่ยนแปลงความหมายของอัต
ลักษณ์ดังกล่าวสัมพันธ์อย่างมากกับการทำความเข้าใจ  
(ฉลาดชาย รมิตานนท์, 2545)   

การเปลี ่ยนแปลงทางวัฒนธรรมในปัจจ ุบัน  
ในบริบทโลกาภิวัตน์มิติเวลาที่เร็วขึ้นและมิติพื้นที่ที่ดูหด
แคบเข้ามาเพราะการปฏิวัติเทคโนโลยีการสื่อสารทำให้
ความเคลื่อนไหวทางวัฒนธรรมเป็นไปอย่างหลากหลาย 
ซ ับซ ้ อนและรวดเร ็ ว  การ เปล ี ่ ยนแปลง เก ี ่ ยวกับ
ประสบการณ์เวลา พ้ืนที่และแบบแผนชีวิตประจำวันมีผล
อย่างยิ่งต่อความรู้สึกที่เรามีเกี่ยวกับตัวเอง  สิ่งที่เคยเป็น
มาตรฐานของระบบคุณค่าและการนิยามอัตลักษณ์ ไม่ว่า
จะเป็นคุณค่าทางศาสนา ค่านิยมเรื่องเพศ คุณค่าประเพณี
วัฒนธรรมเก่าๆ หรือค่านิยมของกลุ ่มชาติพันธ์ุ ล้วน
กระทบกระทั่งในรูปแบบต่างๆ กับพลัง โลกาภิวัตน์การ
ปรับเปลี่ยนนี้แสดงออกได้หลายลักษณะและหลายมิติใน
ระดับจุลภาค จะพบการปรับเปลี่ยนประสบการณ์และ
แบบแผนชีวิตประจำวันของปัจเจกซึ่งเชื่อมโยงถึงการปรับ
ปฏิสัมพันธ์กับผู ้อื ่นในระดับมหภาคเราเห็นขบวนการ
เคลื ่อนไหวทางศาสนา ชาติพันธุ ์และวัฒนธรรมใหม่ๆ 
ขบวนการเหล่าน้ีต้องการเสนอความหมายและทิศทางใหม่
ในเชิงสังคมวัฒนธรรม และมีกระบวนการสร้างตัวตน
และอัตล ักษณ์จากการผสมผสานองค ์ประกอบทาง
วัฒนธรรมที่ซ้ำซ้อน นับเป็นปรากฏการณ์ทางสังคมที่ทา
ให้ต้องมีการทบทวนคำว่าวัฒนธรรมหรือขบวนการ
เคลื่อนไหวทางสังคม (อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) 

อัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม เป็นพฤติกรรมทาง
สังคมของที่มนุษย์ทั ้งที ่เป็นปัจเจกชนและเป็นกลุ ่มได้
ร่วมกันคิด ปฏิบัติและแสดงออกจากการรับรู้ร่วมกัน แบบ
เด ี ย วก ั น  เ ป ็ นส ิ ่ ง ด ี ง าม  ม ี แบบแผน  เ ช ่ น  ภาษา 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ศาสนา กฎหมาย ศิลปกรรม 
ตลอดถึงวิทยาการและเทคโนโลยี ต่างๆ ในบริบทของ
สังคมนั้นๆ ที่ผู้คนเห็นพ้องกันว่าเป็นอัตลักษณ์ที่สามารถ
ทำร่วมกัน ปฏิบัติช้ามีการปรับปรุง แก้ไข สืบทอด สืบสาน 
และอนุรักษ์จนเป็นแนวทางที่คนส่วนใหญ่ในชุมชนทุก
ระดับยอมรับร่วมกันจนเป็น มรดกของสังคมในที่สุด, (เกศ
กนก ชุ่มประดิษฐ์และจิราพรขุนศรี, 2549)  
  อย ่างไรก ็ตาม  การเก ิดข ึ ้นของอ ัตล ักษณ์  
ยังเป็นสิ่งที่ต้องมีการพ่ึงพิงและสัมพันธ์กับปัจจัยต่างๆ ใน
สังคม อาทิ การเป็นตัวแทน ผลผลิตแห่งอัตลักษณก์ารใช้
คนในสังคม และกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคม 



531 
 

 

ดังแสดงในแผนภูมิที่ 1 
 

 
 

จากแผนภูมิที่ 1 เป็นผลการศึกษาเร ื ่องอัต
ลักษณ์ของ Du Gay, Hall และคณะ ได้กล่าวถึงงานของ 
Woodward ที่เรียกว่าวงจรแห่งวัฒนธรรม แสดงให้เห็น
ว่าอัตลักษณ์ถูกสร้างข้ึน และคนในสังคมร่วมกันใช้ โดยอยู่
ภายใต้กฎเกณฑ์ทางวัฒนธรรม หากต้องการทำความ
เข้าใจเรื่องอัตลักษณ์จำเป็นต้องวิเคราะห์ถึงกระบวนการ
สร้างภาพตัวแทน สิ่งที ่เป็นอัตลักษณ์ ผลิตผลแห่งอัต
ลักษณ์ การร่วมกันใช้ของคนในสังคม  และกฎเกณฑ์
ข้อบังคับต่างๆ ในสังคม การอธิบายปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึน
ในสังคมโดยใช้วงจรแห่งวัฒนธรรม จึงเป็นส่วนสำคัญที่จะ
ท ำ ใ ห ้ เ ข ้ า ใ จ 
ถึงกระบวนการสร้างอัตลักษณ์ ซึ่งเป็นผลผลิตในการอยู่
ร่วมกันของคนในสังคม 

ว ิ ถ ี ช ี ว ิ ต ส ั ง ค ม ม น ุ ษ ย ์ โ ด ย ท ั ่ ว ไ ป  
การเปลี ่ยนแปลงเป็นสิ ่งที ่เก ิดขึ ้นตามธรรมชาติการ
เปล ี ่ ยนแปลงทางส ั งคมและว ัฒนธรรมเป ็นก าร
เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในระดับสถาบันหรือโครงสร้างของ
ส ังคมซ ึ ่งอาจจะเป ็นท ั ้งการเปล ี ่ยนแปลงวัตถ ุหรือ
พฤติกรรมที่มิใช่วัตถุ แต่อัตราการเปลี่ยนแปลงประเภท
ดังกล่าวอาจจะไม่เท่ากัน โดยทั่วไป การเปลี ่ยนแปลง
ทางด้านที่มิใช่วัตถุจะเปลี ่ยนแปลงช้ากว่า  และอาจจะ
ออกมาหลายรูปแบบ เช่น วิวัฒนาการของการติดต่อ หรือ
การปฏิส ัมพันธ์ระหว่างวัฒนธรรม  เป็นต้น โดยการ
เปลี่ยนแปลงนี้อาจจะทาให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ
วัฒนธรรมเดิม หรือตอกย้ำให้มีการเสริมสร้างเอกลักษณ์
ของตนไว้ (จารุวรรณ พรมวัง, 2536)  
 

3. งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  
การศึกษาศักยภาพแหล่งโบราณสถานวัฒนธรรม

ล้านช้างในอีสานใต้เพ่ือการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม พบว่า
แหล่งโบราณสถานวัฒนธรรมล้านช้างที่อาจพัฒนาเป็น
แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมีศักยภาพอยู่ในระดับปาน
กลาง นอกจากนั้นแหล่งที่เกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่สำคัญ
ในอดีตหรือมีความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม หรือ
วันสำคัญในท้องถิ่น สามารถนำไปใช้เป็นจุดขายสำหรับ
การท่องเที ่ยวเช ิงวัฒนธรรมได้  แต่ต้องมีการพัฒนา
ปรับปรุงเพื่อส่งเสริมให้โบราณสถานมีศักยภาพเพิ่มมาก
ขึ ้น เช่น การปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์ การปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของแหล่งและ
บูรณะโบราณสถานให้อยู ่ในสภาพดี การบูรณาการการ
ท่องเที ่ยวกับประเทศเพื ่อนบ้าน  รวมทั ้งการอนุรักษ์
ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ ่นไว้ 
เพ่ือให้เกิดการท่องเท่ียวทางวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน (ณรงค์ 
เส็งประชา, 2538) 

ก า ร ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว  ห ม า ย ถ ึ ง  ก า ร เ ด ิ นท า ง 
เพื่อการพักผ่อนและสนุกสนาน และการเคลื่อนย้ายของ
ประชากรจากแหล่งหนึ่งไปสู ่อีกแห่งหนึ่ง รวมทั้ง  การ
เดินทางภายใน ประเทศและเดินทางระหว่างประเทศ การ
ท่องเที ่ยวเป็นกระบวนการที ่มี ความสัมพันธ์ต่อกันมี
กิจกรรมร่วมกัน มีความสัมพันธ์ร่วมกัน ได้รับรู้ ความ
สนุกสนานเพลิดเพลิน (วรรณา วงษ์วานิช, 2539) 

การท่องเท่ียว หมายถึง นันทนาการ (Recreation) 
รูปแบบหนึ่งเกิดขึ ้นในเวลาว่างที ่มีการเดินทางเข ้ามา
เกี่ยวข้อง โดยการเดินทางจากที่หนึ่งที่มักหมายถึง ที่อยู่
อาศัยไปยังอีกท่ีหน่ึงที่ถือเป็นแหล่งท่องเท่ียว (สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย, 2540) 
 วัฒนธรรมเป็นทรัพยากรทางการท่องเที ่ยวที่
สำคัญ สามารถดึงดูดให้กลุ่มคนต่างถิ่น เดินทาง มาเยือน
เพ่ือสัมผัสและชื่นชมกับสิ่งที่ไม่มีในท้องถ่ินของตน จะเห็น
ได ้ว ่าว ัฒนธรรมของคนท้องถิ ่นก ับการท่องเท ี ่ยวมี
ความสัมพันธ์และเก้ือหนุนซึ่งกันและกัน การท่องเที่ยวได้
ใช้วัฒนธรรมของท้องถิ ่นเป็น ทรัพยากรในการดำเนิน
กิจการ ในขณะเดียวกันชุมชนท้องถิ ่นผู ้เป็นเจ ้าของ
วัฒนธรรมก็ได้ประโยชน์ จากการท่องเที่ยวในด้านการ
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สร้างรายได้ การจ้างงาน นำมาซึ ่งการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่งวัฒนธรรม หมายถึง วิถีชีวิตของมนุษย์ใน
สังคม กลุ ่มชาติพันธุ ์ใด ชาติพันธุ ์หนึ ่ง ที ่ประกอบด้วย
ความรู้ ความเชื่อ ศิลปะ วัฒนธรรม กฎหมาย ประเพณี 
พิธีกรรม วิทยาการและทุกสิ่งทุกอย่างที่คิดขึ้นท าขึ้น ใน
ส ังคมนั ้นๆ ว ัฒนธรรมที ่น ามาใช ้ประโยชน์ในการ
ท่องเท่ียวน้ันเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือมี ลักษณะเป็น
รูปธรรมที่จะนำมาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว
นั ้น ได้แก่ แหล่งท่องเที ่ยว โบราณวัตถุสถาน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน เทศกาลงานประเพณี 
งานศิลปหัตถกรรมสินค้าท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความ  
เป็นอยู่ และอัธยาศัยไมตรีของคนไทย (สามพร มณีไมตรี
จิต, 2539)  
  รายได้จากการท่องเที่ยว เป็นรายได้ที่กระจาย
ไปสู ่ประชากรอย่างกว้างขวาง สร้างงาน สร้างอาชีพ
มากมายและเป็นการเสริมอาชีพด้วยอาชีพที่เกิดต่อเนื่อง
จากการท่องเที่ยว เช่น การผลิตหัตถกรรมพื้นบ้าน หรือ
การผลิตอาหารไปป้อนตามแหล่งท่องเท่ียวต่างๆ ก็จะเป็น
อาชีพเสริมที่ทารายได้เป็นอย่างดี หรือในเมืองท่องเท่ียว ก็
อาจจะเป็นผู้นาเที่ยวด้วย อุตสาหกรรมท่องเท่ียวมีบทบาท
ในการสร้างงาน สร้างอาชีพอย่างมากมายและกว้างขวาง 
เนื่องจากเป็นอุตสาหกรรมบริการที่ต้องใช้คนทาหน้าที่
บร ิการ โดยเฉพาะในธ ุรก ิจทางตรง เช ่น โรงแรม 
ภัตตาคาร บริษัท นาเที่ยว เป็นต้น ส่วนในธุรกิจทางอ้อม
อาจเป็นอาชีพเสริม เช่น หัตถกรรมพื้นบ้าน การใช้เวลา
ว่างมารับจ้างก่อสร้าง เป็นต้น การท่องเที่ยวจะมีบทบาท
ในการกระตุ้นให้เกิดการผลิตและนาเอาทรัพยากรของ
ประเทศมาใช้ประโยชน์อย่างสูงสุด เมื ่อนักท่องเที ่ยว
เดินทางไปที่ใดก็จะต้องใช้จ่ายเป็นค่าอาหารซื้อผลิตผล
พ้ืนเมือง และหากพักแรมก็จะต้องใช้จ่ายเป็นค่าท่ีพัก เงิน
ที่จ่ายออกไปน้ีจะไม่ตกอยู่เฉพาะกับโรงแรมแต่จะกระจาย
ออกไปสู่เกษตรกรรายย่อยต่างๆ เมื่อหัตถกรรมพื้นเมือง
ขายเป็นของที ่ระลึกได้ก ็จะมีการใช้วัสดุพื ้นบ้านมา
ประดิษฐ์เป็นของที่ระลึกแม้จะ เป็นรายได้เล็กๆ น้อยๆ แต่
เมื่อรวมกันเป็นปริมาณมากๆ ก็เป็นรายได้สำคัญ ซึ่งจะ
กระตุ้นการผลิต (Multiplier Effect) ทางการท่องเท่ียวซึ่ง

อยู่ในลักษณะที่สูงมาก เมื่อเทียบกับการผลิตสินค้า หรือ
อ ุ ตสาหกรรมอ ื ่ นๆ  อ ุ ตสาหกรรมท ่อง เท ี ่ ยว เป็น
อุตสาหกรรมที่ไม่มีขีดจากัดในการจาหน่าย (Limitless 
Industry) เมื่อเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรมอื่นๆ ดังน้ัน
การท่องเท ี ่ยวจ ึงม ีบทบาทอย่างมากต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจ 
  ด ้านว ัฒนธรรม เน ื ่องจากว ัฒนธรรมเป็น
ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่สำคัญ จึงสามารถดึงดูดให้
กลุ่มคนต่างถิ่น เดินทางมาเยือนเพื่อสัมผัสและชื่นชมกับ
สิ่งที่ไม่มีในท้องถ่ินของตน จะเห็นได้ว่า วัฒนธรรมของคน
ท้องถิ่นกับการท่องเที่ยวมีความสัมพันธ์และเกื้อหนุนซึ่ง
กันและกัน วัฒนธรรมที่ 18 นำมาใช้ประโยชน์ในการ
ท่องเที่ยวนั้นเป็นวัฒนธรรมที่เป็นวัตถุหรือมีลักษณะเป็น 
รูปธรรมที่จะนามาพัฒนาให้เป็นจุดสนใจของนักท่องเที่ยว
นั ้น ได้แก่ แหล่งท่องเที ่ยวโบราณวัตถุสถาน แหล่ง
ประวัติศาสตร์ ศาสนสถาน งานศิลปกรรม สถาปัตยกรรม 
นาฏศิลป์ และการละเล่นพื้นบ้าน เทศกาลงานประเพณี 
งานศิลปหัตถกรรมสินค้าท้องถิ่น ตลอดจนวิถีชีวิตความ
เป็นอยู่ และอัธยาศัย ไมตรีของคนไทย อีกทั้งยังส่งผลให้
คุณค่าทางวัฒนธรรมและประเพณีได้รับการทานุบารุง
ขึ้นมาใหม่ โดยการท่องเที่ยวสามารถส่งเสริมการทานุบา
รุง และการส่งต่อประเพณีและวัฒนธรรมดั้งเดิม รวมทั้ง
ช่วยส่งเสริม การอนุรักษ์และการจัดการอย่างยั่งยืนต่อ
ทรัพยากรทางธรรมชาติ การปกป้องมรดกของท้องถ่ิน 
การฟื ้นฟูงานฝีมือ ศิลปะ และวัฒนธรรมดั ่งเดิมของ
ท้องถ่ินข้ึนมาใหม่ (ระพี สาคริก, 2550) 
  ด้วยเหตุผลดังกล่าวรัฐบาลไทย จึงพยายาม
ส่งเสริมให้มีการพัฒนาการท่องเที่ยว เห็นได้อย่างเด่นชัด
เริ ่มจากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที ่ 8 เน้น
บทบาทการพัฒนาชุมชนและการที่รัฐบาลออกกฎหมาย
การกระจายอานาจสู่ท้องถิ ่น เป็นแรงผลักดันให้องค์กร
ท้องถิ่นและหน่วยงานต่างๆ ให้ความสำคัญกับการสร้าง
รายได้ให้กับชุมชนโดยใช้การท่องเที่ยวเป็นจุดขาย จนถึง
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 10 ยังคงเน้นการ
ส่งเสริมบทบาทชุมชนและองค์กรชุมชนในท้องถิ ่น ให้มี
ส่วนร่วมในการบริหารจัดการแหล่งท่องเที่ยว ทาให้เกิด
กิจกรรมท่องเท่ียวหลายรูปแบบในชุมชน ซึ่งการท่องเท่ียว
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ในแหล ่ ง ว ัฒนธรรม (Cultural Tourism)  เป ็นการ
ท่องเที ่ยวอีกร ูปแบบหนึ ่งที ่อยู ่ภายใต้กรอบของการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศที่กาลังได้รับความนิยมในปัจจุบัน เป็น
การท่องเที่ยวที่มีวัตถุประสงค์ที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมและ
วิถีชีวิตของชาวพื้นเมืองที่มีวัฒนธรรมเป็นเอกลักษณ์ประ
จาถิ่น กิจกรรมการท่องเที่ยวในแหล่งวัฒนธรรมจะอยู่ใน
รูปแบบที่ได้รับความรู ้หรือประสบการณ์ด้านวัฒนธรรม
จากแหล่งท่องเที่ยว ในขณะเดียวกันก็มีความเพลิดเพลิน
รวมอยู่ภายใต้กรอบของการมีจิตสานึกในการรักษาแหล่ง
ท่องเท่ียวน้ันๆ (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ, 2545) 
 สรุปงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง การท่องเที่ยวไม่ได้มี
ส่วนช่วยด้านการเงินในการอนุรักษ์มรดกท้องถิ ่นเพียง
อย่างเดียว แต่ยังสนับสนุนทางอ้อมด้วย คือสามารถช่วย
ให ้ตระหน ัก ร ู ้ ในความสำค ัญแห ่ งพ ุทธสถานแก่
พุทธศาสนิกชนและประชาชนทั่วไป ปลูกฝังจิตสำนึกรัก
และธำรงรักษาไว้ซึ่งพระพุทธศาสนาและพุทธสถานสำคัญ
ของชาติเกิดเครือข่ายจิตอาสาเพื่อพระศาสนา อีกทั้งการ
ท่องเท่ียวยังเป็นการส่งเสริมการมีส่วนร่วมและความภูมิใจ
ของชุมชน ที่สำคัญนักท่องเท่ียวเห็นความสำคัญในคุณค่า
ของแหล่งท่องเที ่ยวเช ิงวัฒนธรรมและธรรมชาติที ่มี
ความสำคัญต่อรายได้ การท่องเที่ยวกระตุ้นให้เกิดความ
ภาคภูมิใจในมรดกของท้องถิ่นและของชาติยังผลให้เกิด
ความใส่ใจในการอนุรักษ์ การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถ่ิน
ในด้านการดำเนินงาน และการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวทาง
วัฒนธรรมเป็นเงื่อนไขสำคัญในการส่งเสริม อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรที่หลากหลายอย่างย่ังยืน  

 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั ้งนี ้ เป็นการวิจัยเชิง เอกสาร โดย
ศึกษาการค้นคว้าทางเอกสาร ดังน้ี 

1. ศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
ท่องเท่ียวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถาน 7 แห่ง 
ของวัดเจ็ดยอด พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่  
  2. การวิเคราะห์ข้อมูลความสำคัญของแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง ของ

วัดเจ็ดยอด จากเนื้อหาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง 
โดยการนำมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis)  
 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 
 1) นักท่องเที่ยวได้ทราบบริบทแหล่งท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง ณ วัดเจ็ดยอด 
พระอารามหลวง จังหวัดเชียงใหม่ 
  2) ได้ทราบความสำคัญของแหล่งท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมสัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง ที่ถูกต้องและ
สามารถแนะนำแหล่งท่องเท่ียวที่สำคัญให้กับผู้ที่จะ
เดินทางมายังสถานที่ได้ง่ายข้ึน   
  3. นักท่องเที ่ยวมีจ ิตสำนึกและสร้างความ
ตระหนักรู้ในความสำคัญแห่งพุทธสถานนำไปสู่การปฏิบัติ
บูชาต่อไป     
 
5. ผลการวิจัย   
  ผลการวิจัย พบว่า  

1) แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถาน
จำลอง 7 แห่ง ของวัดเจ็ดยอด จำแนกตามสถานที่แต่ละ
แห่งดังน้ี 1.โพธิบัลลังก์ 2.อนิมิสเจดีย์ 3.รัตนจงกรมเจดีย์ 
4.รัตนฆรเจดีย์ 5.อชปาลนิโครธ 6.สระมุจลินท์ และ 7.
ราชายตนะ 

2)เป็นเรื ่องเหตุการณ์ภายหลังการตรัสรู ้ ช่วง
ระยะที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุขตลอด 7 สัปดาห์ ใน
อิริยาบถต่างๆ กัน ทั้งประทับนั่ง ประทับยืน และดำเนิน 
ตำแหน่งของการเสวยวิมุตติสุขทั้ง 7 แห่ง 

3)สัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง ที่สร้างข้ึนเพ่ือเป็น
ส ื ่อการถ่ายทอดพุทธประวัต ิและพระจร ิยว ัตรของ
พระพุทธเจ ้าได ้ด ีท ี ่ส ุดและเป ็นแหล่งท ่องเท ี ่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สำคัญ 

 
6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
  การศึกษาวิจัยในประเด็น แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมสัตตมหาสถานจำลอง 7 แห่ง ของวัดเจ็ดยอด 
จำแนกตามสถานที่แต่ละแห่งดังน้ี 1.โพธิบัลลังก์ 2.อนิมิส
เจดีย์ 3.รัตนจงกรมเจดีย์ 4.รัตนฆรเจดีย์ 5.อชปาลนิโครธ 
6.สระมุจลินท์ และ 7.ราชายตนะ เป็นเหตุการณ์ภายหลัง
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การตรัสรู ้ ช่วงระยะที่พระพุทธเจ้าทรงเสวยวิมุตติสุข
ตลอด 7 ส ัปดาห์ในอิริยาบถต่างๆ กัน ทั ้งประทับน่ัง 
ประทับยืน และดำเนิน ตำแหน่งของการเสวยวิมุตติสุขทั้ง 
7 แห่ง ท ี ่พระเจ ้าต ิโลกราชจำลองมาจากพุทธคยา 
ประเทศอินเดีย มาสร้าง ณ วัดเจ็ดยอด 3.สัตตมหาสถาน
จำลอง 7 แห่ง ที ่สร้างขึ้นเพื ่อเป็นสื่อการถ่ายทอดพุทธ
ประวัติและพระจริยวัตรของพระพุทธเจ้าได้ดีที่สุดและ
เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญ 
 
7. ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยในครั้งต่อไป 

  1) การศึกษาในครั ้งนี ้เป็นการศึกษาบร ิบท
แหล่งท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมสัตตมหาสถานจำลอง 7 
แห่ง ของชุมชนวัดเจ็ดยอด ดังนั้น ในการวิจัยครั้งต่อไป
ควรศ ึกษาวิจ ัยส ัตตมหาสถาน 7 แห่ง ณ พุทธคยา 
ประเทศอินเดีย 
     2) ควรศึกษาวิจัยหลักพุทธธรรมในสัตตมหา
สถาน 7 สถานที่ของชุมชนวัดเจ็ดยอด จังหวัดเชียงใหม่  
      3) ควรจัดอบรมให้กับเด็กและเยาวชนให้เกิด
จิตสำนึกและสร้างความตระหนักรู้ในความสำคัญแห่งพุทธ
สถานนำไปสู่การส่งเสริมและเผยแผ่แหล่งท่องเที่ยวที่เป็น
โบราณสถาน   
 
8. กิตติกรรมประกาศ 
  ขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช
ว ิทยาล ัย ว ิทยาเขตเช ียงใหม ่ ขอบค ุณคณาจารย์ 
นักวิชาการที่ศึกษา งานเขียนหนังสือ บทความ งานวิจัย
เรื ่องการท่องเที ่ยวแหล่งเรียนรู้เชิงวัฒนธรรมสัตตมหา
สถานจำลอง 7 แห่ง ของชุมชนวัดเจ ็ดยอด จังหวัด
เชียงใหม่ และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการเสนองานบทความ
ในครั ้งนี ้ ขอบคุณครูพัชร ์ธีร ัตน์ พงษ์วานิช ครูค.ศ.3 
โรง เร ียนวัดว ั งวน สำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่การศ ึกษา
ประถมศึกษา 
พิษณุโลก เขต 3 
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บทคัดย่อ  

 บทความน้ี มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาประวัติและลักษณะทางประชากรของชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง
บ้านแม่สวรรค์หลวง  2) เพ่ือศึกษาบริบทการดำเนินชีวิตของชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงบ้านแม่สวรรค์หลวง และ 3) เพ่ือวิเคราะห์พุทธ
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านแม่สวรรค์หลวง อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน  ผลการวิจัย
พบว่า 1) ประวัติและลักษณะทางประชากร บ้านแม่สวรรค์หลวงก่อต้ังเมื่อประมาณ 300 กว่าปี โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ชื่อนายก่อ 
แกว่น และนายทุ่ยตือ นายเนโพ ร่วมกันต้ังหมู่บ้านแม่สวรรค์หลวงหรือแมสะวอคีข้ึน เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงสะกอ ขนาดเล็ก มี 
152 หลังคาเรือน มีประชากร 720 คน แยกเป็นชาย 317 คน หญิง 403 คน อยู่กันแบบครอบครัว มขีนาดเล็ก จำนวน 2 – 5 
คน มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีประชากรที่นับถือพุทธศาสนาจำนวน 210 คน มีการปกครองอยู่ 2 รูปแบบ คือ การ
ปกครองอย่างเป็นทางการ และการปกครองตามจารีต 2) บริบทการดำเนินชีวิตของชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงบ้านแม่สวรรค์หลวง 
บ้านแม่สวรรค์หลวงมีเนื้อที่ประมาณ 5,000 ไร่ แบ่งเป็นพื้นที่ทำกินประมาณ 3,000 ไร่ พื้นที่ป่าใช้สอยประมาณ 1,000 ไร่ 
พื ้นที ่อนุรักษ์ประมาณ 1,000 ไร่ อยู ่ห่างอำเภอแม่สะเรียง ประมาณ 38 กิโลเมตร ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรทำไร่
หมุนเวียนสลับการปลูกพืชผักตามฤดูกาล การเลี้ยงสัตว์ การหาของป่า การประกอบอาชีพจักสาน การทอผ้า เป็นต้น เรื่อง
ความเชื่อมีการผสมผสานระหว่างความเชื่อดั้งเดิมและความเชื่อสมัยใหม่ ให้ความสำคัญกับผี  (รุกขเทวดา) บูชาผีบรรพบุรุษ 
เป็นต้น 3) วิเคราะห์พุทธจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านแม่สวรรค์หลวง มีการนำหลักธรรมทาง
พระพุทธศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต เช่น หลักอิทธิบาท 4 หลักทิฎฐิธัมมิกัตถประโยชน์ 4 หลักบุญกิริยาวัตถุ 3 เป็นต้น 
ดังนั้น การประยุกต์ใช้หลักพุทธจริยธรรมในการดำเนินชีวิต ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านแม่สวรรค์หลวง อำเภอแม่สะเรียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน พบว่า  (1) คุณค่าที่เป็นพื้นฐานอยู่ในจิตใจ หรือจริยธรรมในขั้นของความคิด (2) คุณค่าที่แสดงออก
ภายนอก หรือจริยธรรมในข้ันปฏิบัติ เพ่ือให้เห็นความสัมพันธ์ ระหว่างจริยธรรมในจิตใจของบุคคล จริยธรรมภาคปฏิบัติ และ
บอกให้รู้ว่าการบำเพ็ญความดีภายนอกเกิดจากรากฐานจริยธรรมทางจิตใจ  
 
คำสำคัญ: การดำเนินชีวิต จริยธรรม ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง พุทธศาสนา พิธีกรรม  
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   This article has 3 objectives as follows: 1) to study the history and demographic characteristics of 
the Karen ethnic group at Ban Mae Sawan Luang, 2) to study the lifestyle of the Karen ethnic group at Ban 
Mae Sawan Luang, and 3) to analyze the Buddhist ethics in the lifestyle of Ban Mae Sawan Luang of Karen 
ethnic group at Ban Mae Sawan Luang, Mae Sariang District, Mae Hong Son Province. The research results 
found that 1) history and demographic characteristics. Ban Mae Sawan Luang was established about 300 
years ago, with village leaders named Mr.Korn Kaew and Mr. Thuy Tuen Nepo together to establish the 
village of Mae Sawan Luang or Maasawakee. It is a small S’gaw Karen village. There are 152 houses. The 
population are 720 people. Separate into 317 men, 403 women. Living in a small family of 2-5 people. The 
Buddhist population of 210 people. There are two forms of the government in the village, government 
authority rule and rule. 2) Lifestyle of the Karen ethnic group at Ban Mae Sawan Luang. Ban Mae Sawan 
Luang has an area of approximately 5000 rai, divided into approximately 3000 rai of farmland, approximately 
1000 rai of usable forest, and approximately 1000 rai of conservation area. The village is far from Mae 
Sariang District for 38 kilometers. Most of the villagers are farmer grow rotated crops swift with the seasonal 
crops. Moreover, there are also having husbandry, foraging, bamboo handicraft, weaving, and etc. The 
village’s faith blending between traditional beliefs and modern beliefs. They pay attention to superstitious 
(wood guardian), worshipping ancestors, and etc. 3) Analyze the Buddhist living ethics of the Karen ethnic 
group at Ban Mae Sawan Luang. There used Buddhist principles applying to their lives. Such as 4 principles 
of industrious, 4 principles of being wealthy, 3 principles of doing merit, and etc. It was found that the 
application of Buddhist ethic principle to life of Karen ethnic group at Ban Mae Sawan Luang, Mae Sariang 
district, Mae Hong Son province 1) the value which was fundamental in mind or ethics was at the stage of 
thought. 2) The value of outside expressing or in practicing ethic in order to show the relationship between 
personal mind ethic and practicing ethic. It portrayed that doing a good deed derived from the foundation 
of ethic in mind. 
 
Keywords: lifestyle, ethics, ethnic, Karen, Buddhism, ritual.

1.บทนำ 
  ตั้งแต่การที่มนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มสังคม
ข้ึนมา ครอบครัวนับว่าเป็นเบื้องต้นชั้นแรกของมนุษย์และ
ได้เริ่มขยายเป็นสังคม เป็นระบบเครือญาติ เป็นชาติพนัธ์ุ 
เป็นประเทศชาติ โดยมีความสัมพันธ์ทางครอบครัวทาง
เครือญาติ เป็นกลุ่มชาติพันธุ์เดียวกัน เป็นการบ่งบอกถึง
เอกลักษณ์ของกลุ่มคนนั้นๆ  ได้อย่างชัดเจน มีทัศนคติ มี
ความคิดเป็นไปตามธรรมชาติของทางสังคม เช่นเดียวกับ
ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง (บุญช่วย ศรีสวัสด์ิ, 2506) ซึ่งเป็นกลุ่ม
คนที่มีความเชื่อและมีประเพณีวัฒนธรรมเป็นเอกลกัษณ์
ของกลุ่มตนเอง และมีความแตกต่างจากชาติพันธ์ุอื่นๆ ทั้ง

มีความเชื่อผีแบบด้ังเดิม โดยชาวกะเหรี่ยงยึดถือประเพณี 
พิธีกรรมเป็นแกนกลางเพ่ือเชื่อสัมพันธ์และยึดเอาบุคคลที่
เป็นชาวกะเหรี่ยงเข้าด้วยกัน ประเพณีชาวกะเหรี่ยงถือ
เป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงระหว่างสมาชิกภายในกลุ่มให้มี
วิธีการปฏิบัติ ในวิถีชีวิตเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (ชมรม
บริการวิชาการ สถาบันวิจัยชาวเขา , 2541) จากระบบ
สังคมที่มีประเพณีเป็นแกนกลางของกลุ่มทำให้กลุ่มชาติ
พันธุ์กะเหรี ่ยงมีความสัมพันธ์ภายในกลุ่มสูงมาก และมี
ความศรัทธาในระบบจริยธรรมที่มีอยู ่ในจารีตประเพณี
พิธีกรรม เพื่อให้ชาวกะเหรี่ยงถือเป็นหลักการปฏิบัติและ
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ยึดถือเป็นธรรมเนียมที่ปฏิบัติสืบต่อกันมาอย่างต่อเนื ่อง
จนถึงปัจจุบัน   
 แม้ในปัจจุบัน บทบาทของระบบความสัมพันธ์
ในทางเครือญาติ ประเพณี พิธีกรรม ต่างได้รับอิทธิพลมา
จากสิ่งแวดล้อมภายนอกเข้าสู่สังคมชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ซึ่ง
ได้รับเอาแบบปฏิบัติที่หลากหลายเข้ามาผสมผสานในการ
ดำเนินชีวิตเป็นส่วนหน่ึงของขนบธรรมเนียมประเพณี จน
กลายเป็นวิถีชีวิตแห่งการดำเนินชีวิตของสังคมชาติพันธ์ุ
กะเหรี่ยง โดยเฉพาะศาสนาซึ่งมีอิทธิพลต่อประเพณีของ
กลุ ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมากที่สุด พระพุทธศาสนา เป็น
หนึ่งในศาสนาที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตแห่งการดำเนินชีวิต
ของส ังคมชาติพ ันธ ุ ์กะเหร ี ่ยง อ ุดมการณ์ของทาง
พระพุทธศาสนา ก็คือความสุขในการดำรงชีวิตอยู่ในสังคม 
โดยมนุษย์อาศัยอยู่ในสังคมเพื ่อติดต่อความสัมพันธ์กับ
โลกภายนอก เบื้องหลังการติดต่อสัมพันธ์และพฤติกรรมที่
แสดงออกมามีกระบวนการทำงานของจิตใจ  และอีกทั้งมี
การเคลื ่อนไหวติดต่อสัมพันธ์กับพฤติกรรมนั้นสมาชิก
ภายในสังคมต้องเร ียนรู ้ และให้เห็นความสำคัญของ
กระบวนการดำเนินชีวิตของมนุษย์ที ่พุทธศาสนาให้
ความสำคัญ คือ การพัฒนาทางศักยภาพการดำเนินชีวิต
ของการอยู่ร่วมกันทางสังคมได้อย่างดีงามมีความผาสุก
ยิ ่งขึ ้นไปสู ่ความเป็นสัตว์ประเสริฐ โดยมีจริยธรรมเป็น
พื ้นฐานของการดำเนินชีวิตตามหลักพุทธจริยธรรมที่
บุคคลควรปฏิบัติต่อกัน ซึ่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงมุ่ง
สอนให้มนุษย์มีความเอื้ออาทรต่อกันมีจิตเมตตาและทำให้
สังคมนั้นเกิดความสันติสามัคคีมีสุขอย่างแท้จริง ระบบ
จริยธรรมถือเป็นเสาหลักของสังคมที่จะทำให้สมาชิกที่อยู่
ในสังคม โดยมีแบบแผนการปฏิบัติตนเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันที่สมบูรณ์ตามหลักของการปฏิบัติเข้าผสมผสาน
ในการดำเนินชีวิต เป็นประเพณี พิธีกรรม จึงเรียกว่าเป็น
วิถีช ีว ิตแห่งการดำเนินชีวิตของสังคม รวมไปถึงการ
ประยุกต์เข้ากับระบบของวิถีชีวิตเพื่อให้เป็นแนวทางการ
พัฒนาทางจิตใจ เพื ่อให้เป็นผลต่อเนื ่องกันทั ้งในส่วนดี 
และในส่วนที่ไม่ดีในสภาพของชุมชน ประเพณีของกลุ่ม
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง ถือเป็นประเพณีที ่มีขนบธรรมเนียม 
ประเพณีที่แฝงไว้ด้วยหลักการประพฤติปฏิบัติตนที่เป็น
หลักจริยธรรมให้กลุ ่มชาวกะเหรี ่ยงได ้ปฏ ิบั ติตนให้

เหมาะสมกับประเพณีวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของตนเอง  
ดังน้ัน การวิจัยครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งศึกษาถึงการประยุกต์ใช้หลัก
จริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา กับหลักธรรมในการ
ดำเนินชีวิตของกลุ ่มชาติพันธุ ์กะเหรี ่ยงบ้านแม่สวรรค์
หลวง อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
 
วัตถุประสงค์  

1. เพื ่อศึกษาประวัติและลักษณะทางประชากร
ของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้านแม่สวรรค์หลวง อำเภอแม่สะ
เรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

2. เพื่อศึกษาบริบทการดำเนินชีวิตของชาติพันธ์ุ
กะเหรี่ยงบ้านแม่สวรรค์หลวง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัด
แม่ฮ่องสอน  

3. วิเคราะห์การประยุกต์ใช้พุทธจริยธรรมในการ
ดำเนินชีวิตของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี ่ยง  บ้านแม่สวรรค์
หลวง  อำเภอแม่สะเรียง  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

 
2.แนวคิดและทฤษฎทีี่เก่ียวข้อง 

พวงเพชร ส ุร ัตนกวีกุล กล ่าวว ่า การเผยแผ่
พระพุทธศาสนา คือ การทำให้พระพุทธศาสนาขยายวง
กว้างออกไปให้แพร่หลาย ได้แก่ การดำเนินการเพื ่อให้
หลักคำสอนในพระพุทธศาสนาเผยแพร่ออกไป ทำให้มีผู้
เคารพเลื่อมใสศรัทธาในพระรัตนตรัย น้อมนำเอาหลักคำ
สอนในพระพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพ่ือให้เกิดแก่ผู้
ปฏิบัติเหล่านั ้น เพราะพระพุทธศาสนาบังเกิดขึ ้นเพ่ือ
ประโยชน์สุขแก่ชาวโลกหัวใจสำคัญของการเผยแผ่คำสอน
ของพระพุทธศาสนา ก็เพ่ือประโยชน์สุขแก่ชาวโลกโดยให้
เกิดประโยชน์สุข ตามที ่พระพุทธองค์ทรงประสงค์ 3 
ประการ คือ ทิฏฐธัมมิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติน้ี) 
ส ัมปรายิกัตถประโยชน์ (ประโยชน์ในชาติหน้า) และ
ปรมัตถประโยชน์ (ประโยชน์อย่างยิ่ง คือ พระนิพพาน) 
พระภิกษุผู ้เป็นเจ้าอาวาส และเจ้าคณะทุกชั ้นมีหน้าที่
จะต้องร ับผิดชอบ ด้านการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 
(กรมการศาสนา พระราชบัญญัติคณะสงฆ์, 2540) 

ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์ ได้กล่าวว่า พระพุทธองค์มุ่ง
สอนวิธีอันจะช่วยให้มนุษย์เราถึงซึ่งความรู้แจ้ง แม้ว่าสัจ
ธรรมนั้นจะมีเพียงหนึ่ง แต่วิธีที่จะบรรลุถึงพระธรรมน้ัน
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แตกต่างกันออกไป เพราะมนุษย์เราแต่ละคนมีความ
แตกต่างกัน ทั้งในบุคลิกลักษณะ อารมณ์และความนึกคิด 
ดังน้ัน พระพุทธองค์จึงทรงสอนแยกออกเป็น 3 วิธี คือ วิธี
ที ่ 1 สำหรับผู ้ฟัง เหมาะสำหรับผู ้ที ่มีจิตโน้มน้าวและ
ศรัทธาในการฟังธรรมจากพระพุทธองค์ วิธีที่ 2 สำหรับ
พระปัจเจกพุทธเจ้า สำหรับผู้ปรารถนาความสงบและการ
ปฏิบัติสมาธิโดยลาพัง และวิธีที่ 3 เป็นวิธีของพระโพธิสัตว์
ผู้ปรารถนาจะช่วยสัตว์โลกให้ข้ามพ้นโอฆสงสารก่อนที่ตน
จะได้เข้าสู ่พระนิพพาน วิธีทั้งสามนี้ เรียกว่า เป็นกุสโล
บายแห่งพระพุทธเจ้า (ฉัตรสุมาลย์ กบิลสิงห์, 2536) 

พวงเพชร สุรัตนกวีกุล ได้กล่าวว่า พื ้นฐานการ
สำคัญต้องมีเรื่องคุณธรรม จริยธรรม เป็นพื้นฐานในการ
ดำเนินชีวิต และกิจกรรมทางสังคม การปลูกฝั่งระเบียบ
วินัยเป็นพื ้นฐานผู ้ใหญ่จึงควรทำเป็นแบบอย่างมีความ
สม่ำเสมอ ทั ้งค ุณธรรม จริยธรรมในรูปแบบการจัด
ก า ร ศ ึ ก ษ า แล ะ ก า ร เ ผ ย แผ ่ ศ า ส น ธ ร ร ม ใ น ท า ง
พระพุทธศาสนา และการอบรมบุคคลให้เป็นผู้ปฏิบัติมี
ความรู้ คุณธรรม และประเพณีวัฒนธรรม ในการดำเนิน
ชีวิตทางสังคมอยู่กับผู้อื่น ได้อย่างมีความสุข ตามวิถีทาง
การดำเนินชีวิต  (พวงเพชร สุรัตนกวีกุล, 2545) 
 บัณฑิต บุญศรี ได้ศึกษาวิจัยเรื่องการนำหลักธรรม
คำสอนของพระพุทธเจ้าเข้าไปเผยแผ่แก่ชาวเขา  พบว่า 
การใช้กระบวนการ เทคนิค และวิธีการประยุกต์ต่างๆ ซึ่ง
กระบวนการต่างๆ เหล่านี้เป็นวิธีการทำให้ชาวเขามีจิต
เป็นกุศล การทำในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม ซึ่งจะมีส่วนช่วยให้
การพัฒนาทางด้านต่างๆ ภายในชุมชน สังคม เป็นไป
ด้วยดี รวมทั้งประยุกต์อิทธิบาท 4 อันประกอบไปด้วย 
ฉันทะ คือ ความพอใจ วิริยะ คือ ความเพียร จิตตะ คือ 
เอาใจฝักใฝ่ วิมังสา คือ ความพอใจ โดยให้ชาวบ้านนำ
หลักธรรมเหล่านี้เป็นหลักดำเนินชีวิตของชาวบ้านได้ทุก
ชนเผ่า (บัณฑิต บุญศรี, 2549) 

พระตาล  าณธโร ( สิงห์ทอง ) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง
การเผยแผ่พระพุทธศาสนา พบว่า เป็นภาระหรือหน้าที่
ของพระสงฆ์จะต้องทำ ซึ ่งความเป็นจริงการเผยแผ่
พระพุทธศาสนานั้นจะต้องช่วยกันของพุทธบริษัททั้ง 4 
แต่ภาระหนักก็ยังตกเป็นหน้าที ่ของพระสงฆ์ เพราะว่า
พระสงฆ์มีเวลาศึกษาพระธรรมวินัยมากกว่าชาวบ้าน 

ประกอบกับการเผยแผ่ธรรมได้ถูกมอบหมายจากพระพุทธ
เจ ้าต้ังแต่เร ิ ่มแรกของการเผยแผ ่พระพุทธศาสนา
ประชาชนทั่วไป จึงมองว่าพระสงฆ์เป็นธรรมทายาทของ
พระพุทธเจ้า บทบาทหน้าท่ีของพระสงฆ์ตามพระไตรปิฎก 
ได ้กล ่าวว ่า การเป ็นผ ู ้ปฏ ิบ ัต ิธรรมตามคำสอนของ
พระพุทธเจ้าและสั่งสอนคนทั่วไปตามหน้าที่อันเป็นการ
เผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสงฆ์ (พระตาล าณธโร, 
2546) 

 
3.วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยเรื่องนี้เป็นการศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ 
โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยดังน้ี 

1. วิธีการศึกษาเน้นการศึกษาจากเอกสาร และ
การศึกษาจากผู ้รู ้หรือปราชญ์ชาติพันธุ์กะเหรี ่ยง โดยมี
เครื่องมือคือการสัมภาษณ์ และการประยุกต์ใช้หลักพุทธ
จริยธรรมในการดำเนินชีวิตกับประเพณีของชาติพันธ์ุ
กะเหรี่ยง 

ประชากร คือ ผู้ที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านเป็นเวลาไม่
น้อยกว่า 5 ปี ซึ่งเป็นผู้มีความรู้ด้านประเพณี วัฒนธรรม
ของหมู่บ้าน  

กลุ่มตัวอย่าง โดยการใช้วิธีสัมภาษณ์บุคคลที่อาศยั
อยู่ในบ้านแม่สวรรค์หลวง คือ 
 - ผู้อาวุโส หมอผีประจำหมู่บ้าน จำนวน 1 คน 
 - ปราชญ์ชาวบ้าน                จำนวน  5 คน 
 - ผู้นำชุมชน                       จำนวน  4 คน 
 - พ่อบ้าน, แม่บ้าน                จำนวน 10 คน 
 - เยาวชน                          จำนวน  5 คน 
 - คร ู                               จำนวน  2 คน 

2. การศึกษาปรากฏการณ์ภาคสนามซึ่งใช้เทคนิค
ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
(Participant Observations) การส ัมภาษณ์แบบไม ่มี
โครงสร้าง  

3. ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ สังเคราะห์
ข้อมูลและทำการวิเคราะห์หลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏใน
ประเพณีว ัฒนธรรม และการประยุกต ์ใช ้หล ักพุทธ
จริยธรรมในทางพระพุทธศาสนา ในแง่ของหลักคำสอน
และหลักปฏิบัติในการดำเนินชีวิต พร้อมเสนอแนะแนวคิด
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ของผู ้ว ิจ ัย โดยให้เป็นตามวัตถุประสงค์และปัญหาที่
ต้องการทราบ 

4. สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
4.ผลการวิจัย  

ประวัติและลักษณะทางประชากรของชาติพันธุ์
กะเหรี่ยง บ้านแม่สวรรค์หลวง 

บ้านแม่สวรรค์หลวง  (แมสะวอคี) ก่อตั ้งเมื่อ
ประมาณ 300 กว่าปี โดยมีผู้นำหมู่บ้าน ชื่อนายก่อ แกว่น 
และนายทุ่ยตือ นายเนโพ ร่วมกันตั ้งหมู่บ้านแม่สวรรค์
หลวงขึ้น เป็นหมู่บ้านกะเหรี่ยงสะกอ ขนาดเล็ก มี 152 
หลังคาเรือน  มีประชากร 720 คน แยกเป็นชาย 317 คน 
หญิง 403 คน อยู่กันแบบครอบครัว มีขนาดเล็ก จำนวน 
2 – 5 คน มีความสัมพันธ์แบบเครือญาติ มีประชากรที่นับ
ถือพุทธศาสนาจำนวน 210 คน มีการปกครองอยู ่ 2 
ร ูปแบบ คือ การปกครองอย่างเป็นทางการ และการ
ปกครองตามจารีตบ้านของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงสะกอ บ้าน
แม่สวรรค์หลวง  เป็นหมู่บ้านของชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงสะกอ
ล้วนๆ ไม่มีชาติพันธ์อื่นๆ  เข้ามาอยู่อาศัย การปลูกบ้าน
เพื่อให้เป็นที ่อยู่อาศัยของหมู่บ้านแม่สวรรค์หลวงมีการ
ปลูกสร้างบ้าน หรือ เรือนที่เป็นเอกลักษณ์แบบกะเหรี่ยง
สะกอ ทำด้วยไม้ไผ่ตลอดทั้งหลัง หลังคามุงด้วยหญ้าคา 
และใบตองตึง ยกพื้นด้วยเสาไม้สูงจากพื้นดินเพื่อทำเป็น
คอกปศุสัตว์อยู่ใต้ถุนของบ้าน ไม่ปลูกให้เป็นบ้านใหญ่โต 
เป็นบ้านกึ่งกระท่อม (ชมรมบริการวิชาการ สถาบันวิจัย
ชาวเขา, 2541) บ้านแม่สวรรค์หลวงมีจำนวนประชากร 
152 หลังคาเรือน  มีจำนวนประชากรทั้งหมด  720 คน 
แยกเป็นจำนวนประชากรชาย 317  คน  จำนวนประชากร
หญิง  403 คน มีการนับถือพุทธศาสนา 210 คน กะเหรี่ยง 
สะกอหรือปกาเกอะญอ เป็นกลุ ่มชาติพันธุ ์ที ่มีจำนวน
ประชากรมากที่สุดอาศัยอยู่ทางภาคเหนือตอนบนและใน
ภาคเหนือตอนล่างมีจังหวัด ตาก แม่ฮ่องสอน เชียงใหม่ 
เชียงราย กาญจนบุรี ราชบุรี เรียกตนเองว่าปกาเกอะญอ  
ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง เป็นชนเผ่าอีกกลุ่มหน่ึงที่มีประวัติความ
เป็นมาใกล้เคียงกับชาติพันธุ ์อื ่นๆ  ในเอเชียอาคเนย์
ตะวันออกเฉียงใต้ ชาวกะเหรี่ยงเชื่อพระเจ้าสร้างโลก สิ่ง
สูงสุดที่ชาวกะเหรี่ยงเคารพบูชาโดยชาวกะเหรี่ยงเชื่อว่า  

ยวาหรือเกอะจ่าทูเกอะ-จ่า ว่า  พระองค์เป็นพระเจ้า เป็น
เจ้าของธรรมชาติทุกสิ ่งทุกอย่างและเชื ่อว่า ยวา คือ 
ผู้สร้างมนุษย์ นับแต่นั้นมาและมนุษย์ชาติก็ได้แผ่ขยาย
ออกเป็นหลายชนชาติหลายชาติพันธุ ์ไปยังทุกมุมโลก 
กะเหรี่ยงในประเทศไทยมีอยู่กันหลายกลุ่มย่อมและมีชื่อ
เรียกแตกต่างกันออกไปตามถิ่นฐานที่อยู่อาศัย กะเหรี่ยง
สะกอหรือปกาเกอะญอ  โครงสร้างทางสังคมของชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงให้ความสำคัญกับเพศชายและมอบอำนาจ
ให้กับฝ่ายชายเป็นใหญ่ในทุกเรื่อง ด้วยสาเหตุของชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงถือว่า ผู้ชายใดก็ตามที่แต่งงานแล้วและมี
ความสามารถที่แสดงออกทางความคิดเห็นของตนได้อย่าง
หนักแน่นก็สามารถเป็นผู้นำครอบครัวและเป็นผู้นำของ
หมู่บ้านได้ จากสาเหตุที่ว่าบรรพบุรุษที่ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง
ถือส่วนใหญ่มาจากบรรพบุรุษฝ่ายชายเป็นหลัก บทบาท
หน้าที ่ฝ ่ายชายต้องรับผิดชอบ คือ การปกครอง การ
ประกอบพิธีกรรม ทางความเชื ่อการสืบสกุล เพราะ
บทบาทหน้าที ่เหล่านี้เป็นภาระหน้าที่ของฝ่ายชายเป็น
ผู้ดำเนินการ ส่วนฝ่ายหญิงจะเป็นฝ่ายปฏิบัติตามและให้
ความช่วยเหลือในกิจการต่างๆ ของงานบ้าน งานเรือน  
ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงมีความเชื่อว่าชายและหญิงที่มีนามสกุล
เหมือนกัน เป็นพี ่น้องกันและเป็นเครือญาติเดียวกันไม่
สามารถที่จะแต่งงานหรือการเกี้ยวพาราสีกันได้ เพราะมี
บรรพบุร ุษเป ็นคนเดียวก ัน เพราะสาเหตุชาติพ ันธ์ุ
กะเหรี ่ยงนับถือผีสายของมารดาเป็นหลัก เมื ่อแต่งงาน
แล้วจะใช้นามสกุลของฝ่ายชาย นามสกุลเดียวกันถือว่า
เป็นพี่น้องกันและจะมีความสนิทสนมเป็นญาติกันอยา่งดี
ของชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงลักษณะการปลูกบ้าน การปลูกบ้าน
เพื่อให้เป็นที่อยู่อาศัยของชาติพันธุ์กะเหรี่ยง สะกอ บ้าน
แม่สวรรค์หลวง นิยมทำเป็นบ้านไม้ไผ่สับผากบ้านมีเพียง
ห้องเดียว กลางห้องจะมีเตาไฟบนกระบะดิน หรือ ตั้งอยู่
ด้านใด ด้านหนึ่งของห้องนอน เหนือเตาไฟจะมีชั ้นเพ่ือ
ตากอาหารแห้งและอื่นๆ มีประตูเข้าออกบ้านเพียงประตู
เดียว  มักจะสานไม้ไผ่เป็นฝากั้นห้อง ไม่นิยมปลูกบ้านให้
อยู่ในแถวเดียว แต่จะหันหน้าบ้านเข้าหากัน แต่จะไม่ให้
ประตูบ้านตรงกัน หรือ อยู่ในแนวเดียวกันและจะไมป่ลูก
บ้านขวางตะวัน มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู ้เลือกสถานที่
ปลูกบ้าน และต้องได้รับความยินยอมจากญาติพี ่น้อง 
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(มนัส สุวรรณ , 2538) ด้านสันทนาการของชาติพันธ์ุ
กะเหรี่ยง คือ สันทนาการ เป็นกิจกรรมหรือ การเล่นเพ่ือ
ความบันเท ิงท ี ่สน ุกสนาน เป ็นการผ่อนคลายความ
เคร่งเครียดทางจิตใจ และสร้างความเพลิดเพลินให้แก่ผู้ที่
พบเห็นและได้ฟังเป็นสันทนาการทางจิตใจ ของการเล่น
เพลงและดนตรี มักจะจัดในงานประเพณี และเทศกาล
ต่างๆ  เช่น งานแต่งงาน งานประเพณีปีใหม่  สันทนาการ
ถือเป็นศิลป์อีกอย่างหนึ่งของชาติพันธุ์กะเหรี่ยงที่ได้สืบ
ทอดต่อกันมาเป็นการเล่นเพลงประกอบดนตรีของชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงมีทั้งบทเพลงที่เป็นคำสอน และบทเพลงที่
เก ี ่ยวพาราส ีของคนบ่าวสาว (กรมศ ิลปากร , 2522) 
รูปแบบการเล่นดนตรีประกอบการร้องเพลงซึ ่งเป็นการ
สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิต และความเป็นอยู่ของชาติพันธ์ุ
กะเหรี่ยง ส่วนมากจะเป็นผู ้สูงอายุเท่านั ้นที ่สามารถขับ
ร้องได้ เครื่องดนตรีที่ใช้ คือ พิณแต่หน่า หรือ พิณ  6 สาย 
สันทนาการในปัจจุบันน้ี เป็นทั้งการสร้างความสนุกสนาน
เพื่อความผ่อนคลาย เป็นทั้งการสอนให้เป็นนักอนุร ักษ์
ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม  และประเพณีวัฒนธรรมของชาติ
พันธุ ์กะเหรี่ยง ชาติพันธุ ์กะเหรี ่ยงสะกอบ้านแม่สวรรค์
หลวง มักแต่งกายด้วยเสื ้อผ้าที ่มีสีสันแปลกตา ซึ ่งเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะกลุ่ม โดยเฉพาะกลุ่มของผู้หญิง คือ มี
การแต่งกายที่เรียกว่าแยกกลุ่มเพศ คือ การแต่งกายของ
หญิงที่แต่งงานแล้ว และหญิงสาวที่ยังไม่ได้แต่งงาน ชาติ
พันธ์ุกะเหรี่ยงในแต่ละกลุ่มมีเครื่องหมายของการแต่งกาย
ที่เป็นเอกลักษณ์เด่นที่มีความแตกต่างกัน จนกลายเป็น
แฟชั่น ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงมักทอผ้าเพื่อไว้สวมใส่เอง ใน
การดำเนินชีวิต และร่วมกิจกรรมทางประเพณี การทอผ้า
มีการเปลี่ยนแปลงไปตามยุดสมัย และการแต่งกายบ่งบอก
ถึงล ักษณะของภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ (ขจัดภัย บุ
รุพัฒน์, 2538) 

บริบทการดำเนินชีวิตของชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง 
บ้านแม่สวรรค์หลวง  

วิถีชีวิตของกะเหรี่ยงมีความเป็นอยู่ในด้านการทำ
มาหากิน เช่น การทำไร่ ทำนา ตามความเชื่อของบรรพ
บุรุษ ว่า มีเทวดา ฟ้าดิน ผีบรรพบุรุษคอยช่วยรักษาพืช
พันธุ์ธัญญาหารให้มีอยู่ มีกินอย่างสุขสมบูรณ์ตามความ
เชื่อของกะเหรี่ยง หลังจากเดือนธันวาคม ลาปลือ ชาวบ้าน

ที่ทำนาจะเริ่มซ่อมแซมยุ้งฉางเพื่อเก็บผลผลิตของตนจาก
ไร่ จากนา ความเชื่อของกะเหรี่ยง การสร้างยุ้งฉางเพ่ือ
เก็บข้าวเปลือกและเก็บพืชพันธ์ุต่างๆ ต้องสร้างยุ้งห่างจาก
ตัวของบ้าน และจะต้องสร้างต่ำกว่าบ้าน มีการผสมผสาน
ระหว่างความเชื ่อดั ้งเดิมและความเชื ่อสมัยใหม่ ให้
ความสำคัญกับผีดีและผีร้าย โดยมีความเชื่อว่า วิญญาณที่
เป็นบรรพบุรุษของตนประกอบไปด้วย ปู่ ย่า ตา ยายและ
พ่อแม่ที่ล่วงลับไปแล้วนั้น ดวงวิญญาณของท่านเหล่าน้ัน
จะคอยปกป้องรักษาคุ้มครองลูกหลาน ซึ่งเป็นอนุชนรุ่น
หล ัง ให ้ม ีความผาส ุกด ังน ั ้นชาติพ ันธ ุ ์กะเหร ี ่ยงทุก
ครอบครัว จึงมีหิ้งบูชาผีบรรพบุรุษไว้ประจำบ้านของตน 
เพื ่อจะได้บูชาและเซ่นไหว้บวงสรวงผีบรรพบุรุษในวัน
สำคัญของประเพณีในรอบปีของชาติพันธ ุ ์กะเหรี ่ ยง
ปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงประเพณีเลี้ยงผีบ้าน ผีเรือน 
ผีเจ้าที่ สิ่งที่ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงแสดงออกมา คือธรรมชาติ
ของบุคคลทั่วไปที่ประพฤติอยู ่ คือการแสดงออกถึงซึ่ง
ความกตัญญูต่อบรรพบุรุษที่มีบุญคุณแก่ตนเอง โดยการ
เซ่นไหว้บูชาและทำบุญอุทิศให้ท่าน การอวยพรให้ซึ่งกัน
และกันระหว่างผู ้ประกอบพิธีกรรม ผู ้อาวุโส ที ่ม ีต่อ
ชาวบ้านทุกเพศ ทุกวัย การปฏิบัติตนตามกฎของจารีต
ประเพณี ข้อห้ามและข้อปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ประเพณี
เลี้ยงผีบ้าน ผีเรือน ผีเจ้าที่ ของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง 

วิเคราะห์พุทธจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของ
ชาติพันธุ์กะเหรี่ยง บ้านแม่สวรรค์หลวง   
 วิเคราะห์พุทธจริยธรรมในการดำเนินชีวิต
ของชาติพันธุ ์กะเหรี ่ยงบ้านแม่สวรรค์หลวง หลักพุทธ
จริยธรรมในทางพระพุทธศาสนาแยกออกได้เป็นสอง
ลักษณะ คือคุณค่าที ่เป็นพื ้นฐานอยู่ในทางจิตใจหรือ
จริยธรรมในขั ้นของความนึกคิดกับคุณค่าที ่แสดงออก
ภายนอกหรือจริยธรรมในขั้นหลักปฏิบัติเพื่อให้เห็นความ
ประสานสัมพันธ์ระหว่างจริยธรรมในจิตใจของตัวบุคคล
กับจริยธรรมภาคปฏิบัติทางสังคมแสดงถึงความสมบูรณ์
ของพุทธจริยธรรมที่มีคำสอนที่เป็นระเบียบมีหลักธรรม
ครอบทุกข้ันตอนและบอกให้ทราบได้รู้ว่า การบำเพ็ญคุณ
งามความดีทางภายนอกหรือการแสดงออกทางสังคม
จะต้องมีจริยธรรมที่ลึกซึ่งภายในจิตใจที่เป็นรากฐานจึงจะ
เป็นไปโดยความจริงใจ บริสุทธิ์ใจ เป็นของแท้และความ
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มั่นคงยิ ่งขึ้นไป ชาติพันธุ ์กะเหรี ่ยงบ้านแม่สวรรค์หลวง 
เป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่รักความสงบ และความสันโดษ โดย
การยึดหลักการดำเนินชีวิตแบบยังชีพที่สืบทอดมาจาก
บรรพบุรุษ  หลักพุทธจริยธรรมในการดำเนินชีวิตใชห้ลัก
อิทธิบาท 4 คือ  
         1. ฉันทะ ซึ่งถือเป็นหลักที่ชาติพันธุ์กะเหรี่ยงบ้าน
แม่สวรรค์หลวงที ่ย ึดถือปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน 
นับต้ังแต่เริ่มเลือกพ้ืนที่และป่าเพ่ือที่จะทำไร่ปลูกข้าว  
         2. วิริยะ ความขยันหมั่นเพียรแผ้วถากป่าเพื่อทำ
มาหากิน เลี้ยงชีพ เพ่ือความสุขของครอบครัวและตนเอง   
         3. จิตตะ เอาความต้ังใจในการคัดเลือกพ้ืนที่ ดินที่
เหมาะสมกับการเพาะปลูกและไม่ขัดกับเขตป่าท่ีหวงแหน
ตามประเพณี  
         4. ว ิม ั งสา ใช ้ป ัญญาสอบสวน ค ือ หม ั ่นใช้
สติปัญญาพิจารณาใคร่ครวญ การเลือกพันธุ ์ข้าวและ
พืชผักต่างๆ ที่ปลูกในไร่หมุนเวียน  
         หลักพุทธจริยธรรมในการประกอบอาชีพ ทิฎฐธัม
มิกัตถประโยชน์ ประโยชน์ในปัจจุบัน 4 อย่าง คือ  
         1.อุฎฐานสัมปทา ถึงพร้อมด้วยความหมั่น การ
เลี้ยงสัตว์ ทำไร่หมุนเวียน ปลูกข้าว จักสานหาของป่า และ
ทอผ้าเลี้ยงชีพ  
        2.อารักขสัมปทา ถึงพร้อมด้วยการรักษา รักษา
มรดกที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษไม่ให้สูญหายในการ
ประกอบอาชีพต่างๆ  
        3.กัลยาณมิตตตา คบหาคนดีเป็นมิตร ลงแขกปลูก
ข้าวไร่ เก่ียวข้าวไร่ และเอาแรงงานกันเป็นต้น  
        4.สมชีวิตตา เลี้ยงชีพพอดี ประกอบอาชีพแบบยัง
ชีพ พอมีพอกิน ด้วยชื่อสัตย์สุจริตไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่ง
กันและกัน  
         หลักพุทธจริยธรรมในประเพณี และวัฒนธรรม 
ความกตัญญูกตเวที  เป็นการแสดงออกเพื่อเป็นการบูชา
ความดี หลักของความกตัญญูสังคมของชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง 
มีความสัมพันธ์ทางจารีตประเพณีและทางครอบครัวเป็น
ระบบของเครือญาติมีการนับถือกันเป็นญาติพ่ีน้องที่ได้สืบ
ต่อกันมา เป็นกลุ่มสังคมหนึ่งมีทั้งเครือญาติฝ่ายชายและ
ฝ่ายหญิง ประเพณีเลี้ยงผีบ้าน ผีเรือน แม้จะอยู่บ้านไหน 
เมืองไหนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้ความเคารพนับถือเป็นหมู่

ของเครือญาติ ทุกปีจะมีญาติต่างหมู่บ้านมารวมประเพณี
ผูกมือมิได้ขาด การทำบุญกิริยาวัตถุ 3  ประการ ได้แก่  
          1. ทานมัย ทำบุญด้วยการบริจาคทาน วัตถุ
สิ่งของ การรู้จักแบ่งปัน   
          2. สีลมัย ทำบุญด้วยการรักษาศีล  
          3. ภาวนามัย ทำบุญด้วยการเจริญภาวนา  เพราะ
ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงมีความสัมพันธ์ต่อกลุ่มชาติพันธ์ุของตน
ทั้งในระบบความเชื่อ ทางประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรม 
ของชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง    
 
5.อภิปรายผล  

พุทธจริยธรรมในการดำเนินชีวิตของชาติพันธ์ุ
กะเหรี่ยง บ้านแม่สวรรค์หลวง หลักพุทธจริยธรรมในทาง
พระพุทธศาสนาแยกออกได้เป็นสองลักษณะ คือคุณค่าท่ี
เป็นพื้นฐานอยู่ในทางจิตใจหรือจริยธรรมในขั้นของความ
นึกคิด กับ คุณค่าที่แสดงออกภายนอกหรือจริยธรรมใน
ขั้นหลักปฏิบัติเพื่อให้เห็นความประสานสัมพันธ์ระหว่าง
จริยธรรมในจิตใจของตัวบุคคล กับ จริยธรรมภาคปฏิบัติ
ทางสังคมแสดงถึงความสมบูรณ์ของพุทธจริยธรรมที่มีคำ
สอน ที่เป็นระเบียบมีหลักธรรมครอบทุกข้ันตอนและบอก
ให้ทราบได้รู้ว่า การบำเพ็ญคุณงามความดีทางภายนอก
หรือการแสดงออกทางสังคมจะต้องมีจริยธรรมที่ลึกซึ่ง
ภายในจิตใจที่เป็นรากฐานจึงจะเป็นไปโดยความจริงใจ 
บริสุทธิ์ใจ เป็นของแท้และความมั่นคงยิ่งขึ้นไป ประเพณี
ผูกมือของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงที่เป็นประเพณี ที่เกิดข้ึน
จากคติความเชื่อแล้วนำมาสู่ภาคปฏิบัติทางสังคม ซึ่งเป็น
กระบวนการทางสังคมอีกรูปแบบหนึ่งที่ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง 
เชื่อว่าเป็นสิ่งดีงามและจะสามารถประสานสัมพันธ์ให้คน
เห็นคุณค่าและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ประเพณีผูกมือที่
ชาติพันธุ ์กะเหรี่ยงจัดขึ้นมานั้นถือว่าเป็นธรรมชาติของ
มนุษย์ทุกคนต้องการ ความสุข ความเจริญการงอกงาม
ทางจิตใจให้กับตนเองและบุคคลที่อยู่รอบข้างตนทั้งที่เป็น
ประโยชน์ร่วมกันทางสังคมของการจัดกิจกรรมประเพณี
เลี้ยงผีบ้าน ผีเรือน ผีเจ้าที่ เป็นประจำของทุกปี สอดคล้อง
กับงานวิจัยของพระปลัดสุชาติ สุวฑฺฒโก (ชิหมือแปร) ได้
ศ ึ กษาว ิ จ ั ยเรื่ องศ ึ กษาผลส ัมฤทธ ิ ์ ของการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาในกลุ่มชาติพันธุ์: กรณีศึกษาในอำเภอแม่
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แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงได้เข้า
พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ยึดถือพระรัตนตรัยเป็นที ่พึง
ตลอดชีวิตของแต่ละหมู่บ้านเป็นจำนวนมากในวันสำคัญทาง
พระพุทธศาสนา และวันสำคัญของชาติ มีการจัดกิจกรรม
ต่างๆ ในอาศรมชาวบ้านจะให้ความร่วมมือและไปร่วมอย่าง
สม่ำเสมอ นอกจากน้ันอาศรมยังเป็นศูนย์กลางในการพัฒนา
ด้านจิตใจ และจุดศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมอีกด้วย นับว่า
เป็นผลสัมฤทธิ ์ของการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ
บัณฑิตอาสาและพระธรรมจาริกในกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง ที่
สามารถสร้างแสงสว่างแห่งธรรมให้กับชุมชนบนพ้ืนที่สูง และ
เป็นการสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้มั่งคงสืบไป  
6.สรุป  

สังคมของชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง มีความสัมพันธ์ทาง
จารีตประเพณีและทางครอบครัวเป็นระบบของเครือญาติ 
มีการนับถือกันเป็นญาติพี่น้องที่ได้สืบต่อกันมา เป็นกลุ่ม
สังคมหน่ึงที่มีทั้งเครือญาติฝ่ายชายและฝ่ายหญิง ประเพณี
ผูกมือแม้จะอยู่บ้านไหน เมืองไหนชาติพันธุ์กะเหรี่ยงให้
ความเคารพนับถือเป็นหมู่ของเครือญาติ ทุกปีจะมีญาติ
ต่างหมู่บ้านมารวมประเพณีผูกมือมิได้ขาด เพราะชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงมีความสัมพันธ์ต่อกลุ่มชาติพันธุ์ของตนทั้ง
ในระบบความเชื่อ ทางประเพณี พิธีกรรม วัฒนธรรม ของ
ชาติพันธ์ุกะเหรี่ยง 

ปรากฏการณ์ที่เกิดข้ึนในช่วงประเพณี สิ่งที่ชาติ
พันธุ์กะเหรี่ยงแสดงออกมา คือธรรมชาติของบุคคลทั่วไป
ที่ประพฤติอยู ่ คือการแสดงออกถึงซึ ่งความกตัญญูต่อ
บรรพบุรุษที่มีบุญคุณแก่ตนเอง โดยการเซ่นไหว้บูชาและ
ทำบุญอุทิศให้ท่าน การอวยพรให้ซึ่งกันและกันระหว่างผู้
ประกอบพิธีกรรม ผู้อาวุโส ที่มีต่อชาวบ้านทุกเพศ ทุกวัย 
การปฏิบัติตนตามกฎของจารีตประเพณี ข้อห้ามและข้อ
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ซึ ่งเป็นคุณธรรมที่แสดงออกทาง
ร่างกายในลักษณะที ่ดีงามและถูกต้องอันเป็นสิ ่ง พึง
ประสงค์ของทางสังคม ซึ่งก็เป็นคุณค่าทางจริยธรรมเมื่อ
นำมาเทียบเคียงกับคุณค่าทางหลักพุทธจริยธรรมในทาง
พระพุทธศาสนา จะเห็นเป็นประเด็นที่มีความสลอดคล้อง
กันทั้งสองประเด็น คือคุณค่าจริยธรรมที่อยู่ในจิตใจ กับ
คุณค่าที่แสดงออกมาภายนอกเมื่อมองถึงองค์ประกอบใน
การเสริมสร้างจริยธรรมที่ปรากฏอยู่ในประเพณีเลี้ยงผี

บ้าน ผีเรือน ผีเจ้าที่ ของกลุ่มชาติพันธ์ุกะเหรี่ยงจะมีอยู่  2 
ประการ คือประการแรก คือสิ่งแวดล้อมภายนอก ในที่น้ี
จะมุ่งถึงกัลยาณมิตร คือผู้ที่คอยแนะนำในสิ่งที่ดีงาม อีก
ทั้งรวมไปถึงสิ่งแวดล้อมทางสังคมทีดี ที่มีเกื้อกุลแก่การ
ปล ูกฝ ังจร ิยธรรมให ้ก ับตนเองและบุคคลอื ่นในทาง
พระพุทธศาสนาเรียกสิ่งนี้ว่า ปรโตโฆสะ ประการที่สอง 
คือการรู ้จักใช้สติปัญญาพิจารณาหาเหตุผลใช้ความคิด
ถูกต้อง ถูกวิธี คือการคิดเป็นรู้จักแยกแยะและ การสืบสาว
ถึงผลดีผลเสียในสิ ่งที ่จะตามมา คือหลักของโยนิโส
มนสิการ ซึ ่งหลักการทั้งสองประการนี้มีปรากฏอยู ่ใน
ประเพณีผูกมือของชาติพันธุ ์กะเหรี่ยง ดังนั ้น เพื ่อให้
มองเห็นภาพถึงคุณค่าของหลักพุทธจริยธรรมที่ปรากฏอยู่
ในประเพณีผูกมือของชาติพันธ์กะเหรี่ยง ตามหลักการทาง
พระพุทธศาสนาแนวทางการแสดงออกซึ่งจริยธรรมมี 3 
ประเด็นหลัก ได้แก่ 

ก. อัตตทัตถจริยา  ความประพฤติส่วนตัวของ
แต่ละคน ได้แก่ การทำตนให้เป็นคนดีอยู่ในกรอบของหลัก
ศีลธรรมหรือกติกาของสังคม 

ข. ญาตัตถจริยา ความประพฤติต่อบุคคลที่
เกี ่ยวข้องในทางสายเลือด เช่น ปู ่ ย่า ตา ยาย พ่อ แม่ 
ตลอดจนถึงกลุ่มของญาติพ่ีน้องทางสายเลือดของตระกูล 

ค. โลกกัตถจริยา ความประพฤติต่อบุคคล
ส่วนรวมและ สังคม ได้แก่เมื ่อตนเองเป็นทีพึงพาของ
ตนเองได้ควรหาหนทางช่วยเหลือคนอื่นให้พ้นจากความ
ทุกข์น้ัน 

  
กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาปัจจัยลักษณะของตะกอนในลำห้วยแม่ต๋าง บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้

ห่ม จังหวัดลำปาง 2) ศึกษากระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตะกอนไหลลงอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่ง
ผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นการวิจัยเชิงคุณภาพและการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม  ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้นำชุมชน 
ประชาชนในบ้านทุ่งผึ้ง วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ การสัมภาษณ์เชิงลึก การประชุมกลุ่มย่อย การจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการดำเนินการทดลองปฏิบัติการ ผลวิจัยพบว่า 1) ลักษณะของตะกอนที่พบในพื้นที่ป่าจะเป็นตะกอนที่มาจาก
ธรรมชาติ เช่นเศษไม้ ลำไผ่  ใบไม้ 2) กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไขปัญหาตะกอนไหลลงอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งผึ้ง 
ประกอบด้วย 3 ข้ันตอน  1) การมีส่วนร่วมในการวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการทดลองปฏิบัติการ และ 3) การมี
ส่วนร่วมในการดูแลบำรุงรักษา โดยมีปัจจัยที่ผลให้กระบวนการมีส่วนร่วมประสบความสำเร็จ คือ 1) ผู้นำชุมชนมีภาวะความ
เป็นผู้นำ เสียสละ และสามารถสร้างแรงจูงใจของประชาชนในชุมชนบ้านทุ่งผึ้ง และ 2) การสร้างความเข้าใจต่อปัญหาจาก
ข้อเท็จจริงอันจะส่งผลกระทบต่อชุมชนในอนาคต 
 
คำสำคัญ: การมสี่วนร่วม, ตะกอน, บ้านทุ่งผึ้ง 
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The objective of this research is to 1) study of sediment characteristics factors in Mae Tao creek, 
Ban Thung Phueng, Thung Phueng sub-district, Chaehom district, Lampang province and 2) study the process 
of the community participation in solving sediment flow problems in reservoirs at Ban Thung Phueng, Thung 
Phueng sub-district, Chaehom district, Lampang province. The research is qualitative and participatory 
practice. The informants are leaders of the community, people in Ban Thung Phueng. The data collection 
methods include in-depth interviews, small group meetings, organizing a forum to exchange knowledge and 
conducting experimental experiments. It is found that 1) the sediment characteristics found in forest areas 
are natural sediments such as wood chips, bamboo trees, and leaves and 2) the community participation 
in solving the sediment flow problem in Ban Thung Phueng reservoir consists of 3 steps, which are 1) 
participation in planning 2) participation in action trials 3) participation in maintenance. The factors that 
contribute to the participation process to be successful are 1) the leaders of the community who are selfless 
and able to motivate the people in Ban Thung Phueng and 2) creating an understanding of the problems 
from the facts that will affect the community in the future. 
 
Keywords: Participation, Sediment, Ban Thung Phueng 
 
1. บทนำ  

ตำบลทุ่งผึ ้ง ได้ก่อตั ้งมาเมื ่อปี พ.ศ.2425 โดย
แยกการปกครองออกมาจากตำบลแม่สุก อำเภอแจ้ห่ม 
ราษฎรตั้งถิ่นที่อยู่อาศัยและทำมาหากินตามที่ลุ่มแม่น้ำ
ตากและแม่น้ำวัง ในพ้ืนที่มีต้นเรียงขนาดใหญ่น้อยข้ึนเป็น
จำนวนมาก ประกอบกับมีผึ้งป่ามาอาศัยบนต้นเรียงเป็น
จำนวนมากหลายร้อยรังจึงได้ตั ้งชื ่อตำบลว่า “ตำบลทุ่ง
ผึ ้ง” ลักษณะภูมิประเทศของตำบลทุ่งผึ ้งส่วนใหญ่เป็น
ภูเขา มีป่าล้อมรอบ มีที่ราบเชิงเขา และมีที่ราบลุ่มแมน้่ำ
บางส่วน ในพ้ืนที่ตำบลทุ่งผึ้งมีแหล่งกักเก็บน้ำประเภทอ่าง
เก็บน้ำ 4 อ่าง ประกอบด้วย อ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือ อ่าง
เก็บน้ำห้วยโกงกาง และอ่างเก็บน้ำแม่ต๋าง และอ่างเก็บน้ำ
ผาลาด ซึ่งรองรับปริมาณน้ำในช่วงฤดูฝนที่ไหลมาจากป่า
ต้นน้ำเหนืออ่างเก็บน้ำ ในปี 2554 พื้นที่ในตำบลทุ่งผึ้งมี
ปริมาณฝนตกในปริมาณมากโดยในปีนี ้มีปริมาณน้ำไหล
เข ้ า ในอ ่ า ง เก ็บน ้ ำแม ่ตาก เหน ือจำนวนมาก เกิ น
ความสามารถในการกักเก็บและล้นออกผ่านระบบระบาย
ของอ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือจึงเป็นผลให้มวลน้ำปริมาณ
มากไหลบ่าลงมายังพื ้นที ่ใต้อ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือ ซึ่ง
พื้นที่ใต้อ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือเป็นเส้นทางน้ำที่ต้องไหล
ผ่านชุมชน ได้แก่ บ้านหัวฝาย หมู่ที่ 3 บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 

และบ้านแจ้คอน หมู่ที่ 6 โดยในปีนี้ทั้ง 3 ชุมชน จึงได้รับ
ผลกระทบโดยตรงจากน้ำหลากทำให้ได้รับความเสียหาย
ต่อทรัพย์สิน บ้านเรือน พ้ืนที่เกษตรกรรมเป็นอย่างมาก 

หลังจากผ่านสถานการณ์น้ำท่วมปี 2554 ทาง
หน่วยงานในพ้ืนที่จึงเร่งค้นหาสาเหตุของการเกิดอุทกภัยที่
ผ่านโดยการลงพ้ืนที่สำรวจบริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือ 
จึงพบข้อเท็จจริงที่ส่งผลโดยตรงต่อการเกิดอุทกภัยในปี
ดังกล่าว คือ พบปริมาณของตะกอนดินมาสะสมภายใน
บริเวณอ่างเก็บน้ำแม่ตากเหนือทำให้ความสามารถในการ
กักเก็บน้ำลดลงเป็นอย่างมาก จากประเด็นข้อค้นพบน้ีทำ
ให้ได้บทเรียนเพื่อนำไปสู่การป้องกันอ่างเก็บน้ำแม่ต๋าง  
ไม่ให้ประสบกับปัญหาที่มีลักษณะเช่นเดียวกับอ่างเก็บน้ำ
แม่ตากเหนือ ซึ่งเก่ียวกับการแก้ไขและการจัดการตะกอน
ดินที ่ไหลลงสู ่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋าง เพื ่อทำให้สามารถคง
ความสามารถในการกักเก็บน้ำได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 จากปัญหาดังกล่าวจึงนำมาซึ ่งการดำเนินงาน
โครงการร ่วมก ันของทีมน ักว ิชาการมหาว ิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาลำปาง และนักวิจัยชุมชนบ้าน
ทุ่งผึ ้ง หมู ่ที ่ 4 เรื ่อง “การมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา
ตะกอนไหลลงอ่างเก็บน้ำ บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง” เพื ่อศ ึกษาปัจจัยลักษณะของ
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ตะกอนในลำห้วยแม่ต๋าง บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้
ห่ม จังหวัดลำปาง โดยมุ่งหวังให้เกิดการขับเคลื่อนเชิง
ป้องกันของชุมชน ซึ่งการมีส่วนร่วมของชุมชนของสุวรรณี 
จันทร์ตา (2561) ได้ศึกษาภูมิปัญญาการทำนาแบบด้ังเดิม
ของชุมชนบ้านห้วยริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง 
จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการอนุรกัษ์และถ่ายทอดภูมิปัญญาการทำนาแบบ
ดั้งเดิม ประกอบด้วย 3 ขั้นตอน คือ 1) การมีส่วนร่วมใน
การวางแผน 2) การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ และ 3) 
การมีส ่วนร่วมในการประเมินผล และสมใจ จั ่วนาน 
(2558) การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันการกัด
เซาะชายฝั่งทะเล บริเวณชุมชนชายฝั ่งทะเล ตำบลสอง
คลอง อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา ผลการวจิยัพบ
ว่า ปัจจัยที ่ก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมมี  ปัจจัยจูงใจเป็น
ปัจจัยที่ประชาชนให้ความสำคัญมากที่สุด รองลงมาคือ 
ปัจจัยโครงสร้างของโอกาสหรือช่องทางในการเข้าร่วม 
และปัจจัยด้านอำนาจในการส่งเสริมกิจกรรมของการมี
ส ่วนร ่วม ตามลำดับด ังน ั ้นคณะนักว ิจ ัยจ ึงเห ็น ถึง
ความสำคัญจากการมีส่วนร่วมของชุมชนในการแก้ไข
ปัญหาตะกอนไหลลงอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง 
อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง จึงเป็นอีกหนึ่งแนวทางที่
สามารถนำไปสู่การขับเคลื่อนในการป้องกันตะกอนไหลลง
อ่างเก็บน้ำ บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปาง อันจะเกิดการแก้ปัญหาเชิงพื ้นที ่และเกิดการใช้
ประโยชน์สูงสุดกับชุมชน ต่อไป (1 เคาะ) 
 
 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาตะกอนไหลลง
อ่างเก็บน้ำ บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปาง ผู้วิจัยศึกษาแนวคิดและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการ
มีส่วนร่วมการของชุมชน ดังน้ี 
 อนุชิต โมพันดุง (2560) (อ้างถึงใน สนธยา เดช
รัตนวิไชย, 2550) ได้กล่าวถึงการมีส่วนร่วม หมายถึงการ
ที่ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึง
ของชุมชน ในลักษณะที ่เป็นการเข้ามาร ่วมคิด ร ่วม

ต ัดส ินใจให ้ร ่ วมวางแผน ร ่วมปฏ ิบ ัต ิการร ่วมรับ
ผลประโยชน์และร่วมติดตาม ประเมินผล 

อนุชิต โมพันดุง (2560) (อ้างถึงใน ธรนินทร์ 
คุณแขวน, 2555) กล่าวว่าการมีส่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง กระบวนการทำงานร่วมกันของบุคคลครอบครัว
และชุมชน เข้ามามีส่วนเกี ่ยวข้องในกิจกรรม โครงการ 
หรือแผนงานต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้โดย
เกี่ยวข้องในกระบวนการต่าง ๆ ตั้งแต่การค้นหาปัญหา
และสาเหต ุ  การวางแผน การดำเน ินงานและการ
ประเมินผล โดยที่มีประชาชน และผู ้ส่วนเกี่ยวข้องเป็น
ผู้รับผลประโยชน์ของตนเอง 

อนุชิต โมพันดุง (2560) (อ้างถึงใน วริศรา สม
ทรัพย์, 2556) กล่าวว่า การมีส ่วนร่วมของประชาชน 
หมายถึง กระบวนการที่่ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ค้นหาและจัดลำดับความสำคัญของปัญหา เข้าร่วมในการ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุและที่มาของปัญหา เข้าร่วมในการ
เลือกวิธีการและวางแผนในการแก้ปัญหา เข้าร่วมในการ
ดำเนินงานตามแผน และเข้าร ่วมในการประเมินผลวิิ
เคราะห์ปัญหา อุปสรรคและปัจจัยที่มีส่วนทำให้เกิดผล
สำเร็จตลอดจนเข้ามามีส่วนร่วมพิจารณากำหนดปัญหา 
ความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นของตน โดยมีวัตถุ
ประสงคเ์พ่ือแก้ไขปัญหาและพัฒนาไปสู่ความสำเร็จ 

สุพรรณี มหรรณพกุล (2560) การจัดการพื้นที่
ชายตลิ่งแม่น้ำปิงโดยชุมชนฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ซึ่งงานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการ
ใช้ประโยชน์พื้นที่ชายตลิ่งแม่นำปิง การจัดการพื้นที่ชาย
ตลิ ่งแม่น้ำปิง และหาแนวทางการจัดการพื้นที่ชายตลิ่ง
แม่น้ำปิงในอนาคตโดยชุมชนฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชน กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และกลุ่มผู ้ใช้ประโยชน์พื้นที่ชายตลิ่ง 
ผลการวิจัยพบว่า พัฒนาการการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ชาย
ตลิ ่งแม่น้ำปิงมีการเปลี ่ยนแปลงจากธรรมชาติและการ
กระทำของมนุษย์ การจัดการพ้ืนที่ชายตลิ่งแม่น้ำปิง มีการ
ใช้บทบาทของเทศบาล ผู้นำชุมชน นายอำเภอ หลักการ
ต่อสู้ทางกฎหมาย การเจรจาต่อรอง การปลูกต้นไม้ การ
จัดพิธีส ืบชะตาแม่น้ำปิง และการบูรณาการกิจกรรม
แผนงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ แนวทางการจัดการพ้ืนที่
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ชายตลิ่งแม่น้ำปิงในอนาคตโดยชุมชนฟ้าฮ่าม ได้แก่ การ
สร้างความตระหนักและจิตสำนึกต่อแม่น้ำให้ประชาชนใน
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง และการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วนในการอนุรักษ์และพัฒนาแม่น้ำ 

ดวงเนตร ชาสุวรรณ และวันทนีย์ แสนภักดี 
(2562) การจัดการน้ำแบบบูรณาการในระดับท้องถ่ินจาก
การกรณีการสร้างฝายชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น ซึ่งการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1.เพ่ือ
วิเคราะห์สภาพการจัดการน้ำแบบบูรณาการในระดับ
ท้องถ่ินจากการสร้างฝายชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น 2.เพ่ือวิเคราะห์ผลสำเร็จของการจัดการ
นำแบบบูรณาการในระดับท้องถิ ่นที ่มีต่อชุมชนจากการ
สร ้างฝายชะลอน้ำขององค ์การบร ิหารส่วนจ ังหวัด
ขอนแก่น 3.เพื ่อสร้างต้นแบบการจัดการน้ำแบบบูรณา
การในระดับท้องถิ่นที่ควรจะเป็นจากการสร้างฝายชะลอ
น้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ผลการศึกษา
พบว่า 1.สภาพการจัดการน้ำแบบบูรณาการจากการสร้าง
ฝายชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
จำเป็นต้องระดมทรัพยากรทั้งคน เงิน วัสดุอุปกรณ์ การ
จัดการ การประสานความร่วมมือเครือข่ายทั ้งในระดับ
จังหวัดและพ้ืนที่ให้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทุกภาคส่วน
ตั ้งแต่ร่วมเสนอปัญหา แนวทางแก้ไข ร่วมลงมือปฏิบัติ 
การติดตามประเมินผล ส่งผลให้ชุมชนมีประสบการณ์การ
เรียนรู้ด้วยการค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาสู่การปฏิบัติจริง มี
การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถ่ินบูรณาการกับเทคโนโลยี
สมัยใหม่ในการจัดการน้ำเพื่ออุปโภคบริโภค การเกษตร 
และเลี้ยงสัตว์ของคนในท้องถิ่นสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป 
2.ผลสำเร็จของการจัดการน้ำแบบบูรณาการในระดับ
ท้องถ่ินจากการสร้างฝายชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น พบว่า ฝายชะลอน้ำต้องคงทนแข็งแรง
รองรับกักเก็บน้ำได้ในห้วงฤดูฝนประชาชนที่มีพื้นที่นาอยู่
สองข้างล้าห้วยและพื้นที ่ที ่น้ำกระจายไปถึงประชาชน
สามารถใช้ประโยชน์จากน้ำได้หลังฤดูฝนส่งผลดีในด้าน
เศรษฐกิจ ด้านสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายในชุมชนและ 
3.ต้นแบบการจัดการน้ำแบบบูรณาการในระดับท้องถ่ิน
จากการสร้างฝายชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่น 

2.1ขั ้นตอนและรูปแบบการมีส่วนร่วมของ
ชุมชน 

อนุชิต โมพันดุง (2560) (อ้างถึงใน สนธยา เดช
รัตนวิไชย, 2550) ได้สรุปว่ารูปแบบของการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนโดยทั่วไป แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะได้แก่ 

1. การให ้ประชาชนมีส ่วนร ่วมในการร ับรู้
ร ับทราบข้อมูลข้อเท็จจริงเป็นการมีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ซึ ่งเป็นลักษณะของการ
สื่อสารทางเดียวเพ่ือให้ประชาชน รับทราบข้อมูล 

2. การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการคิด โดยเข้า
ร่วมประชุมร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ข้อมูล ตลอดจนมี
ส่วนร่วมในการตัดสินใจที่จะเลือกจัดทำโครงการต่าง ๆ  

3. การมีส่วนร่วมในการดำเนินการ ประชาชน
สามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ตามโอกาส
และตามกำลังความสามารถของตน โดยร่วมช่วยเหลือ
ด้านวัสดุอุปกรณ์ ทุนทรัพย์และแรงงาน หรือโดยการ
บริหารงาน และประสานงาน 

4. การมีส่วนร่วมในการรับผลประโยชน์จากการ
ดำเนินงาน ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในการรับ
ผลประโยชน์จากการเข้าร่วมพัฒนาในด้านต่าง ๆ  

5. การมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ และติดตาม
ผล ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ในการติดตาม 
ตรวจสอบและประเมินผลเมื่องานในโครงการต่าง ๆ เสร็จ
สิ้นลงร่วมในการดูแล รักษาร่วมแก้ไขสิ่งบกพร่องและร่วม
สรุปผลการดำเนินงานาะ) 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหาตะกอนไหลลง
อ่างเก็บน้ำ บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปาง ผู้วิจัยมีดำเนินการ ดังน้ีะ) 

3.1 ผู้ให้ข้อมูล ได้แก่ ผู้นำชุมชน ประชาชนใน
บ้านทุ่งผึ้ง 

3.2 เครื ่องมือที ่ใช้ในการสร้างกระบวนการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้  

1.การสังเกตและการสัมภาษณ์ นำมาใช้เพ่ือ
สร้างดึงเอาข้อมูลจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ โดยการ
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สังเกตและการสัมภาษณ์ ทำให้เห็นถึงพฤติกรรมร่วมของ
ชุมชนที่มีต่อโครงการวิจัยและทัศนคติที่มีต่อโครงการวิจัย  

2.การสนทนนากล ุ ่มแบบไม ่ เป ็นทางการ 
นำมาใช้เพื่อสร้างบรรยากาศในการทำงานร่วมกันของทีม
นักวิจัยให้สามารถร่วมกันทำงานได้เป็นไปตามแผนงาน
วางไว้ รวมไปถึงการให้ข้อมูลด้านอื ่นๆ นอกเหนือจาก
โครงการวิจัย ซึ่งส่งผลต่อการสร้างความเป็นหน่ึงเดียวกัน
ของทีมนักวิจัย การสนทนนากลุ่มแบบไม่เป็นทางการน้ียัง
ใช้ช่องทางอื่นๆ เช่น โทรศัพท์ ไลน์ เพื่อเชื่อมโยงในการ
ทำงานกับนักวิจัย  

3.Mind Mapping นำมา ใช ้ เ พ ื ่ อทำ ให ้ เกิ ด
กระบวนการบันทึกข้อมูลผ่านการเขียนแผนภาพที่มีความ
เชื ่อมโยงกับกับข้อมูลผ่านการกิจกรรมสำหรับนักวิจัย
ชาวบ้าน และเครือข่ายในพื้นที่ โดยมุ่งหมายให้เกิดการ
เก็บข้อมูลในมุมมองต่างๆ และสะท้อนออกมาผ ่าน
แผนภาพซึ่งทุกคนสามารถมีส่วนร่วมในประเด็นต่างๆ  

4.แบบสำรวจและบ ันท ึกข ้อม ูลสภาพของ
ทรัพยากรธรรมชาติตามแนวลำห้วย นำมาใช้เพื ่อการ
บันทึกข้อมูลสภาพของทรัพยากรธรรมชาติตามแนวลำ
ห้วยร่วมกับการถ่ายภาพจากสถานที่จริงที ่ลงสำรวจ ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำมาใช้ประโยชน์ในการดำเนินงาน
วิจัยสำหรับการคืนข้อมูลให้กับชุมชน 

5.แผนที่ชุมชน นำมาใช้เพื ่อการศึกษาเรียนรู้
ร่วมกันของชาวบ้าน โดยมุ่งหวังให้เกิดความเข้าใจสภาพ
พื้นที่ของชุมชนตนเอง แหล่งพื้นที่อาศัย แหล่งพื้นที่ป่า 
แหล่งน้ำ แหล่งพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น 

3.3 เคร่ืองมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลเชิงเทคนิค 
 1.โ ป ร แกรม  Google Map นำมา ใช ้ เ ป็ น
เครื่องมือด้านแผนที่ที่มีประสิทธิภาพสูงเพ่ือทำให้สามารถ
เห็นสภาพพื้นที่จริงจากภาพถ่ายทางอากาศซึ่งให้ความ
แม่นยำมากทำให้ทีมวิจัยรู้ถึงแหล่งพ้ืนที่อาศัย แหล่งพ้ืนที่
ป่า แหล่งน้ำ แหล่งพ้ืนที่เกษตรกรรม เป็นต้น 
 2.แอปพล ิ เคช ั ่น LDD Soil Guide ท ี ่กรม
พัฒนาท่ีดินพัฒนาข้ึนสามารถเข้าถึงข้อมูลดิน ซึ่งสามารถ
ระบุตําแหน่ง ปัจจุบัน หรือ ตําแหน่งที่ต้องการผ่านการ
เชื ่อมต่อระบบอ้างอิงตําแหน่งบนพื ้นผิวโลก (Global 
Positioning System : GPS) โดยระบบจะแสดงข้อมูล

กลุ่มชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ความเหมาะสมในการ
ปลูกพืช การจัดการดินและปุ ๋ยของพืช นำมาใช้เป็น
เครื่องมือประเมินสภาพดินในพ้ืนที่ 

3.แอปพล ิ เคช ัน  Hand GPS นำมาใช ้ เป็น
เครื ่องมือระบุตำแหน่ง ซึ ่งแอปพลิเคชัน Hand GPS 
สามารถระบุตําแหน่ง ปัจจุบัน หรือ ตําแหน่งที่ต้องการ
ผ่านการเชื ่อมต่อระบบอ้างอิงตําแหน่งบนพื ้นผิวโลก 
(Global Positioning System : GPS) โดยระบบจะพิกัด 
ความสูง การบันทึกภาพของพิกัด เป็นต้น 

4 . เ ค ร ื ่ อ ง บ ั นท ึกพ ิ ก ั ด  Garmin e-trek 10 
นำมาใช้เป็นเครื่องมือระบุตำแหน่ง ซึ่งเครื่อง สามารถระบุ
ตําแหน่ง ปัจจุบัน หรือ ตําแหน่งที ่ต ้องการผ่านการ
เชื ่อมต่อระบบอ้างอิงตําแหน่งบนพื ้นผิวโลก (Global 
Positioning System : GPS) โดยระบบจะพิกัด ความสูง 
การบันทึกภาพของพิกัด บันทึกเส้นทางเดินพร้อมระยะ 
เป็นต้น 

5.โปรแกรม Base Camp นำมาใช้เป็นเครื่องมือ
ถอดข้อมูลจากการระบุตำแหน่ง ความสูง การบันทึกภาพ
ของพิกัด บันทึกเส้นทางเดินพร้อมระยะ จากเครื่องบันทึก
พิกัด Garmin e-trek 10 ผ่านมายังเครื ่องคอมพิวเตอร์
จากน้ันจึงนำข้อมูลมาใช้ระบุข้อมูลลงบนแผนที่ที่ต้องการ 

3.4 การวิเคราะห์ และประมวล 
สรุปข้อมูลพ้ืนที่บ้านทุ่งผึ้ง หมู่ที่ 4 ดำเนินการใน

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562 จากการที่ทีมวิจัย
ได้ลงพื้นที่ไปแล้ว จึงนำสิ่งที่พบจาการลงพื้นที่สำรวจมา
บอกเล่าย้อนกลับให้ทีมนักวิจัยชุมชนและชาวบ้าน โดยใน
ลำดับแรกได้ชวนให้ทุกคนเห็นถึงภาพบรรยากาศในการ
สำรวจเส้นทางน้ำ สภาพป่า สภาพลำห้วย สภาพตะกอนที่
พบในลำห้วยในป่า  สภาพตะกอนที่พบในลำห้วยในพื้นที่
ทำการเกษตร สภาพฝายท ี ่ก ั ้นลำห ้วยในพ ื ้นท ี ่ทำ
การเกษตร  ทั ้งนี ่ก็เพื ่อต้องการให้นักวิจ ัยได้เกิดการ
ทบทวนในสิ่งที ่พบเห็นจากการสำรวจ เพื ่อนำไปสู ่การ
วิเคราะห์สาเหตุและความเสี่ยงของการเกิดตะกอน พร้อม
ทั ้งหาแนวทางการอนุรักษ์และการป้องกันอันมาจาก 
สาเหตุและความเสี ่ยงของการเกิดตะกอน เพื ่อนำไปใช้
สำหรับการออกแบบระบบป้องกันตะกอน ต่อไป 
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รูปที่ 1 การวิเคราะห์ข้อมูล และประมวลสรุปข้อมูล 
บทเรียน ทั้งปัจจัยและองค์ความรู้ที่ได้ในพ้ืนทีบริเวณลำ
ห้วยแม่ต๋าง บ้านทุ่งผึ้ง 

การออกแบบระบบป้องกันตะกอน และร่าง
ข้อตกลง เพื่อกำหนดแนวทางการแก้ไขปัญหาตะกอนใน
ลำห้วยแม่ต๋าง และลำห้วยโกงกาง ของพื้นที่บ้านทุ ่งผึ้ง 
ดำเนินการในวันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  โดย
การนำข้อมูลจากการทบทวนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ในการจัดการปัญหาตะกอนในพ้ืนที่บริเวณลำห้วยแม่ต๋าง 
มาใช้ร่วมกับข้อมูลจริงจากการลงสำรวจพื้นที่และข้อมูล
จากวิเคราะห์ และประมวลสรุปข้อมูลพื้นที่บ้านทุ่งผึ้ง มา
ใช้ประโยชน์ในออกแบบระบบป้องกันตะกอนร่วมกับ
ชุมชน 

 

 
 

รูปที่ 2 การออกแบบระบบป้องกันตะกอนในลำห้วย 
แม่ต๋าง บ้านทุ่งผึ้ง 

 
4. ผลการวิจัย  
 4.1ปัจจัยลักษณะของตะกอนในลำห้วย
แม่ต๋าง บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัด
ลำปาง  

ความรู้จากนักวิจัยชุมชนได้อธิบายลักษณะของ
สภาพพ้ืนที่เหนืออ่างเก็บน้ำแม่ต๋างมีสภาพป่าแบบไม่ผลัด
ใบลักษณะเป็นพื้นที่ป่าต้นน้ำและมีความชุ่มชื้นสูง โดยมี

ลำห้วยหลักก่อนไหล่ลงสู ่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋าง คือ ห้วย
แม่ต๋าง ซึ ่งมีน้ำไหล่ตลอดเวลาลักษณะท้องลำห้วยเป็น
แนวหินขนาดใหญ่สลับกับก้อนหินปนทรายในบางช่วงและ
มีความกว้างของท้องลำห้วยประมาณ 3-5 เมตร ส่วน
ด้านข้างของลำห้วยเป็นแนวดินสลับแนวหินในบางช่วง 
ส่วนความลึกของลำห้วย ประมาณ 1-2 เมตร นอกจากน้ี
ยังมีห้วยสาขาของห้วยแม่ต๋าง คือ ห้วยสังแก้ว ห้วยมะงิ 
และห้วยเถ้าดินไฟ  ซึ่งมีลักษณะท้องลำห้วยเป็นแนวหิน
ขนาดกลางสลับกับก้อนหินปนทรายในบางช่วงและมี
ความกว้างของท้องลำห้วยประมาณ 1-2 เมตร ส่วน
ด้านข้างของลำห้วยเป็นแนวดินสลับแนวหินในบางช่วง 
ส่วนความลึกของลำห้วย ประมาณ 0.5-2 เมตร ตะกอนที่
พบในบริเวณลำห้วยทั้งหมดจะเป็นตะกอนที่เก ิดจาก
ธรรมชาติ คือ เศษไม้ ลำไผ่ ใบไม้  เป็นต้น  

 

 
 
รูปที่ 3 ลักษณะตะกอนที่มาจากธรรมชาติ 
 

 4.2กระบวนการมีส่วนร่วมของชุมชนในการ
แก้ไขปัญหาตะกอนไหลลงอ่างเก็บน้ำบ้านทุ่งผึ้ง ตำบล
ทุ่งผึ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง 

องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านการจัดการน้ำ
และตะกอนในอดีตของบ้านทุ่งผึ ้ง เป็นรูปแบบท้องถ่ิน
เบื ้องต้น หรือที ่เรียกกันทั ่วไปว่า "ฝายแม้ว" เป็นการ
ก่อสร้างด้วยวัสดุมีอยู่ตามธรรมชาติที่ เช่น กิ่งไม้ ท่อนไม้ 
ขนาบด้วยก้อนหินขนาดต่างๆ ในลำห้วย หรือร่องน้ำ โดย
จะสามารถดักตะกอน ชะลอการไหลของน้ำและเพ่ิมความ
ชุ่มชื้นให้แก่บริเวณพื้นที่รอบๆ ฝายได้ โดยภูมิปัญญาน้ี
สอดคล ้องก ับฝายแบบหล ักไม ้ไผ ่ข ัดก ัน เพ ื ่อนำมา
ประยุกต์ใช้กับชุมชนในการกักเก็บน้ำสำหรับการใช้ประ
โยนช์ด้านการดำรงชีวิตและด้านการเกษตรกรรม 
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รูปที่ 4 การศึกษาทบทวนองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การจัดการปัญหาตะกอนบ้านทุ่งผึ้ง 

 
4.3ขั ้นตอนการหาตำแหน่งสร ้างฝายดัก

ตะกอน 
 ในขั ้นตอนนี ้ เป ็นการลงพื ้นท ี ่ ไปหาจ ุดที่
เหมาะสมสำหรับการสร้างระบบป้องกันตะกอนบ้านทุ่งผึ้ง 
ตามเส้นทางน้ำที ่จะเข้ามาสู ่อ่างเก็บน้ำแม่ต๋าง โดยจะ
พิจารณาจุดท่ีมีความกว้างของลำห้วยที่เหมาะสม ได้แก่ มี
ตลิ่งที่แข็งแรงและมีความสูงกว่าลำห้วย ลำห้วยมีความลึก
ไม่น้อยกว่า 1 เมตร ความกว้างของลำห้วย ไม่น้อยกว่า 1 
เมตร หลังจากนั้นใช้เครื ่องยิงระดับแบบเลเซอร์วัดหา
ระดับด้านข้างของตลิ่งทั้ง 2 ด้าน เพื่อให้มีระดับของหลัง
ฝายดักตะกอนได้แนวระดับเดียวกัน และทำการยิงหาแนว
ความยาวท้ายน้ำหลังฝายดักตะกอน ซึ ่งจุดสุดท้ายของ
ฝายดักตะกอนจะถูกสร ้างฝายดักตะกอนตัวถ ัดไป 
นอกจากนั ้นนักวิจัยจะทำการบันทึกพิกัดของฝายดัก
ตะกอนในแต่ละจุด ดังข้อมูลพิกัดต่อไปน้ี 
ตัวที่1 Zone=47Q (Northern) Easting =572789 
Northing =2093762  
ตัวที่2 Zone=47Q (Northern) Easting =572961 
Northing =2093747 
ตัวที่3 Zone=47Q (Northern) Easting =572988 
Northing =2093743 
ตัวที่4 Zone=47Q (Northern) Easting =573018 
Northing =2093711 
ตัวที่5 Zone=47Q (Northern) Easting =573032 
Northing =2093719 

 
 

รูปที่ 5 การกำหนดจุดที่เหมาะสมในการสร้างระบบ
ป้องกันตะกอนในลำห้วยแม่ต๋าง บ้านทุ่งผึ้ง 

 
4.4ขั้นตอนการสร้างฝายดักตะกอน 
1.ทำการขุดร่องแกนของฝายดักตะกอนขนาด

ความกว้างไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ความลึก ไม่น้อย
กว่า 10 เซนติเมตร ให้ขวางไปตามแนวของลำห้วยสูงข้ึน
ไปยังจุดที่ได้ยิงเลเซอร์ไว้แล้ว 

2.ต ักด ินใส ่ถ ังป ูนจำนวน 25 ถ ัง ผสมกับ 
ปูนซีเมนต์ ชนิดปอร์ตแลนด์ จำนวน 1 ถุง  

3.เทน้ำลงไปในเพ่ือผสมปูนให้มีความเหมาะสม 
4.นำปูนมาอัดลงในร่องแกนของฝายดักตะกอน

ให้มีความหนา ไม่น้อยกว่า 5 เซนติเมตร 
5.นำก้อนหินอัดลงไปบนปูนเพื่อให้ได้เป็นฐาน

ของฝายดักตะกอน 
6.นำปูนมาอัดลงในหินชั้นแรก ไม่น้อยกว่า 5 

เซนติเมตร 
7.นำก้อนหินอัดลงไปบนปูนเพื่อให้ได้ตามแนว

ระดับที่กำหนดไว้ในระดับของตลิ่ง 
8.ทำตัวค้ำยันฝายดักตะกอนไว้ที ่ด้านฝายดัก

ตะกอน จำนวน 2 แนว 
9.ใช้ปูนตกแต่งและอัดเข้าไปในช่องว่างของก้อน

หินให้เรียบและแน่น 
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รูปที่ 6 การสร้างฝายดักตะกอนในลำห้วยแม่ต๋าง บ้านทุ่ง
ผึ้ง 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
5.1ความสามารถของฝายดักตะกอน 

 สำหรับในช่วงฤดูฝนที่มาของปี พ.ศ.2562 ใน
พื้นที ่ของตำบลทุ ่งผึ ้ง อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง มี
ปริมาณฝนตกที่มีจำนวนมากทำให้มีน้ำในลำห้วยไหลลงสู่
อ่างเก็บน้ำแม่ต๋างจำนวนมาก ซึ่งฝายดักตะกอนที่สร้างข้ัน
มีความแข็งแรงสามารถทนต่อแรงดันของน้ำได้เป็นอย่างดี 
และหลังจากที่หมดช่วงฤดูฝนตัวของฝายดักตะกอนยังได้
ทำหน้าที่ในการกักเก็บน้ำไว้ในช่วงระยะหนึ่งก่อนที่น้ำท่ี
กักไว้จะค่อยๆ ซึ่มลงสู่ผิวดินด้านล่างทำให้สามารถพบเห็น
ตะกอนดินถูกกักไว้บริเวณหลังฝายดักตะกอน  
 

 
 

รูปที่ 7 การดักตะกอนช่วงฤดูฝน 
 5.2 การปรับเปลี่ยนแปลงวิธีคิดต่อการแก้ไข
ปัญหา 

 สิ่งที่ท้าทายกับทีมนักวิจัยเป็นอย่างมากนั่นก็
คือการปรับเปลี่ยนแปลงวิธีคิดต่อการแก้ไขปัญหาให้กับ
คนในชุมชนเพ่ือให้มีความเข้าใจ ซึ่งต้องอาศัยกระบวนการ
ภายในชุมชนเข้ามาเป็นแรงหนุนเสริมต่อกระบวนการ
ดังกล่าว กระบวนการที่ว่านี้จะใช้การให้ข้อมูลต่างๆ ผ่าน
เวทีประชุมประจำเดือนของชุมชนเป็นจุดเริ ่มต้นในการ
สร้างความเข้าใจต่อคนในชุมชนเพื่อให้ทุกคนได้มีโอกาส
เข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกันและมีทัศนคติ
ตรงกัน โดยผลของการใช้กระบวนดังกล่าวทำให้คนใน
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในโครงการวิจัยอย่างสม่ำเสมอและ
ต่อเน่ืองในทุกกิจกรรมที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ของชุมชน รวมไป
ถึงได้ร ับความร่วมมือในทุกๆ ด้านที ่คนในชุมชนจะ
สามารถหยิบยื ่นให้ได้ในทุกกิจกรรมที ่เก ิดขึ ้นตลอก
ระยะเวลาของโครงการวิจัย 
แนวนโยบายของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหา 
 ผลของดำเนินงานวิจ ัยที ่ผ ่านมาทางชุมชน
สามารถสรุปบทเรียนและมองเห็นโอกาสในการขับเคลื่อน
ด้านการบริหารจัดการพ้ืนที่เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ชุมชน โดยการนำข้อมูลจากกระบวนการทำวิจิยในครั้งน้ี
มาเป็นตัวแบบด้านข้อมูล ด้านกระวนการ ด้านการมสี่วน
ร่วม เพื่อจัดทำเป็นแผนงานของชุมชนเกี่ยวกับงานด้าน
อนุรักษ์และป้องกันเสนอให้กับหน่วยงานในพื้นที่ต่อไป 
นอกจากนั ้นแล้วชุมชนยังได้ม ีการวางแผนด้านจัดหา
งบประมาณจากทั้งภายในและภายนอกเข้ามาสนับสนุน
แผนงานของชุมชนที่จะเกิดข้ึนในอนาคต ต่อไป 
 5.3การเรียนรู้ของชุมชนต่อการแก้ไขปัญหา 
 กระบวนการเรียนต่อปัญหาปัจจุบันเป็นอีก
ส ่วนท ี ่สำค ัญต ่อกระบวนการแก ้ ไขป ัญหาภายใ ต้
โครงการวิจัยที่ผ่านมานั่นถือว่าเป็นบทเรียนให้กับชุมชน 
ได้นำกลับมาทบทวนในปัจจุบันเพื ่อหาแนวทางและ
มาตรการป้องกันสิ่งเหล่าน้ันที่จะเกิดข้ึนมาอีก สิ่งที่ชุมชน
ได้เรียนรู้จากการลงมือทำที่ผ่านมาด้วยการดักตะกอนจาก
การสร้างฝายแบบกระสอบวางขวางกั้นลำห้วย ข้อดี ของ
การสร้างฝายดักตะกอนแบบนี้คือทำได้ง่ายและรวดเร็ว 
แต่ผลที่ได้ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้แบบยั่งยืน เพราะมี
จุดอ่อนด้านความแข็งแรง ไม่สามารถต้านทานเมื่อเกิดไฟ
ไหม้ สิ่งเหล่านี้เมื่อมองในเชิงลึกลงไปจะพบว่าตัวฝายดัก
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ตะกอนเองเมื่อเสียหายและพังทะลายก็จะถูกพัดพาลงไป
ในลำห้วยลงสู่ตัวอ่างน้ันเอง และอีกประเด็นที่สำคัญได้แก่ 
การสูญเสียเวลา สูญเสียงบประมาณ สูญเสียโอกาสของ
ชุมชน สูญเสียระบบนิเวศน์และทรัพยากร ของคนใน
ชุมชน ซึ ่งจากการดำเนินงานวิจัยที ่ผ่านการเรียนรู้ของ
ชุมชนต่อการแก้ไขปัญหา จึงสามารถสรุปได้ ดังน้ี 1.เห็น
สภาพจริง 2.กระบวนการคิด 3.หารูปแบบ/หาแนวทาง 4.
ศึกษารูปแบบ/พิจารณารูปแบบ 5.ประชุมและหารือ 6.หา
พ้ืนที่ 7.ออกแบบ 8.ลงมือปฏิบัติการ  

นอกจากน้ีปัจจัยการมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา
ตะกอนไหลลงอ่างเก็บน้ำ บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง ใช้กลุ่มผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบา้น 
และกลุ่มเจ้าหน้าที่ของรัฐในพื้นที่ เข้ามาร่วมสร้างความ
ตระหนักและจิตสำนึกต่อปัญหาให้ประชาชนในชุมชน
อย่างต่อเนื่อง ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของพรรณี 
มหรรณพกุล (2557) การจัดการพื้นที่ชายตลิ ่งแม่น้ำปิง
โดยชุมชนฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับ
สร้างความตระหนักและจิตสำนึกต่อแม่น้ำให้ประชาชนใน
ช ุมชนอย่างต ่อเน ื ่อง โดยผ ่านทางผ ู ้นำช ุมชน กลุ่ม
เจ้าหน้าที่ของรัฐ และกลุ่มผู ้ใช้ประโยชน์พื้นที่ชายตลิ่ง 
เพ่ือนำไปสู่การสร้างความตระหนักและจิตสำนึกต่อแม่น้ำ
ให้ประชาชนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังใช้การ
ประสานความร่วมมือเครื่อข่ายในพื้นตำบลทุ่งผึ้ง ระดับ
อำเภอแจ้ห่ม และระดับจังหวัดลำปาง ให้มีส่วนร่วมในการ
ดำเนินกิจกรรมต้ังแต่ร่วมเสนอประเด็นปัญหา หาแนวทาง
การแก ้ ไข ้  การร ่วมลงม ือปฏ ิบ ัต ิ  และการต ิดต าม
ประเมินผล ซึ่งมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของดวงเนตร 
ชาสุวรรณ และวันทนีย์ แสนภักดี (2562) การจัดการน้ำ
แบบบูรณาการในระดับท้องถ่ินจากการกรณีการสร้างฝาย
ชะลอน้ำขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เก่ียวกับ
การประสานความร่วมมือเครือข่ายทั้งในระดับจังหวัดและ
พื้นที่ให้มีส่วนร่วมดำเนินกิจกรรมทุกภาคส่วนตั้งแต่ร่วม
เสนอปัญหา แนวทางแก้ไข ร่วมลงมือปฏิบัติ การติดตาม
ประเมินผล ส่งผลให้ชุมชนมีประสบการณ์การเรียนรู้ด้วย
การค้นหาสาเหตุแห่งปัญหาสู่การปฏิบัติจริง 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

 โครงการวิจัย การมีส่วนร่วมการแก้ไขปัญหา
ตะกอนไหลลงอ่างเก็บน้ำ บ้านทุ่งผึ้ง ตำบลทุ่งผึ้ง อำเภอ
แจ้ห่ม จังหวัดลำปาง  ดำเนินงานได้สำเร็จลุล่วงด้วยดี 
จากความร่วมมือของบุคลากรจากชุมชน บุคลากรจาก
นักวิชาการ และหน่วยงานภาคีเครือข่ายหลายภาคส่วนที่
ได้ให้การสนับสนุนในด้านต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งทีมพ่ี
เลี ้ยงจาก สกว.ท้องถิ่นลำปาง ที ่ได้ให้คำแนะนำและให้
คำปรึกษาที่เป็นประโยชน์อย่างมากตลอดระยะเวลาของ
การดำเนินงาน คณะผู ้ว ิจัยขอขอบพระคุณผู้ท ี ่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกท่านเป็นอย่างสูง และขอขอบคุณสำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
(สกสว.) ที่ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในการดำเนินงาน 
 
7. เอกสารอ้างอิง  
ขวัญนภา สุขคร. (2557). ภูมิปัญญาท้องถิ่นในการจัดทํา

ฝายชะลอน้ำ กรณีตัวอย่าง ชุมชนบ้านกิ ่วท่า
กลาง-ท่าใต้ ต.บ้านกิ ่ว อ.แม่ทะ จ.ล ําปาง . 
วารสารวิจัย มสด, 10(1), 255–267. 

ชนัน บัวสุข, ชวิศ จิตรวิจารณ์, มนัส สุวรรณ และสมาน ฟู
แสง. (2559). การเสริมสร้างภาวะผู้นำชุมชนใน
การพัฒนาและถ่ายทอดภูมิปัญญาด้านการ
จัดการทรัพยากรน้ำอย่างยั ่งยืน: กรณีศึกษา
บ้านเมืองงาย ตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว 
จังหวัดเชียงใหม่. วารสารมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลำปาง, 5(2), 33–44. 

ดวงเนตร ชาสุวรรณ และวันทนีย์ แสนภักดี. (2562). การ
จัดการน้ำแบบบูรณาการในระดับท้องถิ่นจาก
การกรณีการสร้างฝายชะลอน้ำขององค์การ
บร ิหารส ่ วนจ ั งหว ั ดขอนแก ่ น .  วารสาร
บัณฑิตศึกษามหาจุฬาขอนแก่น , 6(3), 503–
519. 

นิวัติ เรืองพานิช. (2537). การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพฯ. สํานักพิมพ์รั้วเขียว. 

สมใจ จั ่วนาน. (2558). การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การป้องกันการกัดเซาะชายฝั ่งทะเล  บริเวณ
ชุมชนชายฝั่งทะเล ตำบลสองคลอง อำ เภอบาง



554 

 

ปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา. วารสารสหวิทยาการ
วิจัย: ฉบับบัณฑิตศึกษา, 10(1), 199–211. 

สหนันท์ ปัญญาภินันท์ . (2557). การมีส ่วนร่วมของ
ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาสามปีของ
เทศบาลตำบลบ่อแฮ ้ว อำเภอเม ืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง. (วิทยานิพนธ์รัฐประศาสนศาสตร
มหาบัณฑิต). ลำปาง :  มหาวิทยาลัยราชภัฎ
ลำปาง.  

สุพรรณี จันทร์ตา. (2561). กระบวนการมีส่วนร่วมภูมิ
ปัญญาการทำนาแบบด้ังเดิมของชุมชนบ้านห้วย
ริน ตำบลทุ่งสะโตก อำเภอสันป่าตอง จังหวัด
เชียงใหม่. วารสารวิจัยเพื่อการพัฒนาเชิงพื้นที่, 
10(4), 331–350. 

พรรณี มหรรณพกุล. (2557). การจัดการพื้นที ่ชายตลิ่ง
แม่น้ำปิงโดยชุมชนฟ้าฮาม อำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่. (วิทยานิพนธ์ปริญญาศิลปศาสตรมหา
บ ั ณ ฑ ิ ต .  เ ช ี ย ง ใ ห ม ่ ) .  เ ช ี ย ง ใ ห ม่ : 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 

อนุชิต โมพันดุง. (2560). การมีส่วนร่วมของประชาชนใน
การจัดทำแผนพัฒนาสามปีของเทศบาลนคร
แหลมฉบัง อำเภอศร ีราชา จ ังหว ัดชลบุรี. 
(วิทยานิพนธ์ปริญญารัฐศาสตรมหาบัณฑิต). 
ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.  



555 
 

 

 การวัดความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 
Measurement of knowledge in the social studies innovation learning  

of pre-service teachers. 
 

อังษณีภรณ์  ศรคีำสุข 
Aungsaneepon Srikhamsuk 

 
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น เลขที่ 120 ถนน มหิดล ตำบล หายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50100 

The Far Eastern University 120 Mahidol Haiya Muang Chiang Mai Chiang Mai 
*aungsaneepon@feu.edu, 0849707329 

 
บทคัดย่อ  

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวัดความรู้ของนักศึกษาเก่ียวกับนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน
การศึกษา คือ นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชา การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาในภาคเรียนที่2 ปี
การศึกษา2562 จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือแบบทดสอบความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนทั้งหมด 30 ข้อ โดยแบ่งข้อคำถามเป็น2 ด้าน ด้านที่1ความรู้ในด้านสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา
จำนวน 15 ข้อ ด้านที่ 2ความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา จำนวน 15 ข้อ มีค่าระดับความเชื่อมั่นของแบบทดสอบเท่ากับ 
0.84 ผลการวิจัย พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ด้านสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 63.64)  
และนักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาอยู่ในระดับต่ำ (ร้อยละ 68.18)  
 
คำสำคัญ: การวัดความรู้, ความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้, วิชาสังคมศึกษา  
 

Abstract  
    The purpose of this study was to measure of knowledge in the social studies innovation learning 
of pre-service teachers. There were 22 respondents at the 4th year studies in Elementary education who 
enrolled social studies innovation course in 2nd semester of the academic year 2019. The instrument in 
this research was knowledge on social studies innovation learning test 30 multiple choice questions mainly 
consisting of 2 sections: 1) 15 items of content knowledge of social studies. 2) 15 items of knowledge of 
social studies innovation learning which assessed a measure of internal consistency reliability at 0.84. The 
data was analyzed by using descriptive statistics: frequency, mean score and percentage. The finding 
revealed that mainly students had knowledge on social studies at moderate level (63.64%) and knowledge 
of social studies innovation learning at low level (68.18%). 
 
Keywords: Measurement of knowledge, Knowledge of innovation learning, Social studies innovation 
learning. 
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1. บทนำ  
ในสภาวการณ์และบริบทแวดล้อมที่ส่งผลต่อ

การพัฒนาการศึกษาของประเทศ ทำให้การศึกษาของไทย
ในปัจจุบันได้พัฒนาไปเพื่อให้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ระบบการศึกษาต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้ทัน
กับระบบเศรษฐกิจของโลกที่ขับเครื ่องด้วยเทคโนโลยี 
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ ภายใต้การแข่งขันของ
ทุกประเทศ การศึกษาจึงเป็นกลไกล เพื่อขับเคลื่อนการ
พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถก้าวข้ามกับดัก
ประเทศที่มีรายได้ปานกลาง ไปสู่ประเทศที่พัฒนาแล้ว ซึ่ง
การศึกษาเป็นส่วนสำคัญในการพัฒนาเป็นอย่างยิ่ง  ใน
ขณะเดียวก ันประเทศไทยก้าวเข ้าส ู ่ ย ุค 4.0 ที่ เป็น
การศ ึกษาเพื ่อการสร ้างนวัตกรรม โดยคนที ่ ได ้รับ
การศึกษานั้นต้องหันมาช่วยเหลือสังคมอย่างจริงจัง และ
กว้างขวาง โดยที ่ไม่ใช ่การศึกษาเพื ่อวัตถุประสงค์ใด 
วัตถุประสงค์หนึ่งดังเช่นที่ผ่านมา และการจัดการศึกษา
ต้องบูรณาการทั้งศาสตร์ ศิลป์ ชีวิต และเทคโนโลยีเข้า
ด้วยกันอย่างกลมกลืน เพื่อสร้างคนที่สังคมต้องการได้ใน
ทุกมิติ  (ไพฑูรย์ สินลารัตน์, 2562)   ซึ่งสอดคล้องกับ
ข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วยมาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่ 4 ) 
พ.ศ.2562 ข้อ 11 ผู้ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐาน
การปฏิบัติงาน หมวด(ข) การจัดการเรียนรู ้ ในข้อที ่ 2  
บูรณาการความรู้และศาสตร์การสอนในการวางแผนและ
จัดการเรียนรู้ ที ่สามารถพัฒนาผู ้เรียนให้มีปัญญารู้คิด 
และมีความเป็นนวัตกร (คุรุสภา, 2562) 

ด้วยเหตุนี้ครูจึงตองมีความตื่นตัวและเตรียม
พรอมในการจัดการเรียนรูเพ่ือเตรียมความพรอมใหผูเรียน
มีทักษะสําหรับการดํารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 โดย
ทักษะที่สําคัญ คือ ทักษะการสร้างสรรค์ และนวัตกรรม 
(Creative and Innovation Skills) เป ็นท ักษะหนึ ่งใน
ทักษะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) 
ที่จำเป็นต้องได้รับการพัฒนา เพื ่อให้สามารถประกอบ
อาชีพและดำรงชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ จัดเป็นทักษะเชิง
ประยุกต์ (apply skills) เพราะการเรียนรู้ยุคใหม่ เน้นการ
เปิดโอกาสให ้ผ ู ้ เร ียนเป็นนักค ิด  นักปฏิบัติการว ิจัย
นวัตกรรมสร้างสรรค์จึงจะเกิดพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการ
รู ้ค ิด และจิตสำนึกที ่ด ี(Cognition and Mindfulness) 

ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมจึ งกลายเป็นป ัจจัย
สำคัญที่สถาบันการศึกษาต้องพัฒนาให้เกิดขึ้นโดยเฉพาะ
อย่างย่ิงสถาบันผลิตครู   

สาขาวิชาประถมศึกษาเป็นสาขาวิชาที่มีผลิต
ครูผู้สอนที่มีความสำคัญต่อการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
ประเทศ  ครูประถมศึกษามีบทบาทสำคัญในการจัดการ
เรียนรู้พื้นฐานความรู้ได้หลายวิชาจึงเป็นครูที่ต้องรู้รอบ
ในเนื้อหาวิชาพื้นฐานต่าง  ๆ (วิลาพัณย์  อุรบุญนวลชาติ, 
2561) โดยเฉพาะกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาที่ต้อง
มีการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมผู้เรียนให้มีความสามารถใน
ด้านความรู้ ด้านทักษะกระบวนการ และด้านคุณธรรม 
จริยธรรม และค่านิยม โดยจัดหาวิธีสอนและสื่อการเรียน
การสอนที่หลากหลายมาใช้ในการเรียนการสอนสังคม
ศึกษา ซึ่งธรรมชาติของเน้ือหาวิชาสังคมศึกษาน้ัน มี
ความหลากหลาย กว้างขวาง ครอบคลุมถึงแขนงวิชา
ต ่ า งๆ  ในสาขาส ั งคมศาสตร์  และสาขาอ ื ่ นด ้ วย 
ประกอบด้วย สาระได้แก่ ศาสนา ศีลธรรมและจริยธรรม 
หน้าที่ ีพลเมือง วัฒนธรรม และการดำเนินชีวิตในสังคม 
เศรษฐศาสตร์ ประวัติศาสตร์ และภูมิศาสตร์ ในส่วนแต่
ละสาระมีแนวความคิดพื ้นฐานและความคิดรวบยอด
แตกต่างกันไป (สิริวรรณ ศรีพหล, 2552) ซึ่งจากสภาพ
เนื้อหาที่มีจำนวนมากของสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ทำให้ครูส่วนใหญ่ไม่ชำนาญในเนื้อหา การนำวิธีสอนมา
จัดการเรียนรู้ทำให้ไม่ตรงกับเป้าหมายของศาสตร์แต่ละ
สาระน้ัน ๆ ส่งผลให้การจัดการเรียนการสอนสาระสังคม
ศึกษาไม่บรรลุจุดมุ่งหมายที่แท้จริง (เพ็ญพนอ พ่วงแพ
,2557) ปัญหาดังกล่าวสอดคล้องกับงานวิจัยของกนก
พรรณ เติมสมเกตุ (2541) ที่กล่าวถึงปัญหาด้านกิจกรรม
การเรียนการสอนสังคมศึกษา พบว่า ครูส่วนใหญ่เน้น
กระบวนการสอนแบบบรรยาย เนื้อหามากกว่าการจัด
กิจกรรม เนื ่องจากธรรมชาติของสาระสังคมศึกษามี
เนื้อหากว้าง หลากหลาย และการที่ครูสอนเนื้อหาจาก
หนังสือเรียน ทำให้สอนและวัดผลประเมินผลของครูง่าย 
และสภาพปัญหาการเรียนการสอนสังคมศึกษาส่วนใหญ่
เกิดจากตัวครูที่ีไม่เปลี่ยนวิธีสอน เน้นเน้ือหาวิชาสอนโดย
วิธีบรรยาย มีการนำวิธีการใหม่ๆมาใช้ในการจัดการเรียน
การสอนน้อยมาก อีกทั้งยังขาดการสร้างหรือพัฒนาสื่อ
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และนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่ สอดคล้องกับงานวิจัยของ
ดรุณี จำปาทอง (2560) กล่าวถึงสภาพการจัดการเรยีน
การสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และ 
วัฒธรรมตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื้นฐาน 
พุทธศักราช 2551 ในระดับ การศึกษาภาคบังคับ พบว่า 
ผลการศึกษาสภาพการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษา 
ความสอดคล้องระหว่างแนวคิดของ หลกัสูตรที่เป็นแบบ
อิงมาตรฐาน และการจัดการเรียนการสอนสังคมศึกษามี
ตัวชี้วัดจำนวนมากและเน้ือหาที่กว้าง ทั้งยังสลับซับซ้อน 
ปัญหาการนำหลกัสูตรไปใช้โดยเห็นว่าครูมีภาระงานอื่น 
ๆ ที่นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนจำนวนมาก
จนทำให้ครูจัดการเรียนการสอนไม่เต็มที่  รวมทั้งไม่มี
เวลาเพียงพอในการเตรียมการเรียนการสอน จึงเน้นการ
ใชว้ิธีสอนแบบบรรยายเป็นหลัก ประกอบกกับครูส่วน
ใหญ่ไม่ได้จบวิชาเอกการสอนสังคมศึกษาและการพฒันา
ครูเชิงปฏิบติการเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมี
น้อยหรือไม่เพียงพอ จึงทำ ให้ครูผู้สอนสังคมศึกษาสว่น
ใหญ่สอนตามหนังส ือของสำนักพิมพ์มากกว่าการ
ออกแบบการสอนด้วยตัวเอง โดยไม่มีการตรวจสอบ
คุณภาพหนังสือของสำนักพิมพ์ที่ใช้สอนอย่างจริงจัง ทำ
ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาสังคมศึกษาของนักเรียน
อยู่ในช่วงคะแนนต่ำซึ่งสอดคล้องกับผลการทดสอบ O-
NET ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2559 จำแนก
ตามสังกัด ซึ่งในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐานผล มีคะแนนอยู่ที่ 45.08 ซึ่งน้อยกว่าระดับ
คะแนนผลการสอบ O-NET ระดับประเทศ และจาก
รายงานการวิจัยฉบับสมบูรณ์ของโครงการศึกษาการ
พัฒนานวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการ
คิดของผู ้เรียนในระดับประถมศึกษาตามความคิดเห็น
ของครูต่อนวัตกรรมการจัดการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะ
การคิดของผู ้เรียน(ปิยะนันท์ หิรัณย์ชโลทร, สิทธิกร 
ส ุมาลี :2559)พบว่า ความค ิดเห ็นของครูผ ู ้สอนโดย
ภาพรวม อยู่ในระดับดี เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า 
ครูเห็นว่านวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการคิด
ของผู ้เรียนด้านการจ ัดก ิจกรรมการเร ียนร ู ้ม ีความ
เหมาะสมที่สุด ทำให้เมื่อนำมาวัดและประเมินผลคะแนน
อยู่ในระดับมาก และเมื ่อพิจารณาตามขนาดโรงเรียน 

พบว่า การนำนวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการเรียนการ
สอนของโรงเรียนขนาดเล็กในจังหวัดกรุงเทพมหานคร 
ของโรงเรียนประถมศึกษาสังกัดโรงเรียนเอกชน มีความ
เหมาะสมที ่ส ุด รองลงมาคือ โรงเร ียนขนาดใหญ่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ เห็นว่าอยู่ในระดับมาก เมื่อสรุปผลที่ได้
จากการนำนวัตกรรมการจัดการเรียนรู ้ไปใช้ พบว่า
นักเรียนกลุ ่มทดลองมีพัฒนาการด้านทักษะการคิดสูง
กว่ากลุ ่มควบคุม โดยนักเรียนกลุ ่มทดลองส่วนใหญ่มี
พัฒนาการด้านทักษะการคิดอยู่ในระดับสูง ส่วนนักเรียน
กลุ่มควบคุมส่วนใหญ่อยู่ในระดับกลาง 

การพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาจึง
มีความจำเป็นอย่างยิ ่งในการจัดกระบวนการเร ียนรู้ 
โดยเฉพาะในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเพราะการสอน
สังคมศึกษาเป็นพื้นฐานของการศึกษาที่จะปลูกฝังผู้เรียน
ให้พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติสุข 
ปราศจากการเบียดเบียนสังคมและสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็น
ที่จะต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการจัดการเรียนรู้ให้ทันการ
เปล ี ่ยนแปลงของสังคม โดยการพัฒนานวัตกรรมที่
หลากหลายมาประยุกต์ใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 
จัดกระบวนการเรียนรู้ในเชิงสร้างสรรค์ เน้นผู้เรียนเป็น
สำคัญ เกิดทักษะในการดำรงชีวิต การทำงานโดยยึด
หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ประกอบกับหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้สามารถอยู่รอดในสังคมแห่งการ
เปลี่ยนแปลง สังคมแห่งการเรียนรู ้ในยุคไทยแลนด์ 4.0 
ต่อไป  (สมควร นามสีฐาน และคณะ, 2561) 

ด้วยความสำคัญของนวัตกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษา ประกอบกับการปฏิรูปการศึกษาที่เน้นให้ผู ้เรียน
ต้องเชื่อมโยงประยุกต์ใช้ความรู้ที่หลากหลายสัมพันธ์เข้า
ด้วยกันเพื่อพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ผู้วิจัยจึงมีความ
สนใจที ่จะศ ึกษาระดับความร ู ้ของนักศ ึกษาทีม ี ต่อ
นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา เพื่อพิจารณาว่าระดับ
ความรู ้อยู ่ในระดับใด อันจะนำไปสู ่สารสนเทศที่เป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการเรียนการสอนรานวิชาการ
พัฒนานวัตกรรมการเร ียนรู ้ส ังคมศึกษาในโรงเร ียน
ประถมศึกษาได้อย่างเหมาะสมต่อไป 
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วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการวิจัย 
1. วัดความรู้ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาของ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 

 
 

การวัดความรู้  
หมายถึงวัดผลการเรียนรู้ ในเนื ้อหาวิชาสังคม

ศึกษาและนวัตกรรมการเรียนรู ้ ของผู ้เรียนเพื ่อวัดความรู้
ความเข ้าใจของผ ู ้ เร ียนที ่ม ีต ่อการเร ียน ล ักษณะของ
แบบทดสอบผลสัมฤทธิ ์จึงมีทั ้งแบบการวัดที่เป็นข้อเขียน 
แบบการวัดที่เป็นตัวเลือก และการวัดที่เป็นภาคปฏิบัติจริง
ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยเลือกการวัดที ่เป็นตัวเลือกโดยใช้
ทฤษฎีการเรียนรู้ของบลูด้านความรู้ ความคิด (Cognitive 
Domain) มาปรับใช้ให้สอดคล้องกับงานวิจัยดังน้ี  
 2.1.1 ความรู้ -ความจำ หมายถ ึ ง  ความ 
สามารถระลึกถึงเรื่องราวประสบการณ์ที่ผ่านมา 
 2.1.2 ความเข้าใจ หมายถึง ความสามารถใน
การจับใจความ การแปลความ การตีความ การขยาย
ความของเรื่อง 
 2.1.3 การนำไปใช้ หมายถึง ความสามารถใน
การนำความรู ้หรือหลักวิชาที ่เรียนมาแล้วในการสร้าง
สถานการณ์จริงๆ หรือสถานการณ์ที่คล้ายคลึงกัน 

 2.1.4 การวิเคราะห์ หมายถึง ความสามารถ
ในการแยกแยะเรื่องราวต่างๆ หรือวัตถุสิ่งของเพ่ือต้องการ
หาสาเหตุเบื ้องต้น หาความสัมพันธ์ระหว่างใจความ 
ระหว่างส่วนรวม ระหว่างตอน ตลอดจนหาหลักการที่แฝง
อยู่ในเรื่องน้ันๆ  
 กรมว ิชาการ (2544: 272) กล ่าวไว ้ ว่า 
มาตรฐานการเรียนรู ้กลุ ่มสาระการเรียนรู ้สังคมศึ กษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม นอกจากจะใช้เป็นทิศทางในการ
จัดทำหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอนของสถาบัน
เพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณสมบัติมาตรฐาน ยังเป็นกรอบใน
การวัดผลและประเมินผล เพื ่อตรวจสอบว่าผู ้เรียนมี
พัฒนาการมีความสามารถ และมีความสำเร็จทางการเรียน
ในระดับใด เพื่อนำผลมาใช้ในการส่งเสริมให้ผู้เรียนเกิด
การเร ียนรู ้ท ั ้งในระดับชั ้น ระดับเขตพื ้นที ่การศึกษา 
ระดับชาติ รวมทั้งรับการประเมินจากภายนอกด้วย  
 ความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้  

ความรู้คือ นักศึกษามีความรู้ในนวัตกรรมด้าน
การจัดการเรียนรู ้ สามารถแบ่งประเภทนวัตกรรมการ
เรียนรู้ จำแนกนวัตกรรมการเรียนรู้ตามผู้ใช้ได้ จำแนก
ลักษณะของนวัตกรรม ตลอดจนความรู้ ในการสร ้าง
นวัตกรรมการเรียนรู้สามารถวิเคราะห์กระบวนการในการ
สร ้างนวัตกรรมอย่างม ีประสิทธ ิภาพ สอดคล ้องกับ
กระบวนการแห่งการสร้างนวัตกรรมของ(เกียรติพงษ์ 
อุดมธนะธีระ. 2561)  คือ การสร้างหรือพัฒนานวัตกรรม 
โดยอาจแบ่งออกเป็น 5 ข้ันตอน 

1. การรับรู้ถึงโอกาส การศึกษารวบรวมเอกสาร
แนวคิดหลักการ เพื่อหาปัญหา สำรวจว่ามีพัฒนาเรื่องที่
สนใจไว้ว่าอย่างไร มีใครที่เคยประสบปัญหาเรื่องน้ีมาก่อน
หรือไม่ คนที่มีปัญหานี้เขามีแนวทางในการแก้ไขปัญหา
อย่างไร เพื ่อหากรอบแนวคิดหรือแนวทางที ่จะนำมา
แก้ปัญหาของตนเองต่อไป อาจทำได้โดย การแลกเปลี่ยน
เร ียนร ู ้และการแสวงหาแนวค ิดและหล ักการ และ
การศึกษาเอกสารงานวิจัยและประสบการของผู้เก่ียวข้อง 

2. การพัฒนาแนวค ิด ค ือ การเล ือกกรอบ
แนวคิดมาทำการวางแผนสร้างนวัตกรรม โดยพิจารณา
เลือกจากลักษณะของนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ดีเช่นมีการ
เรียนรู้ที่ตรงกับความต้องการและความจำเป็น,น่าเชื่อถือ
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และเป็นไปได้สูงที่จะสามารถแก้ปัญหาและพัฒนาต่อยอด
ได้, มีแนวคิดหรือหลักการทางวิชาการรองรับจนน่าเชื่อถือ
, สามารถนำไปใช้ได้จริงใช้ง่ายสะดวกต่อการใช้และการ
พัฒนาต่อไป  และมีผลการพิสูจน์ว่าใช้ได้ในสถานการณ์
จริงสามารถแก้ปัญหาได้อย่างน่าพอใจ 

3. การแก้ไขปัญหา คือการสร้างหรือพัฒนา
นวัตกรรมเพื่อให้สามารถนำมาแก้ไขปัญหาที่มี  จะสร้าง
และดำเนินการตามขั ้นตอนเช่น วิเคราะห์จุดประสงค์ , 
กำหนดและออกแบบ , ลงมือทำ, ตรวจสอบคุณภาพ , 
ทดลองใช้ระยะสั้นเพ่ือปรับปรุง และนำไปใช้เพ่ือแก้ปัญหา
หรือการพัฒนาการเรียนรู้ 

4. การพัฒนาต้นแบบ คือ การหาประสิทธิภาพ
ของนวัตกรรมเพื ่อพิส ูจน์ว่านว ัตกรรมที ่สร ้างมาน้ัน 
สามารถนำมาใช้ได้ผลตามที่ต้องการหรือไม่ มีการทำได้
หลายวิธีเช่น การตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญ, การบรรยาย
คุณภาพ, การหาประสิทฺธิภาพของนวัตกรรม และการ
ประเมินผล 

5.  แก ้ ไขจ ุ ดบกพร ่อง  ค ื อ  การปร ับปรุ ง
นวัตกรรมที่สร้างข้ัน นำความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะมา
ปรับปรุงนวัตกรรมให้มีคุณภาพเหมาะสมที่จะนำไปใช้ได้
มากขึ ้น หาค่าประสิทธิภาพโดยการให้ผู ้เชี ่ยวชาญช่วย
ตรวจและการบรรยายคุณภาพก่อนการทดลองใช้และหลัง
การทดลองใช้กับผู้เรียนกลุ่มเล็กจะทำให้ได้ข้อมูลที่ชัดเจน
และเป็นรายละเอียดที่จะปรับปรุงนวัตกรรมได้ง่ายขึ้นจน
นำไปถึงการนำไปใช้ได้อย่างถูกต้องเพื่อทำให้ผู้เรียนเกิด
การเรียนรู้ผ่านระบบประสาทสัมผัส นำไปสู่การเรียนรู้ 
ความจำ สามารถนำความรู้ไปต่อยอด ส่งผลให้เกิดปัญญา
และจิตปัญญาซึ่งสามารถนำไประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน
และการทำงานต่างๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปได้   

 
วิชาสังคมศึกษา หมายถึงกลุ่มวิชาที่ให้ผู้เรียนมี

ความรู้ ความเข้าใจการดำรงชีวิตและการอยู่ร่วมกันในสังคม
พลเมืองที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม การปรับตัวตาม
การเปลี ่ยนแปลงตามยุคสมัย  เข้าใจถึงการพัฒนา การ
จัดการทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด เกิดความเข้าใจใน
ตนเอง และผู้อื่น มีความอดทน อดกลั้น ยอมรับในความ
แตกต่างซึ่งกันและกัน ปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรม สามารถ

นำความรู ้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน โดยสาระและ
มาตรฐานการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2551: 110) ได้
กำหนดไว้ ประกอบไปด้วย 
 สาระที่ 1 ศาสนา ศีลธรรม จริยธรรม 
 สาระที่ 2 หน้าท่ีพลเมือง วัฒนธรรม และการ
ดำเนินชีวิตในสังคม 
 สาระที่ 3 เศรษฐศาสตร์ 
 สาระที่ 4 ประวัติศาสตร์ 
 สาระที่ 5 ภูมิศาสตร์ 

 
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาน้ันมีอยู่

หลากหลาย ครูผู้สอนต้องรู้จักเลือกให้เหมาะสมกับสาระ
การเรียนรู้ ผลการเรียนรู้และคุณลักษณะอันพึงประสงค์
ตามเนื้อหาสาระนั้นได้กำหนดไว้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจต่อการเรียนรู้ในเน้ือหาสาระน้ันๆ ดังน้ันการจัดการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมข้ึนอยู่กับการพิจารณานำองค์ประกอบ
ของกระบวนการเร ียนการสอนมาจัดให้ส ัมพันธ์และ
ผสมผสานวิธีการสอนอื ่นๆ ลงไปเพื ่อให้ผ ู ้ เร ียนเกิด
ประสบการณ์การเรียนรู ้ที ่หลากหลาย ในการจัดการ
เรียนรู้แต่ละครั้งอาจใช้วิธีหลายวิธีประกอบกันขึ้นอยู่กับ
จุดประสงค์ในการสอนนั้นว่าต้องการให้ผู้เรียนเกิดความ
เข้าใจในแบบใด วันเพ็ญ วรรณโกมล(2544) ได้กล่าวถึงวิธี 
การสอนสังคมศึกษาที่มีวัตถุประสงค์ที ่เน้นการพัฒนา
ผู ้เรียนออกเป็น 3 ด้าน คือ การสอนเพื ่อพัฒนาการคิด 
การจัดการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาด้านเจตคติ และการสอนเพ่ือ
พัฒนาทักษะ สอดคล้องกัน ลาวัณย์ วิทยาวุฑฒิกุล 
(2533) ได้กล่าวถึงความสำคัญของกลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ในกระบวนการเรียน
การสอนว่า 

1. เป็นการศึกษาเพ่ือพัฒนาความคิดรวบยอด 
เจตคติ ค่านิยม และทักษะของพลเมืองดีทางสังคมที่จะ
ขาดเสียไม่ได้ ด้วยเหตุนี ้จึงเป็นวิชาที ่ต้องกำหนดหรือ
บังคับให้นักเรียนในโรงเรียนโดยทั่วไปไม่ว่าจะในสังคมที่มี
ระบบการเมืองในการปกครองแบบใด 

2. สังคมศึกษา มีบทบาทหน้าที ่เบื้องต้นคือ 
ช่วยพัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองที ่ดีมีเหตุผลและใช้
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เหตุผล มีความเป็นมนุษย์ มีความรู ้สึกหรือสัมผัสฉับไว 
สามารถตอบสนองต่อสังคมรอบข้างตนได้อย่างเหมาะสม 
สามารถตัดสินใจแก้ปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพในสังคม
ประชาธิปไตย 

3. การเรียนรู้ทางสังคม (Social Education) 
เก ิ ดข ึ ้ น ได ้ ใน เก ื อบท ุกสถานการณ ์  และสถานที่
นอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียน วิชาสังคมศึกษา มี
บทบาทเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้สังคมในลักษณะเป็น
การเรียนรู้ที่เป็นระบบ 

4. สังคมศึกษามีบทบาทเป็นแกนกลางของ
การสัมพันธ์หลักสูตรไปสู่เป้าหมาย เพ่ือความเป็นพลเมือง
ดี มีคุณภาพของสังคม เพราะการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา
แทรกอยู่ในทุกวิชา ในโรงเรียน การเรียนการสอนจึงต้อง
เป็นไปตามคุณสมบัติอันจำเป็นแก่การเป็นสมาชิกที่ดีของ
สังคมและยิ่งไปกว่านั้นสังคมยังเป็นตัวเชื่อมโยงความรู้ใน
วิชาต่างๆ มาประยุกต์ในการดำรงชีวิตร่วมกัน ในการเรียน
ในห้องเรียนและกิจกรรมเสริมหลักสูตรต่างๆ ด้วย 

5. สังคมศึกษามีบทบาทพัฒนาผู ้ เร ียนให้
สามารถปฏิบัติตนในฐานะพลเมืองดี (Citizen Actor) โดย
การประยุกต์ความรู้ เจตคติ ค่านิยมและทักษะที่ได้รับใน
โอกาสและสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม 

เมื ่อนักศึกษามีความรู้ความเข้าใจในเนื้อหา
สาระการเรียนรู ้สังคมศึกษาแล้ว ก็ย่อมจะสามารถนำ
ความรู้ความเข้าใจไปเผยแผ่ให้ผู้เรียนได้อย่างถูกต้อง โดย
วิธีการการเรียนรู ้หลากหลายรูปแบบ ทั ้งเทคนิคและ
วิธีการต่างๆ ที่จะทำให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ได้ดีข้ึน  

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครัง้น้ี ได้แก่ นักศึกษา
ชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาการประถมศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียน
วิชาการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาใน
โรงเรียนประถมศึกษา  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 
นักศึกษาจำนวน 22 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
 แบบทดสอบความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษา เป็นแบบปรนัย 4 ตัวเลือก จำนวนทั้งหมด 30 ข้อ 

โดยแบ่งข้อคำถามเป็น2 ด้าน ด้านที่1ความรู้ในด้านสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษาจำนวน 15 ข้อ ด้านที่ 2 ความรู้
นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา จำนวน 15 ข้อโดยมี
เกณฑ์การให้คะแนนดังน้ี (เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธ์ิ, 2550) 

ความรู้ คะแนน 
ตอบถูก 1 
ตอบผิด 0 

 
จากน้ันนำคะแนนที่ได้จากแบบทดสอบแต่ละด้านมาแปล
ความหมายมาเทียบกับเกณฑ์ดังน้ี (ปรับจาก
กระทรวงศึกษาธิการ)และ (เพ็ญพรรณ ชูติวิศุทธ์ิ, 2550) 

ระดับคะแนน ความหมาย 

ต่ำกว่า 10 คะแนน มีความรู้ระดับต่ำ 

11-20 คะแนน มีความรู้ระดับปานกลาง 

21-30 คะแนน มีความรู้ระดับสูง 
 
 ขั้นหาคุณภาพ 
 1. วิธีหาคุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้
นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
 1.1. การนำแบบทดสอบไปให้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญ
ทางด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ทางสังคมศึกษา จำนวน 3 
ท่าน ตรวจสอบ ลักษณะการใช้คำถาม ตัวเลือก ความ
สอดคล้องกับพฤติกรรมที่ต้องการวัดความถูกต้องด้าน
ภาษา เพ่ือปรับปรุงแก้ไข โดยการคัดเลือกข้อสอบที่มีดัชนี 
ความสอดคล้อง (IOC) 0.67-1.00 
 1.2. นำแบบทดสอบที ่ปร ับปรุงแก ้ไขตาม
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญแล้วนำไปทดลองใช้กับนักศึกษา
ชั้นปีที่5 ที่เคยเรียนเรื่องนวัตกรรมการเรียนรู้ในสาระอื่น
มาแล้ว ที ่ไม่ใช ่กลุ ่มตัวอย่างจำนวน 30 คน เพื ่อหา
คุณภาพของแบบทดสอบวัดความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษา 
 2 นำกระดาษคำตอบที่นักเรียนตอบแล้วมา
ตรวจให้คะแนน โดยข้อที่ถูกให้ 1 คะแนน ข้อที่ผิดหรือ



561 
 

 

ตอบเกิด 1 ตัวเลือกให้ 0 คะแนน เมื่อตรวจรวมคะแนน
เรียบร้อยแล้ว นำมาวิเคราะห์ดังต่อไปน้ี 
 2.1 หาความยากง ่าย (p) และค ่าอำนาจ
จำแนก (r) ของแบบทดสอบวัดความรู ้นวัตกรรมการ
เรียนรู้สังคมศึกษา โดยใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
จากการวิเคราะห์ข้อสอบเป็นรายข้อ ( Item – Analysis) 
ตามสูตรเทคนิค 27% ของ จุง-เตห์-ฟาน (Chung The 
Fan. 1952: 6-32) คัดเลือกข้อสอบที่มีความยากง่าย (p) 
ระหว่าง 0.20 – 0.80 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 
0.20 ขึ้นไป ซึ่งแบบวัดที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีค่าความยากง่าย
ระหว่าง 0.24 – 0.78  และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 
0.25 ข้ึนไป จำนวน 30 ข้อ  
 2.2 นำแบบทดสอบวัดความรู้นวัตกรรมการ
เรียนรู้สังคมศึกษาท่ีคัดเลือกและปรับปรุงแล้ว จำนวน 30 
ข้อ นำไปทดลองใช้กับนักศึกษาชั้นปีที่5 ที่เคยเรียนเรื่อง
นวัตกรรมการเรียนรู้ในสาระอื่นมาแล้ว จำนวน 30 คน 
เพื่อหาค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยใช้โปรแกรม
สำเร็จรูป ตามสูตร KR – 20 ของคูเดอร์ ริชาร์ดสัน (ล้วน 
สายยศ; และ อังคณา  สายยศ. 2538: 197 – 199) ซึ่ง
แบบวัดความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษามีค่าความ
เชื่อมั่น เท่ากับ 0.84 
 
4. ผลการวิจัย  
 ผลการศึกษาความรู ้ของนักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 
สาขาวิชาการประถมศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนวิชาการ
พัฒนานวัตกรรมการเร ียนร ู ้ส ังคมศึกษาในโรงเร ียน
ประถมศึกษา 
  ผู้วิจัยนำเสนอผลการทบสอบด้านนวัตกรรมการ
เรียนรู้ทางสังคมศึกษาดังน้ี 
  
 
 
 
 
 
 
 

ภาพที่ 1 ตารางแสดงผลการทบสอบด้านนวัตกรรมการ
เรียนรู้ทางสังคมศึกษาของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชา
การประถมศึกษาท่ีลงทะเบียนเรียนวิชาการพัฒนา 
 
ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา 
ระดับ ช่วงคะแนน จำนวน

นักศึกษา 
  

1 ต่ำ 7 31.82 

2 ปานกลาง 14 63.64 

3 สูง 1 4.55 
 
ด้านนวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 

ระดับ ช่วงคะแนน 
จำนวน

นักศึกษา 
  

1 ต่ำ 15 68.18 

2 ปานกลาง 5 22.73 
3 สูง 2 9.09 

 
จากภาพที่ 1 เมื่อนำเกณฑ์คะแนนแยกตามแบบทดสอบ
ความรู้แต่ละด้านพบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ในด้าน
สาระการเรียนรู้สังคมศึกษาอยู่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
63.64) ส่วนด้านความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู ้ด้านนวัตกรรมการ
เรียนรู้สังคมศึกษาอยู่ในระดับต่ำ (ร้อยละ 68.18) 
 

 
 
 ภาพที่2 กราฟเปรียบเทียบระดับความรู้ในดา้น
เน้ือหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและด้านนวัตกรรมการ
เรียนรู้สังคมศึกษา  ของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 
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นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 
ด้านเน้ือหาสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาและด้านนวัตกรรม
การเรียนรู้สังคมศึกษา 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากการศึกษาความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้สังคม
ศึกษาพบว่านักศึกษาชั ้นปีที ่ 4 ที ่เรียนวิชาการพัฒนา
นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา
จำนวน 22 คน นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู้ในด้านสาระ
การเรียนรู ้สังคมศึกษาอยู ่ในระดับปานกลาง (ร้อยละ 
63.64) แต่ด้านความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้สังคมศึกษา 
พบว่า นักศึกษาส่วนใหญ่มีความรู ้ด้านนวัตกรรมการ
เร ียนร ู ้ส ังคมศึกษาอยู ่ ในระดับต่ำ (ร ้อยละ 68.18) 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (ลัดดา ศิลน้อย, 2558)ซึ่งพบ
ข้อสังเกตว่าผลการศึกษาความรู้ความเข้าใจของนักศึกษา 
สาขาวิชาสังคมศึกษายังมีความรู ้ความสามารถต่ำกว่า
เกณฑ์ที่กำหนดไว้ และควรจะส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ
ในเนื ้อหาวิชาก่อนสร้างนวัตกรรมการเรียนรู ้และเมือ
จัดลำดับความจำเป็นในการศึกษาเร ียนรู ้พบว่าควร
นักศึกษาควรมี มีความรู้ในเนื้อหาสาระสังคมศึกษาเป็น
หลักรวมไปถึงความรู้ในเรื ่องนวัตกรรมการเรียนรู้ส ังคม
ศึกษาเป็นสิ ่งที ่นักศึกษาครูในสาขาวิชาประถมศึกษามี
ความจำเป็นที่จะต้องได้เรียนรู้และเข้าใจถึงความหมาย
และความสำคัญของนวัตกรรมเสียด้วยเพ่ือจะนำความรู้ไป
ต่อยอดในกระบวนการสร้างนวัตกรรมในการจัดการ
เรียนรู ้ให้ผู้เรียนสอดคล้องกับข้อบังคับคุรุสภา ว่าด้วย
มาตรฐานวิชาชีพ (ฉบับที ่ 4 ) พ.ศ.2562 ข้อ 11 ผู้
ประกอบวิชาชีพครู ต้องมีมาตรฐานการปฏิบัติงาน หมวด
(ข) การจัดการเรียนรู้ ในข้อที่ 2  บูรณาการความรู้และ
ศาสตร์การสอนในการวางแผนและจัดการเร ียนรู้  ที่
สามารถพัฒนาผู ้เรียนให้มีปัญญารู้คิด และมีความเป็น
นวัตกร (คุรุสภา, 2562) นอกจากนี้ยังสามารถนำความรู้
นวัตกรรมการเรียนรู้ไปใช้ในการบูรณาการการเรียนการ
สอนได้อีกหลากหลายวิชา แต่แนวทางในการนำความรู้
นวัตกรรมการเรียนรู ้จะต้องทราบปัญหาของผู ้เรียนที ่มี
ความแตกต ่างก ันไป ดั งงานว ิจ ัยของ  (พ ิช ิต ฤทธ์ิ
จรูญ,2552)บางคนอาจมีปัญหาเพียงด้านเดียว เช่น ด้าน

ความรู้ บางคนอาจมีปัญหาทั้งด้านความรู ้ และทักษะ 
และบางคนอาจมีทั้งปัญหาด้านความรู้ ทักษะ และเจตคติ 
การเลือกใช้นวัตกรรมเพ่ือพัฒนาหรือแก้ปัญหาการเรียนรู้
ต้องพิจารณาเกี่ยวกับวัยของผู้เรียน และข้อดี ข้อด้อยของ
นวัตกรรม เพื ่อให้การพัฒนานวัตกรรมได้เหมาะสมกับ
สภาพปัญหาและสาเหตุของผู้เรียนด้วย  

ข้อเสนอแนะ 
1. จากผลการศึกษาความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้

สังคมศึกษาพบว่านักศึกษามีความรู้นวัตกรรมการเรียนรู้
สังคมศึกษาอยู่ในระดับต่ำ สาขาวิชาควรมีการส่งเสริมการ
เรียนการสอนเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทักษะทางด้าน
นวัตกรรมสังคมศึกษา โดยเฉพาะนักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษาท่ีเลือกเรียนวิชาเอกสังคมศึกษา 

2. ควรศึกษาทัศนคติต่อการเรียนนวัตกรรมการ
เรียนรู้ทุกกลุ่มสาระถึงความจำเป็นในการนำไปใช้ในการ
ฝึกประสบการณ์ชาชีพในชั้นปีที5 เพ่ือเป็นแนวทางในการ
พัฒนาผู้เรียนในรุนต่อไป 
  
6. กิตติกรรมประกาศ 

ผู้วิจัยขอขอบคุณมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
ที่เอื่ออำนวยสถานที่ในการทำวิจัย ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่
ให้ข้อเสนอแนะ คำปรึกษาแนะนำ ความคิดเห็นในการ
ดำเนินการวิจัย อาจารย์สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะ
ศึกษาศาสตร์ ที่ให้คำปรึกษาแนะนำ ส่งเสริมสนับสนุนจน
งานสำเร็จลุล่วง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่การเกิดน้ำท่วมซ้ำในอำเภอ      
สันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ วิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับข้อมูลน้ำท่วมย้อนหลัง และวิเคราะห์กับปัจจัยที่สัมพันธ์กับการเกิดน้ำ
ท่วม ได้แก่ ความสูงภูมิประเทศ ความลาดชัน การไหลสะสม ปริมาณน้ำฝน เส้นทางถนน แหล่งน้ำ การใช้ที่ดิน ตำแหน่ง
หมู่บ้าน ผลการศึกษา พบว่า พื้นที่ศึกษามีพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วม 59.49 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 34.29 ของพื้นที่
ทั้งหมด พบมากบริเวณที่ราบตอบกลางของอำเภอ และมีพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมในทุกตำบล ตำบลที่มีพื้นที่น้ำท่วมมากที่สุด 
ได้แก่ ตำบลสันกลาง จากการวิเคราะห์ด้วยการซ้อนทับ พบว่า การเกิดน้ำท่วมอยู่ในช่วง 1-4 ครั้ง จำแนกเป็นน้ำท่วม 1 ครั้ง 
42.29 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 71.09 ของพ้ืนที่น้ำท่วมทั้งหมด พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำ 2 ครั้ง 11.04 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น
ร้อยละ 18.55 พ้ืนที่น้ำท่วม 3 ครั้ง 4.98 ตารางกิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 8.37 และพ้ืนที่น้ำท่วม 4 ครั้ง 1.18 ตารางกิโลเมตร 
คิดเป็นร้อยละ 1.99 พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำ พบมากบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือของพ้ืนที่ ได้แก่ ตำบลสันกลาง ตำบลยุหว่า ตำบลทุ่ง
ต้อม และยังพบในบริเวณทิศใต้ของพ้ืนที่ศึกษาในตำบลท่าวังพร้าวและตำบลแม่ก๊า พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำมักเกิดข้ึนพ้ืนที่ที่เป็นที่ราบ 
มีความลาดชัน 0-5.8 องศา มีการไหลสะสมสูง มักกระจายอยู่ใกล้แหล่งน้ำในระยะ 0-1,000 เมตร และส่วนใหญ่เกิดขึ้นใน
พ้ืนที่เกษตรกรรม ผลการศึกษาสามารถนำไปใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงและวางแผนการป้องกันน้ำท่วมได้ 

 
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ น้ำท่วม การวิเคราะห์เชิงพ้ืนที่ 
 

Abstract 
The aim of this research was to analyze the recurrent flood in San Pa Tong district, Chiang Mai 

province by applying the geographic information system (GIS). Historical flood data was analyzed and 
overlaid with flood-related factors including elevation, slope, flow accumulation, rainfall, roads, water 
resources, land use, and village locations. The results found that the study area was flooded in the number 
of 59.49 km2, calculated as 34.29% of the total area. The flooded areas were mostly found in the central 
lowland area, and occurred in every sub-district, which San Klang sub-district contains the highest number 
of flood areas. Furthermore, the overlay analysis discovered that the flood had occurred for 1 to 4 times 
which can be classified as (1) the flooded for once covered 42.29 km2 (71.09% of the total flooded area) 
(2) the recurrent flood twice was 11.04 km2 (3) the recurrent flood for the third time covered 4.98 km2 
(8.37%) and (4) the recurrent flood the fourth time was 1.18 km2, calculated as 1.99% of the total flooded 
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area. In addition, the recurrent flood was mostly found in the northeast of the areas, including San Klang 
sub-district, Yu Wa sub-district, Thung Tom sub-district. Furthermore, it was found in the South of the study 
area, including Tha Wang Phrao sub-district and Mae-Ka sub-district. Moreover, the recurrent flood areas 
mostly occurred in the low land area, especially the range from 0๐ to 5.8๐ and high flow accumulation 
value area. The recurrent flood area also occurred in the range of 0- 1,000 m from the rivers, and mostly 
covered in the agricultural areas. The result can be used for flood risk area analysis and flood protection 
planning. 

 
Keywords: Geographic Information System, Flood, Spatial Analysis 
 
1. บทนำ 

ภัยธรรมชาติเป็นป ัญหาที่ ประเทศไทยต ้อง
ประสบเป็นประจำทุกปี ภัยที่เกิดขึ้นบ่อยครั้ง ได้แก่ น้ำ
ท่วม ดินถล่ม น้ำป่าไหลหลาก ภัยแล้ง พายุหมุนเขตร้อน 
แผ่นดินไหว เป็นต้น น้ำท่วมเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดข้ึนจาก
การเก ิดฝนตกหนักและการเก ิดฝนสะสมเป ็นระยะ
เวลานาน ทำให้เกิดการไหลหลากของน้ำจากพื้นที่ต้นน้ำ
ไหลลงสู่ที่ลุ่มที่ต่ำกว่า เกิดน้ำท่วมในลักษณะต่าง ๆ เช่น 
น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำล้นตลิ่ง เป็นต้น เมื่อ
เกิดสภาพน้ำท่วมขังในพื ้นที ่ท ี ่ม ีประชาชนอยู ่อาศัย 
ก่อให้เกิดความหายต่อพ้ืนที่เกษตรกรรม อาคารบ้านเรือน 
ทรัพย์สิน ระบบสาธารณูปโภค และอาจส่งผลอันตรายต่อ
ชีวิตของผู ้คน ทั ้งนี ้ สาเหตุที ่ทำให้เกิดน้ำท่วมเกิดจาก
หลายสาเหตุ ได้แก่ พายุฝนฟ้าคะนอง หย่อมความกด
อากาศต่ำ พายุหมุนเขตร้อน เป็นต้น นอกจากนี้ยังเกิด
จากสาเหตุอื่นที่เป็นปัจจัยเสริม เช่น เขื่อนแตก คันกั้นน้ำ
ชำรุด การบริการจัดการน้ำ การสร้างสิ่งก่อสร้างกีดขวาง
ทางผ่านน้ำ ระบบการระบายน้ำอุดต้น เป็นต้น  

น้ำท่วมที่ได้สร้างความเสียหายให้กับประเทศ
ไทยมากที่สุด คือ น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2554 ซึ่งมี
จังหวัดที่ได้รับผลกระทบทั้งสิ้น 64 จังหวัด มีผู้เสียชีวิต 
1,024 คน และมีมูลค่าความเสียหาย 1.44 ล้านล้านบาท 
(คณะกรรมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 
2558) จ ังหว ัดเช ียงใหม ่เป ็นหนึ ่งในจังหว ัดท ี ่ ได้รับ
ผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมใน ปี พ.ศ. 2554 เช่นกัน 
ทั้งนี้ เชียงใหม่เป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์
น้ำท่วมหลายครั้งในช่วง 15 ปี ที่ผ่านมา ได้แก่ น้ำท่วม ปี 

พ.ศ. 2548 น้ำท่วมปี พ.ศ. 2553 น้ำท่วมปี พ.ศ. 2554 
เป็นต้น พื้นที่ที่อยู่ในเขตที่ลาดเชิงเขาและที่ลุ่มต่ำริมฝั่ง
แม่น้ำในเขตลุ ่มน้ำปิงต้องประสบกับปัญหาน้ำท่วมซ้ำ 
ส่งผลกระทบต่อพ้ืนที่ชุมชนและพ้ืนที่เกษตรกรรม  

ระบบสารสนเทศภูม ิศาสตร ์สามารถเข ้ามี
บทบาทในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยหรือการ
เกิดน้ำท่วมได้ในหลายรูปแบบ ได้แก่ การจัดทำแผนที่
ขอบเขตการเกิดน้ำท่วม (flood extent mapping) การ
ว ิ เคราะห ์หาพ ื ้นท ี ่ เส ี ่ ยง  ( flood risk area analysis) 
แบบจำลองทางอุทกวิทยา (hydrological modelling) 
การประเมินความเสียหายจากน้ำท่วม (flood damage 
assessment) เป็นต้น (พรชัย เอกศิริพงษ์, และสุเพชร จิ
ระขจรกุล, 2557; สุพิชฌาย์ ธนารุณ และจินตนา อมร
สงวนส ิน , 2553) การประยุกต ์ใช ้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์จำเป็นต้องนำไปประยุกต์ใช้หลากหลายพื้นที่ 
และทดสอบเพื่อความเหมาะสมของการประยุกต์ใช้งาน 
เน่ืองจาก บริบทของแต่ละพ้ืนที่มีเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้เกิด
น้ำท่วมที่แตกต่างกัน  

การวิจัยครั้งน้ีได้เลือกพ้ืนที่อำเภอสันป่าตองเป็น
พื้นที่ศึกษา  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่เคยประสบกับปัญหาน้ำท่วม
หลายครั้ง มีประชากรอาศัยอยู่มากราวเจ็ดหมื่นห้าพันคน 
เป็นแหล่งเกษตรกรรมที่สำคัญ โดยเป็นแหล่งปลูกข้าวและ
สวนไม้ผลที่สำคัญ  อีกทั้งยังมีสภาพภูมิประเทศที่เป็นที่
ราบ มีแม่น้ำขาน แม่น้ำวางและแม่น้ำปิงไหลผ่าน ทำให้มี
ความเสี่ยงต่อการเกิดน้ำท่วม ผู้วิจัยจึงดำเนินการวิจัยเพ่ือ
ประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์ เชิง
พื ้นที ่การเกิดน้ำท่วมซ้ำในอำเภอสันป่าตอง จังหวัด
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เชียงใหม่ เพื่อให้ได้ทราบถึงสภาพปัญหาน้ำท่วมในตำบล
ต่าง ๆ ความสัมพันธ์ของพื้นที ่เกิดน้ำท่วมซ้ำกับปัจจัยที่
เก่ียวข้อง เพ่ือนำผลการศึกษาเป็นแนวทางในการนำไปใช้
ไปใช้ในการวิเคราะห์พ้ืนที่เสี่ยงและวางแผนการรับมือกับ
เหตุการณ์น้ำท่วมจะเกิดข้ึนในอนาคต 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวขอ้ง 

น้ำท่วม (flood) หมายถึง น้ำซึ่งท่วมพื้นที่บริเวณ
ใดบริเวณหนึ่งเป็นครั้งคราว เนื่องจากมีฝนตกหนักหรือ
หิมะละลาย ทำให้น้ำในลำน้ำหรือทะเลสาบไหลล้นตลิ่ง
หร ือบ่าลงมาจากที ่ส ูง ส ่วนคำว่า อุกทกภัย หมายถึง 
อันตรายที่เกิดจากน้ำท่วม (ราชบัณฑิตยสถาน, 2549) 

ภัยจากอุทกภัย หมายถึง เหตุการณ์ที ่มีน้ำท่วม
พ้ืนดินสูงกว่าปกติ ซึ่งมีสาเหตุจากมีปริมาณน้ำฝนมากจน
ทำให้ปริมาณน้ำส่วนเกินมาเติมปริมาณน้ำผิวดินที่ม ีอยู่
ตามสภาพปกติจนเกินขีดความสามารถในการระบายน้ำ
ของแม่น้ำ ลำคลอง และยังมีสาเหตุมาจากการกระทำของ
มนุษย์ โดยการปิดกั ้นการไหลของน้ำตามธรรมชาติ 
จำแนกตามลักษณะการเกิดแบ่งได้ 2 ลักษณะ ได้แก่ 1) 
น้ำท่วมขัง/น้ำล้นตลิ่ง 2) น้ำท่วมฉับพลัน (คณะกรรมการ
ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ, 2558 ; ธีรวงศ์ 
เหล่าสุวรรณ และธนัทเดช โรจนกุศล, 2556) 

ร ะบบสารสน เทศภ ู ม ิ ศ าส ตร์  ( geographic 
information system) เป็นระบบสารสนเทศที ่นำเอา
ข้อมูลมารวบรวม จัดเก็บ และวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
สามารถสืบค้นข้อมูลและปรับปรุงข้อมูล รวมไปถึงการ
นำเอาข้อมูลที่ได้จากการวิเคราะห์เพื่อช่วยประกอบการ
ตัดสินใจ ได้ วัตถุประสงค์ของการใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ ค ือ ใช ้เป็นสารสนเทศเพื ่อสนับสนุนการ
ต ัดส ินใจในด ้านต ่าง  ๆ เช ่น การวางแผนการ ใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมที่มนุษย์
สร้างขึ ้น ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถวิเคราะห์
ปัญหาได้หลายระดับ เช่น การคำนวณพื้นที่ การซ้อนทับ
ปัจจัย การวิเคราะห์เส ้นทาง เข้าถึงท ี ่ใกล้ท ี ่ส ุด การ
ว ิ เคราะห ์พ ื ้นท ี ่ เหมาะสมในการสร ้างส ิ ่งปลูกสร้าง 
(สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(องค์การมหาชน), 2552) ในขณะที่ ธีรวงศ์ เหล่าสุวรรณ 

และธนัทเดช โรจนกุศล (2556) ได ้กล ่าวว ่า ระบบ
สารสนเทศเป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพในการ
นำมาใช้ในสถานการณ์ภัยพิบัติได้และจัดการพื้นที่ที่เกิด
อุทกภัย เช่นเดียวกับ สุพิชฌาย์ ธนารุณ และจินตนา อมร
สงวนสิน (2553) ทีไ่ด้กล่าวว่า ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์
เป็นเครื่องมือที่เป็นที่ยอมรับในการนำมาใช้ในการบริหาร
จัดการด้านสาธารณภัย ได้แก่ การหาพื้นที่เสี่ยงภัย การ
สร้างแผนที่ระดับความรุนแรง ในขณะที่พรชัย เอกศิริพงษ์ 
และส ุเพชร จ ิระขจรก ุล  (2557) ได ้กล ่าวว ่า ระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์สามารถนำมาใช้ในการจัดทำแผนที่
เสี่ยงน้ำท่วมเพ่ือสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร ซึ่งจะ
ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในวางแผนการเตรียมการป้องกันภัย
ที่อาจจะเกิดข้ึนและใช้ในภารกิจการช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ได้  

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1  เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ ซอฟต์แวร์ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร์ (ArcGIS) ซอฟต์แวร์ Microsoft 
Excel เครื่องกำหนดตำแหน่งบนพ้ืนโลก (GPS)  

3.2  การรวบรวมข้อมูล 
 ข้อมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ ได้แก่ ข้อมูล

พื ้นที ่น้ำท่วมระหว่างปี พ.ศ.2548-2562 จากระบบ 
Thailand Flood Monitoring โดย สำน ักงานพ ัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) 
ข้อมูลขอบเขตการปกครอง ข้อมูลตำแหน่งหมู่บ้าน ข้อมูล
ความสูงภูมิประเทศเชิงเลข (ASTER GDEM Version 3) 
สถิติปริมาณน้ำฝน ข้อมูลเส้นทางถนน ข้อมูลแหล่งน้ำ 
(แม่น้ำและคลองชลประทาน) ข้อมูลการใช้ที่ดิน 

3.3  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ข้อมูลระบบสารสนเทศที่ได้จากการรวบรวมข้อมูล 

นำมาว ิ เคราะห์ ด ้ วยการซ ้ อนท ับข ้ อม ูล  (Overlay 
Analysis) โดยนำข้อมูลพื ้นที ่น้ำท่วมทุกปีที ่ เก ิดขึ ้นใน
อำเภอสันป่าตอง วิเคราะห์ซ้อนทับ เพื่อจำแนกความถ่ี
ของการเกิดน้ำท่วมซ ้ำ และนำมาซ้อนทับกับข้อมูล
ขอบเขตการปกครองและข้อมูลตำแหน่งหมู ่บ้าน เพ่ือ
จัดทำแผนที่และคำนวณพื้นที่เพื่อแสดงข้อมูลเชิงปริมาณ 
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ส่วนข้อมูลความสูงภูมิประเทศ (DEM) นำมาวิเคราะห์ 
เพื ่อสร้างข้อมูลความลาดชัน และข้อมูลการไหลสะสม 
ข้อมูลสถิติปริมาณน้ำฝนนำมาวิเคราะห์ด้วยการประมาณ
ค่าเชิงพ้ืนที่ด้วยวิธี IDW และข้อมูล 

การวิเคราะห์เชิงพื้นที่การท่วมซ้ำ นำข้อมูลพื้นที่
เกิดน้ำท่วมซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป นำมาซ้อนทับกับปัจจัย
ด้านความสูงภูมิประเทศ ความลาดชัน การไหลสะสม 
ปริมาณน้ำฝน ระยะห่างจากแหล่งน้ำ ตำแหน่งหมู่บ ้าน 
เส้นทางถนน และการใช้ที ่ดิน เพื ่อหาอธิบายลักษณะ
รูปแบบเชิงพื ้นที ่ของการเกิดน้ำท่วมซ้ำ และจัดทำเป็น
แผนที่ผลลัพธ์  

 
4. ผลการวิจัย 

ผลการศึกษา พบว่า อำเภอสันป่าตองมีพื ้นที่  
173.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 108,428.99 ไร่ ส่วนใหญ่มี
ภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม ความสูงภูมิประเทศอยู่ระหวา่ง 
240 ถึง 640 เมตร จากระดับทะเลปานกลาง (รูปที่ 1) มี
แม่น้ำขานไหลผ่านจากด้านทิศเหนือ ไหลลงมาตามแนว
ด้านตะวันตกของพื้นที่ และไหลรวมกับแม่น้ำวางบริเวณ
รอยต่อตำบลบ้านกลางและตำบลท่าวังพร้าว จากน้ัน
แม่น้ำวางจึงไหลรวมลงสู่แม่น้ำปิงทางด้านตะวันตกเฉียงใต้
ของอำเภอ  

ผลจากการซ ้ อนท ับ ด้ วยระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ พบว่า อำเภอสันป่าตองมีพื้นที่ที ่เคยเกิดน้ำ
ท่วม 59.49 ตารางกิโลเมตร หรือ 37,178.88 ไร่ คิดเป็น
ร้อยละ 34.29 ของพ้ืนที่ทั้งหมด โดยมีน้ำท่วมในทุกตำบล 
และพบมากบริเวณที่ราบตอบกลางของอำเภอ และไม่พบ
การเกิดน้ำท่วมในพ้ืนที่ภูเขาซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่าไม้บริเวณทาง
เหนือของตำบลน้ำบ่อหลวง (รูปที่ 2) ตำบลที่มีพื้นที่น้ำ
ท่วมมากที่สุด ได้แก่ ตำบลสันกลาง มีพื้นที่น้ำท่วม 8.05 
ตารางกิโลเมตร หรือ 5,028.26 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 13.52 
ของพื้นที่น้ำท่วมทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ตำบลบ้านแม่ 
ตำบลยุหว่า ตำบลมะขุนหวาน ตำบลทุ่งต้อม มีพื้นที่น้ำ
ท่วม คิดเป็นร้อยละ 12.03 ร้อยละ 12.01 ร้อยละ 10.10 
และร้อยละ 9.65 ตามลำดับ 
 พื้นที่เกิดน้ำท่วม เกิดขึ ้นอยู ่ในช่วง 1-4 ครั้ง 
จำแนกเป็น พื ้นที ่เคยเกิดน้ำท่วม 1 ครั ้ง 42.29 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 26,431.60 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 71.09 พ้ืนที่
น้ำท่วมซ้ำ น้ำท่วมซ้ำตั้งแต่ 2 ครั้งขึ้นไป มีทั้งสิ้น 17.2 
ตารางกิโลเมตร หรือ 10,747.29 ไร่ จำแนกเป็น เกิดน้ำ
ท่วม 2 ครั้ง 11.04 ตารางกิโลเมตร หรือ 6,897.64 ไร่ คิด
เป็นร้อยละ 18.55 พื้นที่เกิดน้ำท่วม 3 ครั้ง 4.98 ตาราง
กิโลเมตร หรือ 3,111.51 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 8.37 และ
พื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วม 4 ครั้ง 1.18 ตารางกิโลเมตร หรือ 
738.14 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 1.99 (ตารางที่ 1 และรูปที่ 3) 
 
ตารางที่ 1 ความถ่ีของการน้ำท่วม  
ความถ่ี ตาราง

กิโลเมตร 
ไร่ ร้อยละ 

1 ครั้ง 42.29 26,431.60 71.09 
2 ครั้ง 11.04 6,897.64 18.55 
3 ครั้ง 4.98 3,111.51 8.37 
4 ครั้ง 1.18 738.14 1.99 

รวม 59.49 37,178.88 100.00 
ที่มา: การวิเคราะห์ด้วยระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ 
 

เมื ่อจำแนกความถี่การเกิดน้ำท่วมซ้ำ พบว่า 
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำ 2 ครั้ง มีพื้นที่มากที่สุด ที่ตำบลสันกลาง 
1,150.10 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 16.67 ของพื้นที่น้ำท่วม 2 
ครั้งทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ตำบลยุหว่า ตำบลบ้านแม 
ตำบลมะขุนหวาน ตำบลทุ่งต้อม ตำบลแม่ก๊า ตามลำดับ 
พื ้นที ่น้ำท่วมซ้ำ 3 ครั ้ง พบมากที่สุดที ่ตำบลสันกลาง 
892.89 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 28.70 ของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำ 3 
ครั้งทั้งหมด นอกจากน้ี ยังพบน้ำท่วมซ้ำ 3 ครั้ง ในตำบลยุ
หว่า ตำบลแม่ก๊า ตำบลมะขุนหวาน ตำบลบ้านแม ตำบล
ทุง่ต้อม 
  



569 
 

 
รูปที่ 1 แผนที่สภาพภูมิประเทศของพ้ืนที่ศึกษา 

 

 
รูปที่ 2 แผนที่พ้ืนที่น้ำท่วมในอำเภอสันป่าตอง 
 

 ในส่วนของพื ้นที ่น้ำท่วมซ้ำ 4 ครั ้ง พบมาก
บริเวณด้านตะวันออกเฉียงเหนือของอำเภอ พบมากที่สุด
ในตำบลสันกลาง  265.52 ไร ่ ค ิดเป็นร้อยละ 35.97 
รองลงมา ได้แก่ ตำบลยุหว่า 131.35 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 
17.79 ตำบลทุ่งต้อม 129.57 ไร่ คิดเป็นร้อยละ 17.55 
ตำบลมะขุนหวาน 122.05 ไร่ คิดเป็น ร้อยละ 16.54 
พื้นที่น้ำท่วม 4 ครั้งใน 5 ตำบลดังกล่าว คิดเป็นผลรวม

ร้อยละ 87.85 ของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำ 4 ครั้งทั้งหมด (รูปที่ 
3)  

เมื่อทำการซ้อนทับด้วยข้อมูลปัจจัยที่เกี่ยวข้อง 
ได้แก่ ตำแหน่งหมู่บ้าน ความสูงภูมิประเทศ ความลาดชัน 
ปริมาณน้ำฝน ระยะห่างจากแหล่งน้ำ การใช้ที่ดิน พบว่า 
มีหมู่บ้านที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที ่เคยเกิดน้ำท่วม 28 หมู่บ้าน 
มากท่ีสุดที่ตำบลยุหว่า จำนวน 5 หมู่บ้าน ตำบลบ้านแม 4 
หมู่บ้าน ตำบลสันกลางและตำบลบ้านกลาง ตำบลละ 3 
หมู่บ้าน (รูปที่ 5) และพบว่าพื้นที่เกิดน้ำท่วมซ้ำ กระจาย
อยู่ในระดับความสูง 260 ถึง 320 เมตรจากระดับทะเล
ปานกลาง (รูปที่ 6) 

 

 
รูปที่ 3 แผนที่ความถ่ีการเกิดน้ำท่วมในอำเภอสันป่าตอง 

 
พื้นที่น้ำท่วมซ้ำเกิดขึ้นมากที่สุดที่ความลาดชัน  

0-3 องศา 7.26 ตารางกิโลเมตร ซึ่งคิดเป็นร้อยละ 42.2 
ของพ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำทั้งหมด รองลงมาได้แก่ 3.1-5.8 องศา 
6.75 ตารางกิโลเมตร  ระดับ 5.9-9.3 องศา 2.64 ตาราง
กิโลเมตร ส่วนระดับความลาดชันมากกว่า 9.3 องศา ข้ึน
ไป มีการเกิดน้ำท่วมซ้ำเพียง 0.56 ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 
7)  ด ้านป ัจจ ัยการไหลสะสม ( flow accumulation) 
พบว่า พ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำเกิดข้ึนใบบริเวณที่เป็นพ้ืนที่ที่มีการ
ไหลสะสมค่อนข้างสูง ตามแนวเส้นสีแดงและสีน้ำตาล (รูป
ที่ 8) โดยเฉพาะบริเวณตะวันออกเฉียงเหนือและตะวันตก
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เฉียงใต้ของพื้นที ่  ในส่วนของปริมาณน้ำฝนรวมรายปี
เฉลี่ย พบว่าน้ำท่วมซ้ำพบในทุกเขตปริมาณน้ำฝน ซึ่งใน
พ้ืนที่ศึกษามีฝนตกอยู่ในช่วง 1,220-1,336 มิลลิเมตรต่อปี 
(รูปที่ 9) 

พื้นที่เกิดน้ำท่วมซ้ำ อยู่ในพื้นห่างจากแหล่งน้ำ
ระยะ 500 เมตร 11.53 ตารางกิโลเมตร ดังรูปที่ 4 ซึ่งเป็น
ที่อยู่อาศัยที่ติดกับแม่น้ำขาน ทำให้มีน้ำท่วมซ้ำหลายครั้ง 
ส่วนระยะ 500-1,000 เมตร มีพ้ืนที่ 3.93 ตารางกิโลเมตร 
ระยะ 1,000-1,500 เมตร 1.72 ตารางกิโลเมตร ระยะห่าง
มากกว่า 1,500 เมตร มีพ้ืนที่เคยเกิดน้ำท่วมซ้ำเพียง 0.02 
ตารางกิโลเมตร (รูปที่ 10) เมื่อจำแนกพื้นที่น้ำท่วมตาม
ประเภทการใช้ที่ดิน พบว่า เกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม 
15.20 ตารางกิโลเมตร ในพื้นที ่ช ุมชน/หมู่บ้าน 1.32 
ตารางกิโลเมตร  พื ้นที ่แหล่งน้ำ 0.43 ตารางกิโลเมตร 
พ้ืนที่อื่น ๆ 0.25 ตารางกิโลเมตร และไม่มพ้ืีนที่น้ำท่วมซ้ำ
ในพ้ืนที่ป่าไม้ (รูปที่ 11) 

 

 
 

รูปที่ 4 ร่องรอยการเกิดน้ำท่วม ต.ทุ่งสะโตก อ.สันป่าตอง  
จ.เชียงใหม่ (บันทึกภาพ เมื่อวันที่ 1 ส.ค. 2563 โดย

ผู้วิจัย) 

 
รูปที่ 5 แผนที่การเกิดน้ำท่วมซ้ำและที่ต้ังหมู่บ้านจำแนก

ตามจำนวนประชากร 
 

 
รูปที่ 6 แผนที่การเกิดน้ำท่วมซ้ำในอำเภอสันป่าตอง และ

ระดับความสูงของพ้ืนที่ 
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รูปที่ 7 แผนที่การเกิดน้ำท่วมซ้ำและระดับความลาดชัน 

 
 

 
รูปที่ 8 แผนที่การเกิดน้ำท่วมซ้ำและการไหลสะสม  

(flow accumulation) 
 

 
รูปที่ 9 แผนที่การเกิดน้ำท่วมซ้ำจำแนกตามปริมาณน้ำฝน 
 

 
รูปที่ 10 แผนที่การเกิดน้ำท่วมซ้ำจำแนกตามระยะห่าง

จากแหล่งน้ำ 
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รูปที่ 11 แผนที่การเกิดน้ำท่วมซ้ำจำแนกตามการใช้ที่ดิน 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การเกิดน้ำท่วมซ้ำในอำเภอสันป่าตองพบในทุก
ตำบลมีพ้ืนที่น้ำท่วมซ้ำรวม 17.2 ตารางกิโลเมตร ความถ่ี
ของการท่วมซ้ำอยู่ในช่วง 2-4 ครั้ง โดยพบมากบริเวณที่
ราบตอนบนและที่ราบด้านตะวันตกเฉียงใต้ของพ้ืนที่ ส่วน
ใหญ่เกิดขึ้นใกล้แหล่งน้ำ และเกิดขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นพื้นที่นาข้าว และพบว่าเกิดน้ำท่วมซ้ำใน
ทุกเขตปริมาณน้ำฝน เนื่องจากการเกิดน้ำท่วมสามารถ
เกิดข้ึนได้จากการเกิดฝนตกหนักเหนือพ้ืนที่ศึกษา ซึ่งเป็น
พ้ืนที่สูงและเป็นเขตป่าไม้ 

อำเภอสันป่าตองมีสภาพพื้นที ่ที ่เป็นที ่ราบมี
ความลาดเอียงจากทิศเหนือลงสู่ทิศใต้ มีแม่น้ำสำคัญไหล
ผ่าน ได้แก่ แม่น้ำขาน แม่น้ำวาง และแม่น้ำปิง ประกอบ
กับมีสภาพพ้ืนที่เป็นที่ราบจึงทำให้มีความเสี่ยงต่อการเกิด
น้ำท่วมทั้งในลักษณะของน้ำท่วมขังและน้ำล้นตลิ่ง และจะ
เห็นว่าเกิดน้ำท่วมซ้ำในพื้นที่ที่มีค่าการไหลสะสมสูง จึง
ควรทำการวิเคราะห์ลักษณะภูมิประเทศเพ่ือประกอบการ
พิจารณาวางแผนการผันน้ำหรือการบริหารจัดการน้ำ  
อย่างไรก็ตาม ลักษณะการเกิดน้ำท่วมซ้ำไม่ได้เกิดข้ึนทั่วไป
ทั้งบริเวณที่เป็นที่ราบ จะพบว่าบางบริเวณ เช่น ตอนกลาง
ของอำเภอแถบตำบลยุหว่ามีความสูงมากกว่าบริ เวณ
โดยรอบจึงปรากฏการกระจายตัวของการเกิดน้ำท่วม

ล้อมรอบบริเวณตอนกลางดังกล่าว และเป็นที่น่าสังเกตว่า
บริเวณริมตลิ ่งแม่น้ำปิงมีเหตุการณ์น้ำท่วมน้อยกว่าริม
แม่น้ำสายรอง เว้นแต่บริเวณตำบลท่าวังพร้าวที่เป็นพื้นที่
ที่แม่น้ำ 3 สายไหลมารวมกัน 

สาเหตุของการเกิดน้ำท่วมในอำเภอสันป่าตอง
เกิดจากการเกิดฝนตกหนักติดต่อกันอย่างต่อเนื่อง มีน้ำ
ไหลบ่ามาตามแม่น้ำเกินกว่าศักยภาพในการรับน้ำของ
แหล่งน้ำและฝนตกหนักลงในพื้นที่โดยตรง ซึ่งสอดคล้อง
กับ สุพิชฌาย์ ธนารุณ และจินตนา อมรสงวนสิน (2553) 
ที ่ศึกษาสาเหตุและปัจจัยที ่มีผลต่อการเกิดอุทกภัยใน
จังหวัดอ่างทอง ทั้งน้ีการติดตามและการเตือนภัยเมื่อเกิด
ฝนตกหนักควรพิจารณาถึงการเกิดฝนที่เกิดข้ึนในพ้ืนที่ต้น
น้ำและพื้นที ่ข้างเคียง โดยเฉพาะในพื้นที ่อำเภอสะเมิง 
อำเภอหางดง อำเภอดอยหล่อ และอำเภอแม่วาง  

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์ อำเภอสันป่าตองมีพื้นที่ที่เกิดน้ำท่วมซ้ำหลาย
ครั้ง เหตุการณ์สำคัญ ดังเช่น น้ำท่วมปี พ.ศ. 2548 ซึ่งเกิด
น้ำท่วมหลายพื้นที่ในภาคเหนือ โดยมีสาเหตุจากอิทธิพล
ของพายุดีเปรสชัน ช่วงวันที่ 12-13 สิงหาคม พ.ศ. 2548 
(สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำและการเกษตร (องค์การ
มหาชน), 2562) และยังเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจาก
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ ปี พ.ศ. 2554 มีสาเหตุที่สำคัญจาก
พายุหมุนเขตร้อนหลายลูกที่ส่งผลต่อประเทศไทย ได้แก่ 
พ า ย ุ โ ซ น ร ้ อ น 
ไหหม่า นกเต็น ไห่ถาง เนสาด และนาลแก ดังนั ้น การ
ติดตามสถานการณ์น้ำจากเครือข่ายพ้ืนที่ข้างเคียงและการ
ติดตามข่าวสารด้านอุตุนิยมวิทยาจึงเป็นสิ ่งสำคัญใน
กระบวนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในพ้ืนที่   

รูปแบบของพื้นที่น้ำท่วมซ้ำในอำเภอสันป่าตอง 
มีลักษณะของการสร้างสิ ่งกีดขวางทางน้ำ โดยเฉพาะ
เส้นทางถนน จึงเห็นพื้นที่น้ำท่วมถูกกักกั้นโดยถนน ดัง
ปรากฏในแผนที่ (รูปที ่ 5) ดังนั ้นจึงควรมีการออกแบบ
ถนนที่สามารถให้นำผ่านได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือใช้
มาตรการด้านสิ่งก่อสร้างควบคุมทิศทางการไหลของน้ำ 
เพื ่อผันน้ำไปยังพื้นที ่ร ับน้ำหรือระบายน้ำไปตามระบบ
คลองส่งน้ำในเขตชลประทาน ในส่วนของลักษณะการใช้
ที่ดิน จะเห็นว่าพื้นที่น้ำท่วมส่วนใหญ่จะเกิดขึ้นในพื ้นที่
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เกษตรกรรม โดยเกิดข้ึนในพ้ืนที่ชุมชนหรือที่อยู่อาศัยเพียง
บางส่วน ระดับความเสียหายจึงเป็นความเสียหายทาง
เศรษฐกิจที่เก่ียวข้องกับการทำการเกษตรเป็นหลัก ดังน้ัน 
จึงควรมีการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกรด้านการ
ประกันภัยพืชผลทางการเกษตร การสร้างการมีส่วนร่วม
ในการจัดการน้ำ การเสริมสร้างความตระหนักรู้ และการ
จัดการความเสี่ยงและความไม่แน่นอนด้านภัยธรรมชาติ 
ทั้งน้ี อาจอาศัยศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่
มีความใกล้ชิดกับประชาชน และมีความเข้าใจในสภาพ
พื ้นที่ของตนเอง โดยสามารถดำเนินการในร ูปแบบ
แผนงานโครงการประจำปี หรือแผนระยะยาว 3-5 ปี โดย
อาศัยข้อมูลเช ิงพื ้นที่  หร ือแผนที ่การเกิดน้ำท่วมซ้ำ
ประกอบการตัดสินใจดำเนินนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  
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บทคัดย่อ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษา

บริบทชุมชนวัดสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2. เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน ตำบลร่อง

เคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง  

ผลการศึกษาวิจัย พบว่า บ้านสบลืน เป็นชุมชนต้นแบบในด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชุมชนอย่างย่ังยืน โดยมีพระครู

สถาพรปริยัติ เจ้าอาวาสวัดสบลืน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านสบลืนได้จัดทำโครงการ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน 

โดยใช้วิธีการ 4 รูปแบบ ได้แก่ 1) การใช้หลักพุทธธรรม เช่น ไตรสิกขา ศีล สมาธิ  ปัญญา และมรรคมีองค์ 8  2) การใช้ภูมิ

ปัญญา เช่น ความเชื่อเรื่องผีและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ โดยการแสดงออกผ่านพิธีกรรมเป็นประจำทุกปี  3) การใช้อำนาจรัฐ เช่น การใช้

อำนาจรัฐผ่านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของกรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 4) กระบวนการชุมชน เป็นการ

ประสานความร่วมมือของคนในชุมชน ในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำร่วมกัน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ชุมชนและพระสงฆ์ 

 

คำสำคัญ  การอนุรักษ์  ป่าต้นน้ำ  หลักพุทธธรรม   อย่างย่ังยืน   อำเภอวังเหนือ 

 

Abstract 

This research aims to study conservation of watershed forest of Wat Sobluen. The objective 

research are 1.to study the community context of Wat Sobluen, Rong Khart Subdistrict, Wang Nuea 

District,Lampang Province. 2. To study sustainable conversation of watershed forest Wat Sobluen, Rong 

Khart Subdistrict, Wang Nuea District, Lampang Province. The results of the research study found that Ban 
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Sobluen was a model community in sustainable conversation for community forest. His venerable Phrakru 

Sathapornpariyat, The Abbot of Wat Sobluen together with Sobluen community leaders and villages, 

created the project. The conversation the Project forest of Wat Sobluen used 4 methods which were 1) 

The using the Buddhist principles such as threefold training which are precepts, meditation, enlightening 

ant the Eight Noble Path. 2) the use of wisdom such as the believes of super and spirit sacred things through 

the annual rituals. 3)The use of state authority through laws and regulations, the watershed forest 

conversation of the Department of watershed forest conversation. 4)The use of conversation process such 

as the collaboration of people in the community to conserve watershed forest together. In addition, the 

cooperation among government agencies, private sectors, local administration community and monks. 

 

Keywords: Conservation watershed forests Buddhist principles sustainable Wang Nuea district. 

1. บทนำ  

การอนุรักษ์ป่าควรถือว่าเป็นงานสำคัญของชาว

พุทธ มิใช่เพียงเพราะป่าเป็นทรัพยากรที่สำคัญต่อการ

ดำรงชีวิตเท่านั้น หากป่ายังเป็นสถานที่ที่เอื้อเฟื้อต่อการ

บำเพ็ญกรรมฐานเพ่ือเจริญสมาธิและปัญญา ป่าที่สงบสงัด

นอกจากช่วยให้จิตสงบได้ง่ายแล้ว ยังเอื้อต่อการมองตน

เพื่อเห็นธรรมชาติ ของจิตใจด้วยในเมื่อป่ามีคุณค่าเช่นน้ี 

เราจึงควรช่วยกันอนุรักษ์ป่า มิใช่เพื่อประโยชน์ของเรา

และอนุชนรุ่นหลังเท่าน้ัน หากยังเพ่ือรักษาธรรมชาติ และ

เป็นการตอบแทนคุณของธรรมชาติอีกด้วย ธรรมชาติ

แวดล้อมจะไม่มีวันฟื้นฟูได้เลยหากธรรมชาติภายในของ

ผู้คนไม่คืนสู่สมดุลหรือความปกติ ด้วยเหตุน้ีธรรมะจึงเป็น

สิ่งจำเป็นยิ่ง ธรรมชาติกับธรรมะแยกจากกันไม่ออก หาก

จะฟื้นฟูธรรมชาติ ได้ก็จำเป็นต้องฟื้นฟูธรรมะในใจของ

ผู้คน จากความรู้สึกเป็นหน่ึงเดียวกับธรรมชาติ  

วัดสบลืน ตำบลร่องเคาะ  อำเภอวังเหนือ จังหวัด

ลำปาง โดยมีพระมหาบุญมี  ฐิตธมฺโม (พระครูสถาพร

ปริยัติ) เป็นเจ้าอาวาส ซึ่งท่านได้มีบทบาทสำคัญในการ

อนุรักษ์ป่า โดยการประยุกต์พิธีกรรมทางศาสนาบางอย่าง

เพื ่อการอนุร ักษ์การดูแลป้องกันและการบำรุงฟื ้นฟู

ทรัพยากรป่าไม้ ดังน้ี 1. พิธีบวชต้นไม้ 2. พิธีทอดป่าไม้

ต้นไม้/พันธ์ุไม้ 3. พิธีการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ 4. พิธี

สะเดาะเคราะห์ด้วยการปลูกต้นไม้ ในแนวทางการอนุรักษ์

ป่านั้นยังคงดำเนินการต่อไป ผลสะท้อนในการทำงานยัง

ขาดความร่วมมือจากคนในพื้นที ่ ทั ้งภาคีเครือข่ายและ

หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐ เอกชน กิจกรรมที่ทำจะต้อง

ปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบทชุมชน ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัย

ได้เล็งเห็นความสำคัญในเรื่องที่เกี่ยวกับการรักษาป่าต้นน้ำ 

เพื ่อให้ทราบที่มาอันเป็นต้นตอแห่งการดำรงชีวิตที ่อิง

ธรรมชาติ  โดยกระบวนการทางการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ  

ทั้งนี้ต้องนำหลักธรรมหรือทฤษฎีเหล่านั้นมาวิเคราะห์หา

เหตุผล เพื่อประมวลให้เห็นหลักแห่งความเป็นจริงที่เป็น

จุดกำเนิดแห่งการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน ตำบล

ร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ซึ่งวัดนี้ประสบ

ความสำเร็จด้านการอนุรักษ์ป่าไม้ สิ่งแวดล้อมรอบๆ วัด 

โดยวิธีการที่แยบยลจากแนวคิดของเจ้าอาวาสองค์ปัจจุบัน 

ในรักษาป่าให้มีความย่ังยืนสืบต่อไป 
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วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาบริบทชุมชนบ้านสบลืน ตำบลร่อง

เคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง   

2. เพ่ือศึกษาการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน 

ตำบลร่องเคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิด ทฤษฎีด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม 

การจ ัดการ (Management)  หมายถ ึ ง  การ

ดำเนินงานอย่างใดอย่างหนึ่งมีประสิทธิภาพในรูปแบบ

ต่างๆ ทั้งด้านการจัดหา การเก็บรักษา การซ่อมแซม การ

ใช้อย่างประหยัดและการสงวนรักษา เพื่อให้กิจกรรมที่

ดำเนินการนั ้น สามารถให้ผลยั ่งยืนต่อมวลมนุษย์และ

ธรรมชาติ โดยมีหลักการแล้ว “การจัดการ”  จะต้องมี

แนวทางการดำเนินงาน ขบวนการ และขั้นตอน รวมทั้ง

จุดประสงค์ในการดำเนินงานที่ชัดเจนแน่นอน 

แนวความคิดในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ ่งแวดล้อม มีแนวความคิดหลักในการดำเนินงาน 

ดังน้ี คือ 

1) มุ่งหวังให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่

ประกอบกันอยู่ในระบบธรรมชาติมีศักยภาพ ที่สามารถให้

ผลิตผลได้อย่างยั่งยืน ถาวร และมั่นคง คือ มุ่งหวังให้เกิด

ความเพิ ่มพูนภายในระบบที ่จะนำมาใช้ได้ โดยไม่มี

ผลกระทบกระเท ือนต ่อทร ัพยากรธรรมชาต ิ และ

สิ่งแวดล้อมน้ันๆ 

2) ต ้องมีการจ ัดองค ์ประกอบภายในระบบ

ธรรมชาติ หรือสิ ่งแวดล้อมหรือระบบนิเวศให้มี ชนิด 

ปร ิมาณ และส ัดส ่วนของทร ัพยากรธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อม แต่ละชนิดเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานตาม

ธรรมชาติ เพ่ือให้อยู่ในภาวะสมดุลของธรรมชาติ 

3) ต้องยึดหลักการของอนุรักษ์วิทยาเป็นพื้นฐาน 

โดยจะต้องมีการรักษา สงวน ปรับปรุง ซ่อมแซม และ

พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติในทุกสภาพ ทั ้งในสภาพที่ดี

ตามธรรมชาติ ในสภาพที่กำลังมีการใช้ และในสภาพที่

ทรุดโทรมร่อยหรอ 

4) กำหนดแนวทางปฏิบัติ ที่ชัดเจนในการควบคุม 

และกำจัดของเสียมิให้เกิดข้ึนภายในระบบธรรมชาติ รวม

ไปถึงการนำของเสียน้ันๆ กลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์อย่าง

ต่อเน่ือง 

5) ต้องกำหนดแนวทางในการจัดการ เพื ่อให้

ค ุณภาพชีวิตของมนุษย์ดีขึ ้น โดยพิจารณาถึงความ

เหมาะสม ในแต่ละสถานที่ และแต่ละสถานการณ์ (เมธา 

สินทรัพย์เจริญ, 2557) 

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืน 

แนวคิดการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมา

เพื่อปรับเปลี่ยนกระบวนการพัฒนาของโลกจากเดิมเป็น

การพัฒนาที่มุ่งความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจทุนนิยม 

ส่งเสริมการบริโภคอย่างมหาศาล กระบวนการผลิตที่

เติบโตอย่างไร้ขีดจำกัดได้ส่งผลกระทบอย่ารุนแรงต่อ

ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ ด้าน

ปริมาณน้ันมีทรัพยากรจำนวนมากได้หมดไปอย่างไม่มีวัน

หวนกลับ  ในขณะที ่มลพิษก็เพิ ่มสูงขึ ้นอย่างน่าวิตก 

จนกระทั่งองค์การสหประชาชาติได้ตั ้งหน่วยงาน คือ 

คณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยสิ ่งแวดล้อมกับการพัฒนา 

( UN Commission on Environment and 

Development) ได้ให้คำจำกัดความของการพัฒนาที่

ยั ่งยืน (Sustainable Development) ไว้ดังน้ี (สูนทอน  

เหลื่อมมะไลสี, 2549) 

Sustainable development is the 

development that meets the present needs 

without compromising the ability of future 

generations to meet their own needs.  ซ ึ ่ งแปลว่า 

การพัฒนาที่ยั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองความต้องการ

ของคนปัจจุบัน  โดยไม่ทำให้ประชาชนรุ่นต่อไปในอนาคต
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ต้องประนีประนอมลดความสามารถของเขาในการที่จะ

สนองความต้องการของเขาเอง 

นอกจากนี้ ปรีชา  เปี่ยมพงษ์สานส์ (2538) ได้ให้

หลักการของการพัฒนาท่ีย่ังยืนไว้ว่า  

(1) เป็นกิจกรรมที ่กระทบกระเทือนต่อระบบ

นิเวศวิทยาน้อยที่สุดโดยมีการวางแผนระยะยาวเพ่ือ

ควบคุมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ 

(2) อนุรักษ์ทรัพยากรด้านวัตถุ และพลังงานมาก

ที่สุดโดยอาจจะชะลอการพัฒนาให้อยู่ให้อยู่ในขอบเขต

พอสมควร 

(3) สงวนทรัพยากรกำเนิดของการผลิตมิให้ขาด

แคลน 

(4) ได้รับการสนับสนุนในหลักการดังกล่าวจาก

มหาชนโดยให้คนท้องถิ่นมีอำนาจควบคุม เพื่อประโยชน์

ในการวางแผนจัดการอุตสาหกรรมและการดูแลรักษา

ผลประโยชน์จากท้องถ่ิน 

 แนวค ิ ดการอน ุ ร ั กษ ์ ส ิ ่ งแวดล ้ อม ทา ง 

พระพุทธศาสนา 

พระพุทธศาสนากับป่าไม้เป็นการนำวิธีทางศาสนา

โดยอาศัยหลักธรรมคำสอนเรื่องความรู้จักบุญคุณกตัญญู

กตเวที และการเสียสละเพ่ือส่วนรวมโดยรู้จักประมาณใน

การบริโภค เป็นต้น มาเป็นหลักพัฒนาจิตใจให้เกิดความ

สำนึกในความรักในธรรมชาติ การสร้างอุทยานเป็นที่พัก

เพื ่อแสดงธรรมของพระพุทธเจ ้าและสาวกทั ้งหลาย 

นอกจากน้ัน อุทยานก็ดี ราชอุทยานก็ดี สวนป่าของบุคคล

ต่างๆ ที ่มีปรากฏในพระไตรปิฎกว่าได้กลายเป็นอาราม

บ้าง วิหารบ้าง มหาวิหารบ้าง ก็ด้วยจิตสำนึกเรื่องบุญบาป

หรือคุณธรรมของท่านผู้เป็นเจ้าของอุทยานเหล่านั ้นได้

กระทำเป็นตัวอย่าง และได้กลายเป็นธรรมเนียมการสร้าง

วัดป่าในพระพุทธศาสนามาตราบเท่าทุกวันน้ี 

 

หลักธรรมในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

มรรคมีองค์ 8 นี้ยังสอดคล้องกับหลักของไตรสิกขา และ

หลักอริยสัจสี่ กล่าวคือ   

ส ัมมาวาจา ส ัมมาก ัมม ันตะ  ส ัมมาอาช ีวะ  

สงเคราะห์เข้าใน  อธิศีลสิกขา   

ส ัมมาส ั งกั ปปะส ัมมาวายามะ  ส ั มมาส ติ  

สงเคราะห์เข้าใน  อธิจิตตสิกขา   

สัมมาทิฏฐิ  สงเคราะห์เข้าใน อธิปัญญาสิกขา  

ในอริยสัจ 4 ประกอบด้วย 

1. ทุกข์  คือ สภาวะบีบคั้น  สภาวะที่ทนไม่ได้ ใน

ที่นี ้หมายเอาตัวปัญหาของธรรมชาติและสิ ่งแวดล้อมที่

มนุษย์เผชิญอยู่ 

2. สมุทัย สาเหตุของทุกข์ หรือสาเหตุที่ทำให้เกิด

ปัญหาอันเกิดจากมนุษย์ที ่ใช้ทรัพยากร 3. นิโรธ  การ

สิ้นสุดของปัญหา เมื่อมนุษย์เป็นผู้ก่อ มนุษย์ต้องเป็นผู้แก้ 

ปัญหาของธรรมชาติมนุษย์มีความรู้ความสามารถทางด้าน

เทคโนโลยี นำเอาวิทยาศาสตร์มามาใช้เพื ่อสนองความ

ต้องการของตนอย่างไม่มีที่สิ้นสุดทำให้ทรัพยากรร่อยหรอ

และหมดสิ้นไป และสิ่งแวดล้อมน้ัน ไม่สามารถที่จะจัดการ

หรือแก้ไขโดยลำพังตนเองได้ แต่ต้องให้ความร่วมมือกัน

ทุกฝ่าย ปลูกจิตสำนึกร่วมกันในทุกระดับ 

4. มรรค หนทางแห่งความดับทุกข์  หมายถึง

แนวทางในการแก้ไขปัญหา คือ มรรคมีองค์ 8 ดังกล่าว

แล้วข้างต้น 

หากมนุษย์ใช้หลักธรรมในทางพระพุทธศาสนามา

เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ การดำเนินชีวิต ใช้และอยู่กับ

ธรรมชาต ิร ่ วมก ันก ็จะทำให ้ป ัญหาธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดล้อมลดลงไป ทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สุขภาพ

อนามัยก็จะสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ 

 

  

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
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บุญส่ง  ปัทมพงศ์พร (2550)  ได้ทำการศึกษา 

เรื่อง “การพัฒนากลยุทธ์การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำลำธารของ

บ้านห้วยปลาหลด” ผลการศึกษาสภาพการอนุรักษ์ป่าต้น

น้ำลำธารของบ้านห้วยปลาหลด พบว่า  

1) ชาวบ้านมีการทำกิจกรรมด้านการอนุรักษ์ป่า

ต้นน้ำลำธารอย่างต่อเนื่อง ดูแลรักษาและอนุรักษ์ป่าต้น

น้ำลำธารกว่า 1,000 ไร่ โดยกำหนดพ้ืนที่เพ่ือการอนุรักษ์

และการใช้ประโยชน์ไว้เป็นเขต ได้แก่ พ้ืนที่อยู่อาศัย เป็น

ที่ต้ังหมู่บ้าน และพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์         

2) ชาวบ้านมีการนำไม้ยืนต้นปลูกเสริมป่าต้นน้ำ

เช่น วันแม่แห่งชาติ เพื่อฟื้นฟูระบบนิเวศน์ให้มีศักยภาพ

ในการฟื้นตัวเองได้ตามธรรมชาติ โดยมีการจัดการในรูป

ของวนเกษตร   

3) ชาวบ้านและหน่วยจัดการต้นน้ำดอยมูเซอ ได้

ดำเนินการก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธารไว้เป็นจำนวนมาก 

เพ่ือชะลอการไหลของน้ำ และเพ่ิมความชุ่มชื้นในพ้ืนที่ป่า 

ตามลำห้วยสาขาต่างๆ ในพื ้นที ่ป ่าต้นน้ำลำธารของ

หมู่บ้านหลายแห่ง ทำให้ผืนป่าชุ่มชื้นข้ึน   

4) การดำเนินการจัดแนวป้องกันไฟป่า โดยกลุ่ม

อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ อาสาสมัครพิทักษ์สิ่งแวดล้อม

ของหมู่บ้านจะเป็นแกนนำในการดำเนินการ จัดทำแนว

ป้องกันไฟป่าที่จะเข้ามาสู่แปลงปลูกป่าที่ชุมชนได้ดูแล

รักษา 

 

พงษ์ศักดิ์ คชประเสริฐ (2548) ได้ทำการศึกษา 

เรื่อง “ภูมิปัญญาท้องถ่ินในการฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ

อิง : กรณีศ ึกษาตำบลนาเกลือ อำเภอเมือง จังหวัด

พะเยา” ผลการศึกษาพบว่า ชาวบ้านในตำบลแม่นาเรือมี

ส่วนร่วมในการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยใช้รูปแบบ

พิธีกรรมตามจารีต ประเพณี ที่สืบทอดต่อกันมาจนเกิด

ประสบการณ์ในการเรียนรู้ที่เรียกว่า “ภูมิปัญญาท้องถ่ิน” 

ทั้งในลักษณะนามธรรม คือ การให้คุณค่าและความสำคัญ

ของป่ารวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างคนและป่า การพึ่งพา

อาศัยซึ่งกันและกัน  ในลักษณะรูปธรรม คือ การประยุกต์

รูปแบบพิธีกรรม เช่น การเลี้ยงผีขุนน้ำ การเลี้ยงผีฝาย 

และการบวชป่า เพื่อฟื้นฟูแลละอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ โดยที่

จารีตและกฎเกณฑ์ดั้งเดิมที่ไม่เป็นลายลักษณ์อักษรของ

ชุมชนได้ปรับเปลี่ยนมาเป็นกฎระเบียบในการจัดการป่า

ต้นน้ำและป่าชุมชนที่เป็นทางการของชุมชน 

ส่วนปัญหาและอุปสรรคที ่พบในการฟื้นฟูและ

อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ คือ ประชาชนมีความเชื่อและมีส่วนร่วม

ในการปฏิบัติตามจารีตประเพณี พิธีกรรมดั ้งเดิมของ

ชุมชนลดลงเพราะมีการเปิดรับประเพณีและความเชื่อจาก

สังคมภายนอก มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้มาก

ขึ้น ตลอดจนมีการปรับเปลี่ยนวิถีชีวิตให้เป็นชุมชนเมือง

มากข้ึน 

 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยนี ้เป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) มุ่งศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลจาก

คัมภีร ์พระไตรปิฎก อรรถกถา และวรรณกรรมพุทธ

ศาสนาในยุคปัจจุบัน (Documentary Research) ทั้งใน

ส่วนที่เป็นแนวคิด ทฤษฎี และวิธีการอนุรักษ์ป่าไม้แนว

พุทธ โดยสัมภาษณ์เชิงลึกอย่างเป็นทางการและไม่เป็น

ทางการ และการสังเกตแบบมีส่วนร่วมจากการเข้าร่วม

พิธีกรรมที ่เกี ่ยวข้องกับอนุรักษ์ป่า  ซึ ่งผ ู ้ว ิจัยได้แบ่ง

ขอบเขตการวิจัย ดังต่อไปน้ี 

1. ด้านเนื ้อหาในครั ้งนี ้ประกอบด้วยการศึกษา

เก่ียวกับประวัติชุมชน/สภาพป่า/ประชากร/อาชีพ/องค์กร

ชุมชน/วัฒนธรรมประเพณีชุมชนวัดสบลืน อำเภอวังเหนือ 

จังหวัดลำปาง การอนุรักษ์ป่าต้นตามวิถีพุทธในประเด็น 

ข้ันตอน วิธีการและผลการดำเนินการ 

2. ด้านเอกสารและประชากร ได้แก่ เอกสารตำรา

ต่างๆ ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการว ิจ ัย ในประเด ็นเก ี ่ยวกับ
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ความหมายและความสำคัญของการจัดการทรัพยากรน้ำ 

หลักธรรมที่เกี ่ยวข้อง และบทบาทของพระสงฆ์ในการ

จัดการทรัพยากรน้ำ โดยจะศึกษาข้อมูลจากคัมภ ีร์

พระไตรป ิฎก ภาษาไทย ฉบับมหาจ ุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย พ.ศ. 2539 อรรถกถา และวรรณกรรมทาง

พระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบัน ตลอดจนศึกษาความเชื่อ 

ประเพณีและพิธีกรรมที่ เกี่ยวข้องกับอนุรักษ์ป่าไม้จาก

เอกสารทางวิชาการและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  

3 . ด ้านประชากร การศ ึกษาคร ั ้ งน ี ้ จะเป็น

การศึกษา ที่จะใช้ในการศึกษาค้นคว้า ได้แก่ เจ้าอาวาสวัด

สบลืน  ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหาร

ท้องถิ ่น ครูในพื้นที ่ กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนและ

ประชาชนที่อยู่รอบๆ วัดรวมจำนวน 15 คน 

 

4.ผลการวิจัย  

บริบทชุมชนบ้านสบลืน ตำบลร่องเคาะ อำเภอ

วังเหนือ จังหวัดลำปาง   

บริบทของบ้านสบลืน จากเดิมที่เคยเป็นหมู่บ้าน

ในชนบทที่ประกอบด้วยประชากรที่อพยพเข้ามาตั้งถ่ิน

ฐาน โดยการบุกรุกพ้ืนที่ป่าเพ่ือทำนา ทำไร่และปลูกไม้ผล 

อันส่งผลให้พื ้นที ่ป่าธรรมชาติเสื ่อมสภาพ ดิน น้ำ ขาด

ความสมบูรณ์ จนกระทั่งพระมหาบุญมี ฐิตธมฺโม เจ้า

อาวาสวัดสบลืนได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำ

โครงการอนุรักษ์ป่าชุมชนบ้านสบลืน นำเอาหลักอนุรักษ์

ดิน น้ำ และป่าตามแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 มาบูรณาการกับกับภูมิปัญญา

ชาวบ้านในท้องถ่ินมาบริหารจัดการ จนกระทั่งปัจจุบันป่า

ที่เคยเสื่อมโทรมได้ฟ้ืนคืนสภาพกลับมาเป็นแหล่งสนองใน

ด้านปัจจัยสี่อันจำเป็นพ้ืนฐานของชุมชนดังเช่นในอดีต 

การบริหารจัดการป่าชุมชน ในหมู่บ้านสบลืนมี

การใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ ในส่วนของการ

จัดการเรื่องป่าไม้ ซึ่งระบบของการจัดการชาวบ้านได้แยก

ป่าไม้แบ่งออกเป็น 2 แบบ คือ ป่าชุมชน และป่าใช้สอย 

โดยป่าชุมชนนั้นในการบริหารจัดการมีคณะกรรมการ

บริหารป่าชุมชนขึ้น ซึ่งคณะกรรมการป่าชุมชน จะเป็น

ตัวแทนของแต่ละหมวด โดยแต่ละหมวดจะส่งตัวแทนเข้า

ไปเป็นคณะกรรมการป่าชุมชน ตัวแทนหมวดละ 3 คน มี

หน้าที ่ในการสอดส่องดูแลความสงบเรียบร้อยของป่า

อนุรักษ์ป้องกันรักษาป่าชุมชนตลอดจนมีการแบ่งเวรยาม

ผลักเปลี่ยนกันเฝ้าระวังไฟป่า รวมถึงป้องกันผู้บุกรุกจาก

คนนอกพื้นที่ และคนในหมู่บ้านจะดูแลป่าชุมชนตัวแทน

ในการดูแลป่า หมวดละ 2 คน ต่อเดือน ผลัดเปลี ่ยน

หมุนเวียนกันโดยตลอด 

ป่าชุมชนแบ่งออกเป็น 3 โซน คือ โซน A จัดเป็น

ป่าชุมชน โซน B  จัดเป็นป่าเสื่อมโทรม โซน C จัดเป็นป่า

สงวน โดยการบริหารจัดการจะแบ่งการจัดการออกเป็น 5 

หมวด ซึ่งแต่ละหมวดจะมีพื้นที่หรืออาณาเขตในการดูแล

ที่แน่ชัดปักป้ายในการดูแลและรักษาเขตพื้นที่ของแต่ละ

หมวดแน่นอน  

สิ่งที่เป็นเครื ่องมือที ่เข้ามาช่วยในการจัดการป่า

ชุมชนอย่างได้ผลคือ เป็นการพ่ึงพิงเก่ียวกับความเชื่อเรื่อง

พระพุทธศาสนา ผี และหอเจ้ากู่คำดวงทิพย์ อันแสดงผ่าน

เรื่องการจัดการเกี่ยวกับป่าชุมชน เช่น จากปรากฏการณ์

เร ิ ่มแรกจากการที ่ทำให ้ประชาชนบ้านสบลืน เห็น

ความสำค ัญและสนใจท ี ่ จะอน ุร ักษ ์ป ่ าช ุมชน คือ 

เกิดปรากฎการณ์ไฟไหม้ป่าข้ึน อันนำความเดือดร้อนมาสู่

หมู่บ้าน คือขาดแหล่งอาหาร ขาดแหล่งน้ำ ซึ่งชาวบ้าน ยัง

มีชีวิตที่ยังต้องพ่ึงพิงกับป่าจึงได้รับความเดือดร้อนอย่างย่ิง

จากเหตุการณ์ที ่เก ิดขึ ้นในครั ้งนี ้ชาวบ้านจึงเล ็งเห็น

ความสำคัญของป่าและจุดเริ่มต้นของการที่จะปลุกกระแส

การอนุรักษ์ขึ้นโดยการอนุรักษ์ป่าเริ่มแรกนั้นจะมีความ

เชื่อทางพระพุทธศาสนาเข้ามามีบทบาทอย่างมากต่อการ

จัดการป่า อันแสดงออกผ่าน เช่น พิธีกรรมบวชป่า เป็น

ต้น และการทำประชาสังคมในชุมชนเรื ่องของการใช้
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ประโยชน์จากป่า สิ่งเหล่านี้ทำให้มองเห็นได้อย่างชัดเจน

ว่าชาวบ้านสามารถจัดการกับองค์ความรู้และภูมิปัญญาที่

มีอยู่ในชุมชนได้เป็นอย่างดี อันแสดงออกให้เห็นผ่านการ

อนุรักษ์ของชุมชนได้อย่างดี 

การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน ตำบลร่องเคาะ 

อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ท่านพระครูสถาพรปริยัติ 

(พระมหาบุญมี ฐิติธมฺโม) เจ้าอาวาสวัดสบลืน ประธาน

มูลนิธิวัดสบลืน ร่วมกับผู้นำชุมชนและชาวบ้านสบลืนได้

ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าว จึงได้จัดทำโครงการอนุรักษ์ป่า

ชุมชนบ้านสบลืนบริเวณดอยพระบาทขึ้นโดยได้นำเอา

หลักการอนุรักษ์ดิน น้ำและป่าตามแนวพระราชดำริของ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ มาบูรณาการกับภูมิ

ปัญญาท้องถิ่นเป็นแนวทางการบริหารจัดการ จนกระทั่ง

ปัจจุบันป่าที ่เคยเสื่อมโทรมได้ฟื ้นคืนสภาพกลับมาเป็น

แหล่งสนองในด้านปัจจัยสี ่อันเป็นสิ่งจำเป็นพื ้นฐานของ

ชุมชนดังเช่นในอดีต จากความสำเร็จดังกล่าวส่งผลให้บ้าน

สบลืนเป็นแหล่งศึกษา ค้นคว้า และวิจัย ของนักวิชาการ 

การจัดก ิจกรรมของน ักเร ียน น ิส ิต น ักศ ึกษาจาก

สถาบันการศึกษาต่างๆ ตลอดจนการศึกษาดูงานด้านการ

อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ต้นน้ำของสถานศึกษาทั้งจาก

ส่วนกลาง และในภาคเหนือมาโดยตลอด ท่านคิดอยู่เสมอ

ว่า “วัดคือบ้าน งานคือชีวิต ศิษย์คือลูกหลาน ชาวบ้านคือ

ญาติพ่ีน้อง” เมื่อขาวบ้านได้รับความเดือดร้อนจากปัญหา

ความแห้งแล้ง ท่านจึงเฝ้าศึกษาหาสาเหตุและพบว่า เกิด

จากมนุษย์เราพากันตัดต้นไม่ทำลายป่ากันมากจนทำให้

ธรรมชาติเปลี่ยนแปลงไป เมื่อทราบเช่นนี้จึงใช้บทเทศน์

ผสมผสานชี้ให้ชาวบ้านได้รู้และเข้าใจถึงประโยชน์ของป่า

ไม้เรื ่อยมาท่านคิดว่าจำเป็นจะต้องสร้างความเข้าใจที่

ถูกต้องแก่ชาวบ้าน ด้วยการเทศนาสั ่งสอนหลักธรรมะ

ผสมผสานกับการอนุรักษ์ป่าไม้ ชี ้ให้ชาวบ้านเห็นเป็น

รูปธรรม ถึงสาเหตุของธรรมชาติที่วิปริตแปรปรวนด้วย

สไลด์ภาพถ่าย พาชาวบ้านข้ึนไปดูการตัดไม้ทำลายป่าของ

นายทุน ไปดูต้นลำธารที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ไปศึกษา

ดูงานในท้องที่ต่างๆ ทำให้ขาวบ้านเข้าใจและเกิดจิตสำนึก

ในการอนุรักษ์ป่าไม้ในชุมชน 

การปฏิบัติต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ก็คือแนวคิด 2 ประการ คือ แนวคิดพิชิตธรรมชาติ เป็น

นายเหนือธรรมชาติ และแนวคิดเอื้ออาทรต่อธรรมชาติ 

โดยถือว่ามนุษย์เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติจะต้องดำเนิน

ชีวิตให้เอื้ออาทรสอดคล้องเป็นอันเดียวกันกับธรรมชาติ 

เมื่อธรรมชาติถูกทำลาย มนุษย์ในฐานะเป็นส่วนหนึ่งของ

ธรรมชาติย่อมได้ร ับผลกระทบทั ้งในทางส่วนตัวและ

โครงสร ้างไม ่ต ้องสงส ัยด ังน ั ้น การพัฒนาที ่ย ั ่ ง ยืน 

(Sustainable Development) ต้องมองสิ ่งต่างๆ อย่าง

เป็นองค์รวม (Holistic View) คือต้องให้มนุษย์ ธรรมชาติ

และสังคมเป็นไปอย่างประสานสัมพันธ์ต่อกัน ไม่ใช่แยก

พัฒนาออกเป็นส่วน ๆ ข้อนี ้เป็นนัยชี ้ให้เห็นว่า พระครู

สถาพรปร ิย ัต ิ  ยอมร ับสรรพส ิ ่งและสรรพช ีว ิตเป็น

ศ ูนย ์ กลาง (All Beings Centred) ไม ่ ใช ่ มน ุษย ์ เป็น

ศูนย์กลาง (Human Beings Centred) ดังที่เข้าใจกันแต่

เดิมอีกแล้วซึ ่งทำให้สรรพสิ่งและสรรพชีวิตอื ่นๆ ขาด

คุณค่าในตัวเอง ถ้ามองอย่างเป็นองค์รวมให้ความสำคัญ

แก่สรรพส ิ ่งและสรรพชีว ิตอย ่างเสมอภาคกัน เป็น

องคาพยพของกันและกัน ย่อมทำให้สรรพสิ่งและสรรพ

ชีวิตประสบกับภาวะที่เป็นสุขตามสถานะของตน 

“บวชป่า” ห่มสีเหลืองให้ผืนป่า ห่มศรัทธาในใจ

คน พุทธประเพณีเพื ่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำบ้านสบลืน 

พระครูสถาพรปริยัติ  ได้มีการประยุกต์พิธีกรรมทาง

ศาสนาบางอย่างขึ้นเพื่อการอนุรักษ์การดูแลป้องกันและ

การบำรุงฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม้ ดังน้ี 

1) พิธีบวชต้นไม้ พิธีดังกล่าวมาจากการอุปสมบท 

โดยพระครูสถาพรปริยัติจะนำจีวรมาพันรอบต้นไม้ในแต่

ละต ้นท ี ่ม ีการบวช เพ ื ่อม ิ ให ้ชาวบ ้านเข ้าทำลาย 

วัตถุประสงค์ของการทำพิธีดังกล่าว เพื่อให้ป่าต้นน้ำลำ
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ธารรอดพ้นจากการถูกตัดฟัน ถือเป็นกุศโลบายยับย้ังการ

ลักลอบตัดไม้ บริเวณป่าต้นน้ำ และเพ่ือความเป็นสิริมงคล

กับต้นไม้ที ่ถ ูกบวช และต้นไม้บร ิเวณใกล้เค ียง  พิธี

กรรมการบวชป่าได้ถูกประยุกต์ โดยมีเป้าหมายเพื่อปลูก

จิตสำนึกของคนในชุมชน สะท้อนให้เห็นถึงความผูกพัน

และการเคารพซึ่งกันและกัน ระหว่างคนกับต้นไม้ พิธีการ

บวชป่าจะเริ่มตั ้งแต่การสำรวจต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่และ

เกรงว่าน่าจะถูกลักลอบตัดซึ ่งเชื ่อกันว่าเป็นพญาไม้ 

จากนั้นชักชวนชาวบ้านให้ร่วมมือกันจัดเตรียมเครื่องเซ่น

สังเวยเจ้าป่าเจ้าเขา เครื่องสังเวยจะประกอบด้วย ข้าว

เหนียวสุก 1 ปั้น กล้วยสุก 1 ลูก หมากคำ พลูใบ ผ้าเหลือง

ตามจำนวนต้นไม้ ด้ายสายสิญจน์ บาตรน้ำมนต์ และน้ำ

ขมิ้นส้มป่อย จากนั้นก็สร้างศาลเพียงตาสำหรับอัญเชิญ

รุกขเทวดามาคอยปกปักรักษาต้นไม้ แล้วทำพิธีไหว้พระ

แม่ธรณี ใช้หมากพลูตามธรรมเนียมทางเหนือ สำหรับการ

บวชต้นไม้ จะมีผ้าเหลือง (สุดแล้วแต่ว่าจะบวชต้นไม้กี่ต้น) 

ด้ายสายสิญจน์ บาตรน้ำมนต์และส้มป่อยจากน้ันโยงดา้ย

สายสิญจน์ไปตามต้นไม้ในบริเวณป่า แล้วโยงมายังสถานที่

ทำพิธี ซึ่งจะมีพระพุทธรูปตั้งเป็นประธานมีพระสงฆ์และ

อาจารย์ (หมอเวทมนตร์) ทำพิธีเชิญเทวดาอารักษ์ ผีป่า ผี

เขา (ผีป๊กกะโล้ง) ทำพิธีเซ่นสังเวยเทพารักษ์ เจ้าป่าเจ้าเขา 

ให้รับรู้และให้มาอยู่ในป่าไม้ ดูแลต้นไม้ หากมีผู้ใดมาตัดไม้ 

ทำลายป่า ขอให้ผู้นั้นมีอันเป็นไปต่างๆ ซึ่งเป็นเรื่องของ

หมอเวทมนตร์ที่จะนำมากล่าวเมื่อเสร็จพิธีเซ่นสังเวยแล้ว 

ก็เป็นพิธีสงฆ์ เร ิ ่มจากไหว้พระรัตนตรัย สมาทานศีล

อาราธนาพระปริตรพระสงฆ์เจิมต้นไม้ เสร็จแล้วพระสงฆ์ 

จะห่มผ้าเหลืองให้ต้นไม้ พระสงฆ์เจริญชัยมงคลคาถา 

จากนั้นประพรมน้ำพระพุทธมนต์ตามต้นไม้ที่บวชไว้ เป็น

เสร็จพิธี ประโยชน์ที่เกิดจากการบวชป่า มีดังน้ี 

1. เป ็นการร ักษาพันธ ุ ์ ไม ้ให ้แก ่ชาวบ ้าน 

เรียกว่า พญาไม้  

2. เป็นการรักษาแหล่งผลิตปัจจัย 4 ของ

ชุมชน ได้แก่ อาหาร ยารักษาโรค เครื่องนุ่งห่ม ท่ีอยู่อาศัย 

3. เป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีแก่คนในชุมชนให้

สนใจสิ่งแวดล้อมที่อยู่รอบชุมชน เช่นการสำรวจป่าไม้และ

แหล่งน้ำในชุมชน ทำให้คนในชุมชนทราบถึงความสำคัญ

ของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่มีต่อคุณภาพ

ชีวิตของตน 

4. เป็นการสืบสานแนวคิดในการอนุรักษ์ป่าไม้

ให้กับคนรุ่นใหม่ในการที่จะรักษาป่าต้นน้ำให้คงอยู ่และ

รู้จักใช้ประโยชน์จากป่าอย่างคุ้มค่า 

5. สร ้างความเชื ่อมั ่นในเรื ่องสิ ่งศักดิ ์สิทธ์ิ 

เพราะชาวบ้านเกิดความเกรงกลัวไม่กล้าเข้าไปตัดต้นไม้ที่

ผ่านพิธีการบวชแล้ว เพราะถือว่าต้นไม้เหล่าน้ันเป็นสมบัติ

ของวัด และเป็นต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ หากผู้ใดทำลายหรือมีไว้

ครอบครองย่อมไม่เป็นมงคลแก่ตัวเองและครอบครัว  

การบวชป่าจึงเป็นการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ เพราะป่า

ไม้เป็นแหล่งกำเนิดต้นน้ำ การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ต้องอิง

อาศัยการจัดการป่าไม้ให้มีความอุดมสมบูรณ์ด้วย ด้วย

เหตุนี้ พิธีบวชป่าจึงตอบเป้าหมายของการอนุรักษ์ป่าต้น

น้ำตามหลักพระพุทธศาสนา ครบทั้ง ข้อที่ 1) เพื่อแก้ไข

ปัญหาการทำลายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำและปัญหาการอนุรักษ์

ป่าต้นน้ำ 2) เพ่ือสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 3) 

เพื่อป้องกันปัญหาการทำลายอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และ 4) 

เพื ่อรักษาความสมบูรณ์ของอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้คงอยู่

ต่อไป 

2) พิธีทอดผ้าป่าต้นไม้/พันธ์ุไม้ พิธีดังกล่าวมาจาก

พิธีทอดผ้าป่า โดยชาวบ้านจะนำต้นไม้มารวมกันไว้ที่ วัด 

พระครูสถาพรปริยัติจะทำพิธีทอดผ่าป่าแล้วนำประชาชน

ไปปลูกต้นไม้ร่วมกันในบริเวณวัดและที่สาธารณประโยชน์ 

3) พิธีการทำบุญด้วยการปลูกต้นไม้ พิธีดังกล่าว

มาจากพิธีทำบุญต่างๆ เนื่องจากการปลูกต้นไม้มากจะได้

ร่มเงาในการพักผ่อนหย่อนใจ พระครูสถาพรปริยัติจึง
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ชักชวนให้ชาวบ้านมาร่วมกันทำบุญดังกล่าว เพื่อจะได้มี

ต้นไม้ภายในวัดมากข้ึน วัดจะได้เป็นสถานที่ร่มรื่น 

4) พิธีสะเดาะเคราะห์ด้วยการปลูกต้นไม้ พิธี

ดังกล่าวมาจากพิธีสะเดาะเคราะห์ ชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อชีวิต

ตกต่ำ ต้องมีการสะเดาะเคราะห์ พระครูสถาพรปริยัติจึง

โน้มน้าวให้ชาวบ้านเอาต้นไม้มาปลูก จึงได้ทั้งการสะเดาะ

เคราะห์ของตนเอง และเป็นการเพ่ิมต้นไม้ให้ชุมชนด้วย 

การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน ตำบลร่อง
เคาะ อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

จากการที ่ผ ู ้ว ิจ ัยได้ เก ็บรวบรวมข้อมูลจาก
เอกสารที่เกี่ยวข้อง และจากการสัมภาษณ์เชิงลึกทั้งอยา่ง
เป็นทางการและไม่เป็นทางการ และการสังเกตแบบมีส่วน
ร่วมจากการเข้าร่วมพิธีกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ำของวัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง พบว่า 
หลักการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน อำเภอวังเหนือ 
จังหวัดลำปาง อาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ที่ทำให้
เกิดกระบวนการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเป็นเครือข่าย โดยยึด
หลักคำสอนทางพระพุทธศาสนามาเป็นแนวทางสำคัญใน
การการอนุรักษ์ทำให้ผลต่อชุมชน โดยใช้วิธีการ 4 รูปแบบ 
ซึ่งประกอบด้วย 1) การใช้หลักพุทธธรรม 2) การใช้ภูมิ
ปัญญา 3) การใช้อำนาจรัฐ และ 4) กระบวนการชุมชน 
มาหลอมรวมเป็นรูปแบบวิธีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 

รูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของกลุ่มอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ำของวัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปางเป็น
รูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแบบบูรณาการร่วมกัน โดยใช้
หลักพุทธธรรมที ่เก ี ่ยวข ้องก ับการอนุร ักษ ์ป่าต ้นน้ำ 
ประกอบด้วย สัจจะ ความกตัญญูกตเวที ความเมตตาและ
กรุณา หลักสังคหวัตถุ 4 ความสามัคคีและความสันโดษ 
และพระสงฆ์นำหลักพุทธธรรมเหล่านี้มาเทศนาสั่งสอน
ชาวบ้านมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และ
ประกอบพิธีกรรม เช่น การบวชป่า สืบชะตาแม่น้ำ พิธี
แสดงธรรมเทศนาเรื่องปลาช่อนเพื่อเป็นกุศโลบายในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และแม่น้ำลำธาร มีการอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ำโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยประเพณีการเลี้ยงผี
เหมือง ผีฝาย และอื่นๆ ร่วมกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดย
ใช้อำนาจรัฐผ่านกฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการ

อนุร ักษ์ป่าต้นน้ำของกรมอนุร ักษ์ป่าต้นน้ำ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับการมีส่วนร่วมของชุมชน 

การอนุรักษ์ป่าโดยใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น มีการใช้
ภ ูม ิปัญญาในการอนุร ักษ์ป่าต ้นน้ำในชุมชนได้อย ่าง
เหมาะสม ระบบภูมิปัญญาท้องถิ่นได้สืบทอดกันมาอย่าง
ยาวนานหลายร้อยปี เช่น ความเชื่อเรื่องผีและสิ่งศักด์ิสิทธ์ิ 
เจ้าป่าเจ้าเขา เทวดาอารักษ์ผีขุนน้ำ ผีเหมืองฝาย เป็นต้น 
ความเชื่อเหล่าน้ีได้แสดงออกผ่านพิธีกรรมเป็นประจำทุกปี 
เช่น การเลี้ยงผีขุนน้ำ ผีเหมืองฝาย การสืบชะตาแม่น้ำ 
การบวชป่า เป็นต้น ซึ่งผลที่ได้จากการประกอบพิธีกรรม
เหล่าน้ี ช่วยลดปัญหาการตัดไม้ทำลายป่า แหล่งน้ำมีความ
อุดมสมบูรณ์มากข้ึนอย่างเป็นรูปธรรม ภูมิปัญญาในการใช้
ประโยชน์จากพืชพรรณในป่าชุมชน ป่าชุมชนบ้านสบลืนมี
พืชพรรณที่หลากหลาย พรรณไม้ในป่าชุมชนบ้านสบลืนที่
ชาวบ้านรู้จักและนำมาใช้ประโยชน์มากมายหลายชนิด 
และมีความสำคัญต่อชาวบ้านสบลืนในด้านต่างๆ เช่น เป็น
แหล่งให้เกิดความมั่นคงทางอาหาร แหล่งรายได้ทาง
เศรษฐกิจ แหล่งสมุนไพร 

การอนุรักษ์ป่าโดยใช้อำนาจรัฐ การใช้กฎหมาย
ควบคุมพฤติกรรม ในที่นี้หมายถึง การใช้กฎหมายในการ
ดูแลและควบคุมการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำให้เกิดความยุติธรรม 
และไม่เกิดผลกระทบต่อผู ้คนและสิ ่งแวดล้อม การใช้
กฎหมายเพ่ือควบคุมพฤติกรรม ประกอบด้วย กฎหมายว่า
ด้วยบทลงโทษผู้ที ่กระทำให้แหล่งน้ำเน่าเสีย กฎหมาย
ลงโทษผู้ที่ขโมยตัดต้นไม้ และกฎหมายลงโทษให้เข้มงวด
มากข้ึนกว่าเดิม โดยมีมาตรการทั้งจำและปรับ  

อย่างไรก็ตาม จากการลงในพื้นที ่ตัวอย่างพบว่า 
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยใช้อำนาจรัฐแม้ว่าจะให้ชุมชนเข้า
มามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ก็ยังคงปัญหาการ
อนุร ักษ์ป่าต้นน้ำอยู ่ เช ่น ปัญหาความขัดแย้งในการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำระหว่างหน่วยงานของรัฐและชุมชน ซึ่งมี
สาเหตุมาจากความต้องการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำท่ีแตกต่างกัน 
และใช้วิธีในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำที ่ต่างกัน เนื่องมาจาก
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของรัฐไม่ตรงกับความต้องการของ
ชุมชน เพื่อให้การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำมีประสิทธิภาพและไม่
สร้างผลกระทบต่อชุมชน การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยใช้



583 
 

 

อำนาจรัฐต้องให้ชุมชนมีส่วนร่วมทุกขั ้นตอนตั้งแต่ข้ัน
วางแผนและดำเนินงาน 

การอน ุร ักษ ์ป ่ าใช ้กระบวนการช ุมชน การ
ดำเนินงานแบบเครือข่าย เป็นการประสานความร่วมมือ
ของคนในชุมชน กับหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกชุมชน 
ในการอนุร ักษ์ป่าต้นน้ำร ่วมกัน ทั ้งหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชนและพระสงฆ์ 
เป็นต้น การดำเนินงานแบบเครือข่ายมีความสำคัญคือ 
การอน ุร ักษ ์ป ่ าต ้นน ้ำจำเป ็นต ้องอาศ ัยการเช ื ่อม
ประสานงานกันระหว่างบุคคลหรือหน่วยงาน หากไม่มีการ
ประสานงานก ับหน ่วยงานอ ื ่น เป ้าหมายของการ
ดำเนินงานแบบเครือข่าย คือ ผลสำเร็จในการอนุรักษป์่า
ต้นน้ำ โดยมีความร่วมมือและมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
ของแต่ละหน่วยงาน  ส่วนหลักการดำเนินงานแบบ
เครือข่าย คือ มีการพัฒนาเครือข่ายในการอนุรักษ์ป่าต้น
น้ำให้เข้มแข็งและประสานความร่วมมือไปยังกลุ่มต่างๆ 
ให้กว้างขวางมากขึ้น เพื่อให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วนร่วมใน
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และวิธีการดำเนินงานแบบเครือข่าย
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน อำเภอวังเหนือ 
จังหวัดลำปางเป็นรูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำแบบบูรณา
การร่วมกันโดยใช้หลักพุทธธรรมที ่เก ี ่ยวข้องกับการ
อนุรักษ์ป่าต้นน้ำ ประกอบด้วย สัจจะ ความกตัญญูกตเวที 
ความเมตตาและกรุณา หลักสังคหวัตถุ ๔ ความสามัคคี
และความสันโดษ และพระสงฆ์นำหลักพุทธธรรมเหล่าน้ี
มาเทศนาสั่งสอนชาวบ้านมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์อนุรักษ์
ป่าต้นน้ำ และประกอบพิธีกรรม เช่น การบวชป่า สืบ
ชะตาแม่น้ำ เพ่ือเป็นกุศโลบายในการอนุรักษ์ทรัพยากรป่า
ไม้และแม่น้ำลำธาร มีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยใช้ภ ูมิ
ปัญญาท้องถิ ่นโดยประเพณีการเลี ้ยงผีเหมือง ผีฝาย 
สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ เกษร ิน ส ุขต ัว   (2545) 
ศึกษาวิจัยเรื่อง “การจัดการทรัพยากรน้ำเซิงบูรพาการ
แนวพุทธ: กรณีศ ึกษากลุ ่มอนุร ักษ์ล ุ ่มน้ำปิง จ ังหวัด
เชียงใหม่” ผลการศึกษาพบว่า การจัดการทรัพยากรน้ำ
ตามหลักพระพุทธศาสนา เป็นการจัดการทรัพยากรน้ำให้

คุ้มค่าและ ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และต้องอิงอาศัยการ
จัดการทรัพยากรป่าไม้ท่ีเป็นเหตุปัจจัยให้เกิดทรัพยากรน้ำ
ด้วย ส ่วนความสำค ัญ ของทร ัพยากรน้ำ ได ้แก ่ มี
ความสัมพันธ์ในแง่พึ่งพาอาศัยกับทรัพยากรชนิดอื่น เช่น 
ป่าไม้ ในลักษณะปฏิจจสมุปบาทคือ สิ่งที่อาศัยกันเกิดข้ึน 
ภาวะชองสิ่งที่ไม่เป็นอิสระชองตนต้องอาศัยกันและกันจึง
เกิดข้ึนได้ เพราะสิ่งน้ีมีสิ่งน้ีจึงมีการจัดการ ทรัพยากรน้ำมี
ความสำคัญต่อการดำรงชีวิตให้มีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่าง
เพียงพอ มีความสำคัญในแง่การจัดการเพื่อเกษตรกรรม 
และเป็นสถานที่รื่นรมย์ พักผ่อนหย่อนใจ และแสดงออก
โดยผ่านหลักพุทธธรรม พระวินัย คาสนพิธี และบทบาท
ชองพระสงฆ์ นอกจากน้ีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัดสบลืน
ยังร ่วมกับการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำโดยใช้อำนาจรัฐผ่าน
กฎหมายและระเบียบปฏิบัติในการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของ
กรมอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินร่วมกับ
การมีส่วนร่วมของชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับการอนุรักษป์่า
ต้นน้ำของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้พระภิกษุสามเณร
ยังเป็นแกนนำและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับชาวบ้าน เป็นผู้
อบรมสั่งสอนให้พุทธศาสนิกชนประพฤติดี ประพฤติชอบ
ท ั ้ งกาย วาจาใจ และย ังทำหน ้าท ี ่ ในการอน ุร ักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

สรุปผลการศึกษาการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของวัด
สบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง ใช้วิธีการ 4 รูปแบบ 
ซึ่งประกอบด้วย  

1. การใช้หลักพุทธธรรม  
2. การใช้ภูมิปัญญา  
3. การใช้อำนาจรัฐ  
4. กระบวนการชุมชน  
นำหลักการดังกล่าวมาหลอมรวมเป็นรูปแบบ

วิธีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ หลักการเพื่อใช้ในการอนุรักษ์ป่า
ต้นน้ำของวัดสบลืน อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง คือ 
การอนุรักษ์ป่าต้นน้ำเป็นการอยู่ร่วมกันอย่างพึ่งพาอาศัย
กันทั้งอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ และป่าไม้ มีการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำ
อย่างเป็นมิตร และมีจิตสำนึกต่ออนุรักษ์ป่าต้นน้ำ  

ข้อเสนอแนะรูปแบบการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำของ
ผ ู ้ว ิจ ัยเพ ื ่อให ้ได ้แนวทางการอนุร ักษ ์ป ่าต ้นน้ำท ี ่มี
ประสิทธิภาพ ผู้ศึกษาวิจัยขอเสนอรูปแบบการอนุรักษ์ป่า
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ต้นน้ำวิถีพุทธ เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรมในจิตใจ เพ่ือการใช้
กฎหมายควบคุมพฤติกรรม เพื ่อการดำเนินงานแบบ
เครือข่าย เพื่อการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น และร่วมกัน
ใช้หลักพุทธธรรม เพื่อการอนุรักษ์ป่าต้นน้ำอย่างสมบรูณ์
และย่ังยืนตลอดไป ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย การอนุรักษ์
ป่าต้นน้ำควรร่วมมือกันทุกภาคส่วนทั้งบ้าน วัด โรงเรียน
และควรเริ่มปลูกฝังจิตสำนึกในการอนุรักษ์น้ำตั้งแต่เด็ก
และเยาวชนเพ่ืออันเป็นการจัดการที่ต้นเหตุ 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบพระค ุณท ่านเจ ้าอาวาสว ัดสบลืน 
ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้รู้ กำนันผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถ่ิน ครู
ในพื้นที่ กรรมการเครือข่ายป่าชุมชนและประชาชนที่อยู่
รอบๆ วัด  
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บทคัดย่อ 

บทความวิชาการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย 2) เพื่อให้
สังคมเข้าใจการดำเนินชีวิตและทัศนคติของคนพิการที่มีต่อตนเองและสังคม วิธีการศึกษา เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพผสมผสาน
กับปริมาณ พบว่า สังคมส่วนใหญ่ไม่เข้าใจพ้ืนฐานเก่ียวกับคนพิการในประเทศไทย ตลอดจนสาเหตุและประเภทของคนพิการที่
ถูกต้องจึงทำให้สังคมมีมุมมองและทัศนคติที่มีต่อคนพิการในเชิงลบที่มองคนพิการเป็นภาระหรือปัญหาของสังคม นอกจากน้ีใน
ด้านการดำเนินชีวิตและทัศนคติของคนพิการต่อตนเอง พบว่า คนพิการมีความน้อยเนื้อต่ำใจ มองว่าตนเองเป็นบุคคลที่เป็น
ภาระกับสังคมและครอบครัวที่ต้องให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ในด้านมุมมองและทัศนคติที่มีต่อสังคม คนพิการมองว่า สังคม
มองคนพิการเป็นคนอื่น ไม่ใช่พวกเขา ถูกปิดกั้นในการจ้างงาน เพราะสังคมมองคนพิการว่าเป็นคนที่น่าสงสาร ไม่เหมาะที่จะ
ให้ทำงาน เพราะอาจจะกลายเป็นบาปกรรมต่อผู้ให้ทำงาน  สรุป บทความวิชางานนี้ เพ่ือให้คนทั่วไปได้เข้าใจสถานการณ์
ปัจจุบันของคนพิการซึ่งแนวโน้มมีจำนวนเพ่ิมข้ึนเรื่อยๆ เป็นเรื่องใกล้ตัวที่คนทั่วไปหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องอยู่ร่วมกัน เพ่ือให้
สังคมเข้าใจวิถีการดำเนินชีวิตของคนพิการและเปลี่ยนมุมมองและควรปฏิบัติต่อคนพิการอย่างเหมาะสมและเท่าเทียมกัน 
 
คำสำคัญ: คนพิการ, การดำเนินชีวิต, ทัศนคติต่อตนเองและสังคม  
 

Abstract 
The purpose of this academic article is 1) to create a fundamental understanding of disabled 

people in Thailand, and 2) to enable society to understand the lifestyle and attitude of the disabled people 
towards themselves and society. This research was conducted by the mixed research methods- qualitative 
and quantitative. It found that discovered that almost of Thais lacked of a fundamental understanding 
people who are disabilities. In addition, there were also lack of the understanding about causes and types 
of disabilities people. This resulted in society had a perception and attitudes towards disabled people. The 
society perceive disabled people were burden and problems of society. A part from these, acknowledging 
themselves were the society and family’s burden. In terms of perception and attitudes towards society, 
disabled people view that society was separated disabled people from normal people and barred them 
from the employment. They thought that disabled people are poor and unfit to work due to the sympathy. 
Conclusion: this paper focuses on providing the general public a more proper understanding of the current 
situation of people with disabilities. It is an imminent matter that people with disabilities need to live 
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together so that society can understand the lifestyle of people with disabilities. Society should have new 
perception and practice towards disabled people as equal and appropriate. 
 
Keywords: Disabilities, Lifestyle, Attitude towards oneself and society 
 
1. บทนำ  

การพัฒนาประเทศทั้งทางเศรษฐกิจและสังคมที่
จะนำไปสู่ความมั่นคงและความเจริญก้าวหน้า ส่วนหน่ึง
ข้ึนอยู่กับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศให้มีชีวิต
ความเป็นอยู่ที ่ดีอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ซึ่งเป็นปัจจัย
หลักที่มีบทบาทโดยตรงต่อการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 
ดังนั ้นหากประเทศใดมีทรัพยากรมนุษย์ที ่พร้อมด้วย
ศักยภาพทั้งทางร่างกาย จิตใจ สติปัญญา ถือว่าประเทศ
น้ันเป็นประเทศที่พัฒนาและประสบผลสำเร็จ  แต่ในความ
เป็นจริงไม่ว่าประเทศจะเจริญและพัฒนาก้าวหน้า ก็ยังมี
ประชากรจำนวนหนึ่งในสังคม ที ่มีความพิการ  มีความ
บกพร่องทางร่างกาย พฤติกรรมและจิตใจรวมอยู่ด้วย 
ประเทศไทยก็เช่นกัน ยังมีคนพิการอีกมากยมาย ทุกเพศ 
ทุกวัย กระจายไปตามภาคต่างๆ รวมปะปนอยู่ในสังคม 
ซึ่งคนพิการเหล่านั้นเป็นผู้ที่ครอบครัว ชุมชน สังคม หรือ
ภาครัฐจะต้องดูและให้ความช่วยเหลือ 

สำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคน
พิการแห่งชาติ (พก.)ได้จดทะเบียนคนพิการ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 

2537 ตามพระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการ 
พ.ศ. 2534 และปัจจุบัน ได้มีการเปลี่ยนแปลงจากการจด
ทะเบียนคนพิการ เป็นการออกบัตรประจำตัวคนพิการ
ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนา
คุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และมีการแก้ไขเพ่ิมเติม
ในปี พ.ศ. 2556 ซึ่งมีระบุในทั้งน้ีคนพิการมีบัตรประจำตัว
คนพิการแล้วจำนวน 2,027,500 ราย (ณ 31 ธันวาคม 
2562) คนพิการ เพศชาย จำนวน 1,058,405 (ร้อยละ 
52.20) และเพศหญิง  จำนวน  969,095 คน  (ร ้อยละ 
47.80)  และจากสถิติข้อมูลคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคน
พิการจำแนกตามเพศและภูมิภาคตั ้งแต่วันที่ วันที่ 31 
ธันวาคม 2562  ทั้งประเทศรวมทั้งหมด 2,027,500 คน 
และยังมีคนพิการที่ยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนอีกส่วนหนึ่ง จาก
สถิติการขึ ้นทะเบียนคนพิการ จะเห็นว่าคนพิการใน
สังคมไทยคิดเป็นร้อยละ 3.05 ของประชากรทั้งประเทศ 
ซึ่งมีมากพอที่จะเป็นผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจ หาก
ภาครัฐและหน่วยงาน           

            
 
ตารางที่ 1 แสดงสถานการณ์คนพิการในประเทศไทย แหล่งอ้างอิงจากสำนักส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ
แห่งชาติ ข้อมูล ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563 
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ตามประเภทความพิการ โดยพระราชบัญญัติ
ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 มีจำนวนคนพิการ
แยกตามประเภทความพิการได้คือ ความพิการทางการ
เคลื่อนไหวหรือทางร่างกาย มากที่สุด จำนวน 942,658 
คน  ร ้อยละ  49.18 คนพ ิการทางการ ได ้ย ินหร ือสื่อ
ความหมาย จำนวน 352,503 คน (ร้อยละ 18.39) คน
พิการทางการเห็น จำนวน 195,646 คน (ร้อยละ 10.21) 
คนพิการทางจิตใจหรือพฤติกรรม จำนวน 134,915 คน 
(ร้อยละ 7.46) คนพิการทางสติปัญญา จำนวน 130,754 
คน (ร้อยละ 6.82) คนพิการทางออทิสติก จำนวน 11,331 
คน (ร้อยละ 0.59) คนพิการทางการเรียนรู้ จำนวน 9,300 
คน (ร้อยละ 0.49) (เพศชาย จำนวน 6,510 คน และเพศ
หญิง จำนวน 2,790 คน) และพิการมากกว่า 1 ประเภท
ความพิการ จำนวน 122,341 คน (ร้อยละ 6.38) และ
ข้อมูลรอการยืนยัน จำนวน 9,258 คน (ร้อยละ 0.48) 
(ศร ัญญา ทิพย ์อ ้าย , 2562) ซ ึ ่งส ัดส่วนคนพิการตาม
ประเภทของความพิการไม่เปลี ่ยนแปลงจากข้อมูลในปี 
2550 

คนพิการด้านการเคลื่อนไหว หรือร่างกาย คือ
บุคคลที่ม ีความบกพร่องทางกายจากจากการสุญเสีย
อวัยวะ มีทั้งจากความพิการแต่กำเนิดหรือความพิการที่
เก ิดข ึ ้นมาภายหล ัง และมีสาเหตุส ่วนใหญ่เก ิดจาก 
อ ุบ ั ติ เหต ุจราจร ซ ึ ่ ง เป ็นอ ุบ ั ติ เหต ุแบบเฉ ียบพลัน 
ก่อให้เกิดคการสูญเสียอวัยวะส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย
ในทันทีทันใด เป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดการสูญเสียแขน ขา 
จากแรงกระแทกอย่างรุนแรง ทำให้โครงสร้างของกระดูก
แตกหักจนไม่สามารถรักษาได้ สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิด
อุบัติเหตุจราจรส่วนใหญ่เกิดมาจากความประมาทเลินเล่อ 
คนพิการเสพของมึนเมา หรือหากเป็นวัยรุ ่นจะเกิดจาก
ความคึกคะนอง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในวัยเรียน ถึงแม้พ่อ
แม่ญาติพี่น้องจะให้คำแนะนำ สั่งสอน ตักเตือนก็ไม่ใส่ใจ
และเชื ่อฟัง จึงเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ต้องสูญเสียขา 
และยังพบว่า นอกจากตัวเองจะเป็นผู้ก่อเหตุเองแล้ว ยัง
อาจเกิดจากบุคคลอื่นที่เป็นต้นเหตุของการเกิดอุบัติเหตุ
จนทำให้คนดีต้องกลายเป็นคนพิการไปตลอดชีวิตอย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้  ทิพาภรณ์ เยสุวรรณ์,ปรีชา อุปโยคิน, เทอด

ชัย ชีวะเกตุ (2555หน้า 72) คนพิการไทย:กระบวนการตีตรา
และการปรับตัว  อย่างไรก็ตามคนพิการเหล่านี้เคยมีอวัยวะ
ครบ มาเกิดความพิการขึ ้นภายหลัง ซึ ่งเป็นการสุญเสียที่
ย่ิงใหญ่ คนพิการบางรายไม่สามารถยอมรับความพิการที่เกิด
ขึ้นกับตนเองได้ หลายรายเกิดการซึมเศร้า ท้อแท้ ถึงขั้นทำ
ร้ายตนเองคิดฆ่าตัวตาย ญาติพี ่น้องต้องคอยช่วยเหลือ
ผลัดเปลี่ยนกันดูแล กว่าพวกเค้าเหล่านั้นจะปรับตัวยอมรับ
ความพิการของตนเองมาได้ต้องใช้เวลาโดยมีบุคคลใน
ครอบครัว มีส่วนสำคัญในการดูแลเยียวยา  

นอกจากน้ี  วิถีการดำเนินชีวิตของคนพิการย่อม
แตกต่างไปจากคนปกติทั่วไป โดยเฉพาะคนพิการที่เกิดความ
พิการข้ึนมาในภายหลัง พวกเขาเคยเป็นผู้ที่มีอวัยวะครบถ้วน
สมบุรณ์ เคยทำกิจกรรมต่างๆได้อย่างคล่องแคล่ว เมื่อต้อง
กลายมาเป็นคนพิการ จึงทำให้จิตใจท้อแท้ หดหู่ สิ้นหวัง ไม่
อยากพบปะใคร นอกจากน้ีคนพิการยังมีทัศนคติมุมมองต่อ 
ตนเองและสังคมเป็นลบ เนื่องจากไม่ได้รับการยอมรับอย่าง 
เต็มที่จากผู้อื่น (Goffman, E.1963) มีคนพิการเพียงส่วน
น้อยเท่านั้นที่ได้รับการยอมรับจากสังคมว่า คนพิการเป็น
ผู้ที่ยังมีความสามารถ และพวกเขาสามารถดำเนินชีวิตได้
เช่นเดียวกับคนปกติทั่วไปได้ อย่างไรก็ตามการยอมรับจาก
สังคมต่อคนพิการอยู่บนความสัมพันธ์ของอำนาจที่ไม่เท่ากัน 
จึงไม่ได้รับความเท่าเทียม เพราะภาพลักษณ์ที่สังคมมีต่อคน
พิการเป็นภาพลักษณ์มิติเดียว ซึ่งให้ความหมายและค่าในเชิง
ลบ ส่งผลให้มีทัศนคติและมายคติเชิงลบต่อคนพิการ จน
เบียดขับให้เป็นคนชายขอบและกลายเป็นกลุ่มคนที่ไร้พื้นที่
ในสังคม เพราะปราศจาคการพยายามทำความเข้าใจคน
พิการ (จิตติมา เจือไทย, 2551)จึงทำให้พวกเขาเหล่านี้เกิด
ผลกระทบทั้งทางด้านจิตใจและร่างกายอย่างรุนแรง  

บทความนี้ผู ้ เขียนต้องการนำเสนอเรื ่อง คน
พิการ การดำเนินชีวิต ทัศนคติที ่มีต่อตนเองและสังคม 
เพื่อสร้างความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการในประเทศ
ไทย และ เพื ่อต้องการให้สังคมได้มีความรู้ความเข้าใจ 
และมีมุมมองตลอดจนทัศคติต่อคนพิการที่ถูกต้อง ซึ่งใน
ปัจจุบันคนในสังคมบางส่วนมีความเข้าใจไม่ถูกต้อง
เกี่ยวกับคนพิการ เช่น ความหมาย สาเหตุและประเภท
ของคนพิการ โดยส่วนมากคนทั่วไปจะตีความหมายของ
คนพิการจากประสบการณ์และการตีความหมายผ่าน
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กระบวนการทางสังคม ซึ่งบางครั้งอาจเป็นมุมมองเชิงบวก
ที่มีนัยสื่อมุมมองแง่ลบต่อคนพิการ เช่น คนพิการ เป็นผู้ที่
ม ีความสามารถ แต่มีความบกพร่องหรือไม่สามารถ
ช่วยเหลือตนเองได้ (ณัฐนันท คําภา, วิไลศักด์ิ กิ่งคํา และ
วิภาวรรณ อยู ่เย็น, 2558:125-148) อันจะส่งผลต่อการ
สร้างทัศนคติติอคนพิการในเชิงลบ เพราะสิ่งที่สังคมเข้าใจ
นั้นเกิดจากภาพที่เห็นและสิ่งที่ได้รับรู้ต่อๆ กันมาจากคน
อื่นในสังคม กลายเป็นอัตลักษณ์ของคนพิการที ่สังคม
เข้าใจ ดังนั้นหากต้องการวางพ้ืนฐานการสร้างความเท่า
เทียมในสังคมให้กับคนพิการ ผู้เขียนหวังว่าบทความนี้จะ
ช่วยให้สังคมเกิดความรู้ความเข้าใจและทัศนคติเชิงบวก 
สังคมไม่ละเลยแต่ให้ความสนใจดูแลส่งเสริมคนพิการ เพ่ือ
ลดความเครียดทั้งจากการสูญเสียอวัยวะและเพื่อให้คน
พิการสามารถดเนินชีวิตปกติและใช้ศักยภาพในตัวเอง
อย่างเต็มที ่ 
 
2. แนวคิดทฤษฏีที่เก่ียวข้อง 

2.1 การดำเนินชีวิตของคนพิการ 
 การดำเนินชีวิตของคนพิการย่อมแตกต่างจาก
บุคคลปกติทั่วไป โดยเฉพาะคนพิการที่ไม่ได้พิการมาแต่
กำเนิด เคยมีการทำงาน มีการติดต่อสื ่อสารไปมาหาสู่
ระหว่างครอบครัวและเพื ่อน ตลอดจนการทำกิจกรรม
ต่างๆ ในสังคมได้อย่างปกติ แล้วมาวันหนึ่งเกิดเหตุกับ
ตนเองจะด้วยอุบัติเหตุหรือโรคประจำตัว จนทำให้ต้อง
สูญเสียอวัยวะ การดำเนินชีวิตของคนพิการย่อมเปลี่ยนไป
จากเดิม นอกจากนี้ความรู ้สึกหดหู่ ท้อแท้ สิ ้นหวัง ไม่
อยากพบประผู้คน จนกลายเป็นคนที่ต้องหลบเหลี่ยงจาก
การพบปะผู้คน ขบวนการและขั้นตอนนี้คนพิการกลุ่มน้ี
จะต้องได้รับการดูแลจากครอบครัวชุมชนและสังคม ส่วน
คนพิการที่มีความพิการตมาตั้งแต่เกิด พบว่าการดำเนิน
ชีวิตของคนพิการกลุ่มน้ีเป็นปกติ ไม่ต้องมีการปรับตัวใดๆ 
เคยดำเนินชีวิตอย่างไรก็ดำเนินไปเช่นเดิม (ขนิษฐา เทวิ
นทรภักติ 2539) 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับทัศนคติ 
ความหมายของทัศนคติ (Attitude) ทัศนคติ

ของบุคคลเป็นความรู้สึกทางใจที่มีต่อสิ่งใด  ๆ  ของบุคคล
ซึ่งมีอิทธิพลอย่างยิ่งต่อพฤติกรรมของบุคคลและมีผลต่อ

กลุ่มทางสังคม เก่ียวข้องในการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ทุก
ด้านในส ังคมของมนุษย ์ท ุกสังคม  เก ี ่ยวก ับทัศนคติ  
(attitude) มีนักวิชาการหลายท่านให้ความหมายไว้คล้าย 
ๆกัน ซึ่งผู ้ศ ึกษาได้ค้นคว้า รวบรวมและขอนำมาสรุป 
อ้างอิงดังน้ี 
 พงศ์สัณห์ ศรีสมทรัพย์ และ ปิยะนุช เงินคล้าย, 
2550, หน้า 75) ได้สรุปความหมาย และอธิบายเกี่ยวกับ 
ทัศนคติว่า ทัศนคติ หมายถึง ความรู้สึกทางใจของแต่ละ 
บุคคล ซึ่งเป็นผลมาจากการเรียนรู้ ประสบการณ์ ความ
นึกคิด และความเชื่อของแต่ละบุคคล ความรู้สึกทางใจ
ของแต่ละบุคคลในเรื่องราวใด  ๆ  จะมีระดับที่แตกต่างกัน
ออกไปตั้งแต่ระดับที่เป็นความชอบหรือไม่ชอบ ระดับที่
เป็นประสบการณ์ที่ได้รับการไตร่ตรองจนถึงระดับที่เป็น
การนำไปปฏิบัติ ทัศนคติของบุคคลจึงเป็นตัวกระตุ้นให้
บ ุคคลเก ิดความค ิดและพฤติกรรมไปในแนวทางใด
แนวทางหน่ึง 

ทัศนคติเป็นสภาวะที่มีก่อนการแสดงออกมา
เป็นพฤติกรรม นั่นคือ ทัศนคติเป็นสิ่งที่ช่วยเตรียมบุคคล
ให้รู้จักการสังเกต และตัดสินใจอย่างเหมาะสมเก่ียวกับสิ่ง
ที ่บุคคลได้ยิน ได้ฟัง แล้วนามาคิดพิจารณา และแสดง
ออกมาเป็นการกระทำ (Allport, 1995:22)  

2.3 ทัศนคติของคนพิการที่มีต่อตนเอง 
บุคคลที่เคยมีอวัยวะครบทุกอย่างและคุ้นเคยกับ

ความสะดวกในการเคลื ่อนไหวไปมา เมื ่อเวลาหนึ่งต้อง
กลายเป็นคนพิการย่อมมีผลกระทบอย่างรุนแรงทั ้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ จึงต้องใช้เวลาในการที่จะยอมรับความ
พิการที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็น
ช่วงที่มีภาวะเครียด เจ็บปวด โศกเศร้า หรือเป็นจุดรวม
สูงสุดของผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังน้ัน
เมื่อคนพิการใช้เวลาในช่วงน้ีมากเท่าใด ก็หมายถึงว่า เวลา
แห่งความทุกข์ทรมานจะอยู่กับคนพิการยาวนานมาก
เท่านั้น อย่างไรก็ตามการยอมรับเข้าสู่การเป็นคนพิการ 
อมแตกต่างกันตามลักษณะของภาวะเงื่อนไขที่นำไปสู่การ
เป็นคนพิการ อีกท้ังสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแต่ละ
บุคคล รวมถึงระยะเวลาของความเจ็บป่วย การดูแลจาก
บุคคลในครอบครัว ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสิทธิ ์สวัสดิการ
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สังคมขั้นพื้นฐานและการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทาง
สังคม 

การศึกษาทัศนคติจากการเป็นคนพิการในครั้งน้ี
มีวัตถุประสงค์เพื ่อให้ทราบถึงผลกกระทบทั้งทางด้าน
ร่างกาย จิตใจ และด้านอื่น ๆ ได้แก่ความรู้สึกต่อภาวะ
ความพิการ ความรู้สึกครั้งแรกต่อการสูญเสียอวัยวะ แนว
ทางการผ่อนคลายหลังสูญเสียอวัยวะ บุคคลผู้ดูแลหลัง
สูญเสีย และบุคคลที่เป็นที่พึ่งทางจิตใจของคนพิการ โดย
ใช้แบบสอบถามเพื่อทราบจำนวนและความถี่ถึงประเด็น
ดังกล่าวว่าส่งผลกระทบต่อคนพิการและการยอมรับและ
ปรับตัวอย่างไรบ้าง โดยสรุปได้ว่า คนพิการโดยส่วนใหญ่มี
ความรู้สึกเป็นเวรกรรมและเป็นรู้สึกว่าเป็นโชคชะตาลิขิต 
และความรู ้สึกเสียใจต่อความประมาทของตนเอง หมด
หวังท้อแท้และหมดกำลังใจ  

2.4 ทัศนคติของคนพิการที่มีต่อสังคม 
 พบว่าคนพิการ มองว่าสังคมมองคนพิการเป็น 
“คนอื่น” ไม่ใช่พวกเขา ทำให้คนพิการรู้สึกกลายเป็นคน
ชายขอบและไม่ได้รับความสนใจจากสังคม เหมือนเขาถูก
เอาเปรียบหรือถูกกระทำอย่างไม่เป็นธรรม โอกาสในการ
เข้าถึงทรัพยากรก็เป็นเร ื ่องไม่แน่นอน ความเจ็บป่วย 
ความพิการเป็นความกลัวของมนุษย์ที ่หนีไม่พ้น ดังน้ัน
นอกจากต้องยอมรับความไม่แน่นอนตรงนี้แล้ว คนพิการ
ต้องอยู่ในทุกๆส่วนย่อยของสังคมด้วย ในกระบวนการก่อ
ร่างสร้างกฏหมายได้คำนึงถึงความหลากหลายตรงนี ้แค่
ไหน มีคนพิการในกระบวนการร่างกฎหมายเป็นพลังหรือ
เป็นคอมมิซซาร์ (Commissar) (Aeusrivongse, 2007) 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย  

บทความวิชาการนี้ มาจากงานวิจัยเชิงคุณภาพ 
ผสมผสานกับปริมาณ และรวบรวมเรียบเรียงสังเคราะห์  
วิเคราะห์จากเอกสาร บทความวิชาการ โดยผู ้ให้ข้อมูล
เป็น คนพิการที่อาศัยอยู่ทุกภาค ประกอบด้วยภาคเหนือ
100 คน ภาคกลาง 91 คน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 110 
คน และภาคใต้ 99 คน โดยมีวิธีการเก็บข้อมูล ดังน้ี 
1.การวิจัยเชิงปริมาณ 

กลุ่มประชากรทำการตอบแบบสอบถามจำนวน 
400 คน โดยหัวข้อแบบสอบถามควบคุมประเด็นคือ 1. 

การดำเนินช ีว ิตและความรู ้ส ึกในฐานะคนพิการ 2. 
ทัศนคติต่อตนเองและสังคมของคนพิการ 
2.การวิจัยแบบเชิงคุณภาพ  

กลุ ่มประชากรที ่ให้ข้อมูลจำนวน 35 คน ซึ่ง
ผู้วิจัยเลือกมาจากคนพิการใน 4 ภาค ซึ่งอยู่ในกลุ่มผู้ตอบ
แบบสอบถามในเชิงปริมาณ โดยเลือกสัมภาษณ์ตาม
ประเด็นวิจัยที่เหมาะสม โดยเฉพาะประเด็นอ่อนไหวของ
คนพิการ  

การสัมภาษณ์แบบเชิงลึกเฉพาะประเด็นในรูปแบบ
การสัมภาษณ์แบบเผชิญหน้า ( face-to-face) โดยอิง
คำถามจากแบบสัมภาษณ์เป็นหลัก  

การสังเกตพฤติกรรม สังเกตปฏิกิร ิยาของผ ู ้ ถูก
สัมภาษณ์และบันทึกผล โดยเครื่องมือในการวิจัยได้แก่ 
แนวคำถามประกอบการสัมภาษณ์  
 
4. ผลการวิจัย 

ผลการศึกษาครั้งน้ี เพื่อให้ทราบ ถึงการดำเนิน
ชีวิตของคนพิการ ทัศนคติที่มีต่อตนเองและสังคม เพ่ือ
สร้างพื้นฐานเกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย เพื่อให้คน
ทั่วไปเข้าใจและปรับเปลี่ยนมุมมองและทัศนคติที่มีต่อคน
พิการ 

บทความวิจัย เรื ่อง คนพิการ การดำเนินชีวิต 
ทัศนคติที่มีต่อตนเองและสังคม ผู้เขียนได้ศึกษากลุ่มคน
พิการใน 4 ภาค ในแง่มุมของ คนพิการ การดำเนินชีวิต 
ทัศนคติที่มีต่อตนเองและสังคม พบว่า 
การดำเนินชีวิตของคนพิการ  

คนพิการส่วนใหญ่ ได้รับความเห็นใจจากชมุชน
และสังคม เนื่องจากทัศนคติของสังคมที่มีต่อคนพิการคือ
เป็นบุคคลที่น่าสงสาร น่าเวทนา อยากช่วยเหลือแบ่งปัน
น้ำใจ แต่คนพิการนั ้นกลับมองความรู ้สึกเหล่านั ้นด้วย
ทัศนคติเชิงลบ เนื ่องจากรู้สึกว่าตนเองเป็นปมด้อย เป็น
ภาระต่อสังคม ร่างกายไม่สมประกอบ ก่อให้เกิดความอับ
อาย และน้อยเน้ือต่ำใจ ทำให้คนพิการมีพฤติกรรมไม่กล้า
เผชิญหน้ากับคนหมู ่มาก พยายามปลีกตัวไม่พบปะ
สังสรรค์ผู้คน แต่เมื่อเวลาผ่านไประยะหนึ่งเมื่อคนพิการ
สามารถปรับตัวและทำใจยอมรับสภาพความพิการได้ ก็
จะค่อย ๆ พาตัวเองออกมารวมกลุ่มกับคนในชุมชนและ
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สังคม และสามารถแสดงความเป็นตัวเองออกมาได้อย่าง
เป็นธรรมชาติเมื่ออยู่ในกลุ่มคนพิการด้วยกัน ซึ่งส่งผลดีให้
คนพิการมีการติดต่อสื่อสารแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารและ
ช่วยเหลือกันในเรื่องการประกอบอาชีพสิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ 
เกิดขึ ้นจนทำให้คนพิการสามารถปรับตัว ยอมรับความ
แตกต่างที่เกิดขึ้นจนในที่สุดก็สามารถอยู่ในสังคมร่วมกับ
คนปกติได้ 

ทัศนคติต่อการเป็นคนพิการ 
เมื่อเกิดความพิการ จะส่งกระทบต่อคนพิการทันที 

คนพิการจะต้องเผชิญกับความเศร้าโศก เสียใจ เก็บตัว ไม่
อยากจะพบหน้าผู ้คนในสังคม ต้องใช้ระยะเวลาในการ
ยอมรับปรับตัว อาจจะต้องมีผู้ดูแล มีวิธีผ่อนคลาย และสิ่งที่
ย ึดเหนี ่ยวจิตใจ จนกว่าจะผ่านช่วงเวลาดังกล่าวมาได้ 
หลังจากนั้นต้อง การทราบถึงกระบวนการต่อไป คือการ
ยอมรับตนเองว่าเป็นคนพิการ ของแต่ละคนว่าจะมีการ
ยอมรับว่าตนเองเป็นคนพิการในรูปแบบใด เช่นการสร้าง
กำลังใจให้กับตนเอง ความรับผิดชอบต่อครอบครัว รับความ
ช่วยเหลือจากภาครัฐและเอกชนตามสิทธิข้ันพ้ืนฐาน และการ
มีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคมต่าง ๆ  
มุมมองคนพิการต่อสังคม  
 คนพิการยังไม่เกิดความไว้ใจต่อสังคม ต่อ
การมองความพิการของตนในเชิงบวกมากเท่าใด มักจะ
เข้าใจและน้อยเนื้อต่ำใจว่าสังคมสงสารและเวทนาตัวเอง 
ต้องเป็นบุคคลที่สร้างภาระให้สังคมและคนรอบข้างต้องให้
ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ดังนั้น คนพิการจึงมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับคนหมู่มาก เนื่องด้วยกลัวทั้ง
สายตาท่ีมองอย่างเวทนาสงสารและคำพูดล้อเลียน ยกเว้น
การอยู่ในกลุ่มคนพิการด้วยกันที่จะมีการแสดงความเป็น
ตัวตนอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่เกิดความรู้สึกที่แปลกแยก
และสามารถไว้วางใจเพ่ือนในกลุ่มได้ 

สุดท้ายอยากจะให้ทุกคนทราบว่า ผู้พิการก็เป็น
มนุษย์ธรรมดาคนหนึ่ง เพียงแค่มนุษย์คนนี ้ขาดความ
สมบูรณ์ของร่างกายไปบางส่วน เฉกเช่นเดียวกับมนุษย์
ทุกๆคน ผู้พิการต้องการสิทธิขั้นพื้นฐานที่คนทั่วๆ ไปควร
จะได้รับ ไม่ได้ต้องการสิทธิพิเศษ ไม่ได้ต้องการขอลดค่า
โดยสารถ้าระบบขนส ่งน ั ้นม ีส ิ ่งอำนวยความสะดวก
ครบถ้วน ไม่ต้องการเงินสงเคราะห์ แต่ต้องโอกาสให้ผู้

พิการทำงานอย่างทั่วถึง และสิ่งสำคัญคือทุกๆ สถานที่น้ัน
จะต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อที่จะเป็นจุดเชื่อมโยง
ให้คนพิการได้เข้าไปสู ่สังคม ได้มีการสร้างปฏิสัมพันธ์ 
การศึกษา อาชีพ การเข้าถึงข่าวสารสาระต่างๆ ได้ใช้ชีวิต
อย่างที่คนทุกคนควรจะเป็น 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลของการศึกษาในเรื่องน้ีทำให้เข้าใจพ้ืนฐาน
เกี่ยวกับคนพิการในประเทศไทย และเพื่อให้ทราบถงึการ
ดำเนินชีวิต ทัศนคติที่มีต่อตนเองและสังคม  

การดำเนินชีวิตของคนพิการ 
ความสัมพันธ์พ้ืนฐานในการดำรงชีวิตหลังพิการ

ของแต่ละบุคคล ย่อมขึ ้น อยู ่ก ับภูมิหลัง ครอบครัว 
สิ่งแวดล้อมรวมถึงสังคมและวัฒนธรรม ที่มีส่วนอย่างมาก
ต่อการดำเนินชีวิตของคนพิการ ซึ่งส่วนใหญ่การดำเนิน
ชีวิตของคนพิการเปลี่ยนแปลงในเชิงลบมากกว่าเชิงบวก
ดังน้ี 
 ด้านอาชีพ ซึ ่งเป็นปัจจัยที่สำคัญต่อการ
ดำเนินชีวิต เพราะการมีอาชีพแสดงถึงศักยภาพในตนที่มี
อยู ่ สามารถสร้างความความมั ่นคงให้แก่ตนเองและ
ครอบครัวและยังแสดงถึงสถานภาพทางสังคมของบุคคล
นั้น ๆ ด้วยเมื่อต้องกลายเป็นคนพิการ ไม่สามารถประกอบ
อาชีพ ได้เหมือนเดิม ส่งผลให้รายได้ที่เคยได้ประจำลดต่ำลง 
อันเนื ่องจาก สมรรถภาพทางกายลดประสิทธิภาพ ลง ไม่
สามารถเคลื่อนไหว เดินทางไปไหนมาไหนได้เหมือนเดิม 
คนพิการจึงต้องเปลี่ยนงาน เช่น เคยมีรายได้สูงจากการทำ
การเกษตรต้องกลับมาเป็นคนงานรับจ้าง รายวันที่ต้องหา
เช้ากินค่ำ เพราะสาเหตุมาจากความคนพิการ คนพิการที่
เป็นประชากรตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี ้ส่วนใหญ่เป็น
หลักในการหารายได้เลี้ยงครอบครัว มีระดับรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือนอยู่ในช่วงระหว่าง 2,001 – 5,000 บาท เมื่อต้อง
กลายเป็นคนพิการทำให้ครอบครัวขาดรายได้หลัก จึงทำ
ให้รายได้ต่อเดือนของครอบครัวลดลงอย่างมากซึ่งส่งผล
กระทบให้ครอบครัวของคนพิการเกิดความเดือดร้อน แม้
ภายหลังจากที ่คนพิการสามารถปรับตัวและกลับมา
ประกอบอาชีพได้แต่ก็ไม่ได้ส่งผลให้รายได้ต่อเดือนเพ่ิม
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มากขึ้นเท่าใด จากข้อมูลงานวิจัยพบว่าส่วนใหญ่ยังมี
รายได้อยู่ที่ระดับต่ำกว่า 2,000 บาท 

ในด้านบทบาทต่อครอบครัวเป็นปัจจัยที่มี
ส่วนเกี ่ยวข้องกับความอยู่รอดของคนพิการ และเป็น
ต ั วกำหนดบทบาทของบ ุคคลว ่ าม ี ศ ั กยภาพและ
ความสามารถเป็นผู้นำในการขับเคลื่อนสถาบันครอบครัว 
ให้สามารถสนองตอบกิจกรรมต่าง ๆ ในสังคมได้มากน้อย
เพียงใด ผลสรุปจากการวิจ ัยพบว่าความเป็นผู ้นำใน
ครอบครัวของคนพิการถูกลดบทบาทลงภายหลังจากคน
พิการ ทั้งนี้เนื่องจากส่วนใหญ่ก่อนคนพิการ มีบทบาทใน
การเป็นผู้นำหาเลี้ยงครอบครัวอย่างชัดเจน แต่ภายหลัง
คนพิการบทบาทต่อครอบครัวนั ้นเปลี ่ยนแปลงไป จาก
ผู้นำกลายเป็นผู้ตามหรือผู้อาศัยเพ่ิมสูงข้ึน 
 มุมมองที่มีต่อตนเอง 

บุคคลที่เคยมีอวัยวะครบทุกอย่างและคุ้นเคยกับ
ความสะดวกในการเคลื่อนไหวไปมา เมื่อเวลาหนึ่งต้อง
กลายเป็นคนพิการย่อมมีผลกระทบอย่างรุนแรงทั ้งด้าน
ร่างกายและจิตใจ จึงต้องใช้เวลาในการที่จะยอมรับความ
พิการที่เกิดขึ้นกับตนเอง ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวจะเป็น
ช่วงที่มีภาวะเครียด เจ็บปวด โศกเศร้า หรือเป็นจุดรวม
สูงสุดของผลกระทบทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ ดังน้ัน
เมื่อคนพิการใช้เวลาในช่วงน้ีมากเท่าใด ก็หมายถึงว่า เวลา
แห่งความทุกข์ทรมานจะอยู่กับคนพิการยาวนานมาก
เท่าน้ัน อีกท้ังสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของแต่ละบุคคล 
รวมถึงระยะเวลาของความเจ็บป่วย การดูแลจากบุคคลใน
ครอบครัว ความรับผิดชอบต่อครอบครัว ความช่วยเหลือ
จากภาครัฐและเอกชน รวมถึงสิทธิ ์สวัสดิการสังคมข้ัน
พื ้นฐานและการมีส่วนร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ทางสังคม
ตลอดจนมุมมองของสังคมที่มีต่อคนพิการ เป็นปัจจัยที่
สะท ้อนการแสดงออกของสังคมที ่ม ีต ่อบ ุคคลทั ้งใน
ทางบวกและทางลบ สามารถให้มีปฏิกิริยาตอบสนองต่อ
การยอมรับและการปรับตัวในสังคมนั้น ๆ ซึ่งมุมมองของ
สังคมที่มีต่อคนพิการส่วนใหญ่คือความรู้สึกสงสาร เห็นใจ
มากกว่าการรังเกียจเดียดฉันท์ ถึงแม้ว่าจะมีการล้อเลียน
บ้างแต่ก็เป็นการล้อเลียนโดยไม่มีเจตนามุ ่งร้าย แต่คน
พิการไม่สามารถยอมรับมุมมองเหล่าน้ีได้อย่างเต็มใจ  
  

 มุมมองคนพิการต่อสังคม  
 คนพิการยังไม่เกิดความไว้ใจต่อสังคม ต่อการ
มองความพิการของตนในเชิงบวกมากเท่าใด มักจะเขา้ใจ
และน้อยเนื้อต่ำใจว่าสังคมสงสารและเวทนาตัวเอง ต้อง
เป็นบุคคลที่สร้างภาระให้สังคมและคนรอบข้างต้องให้
ความช่วยเหลืออยู่เสมอ ดังนั้น คนพิการจึงมีพฤติกรรม
หลีกเลี่ยงที่จะเผชิญหน้ากับคนหมู่มาก เนื่องด้วยกลัวทั้ง
สายตาท่ีมองอย่างเวทนาสงสารและคำพูดล้อเลียน ยกเว้น
การอยู่ในกลุ่มคนพิการด้วยกันที่จะมีการแสดงความเป็น
ตัวตนอย่างเต็มที่เนื่องจากไม่เกิดความรู้สึกที่แปลกแยก
และสามารถไว้วางใจเพ่ือนในกลุ่มได้ 

จากปัจจัยพ้ืนฐานที่สำคัญน้ี แสดงให้เห็นถึงการ
เปลี่ยนแปลงเชิงลบ ที่ส่งผลกระทบต่อคนพิการที่ตอกย้ำ
ความเสียใจและความสูญเสียที่ไม่อาจเรียกคืนกลับมาได้ 
ส่งผลต่อการยอมรับการเป็นคนพิการของแต่ละบุคคลที่
แตกต่างกันตามลักษณะของภาวะเงื่อนไขที่เกิดขึ้น ทำให้
สภาพจิตใจของคนพิการได้รับความกระทบกระเทือน มี
ความรู้สึกเสียใจ ท้อแท้ สิ้นหวังในชีวิต เกิดความกลัว วิตก
กังวล ซึ่งก่อนคนพิการโดยส่วนใหญ่มีวิถีการดำเนินชีวิต
และมุมมองต่อสังคมที่ปกติ ไม่ได้คิดว่าตนเองแตกต่างหรือ
แปลกแยกไปจากบุคคลอื ่นในสังคมแต่อย ่างใด แต่
ภายหลังจากคนพิการทำให้มุมมองต่อสังคมนั้นเปลี่ยนไป 
มีผลต่อแบบแผนการยอมรับสภาพการเป็นคนพิการใน
ที่สุด 

นอกจากน้ี สภาพแวดล้อมของชุมชนหรือบคุคล
ในสังคม ต่างมีส่วนสำคัญในการสร้างกระบวนการการ
ตัดสินใจและการยอมรับการเป็นคนพิการด้วย เมื ่อคน
พิการอยู่ในสภาพสังคมที่มีการดูแลเป็นห่วงเอาใจใส่เป็น
อย่างดี ซ ึ ่งส ่วนใหญ่จะพบในสังคมชนบท ก็จะทำให้
ความรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกจากสังคมน้อย แต่ในทาง
กลับกันหากอยู่ในสภาพสังคมที่ขาดการช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน รวมไปถึงการดูถูก เหยียดหยาม โดยเฉพาะใน
สังคมเมืองที ่ม ีแต่ความวุ ่นวาย ก็จะส่งผลกระทบต่อ
ความรู้สึกว่าตนเองแปลกแยกจากสังคมเพ่ิมสูงข้ึน 

สรุปผลการวิจัยเป็นการนําเสนอข้อมูลพื้นฐาน
เกี ่ยวกับคนพิการเพ่ือ 1) รู ้จักกับความหมายกับสาเหตุ
และประเภทของคนพิการ และ 2)เข้าถึงกับสถิติเพื ่อได้
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ทราบสถานการณ์ปัจจุบันของคนพิการในประเทศไทยซึ่ง
มีแนวโน้มเพ่ิมข้ึนในทุกปีซึ่งสอดคล้องกับสาเหตุของความ
พิการที่บางครั้งมีแนวโน้มเป็นไปในทิศทางเดียวกับจํานวน
อุบัติเหตุที่เพิ่มขึ้นในปัจจุบัน และเพื่อมองเบื้องหลังของ
ผลกระทบจากทัศนคติจากคนในสังคมที่ส่งผลต่อคนพิการ
ในการใช้ชีวิตและการเข้าถึงสิทธิต่างๆ ที่พึงได้รับ  
 
6. กิตติกรรมประกาศ/คำขอบคุณ 
 บทความวิชาการน้ีผู้เขียนขอกล่าวขอบคุณผู้ที่มี
อุปการคุณที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ ในเรื่อง
คำแนะนำในการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ตำราท่ีเกี่ยวข้อง
กับบทความ ความช่วยเหลือจากน้ำใจ ความเมตตา 
ตลอดจนกำลังใจจนทำให้งานวิชาการเรื่องนี้สำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 
 ขอกราบขอบพระคุณผู ้บริหารบัณฑิตศึกษา
วิทยาเขตเชียงใหม่ คณาจารย์สาขาวิชาการพัฒนาสังคม 
และดร.พัลลภ หารุคำจา, ผศ.ดร.เยื ้ยง ปั ้นเหน่งเพ็ชร์ 
ตลอดจนเจ้าหน้าที ่ เพ ื ่อนร่วมงานทุกท่านในองค ์กร 
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บทคัดย่อ  
 การจัดการขยะพลาสติกในชุมชนที่มีประสิทธิภาพเป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยให้ขยะในชุมชนมีปริมาณลดลง เนื่องจากขยะ
พลาสติกเป็นขยะส่วนใหญ่ที่เกิดจากชุมชนและก่อให้เกิดปัญหาตามมาเนื่องจากขยะพลาสติกไม่สามารถย่อยสลายได้ หากมี
การนำขยะพลาสติกกลับมาใช้ใหม่หรือมีการแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์หรือเป็นพลังงานก็จะช่วยให้การจัดการขยะเกิดข้ึนอย่างเป็น
รูปธรรมและเกิดประโยชน์อย่างมาก ซึ่งปัจจัยหนึ่งที่จะผลักดันให้เกิดการจัดการขยะพลาสติกในชุมชนนั่นคือผู้นำในชุมชน 
ความพร้อมและความต้องการของคนในชุมชน การศึกษาในครั้งน้ีจึงมุ่งเน้นที่จะศึกษาความพร้อมและความต้องการของชุมชน
ต่อแนวทางการจัดการขยะพลาสติกในอนาคต โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นำชุมชนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ซึ่งผล
การศึกษาพบว่า พฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้านพบว่าด้านความพร้อมของชุมชนต่อการจัดการขยะมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ
มาก ส่วนระดับพฤติกรรมด้านอื่นๆ อยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ การคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน การมีส่วนร่วมของชุมชน
ต่อการจัดการขยะพลาสติก และความพึงพอใจต่อการจำหน่ายขยะพลาสติกในชุมชน ส่วนความต้องการการจัดการขยะ
พลาสติกชุมชนในอนาคตพบว่าผู้นำในชุมชนมีความต้องการเครื่องหลอมพลาสติกมากท่ีสุด รองลงมาคือเชื้อเพลิงขยะ  (RDF) 

 
คำสำคัญ: การจัดการขยะพลาสติก, ความพร้อมของชุมชน,  ความต้องการของชุมชน 

 
Abstract  

The efficiency of plastic waste management in the community is important to help reduce the 
amount of waste in the community because the majority of plastic waste is from the community and 
becomes a problem as plastic waste is not able to decompose. If there is the potential to recycle those 
plastic waste, reproduce, or turn it into energy, it can be an explicit and fruitful waste management solution. 
One factor that will drive the community waste management is the community leaders together with the 
readiness and the needs of people in the community. The aim of this study focuses on the readiness and 
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the needs of the community towards the future plastic waste management practices. A survey and 
interviews were used as the data collecting instruments. The population and samples were the community 
leaders in Phan district, Chiang Ri province. The study found that the waste management behavior of the 
administrative sub-district of Muang Phan Sub-district Administrative Organization was at a moderate level. 
Moreover, considering each aspect, it was found that the community readiness for waste management was 
at a high level of behavior. As for the other levels of behavior, they were at the middle level. These were 
household plastic waste separation, community participation in the management of plastic waste, and 
satisfaction of the distribution of plastic waste in the community. As for the needs of community plastic 
waste management in the future, it was found that the community leaders need plastic melting machine 
the most followed by the junk fuel (RDF). 
  
Keywords: Plastic waste management, Readiness of the Community, Needs of the Community  
 
1. บทนำ  

ปัญหาด้านมลพิษนับวันยิ่งทวีความรุนแรงมาก
ยิ ่งขึ ้น เนื ่องจากพิษของขยะมูลฝอยได้ส่งกลิ ่นรบกวน
กระจัดกระจายตามบริเวณต่างๆ ทั้งในตัวเมืองและชุมชน
จนเกิดผลกระทบตามมามากมาย ซึ ่งที ่ผ่านมารัฐบาลมี
นโยบายในการจัดการขยะมูลฝอยของประเทศโดยมีการ
จัดทำแผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของ
ประเทศระยะส ั ้น (พ.ศ . 2559 – 2560)  และจ ัดทำ
แผนปฏิบัติการ “ประเทศไทยไร ้ขยะ” ตามแนวทาง 
“ประชารัฐ”(ณัชชา บูรณสิงห์, 2562) โดยการจัดการขยะ
ได้ต ้องร ู ้จ ักขยะตั ้งแต ่ต้นทางซ ึ ่งการเก ิดขยะมีจาก
หลากหลายโดยเฉพาะจากบ้านพักอาศัย ได้แก่ เศษ
อาหาร เศษกระดาษ ใบไม้ใบหญ้า พลาสติกฯลฯ โดยขยะ
พลาสติกเป็นขยะที่ก่อให้เกิดปัญหาอย่างมาก เนื่องจาก
พลาสติกไม่อาจย่อยสลายได้ด้วยตัวเองเพราะเป็นสาร
สังเคราะห์ บางครั้งมีการเผาพลาสติกเพื่อหวังทำลายแต่
กลับยิ่งก่อให้เกิดสารพิษในชั้นบรรยากาศ ลามไปยังแหล่ง
น้ำ ดิน ตลอดจนอาหารการกิน ทำให้ผู ้คนจำนวนมาก 
ได้รับสารพิษจากการสูดดม ดื ่มน้ำ รวมทั้งรับประทาน
อาหารที่มีสารปนเปื้อน  

ที่ผ่านมาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน
เป็นอีกหน่ึงองค์การปกครองส่วนท้องถิ ่นที ่ประสบกับ
ป ัญหาขยะที ่ เก ิดจากบ้านเร ือนจำนวนมากและใช้
งบประมาณสูง เน่ืองจากไม่มีพ้ืนที่ในการกำจัดขยะฝอยทำ

ให้ต้องมีการจ้างภาคเอกชนเข้ามาลำเลียงขยะมูลฝอยไป
กำจัดที่จังหวัดเชียงใหม่ส่งผลให้มีค่าใช้จ่ายหลายล้านบาท
ต่อปี ต่อมาองค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน ได้ร่วมมือ
กับผู ้นำชุมชนในท้องถิ ่นและร่วมมือกับมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เช ียงราย เพื ่อวางแผน
กิจกรรมและนำไปสู่การบริหารจัดการขยะ โดยที่ผ่านมา
เกิดกิจกรรมมากมาย เช่น กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับ
การแยกขยะ กิจกรรมการแยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมการ
รณรงค์การใช้ถุงผ้าและใบตองแทนการใช้ถุงพลาสติก 
และกิจกรรมที ่ส ัมฤทธิ ์ผลอย่างช ัดเจนและเห็นเป็น
รูปธรรมคือกิจกรรมการบริจาคถุงพลาสติกที่ใช้แล้วให้กับ
ธนาคารขยะในชุมชนเพื ่อนำไปอัดเป็นก้อนขายเพ่ือนำ
รายได้มาพัฒนาชุมชน จนสามารถลดปริมาณขยะใน
ชุมชนลงอย่างมาก เนื่องจากขยะพลาสติกเป็นขยะส่วน
ใหญท่ี่เกิดข้ึนในชุมชน จนทำให้ชุมชนเมืองพานกลายเป็น
ชุมชนต้นแบบด้านการบริหารจัดการขยะในระดับประเทศ 
ซึ ่งถือว่าประสบความสำเร็จในด้านการจัดการขยะใน
ระดับหน่ึง (มงคลกร ศรีวิชัย, 2562) 

ดังนั ้นจะเห็นว่าชุมชนในเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานมีการจัดการขยะได้ดี
พอสมควร และจากการแยกขยะก่อนทิ้งในชุมชนจะเห็น
ว่าขยะที่ได้ส่วนใหญ่เป็นขยะพลาสติก ซึ่งสะอาดระดับ
หนึ ่งแต่การจัดการขยะพลาสติกยังไม ่ก ่อประโยชน์
เท่าที่ควรเพราะเป็นเพียงการนำขยะพลาสติกไปอัดเป็น
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ก้อนเพื่อขายให้กับพ่อค้าคนกลางซึ่งมูลค่าที่ขายได้ยังต่ำ
มากเมื่อเทียบกับปริมาณขยะพลาสติกที่มีจำนวนมาก จึง
เป็นประเด็นที่น่าสนใจว่าชุมชนในเขตการปกครองของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานมีความพร้อมและ
ความต้องการต่อการจัดการขยะพลาสติกในอนาคต
อย ่างไร  เพ ื ่อนำไปส ู ่การจ ัดการขยะพลาสต ิกท ี ่มี
ประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้นและจะเป็นแนวทางและเป็น
ต้นแบบของการจัดการขยะพลาสติกระดับชุมชนแก่เขต
พ้ืนที่อื่นต่อไป  

 
2. วัตถุประสงค์ 
 2.1 ศึกษาพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชนใน
เขตการปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน 
 2.2 ศึกษาความพร้อมและความต้องการของ
ชุมชนต่อการจัดการขยะพลาสติกในอนาคต 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 3.1 พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกในชุมชน 

ในปี 2556 กรมควบคุมมลพิษสำรวจปริมาณ
ขยะมูลฝอยทั่วประเทศจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
จำนวน7,782 แห่ง พบว่า ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูล
ฝอยรวม 26.77 ล้าน โดยขยะมูลฝอยร้อยละ 46 มาจาก
องค์กรบริหารส่วนตำบล  (อบต.) ร้อยละ 38 มาจาก
เทศบาล  และร ้อยละ  16 มาจากกร ุงเทพฯ  ปัจจ ุบัน
ประเทศไทยมีสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยรวม 2,490 แห่ง 
แต่เป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบถูกต้องเพียง  466 
แห่งเท่านั้นหรือคิดเป็นร้อยละ 19 ส่วนที่เหลืออีกร้อยละ 
81 นั้นเป็นสถานที่กำจัดขยะมูลฝอยแบบไม่ถูกต้อง เช่น 
เทกองกลางแจ้ง เผาในที ่โล ่ง ฯลฯ ดังนั ้นในปี 2556 
ประเทศไทยจึงมีขยะมูลฝอยสะสม 19.9 ล้านตัน ซึ่งมี
ขนาดใหญ่เท่ากับ “ตึกใบหยก 2” จำนวน 103 ตึก เรียง
ต่อกัน (กรมควบคุมมลพิษ : 2556)  

ยศภัทร ยศสูงเนิน (2558) ได้ศึกษาพฤติกรรม
การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด 
พบว่าประชาชนในพื้นที ่ชุมชนเทศบาลตำบลโคกกรวด 
จังหวัดนครราชสีมา มีความรู ้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
จัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง ร้อยละ 78.72 ทัศนคติ

การจัดการขยะมูลฝอยอยู่ในระดับสูง ร้อยละ 58.72 การ
ปฏิบัติในการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 90.77 พฤติกรรมการจัดการขยะมูลฝอยของ
ประชาชนเทศบาลตำบลโคกกรวด อยู่ในระดับปานกลาง 
ร้อยละ 50.51  

รัชต์พริษฐา พันธุ์ดี (2555)  ได้ศึกษาความรู้ 
และพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของครอบครัวในจังหวัด
นนทบุรี พบว่า ความรู้เกี่ยวกับถุงพลาสติกของครอบครัว
ในจ ังหว ัดนนทบ ุร ี  ส ่วนใหญ ่ม ีความร ู ้ ในระดับสูง 
พฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของครอบครัวอยู่ในระดับ
ปานกลาง  คุณลักษณะส่วนบุคคลของผู ้รับผิดชอบจัด
อาหารของครอบครัว ด้านอายุ รายได้ และลักษณะที่อยู่
อาศัยมีความ สัมพันธ์กับความรู้เกี่ยวกับถุงพลาสติกอย่าง
มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  คุณลักษณะส่วนบุคคล
ของผ ู ้ร ับผ ิดชอบจ ัดหาอาหารของครอบคร ัว ด ้าน
สถานภาพการสมรส อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ 
และลักษณะที่อยู่อาศัยของครอบครัวมีความสัมพันธ์กับ
พฤติกรรมการใช้ถ ุงพลาสติกของครอบครัวอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 และความรู ้เก ี ่ยวกับ
ถุงพลาสติกกับพฤติกรรมการใช้ถุงพลาสติกของครอบครัว
มีความสัมพันธ์กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
และมีความสัมพันธ์ต่ำ (r = .274)  

3.2 ความพร้อมและการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการขยะ 

สุรชัย พวงงาม และกัลญา แก้วประดิษฐ์ (2558) 
ได้ศึกษาระดับการมีส่วนร่วมของชุมชนในการบริหาร
จัดการขยะในเขตเทศบาลตำบลเขานิพันธ์ อำเภอเวียง
สระ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า ระดับการมีส่วนร่วมใน
การบริหารจัดการขยะของประชาชนมีส่วนร่วมในการ
บริหารจัดการขยะอยู ่ในระดับน้อย ( X  = 2.11, S.D. = 
0.69) ประชาชนไม่เห็นความสำคัญในการคัดแยกขยะ
ก่อนที่จะนำไปทิ้งในที่ทิ ้งขยะที่เทศบาลจัดไว้ให้ ทำให้
พนักงานเก็บขยะเสียเวลาในการแยกขยะเพ่ือจัดเก็บ ขาด
การส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือในการแยกขยะ การใช้
ประโยชน์ที่เกิดมาจากขยะขาดงบประมาณและขาดการ
ให้การสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ในการแยกขยะ ขาดการ
รณรงค์และการประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวกับความรู้และความ
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เข้าใจ รวมไปถึงประชาชนไม่มีส่วนร่วมในการจัดทำ
โครงการ และพบว่าแนวทางการบริหารจัดการขยะมูล
ฝอยโดยกระบวนการชุมชนมีส่วนร่วมโดยประชาชนต้อง
เข้ามามีส่วนร่วมต้ังแต่การมองปัญหาร่วมกัน ร่วมวางแผน
แก้ไขปัญหาร่วมดำเนินการแก้ไขปัญหา ร่วมตรวจสอบ 
ประเมินผล และร่วมปรับปรุงการแก้ไขปัญหาขยะไม่ว่า
ต ั ้งแต ่การรวบรวม การค ัดแยกขยะ  ถ้าคนในชุมชน
สามารถจัดการกันเองได้ภายในชุมชนเห็นปัญหาร่วมกัน 
และลงมือทำไปด้วยกัน ปัญหาขยะมูลฝอยในชุมชนก็จะไม่
เกิดข้ึน  

ชนัดดา สุโพธิ ์ (2557) ได้ศึกษาแนวทางการ
จัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิผลในเขตเทศบาล ตำบล
แม่ปืม อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พบว่า แหล่งกำเนิดขยะ
มูลฝอยส่วนมากมาจากเศษวัสดุจากการประกอบอาหาร 
ประชาชนไม่มีการคัดแยกประเภทขยะก่อนนำไปทิ้ง แนว
ทางการจัดการขยะมูลฝอยให้มีประสิทธิผลในเขตเทศบาล
ตำบลแม่ปืม ควรให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
จ ัดการขยะม ูลฝอย  ควรม ีการประชาส ัมพ ันธ ์การ
ดำเนินการจัดการขยะมูลฝอยให้ประชาชนทราบ  ควร
พัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าท่ีการจัดการขยะมูล
ฝอยให้มีความรู้ความสามารถในด้านการจัดการขยะมูล
ฝอย ควรมีการส่งเสริมและให้ความรู้ด้านการจัดการขยะ
มูลฝอยให้กับประชาชนอย่างต่อเน่ือง ควรหาวิธีการกำจัด
ขยะมูลฝอยที่เหมาะสมตามหลักสุขาภิบาล ควรสนับสนุน
งบประมาณเพื่อใช้ในการจัดการขยะมูลฝอย ควรจัดหา
สถานท ี ่ท ี ่ เหมาะสมและเทศบาลตำบลแม่ป ืมเป็น
ผู้ดำเนินการเอง โดยการสร้างเตาเผาขยะ  

ณัชชา กันทะดง (2558)  ได้ศึกษาการมีส่วน
ร่วมของประชาชนต่อการจัดการขยะมูลฝอย กรณีศึกษา
องค์การบริหารส่วนตำบลโป่งผา อำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงราย พบว่า ผู้ดูแลขยะที่เป็นเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุ
ให้ความร่วมมือเข้าไปมีส่วนร่วมในการจัดการขยะใน
กิจกรรมของการคัดแยกขยะที่จัดขึ้นทุกครั้งและสามารถ
แนะนำในเรื่องของการคัดแยกขยะกับคนในชุมชนได้ โดย
ในครัวเรือนที่มีเด็กนักเรียนและผู้สูงอายุให้ความร่วมมือ
ในการจัดการขยะมูลฝอยดีกว่าครอบครัวที ่ไม่ม ีเด็ก
นักเรียนและผู้สูงอายุ และพบว่ารายได้ของครอบครัวมี

อิทธิพลต่อพฤติกรรมการเข้าร่วมฝึกอบรมที่ทางองค์การ
บริหารส่วนตำบลจัดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ
นัยสำคัญ 0.05 โดยครอบครัวที ่มีรายได้มากจะเข้าร่วม
อบรมน้อย  

3.3 แนวทางการจัดการขยะพลาสติก 
พงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ (2556) ได้ศึกษา

ปัจจัยทีมีผลต่อการมีส่วนร่วมของประชาชนในการคัดแยก
ขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชนในเขตเทศบาลตำบลบ้าน
เพ จังหวัดระยอง ผลการศึกษาพบว่า การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในการคัดแยก ขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน
อยู ่ในระดับปานกลาง โดยมีส ่วนร่วมคิดค้นปัญหามี
ระดับสูงที่สุด และการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติมีระดับต่ำ
ที่สุด สรุปปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
คัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน คือ การรับรู้การ
ประชาสัมพันธ์ บทบาทผู ้นำ การมีจ ิตสำนึกท ี ่ด ี ต่อ
สิ่งแวดล้อม รูปแบบการจัดเก็บขยะ และความพร้อมของ
อุปกรณ์รองรับ  

ภัทราภรณ์ กินลา (2561) ได้ศึกษาแนวทางการ
จ ัดการขยะพลาสติกจากโรงงานอุตสาหกรรมผลิต
พลาสติก พบว่า โรงงานส่วนใหญ่นำขยะพลาสติกไปกำจัด
ด้วยการคัดแยกเพื่อจำหน่ายต่อมากที่สุด โดยมีปริมาณ
ขยะรวม  286,340 ต ัน ส ่วนการกำจ ัดด ้วยการเข้า
กระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่มีปริมาณขยะ
พลาสติกสะสมน้อยที่สุด คือ 28 ตัน และพบว่าโรงงาน
อุตสาหกรรมส่วนใหญ่ไม่ได้มีการคัดแยกประเภทของ
พลาสติกที่แหล่งกำเนิด ส่งผลให้ต้องนำขยะพลาสติกไป
คัดแยกประเภทก่อนที่จะนำไปใช้ประโยชน์ด้วยวิธีอื่น เช่น 
การหลอมขึ ้นร ูปเป ็นผลิตภ ัณฑ์ใหม ่ การนำไปผลิต
เชื้อเพลิงทดแทน เป็นต้น และเน่ืองจากขยะพลาสติกบาง
ประเภทมีการปนเปื ้อนตัวทำละลายจึงต้องนำไปเข้า
กระบวนการนำตัวทำละลายกลับมาใหม่ก่อนนำไปกำจัด
ด้วยวิธีอื่น เช่น การฝังกลบ เป็นต้น  
 เปรมมิกา ปลาสุวรรณ์ (2559) ได้ศึกษาการรับรู้
และปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ต่อการจัดการขยะพลาสติก
ของประชาชนเขตตำบลน้ำแพร่ อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ พบว่า การรับรู้ต่อการจัดการขยะพลาสติกของ
ประชาชน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย

https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%C0%D1%B7%C3%D2%C0%C3%B3%EC%20%A1%D4%B9%C5%D2&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
https://tdc.thailis.or.th/tdc/basic.php?query=%E0%BB%C3%C1%C1%D4%A1%D2%20%BB%C5%D2%CA%D8%C7%C3%C3%B3%EC%20&field=1003&institute_code=0&option=showindex_creator&doc_type=0
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ของคะแนนการรับรู้ด้านปัญหาและผลกระทบของขยะ
พลาสติกสูงกว่าด้านการกำจัดขยะพลาสติกและด้านการ
ป้องกันและควบคุมการเพ่ิมข้ึนของขยะพลาสติก (ร้อยละ 
89.02, 81.77 และ 77.91 ตามลําดับ) และประชาชนส่วน
ใหญ่มีความรู้เรื่องขยะพลาสติก ความตระหนักและความ
คิดเห็นต่อการจัดการขยะพลาสติกอยู่ในระดับปานกลาง  
และพบว่าปัจจัยด้านการศึกษา การได้รับข่าวสารจาก
องค์กรบริหารส่วนตําบล จากเจ้าหน้าที่สาธารณสุข และ
จากหนังสือพิมพ์ มีผลต่อการรับรู ้ ต่อการจัดการขยะ
พลาสติกของประชาชนอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p< 
0.05)  

  
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
 4.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 เนื่องจากการศึกษาในครั้งนี้เป็นการศึกษาความ
พร้อมและความต้องการของชุมชนต่อแนวทางการจัดการ
ขยะพลาสติกในอนาคต โดยพื้นที่ที่ใช้ศึกษาเป็นชุมชนที่
ได้รับการบริหารจัดการขยะพลาสติกมาแล้วในระดับหน่ึง 
ดังน้ันจึงต้องการทราบแนวทางความต้องการของชุมชนซึ่ง
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่จะเป็นผู้ให้ข้อมูลได้ดีน่าจะ
เป็นผู ้นำในชุมชนซึ่งมีวิสัยทัศน์ มีประสบการณ์ ทราบ
ปัญหาและผ ่านกระบวนการอบรมการจ ัดการขยะ
พลาสติกในชุมชนมาแล้วและสามารถตัดสินใจเลือกระบบ
การจัดการขยะในอนาคตโดยนำพาชุมชนไปสู่ความสำเร็จ
ได้ ดังน้ันจึงกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ดังน้ี 
  4.1.1 ประชากรที่ใช้ศึกษา ได้แก่ ผู ้นำชุมชน
และกรรมการติดตาม ตรวจสอบการดำเนินการจัดการ
ขยะของหมู่บ้านในเขตการปกครองขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จำนวน
ทั้งหมด 42 คน 
  4.1.2 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้นำชุมชนในเขตการ
ปกครองขององค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพาน อำเภอ
พาน จังหวัดเชียงราย จำนวน 38 คน ที่ถูกสุ่มโดยใช้การ
สุ่มอย่างง่าย (Simple random sampling)  
  
 
 

    4.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
   ผู้วิจัยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการเก็บ

รวบรวมข้อมูลผู้วิจัยได้ดำเนินการ ดังน้ี 
 1. ศึกษาเอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวกับการ

สร้างแบบสอบถาม 
 2. ศ ึกษาเนื ้อหาที ่เกี ่ยวกับพฤติกรรมการ

จัดการขยะในชุมชน  การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนต่อ
การจัดการขยะ และแนวทางความต้องการการจัดการ
ขยะพลาสติกชุมชน 

 3 .  เ ข ี ย น ข ้ อ ค ำ ถ า ม เ พ ื ่ อน ำ ม าส ร ้ า ง
แบบสอบถามโดยแบบสอบถามแบ่งเป็น 4 ส่วน ส่วนที่ 1 
สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม ส่วนที่ 2 พฤติกรรม
การจัดการขยะในชุมชน จำนวน 22 ข้อ ประกอบด้วย
พฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการคัดแยกขยะ
พลาสติกในครัวเรือน (5 ข้อ) พฤติกรรมการมีส่วนร่วม
ของชุมชนต่อการจัดการขยะพลาสติก (5 ข้อ)  ความพึง
พอใจต่อการจัดจำหน่ายขยะพลาสติกในชุมชน (4 ข้อ)  
ความพร้อมของชุมชนต่อการจัดการขยะ (8 ข้อ) ส่วนที่ 3 
แนวทางความต้องการการจัดการขยะพลาสติกชุมชนใน
อนาคต ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ  

โดยข้อคำถามส่วนที่ 2 พฤติกรรมการจัดการขยะ
ในชุมชน เป็นการเก็บข้อมูลแบบมาตราส่วนประมาณค่า 
(Rating Scale) 5 ระดับ โดยเป็นข้อความที ่แสดงถึง
ระดับการปฏิบัติของผู้นำในชุมชน โดยที่ข้อความหน่ึงๆ มี
ความหมายเดียว ใช้ภาษาท่ีง่ายและชัดเจน โดยได้กำหนด
เกณฑ์การประเมินดังน้ี  
 ปฏิบัติมากท่ีสุด     ให้คะแนน  5  
 ปฏิบัติมาก                 ให้คะแนน  4  
 ปฏิบัติปานกลาง          ให้คะแนน  3  
 ปฏิบัติน้อย      ให้คะแนน  2  
 ปฏิบัติน้อยที่สุด    ให้คะแนน  1  

 
ระดับพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน โดย

เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยพฤติกรรม (บุญชม ศรี
สะอาด : 2556) มีดังน้ี  
 ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00  หมายถึง  มากท่ีสุด  
 ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง  มาก  
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 ค่าเฉลี่ย 2.50 - 3.49   หมายถึง  ปานกลาง  
 ค่าเฉลี่ย 1.50 - 2.49   หมายถึง  น้อย  
 ค่าเฉลี่ย 1.00 - 1.49   หมายถึง  น้อยที่สุด 
 

 4. นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นให้ผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 5 ท่าน พิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง ความ
ครอบคล ุมในเน ื ้ อหา โดยกำหนดค ่ าคะแนนของ
ผู้เชี่ยวชาญ  ดังน้ี 

 +1  หมายถึง เมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ตรง
กับจุดประสงค์ 

   0  หมายถึง เมื่อไม่แน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้
ตรงกับจุดประสงค์ 

 -1   หมายถึงเมื่อแน่ใจว่าข้อคำถามวัดได้ไม่
ตรงกับจุดประสงค์ 

 5. นำคะแนนท ี ่ ได ้จากการประเม ินของ
ผู้เชี่ยวชาญ มาคำนวณหาค่าดัชนีความสอดคล้อง (IOC) 
ได้ค่าอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.0 จากนั้นแก้ไขปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญ 

 
4.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 1. ลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณ์ผู้นำในชุมชน ได้แก่ 
นายก ปลัด และอบต.เมืองพานเพ่ือทราบวิธีการจัดการ
ขยะในชุมชนในปัจจุบันของพื้นที ่องค์การบริหารส่วน
ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

     2. ลงพื้นที ่เพื ่อเก็บข้อมูลจากผู ้นำในชุมชน
โดยใช้แบบสอบถาม 

      3. วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากแบบสอบถามเพ่ือ
ทราบถึงพฤติกรรมการจัดการขยะและแนวทางความ
ต้องการการจัดการขยะพลาสติกชุมชนในอนาคต 

 
 

4.4 การวิเคราะห์ข้อมูล 
     1. วิเคราะห์พฤติกรรมการจัดการขยะใน

ชุมชน ได้แก่ พฤติกรรมการคัดแยกขยะพลาสติกใน
ครัวเรือน พฤติกรรมการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อการ
จัดการขยะพลาสติก ความพึงพอใจต่อการจัดจำหน่าย
ขยะพลาสติกในชุมชน ความพร้อมของชุมชนต่อการ
จัดการขยะโดยใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   

    2. วิเคราะห์แนวทางความต้องการการจัดการ
ขยะพลาสติกชุมชนในอนาคต โดยใช้จำนวนและร้อยละ 

     
5. ผลการวิจัย  
       5.1 ข้อมูลเบื้องต้นของผู้นำชุมชนที่ให้ข้อมูล 
         จากการเก็บข้อมูลเบื ้องต้นของผู ้นำชุมชนที่ให้
ข้อมูล พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.7 
ส่วนใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.1 
จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร ้อยละ 47.4 
ตำแหน่งผู ้นำในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู ้ใหญ่บ้านและ
สมาช ิก อบต.หร ือ อบท. ค ิดเป ็นร ้อยละ 36.3 และ
ประสบการณ์การเป็นผู้นำชุมชนอยู่ระหว่าง  11-15 ปี คิด
เป็นร้อยละ 31.6 
 
       5.2 พฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน 
 จากข้อมูลพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน 
ซึ่งประกอบด้วยพฤติกรรม 4 ด้าน ได้แก่ พฤติกรรมการ
คัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน พฤติกรรมการมีส่วน
ร่วมของชุมชนต่อการจัดการขยะพลาสติก ความพึงพอใจ
ต่อการจัดจำหน่ายขยะพลาสติกในชุมชน และความพร้อม
ของชุมชนต่อการจัดการขยะนำมาวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเพื่อทราบระดับพฤติกรรมในแต่
ละด้านได้ผลการวิเคราะห์ ดังน้ี 
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ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของพฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน 
 

พฤติกรรม x  S.D. แปลผล 

ด้านที่ 1 การคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน    
1) ครัวเรือนมีการแยกขยะพลาสติกออกจาขยะประเภทอื่น 3.68 0.82 มาก 
2) ครัวเรือนมีการทำความสะอาดขยะพลาสติก 3.21 0.97 ปานกลาง 
3) ครัวเรือนมีการจัดเก็บพลาสติกที่แห้งและสะอาด 3.47 1.07 ปานกลาง 
4) ครัวเรือนมีการแยกพลาสติกเกรดแย่และเกรดดีออกจากกัน 3.00 0.88 ปานกลาง 
5) ครัวเรือนมีการแยกขยะถุงพลาสติกใสกับถุงหิ้วออกจากขยะ
พลาสติกชนิดอื่น 

3.10 0.74 ปานกลาง 

รวม 3.29 0.91 ปานกลาง 

ด้านที่ 2 การมีส่วนรว่มของชุมชนต่อการจัดการขยะพลาสติก    
1) ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือรวบรวมขยะพลาสติก 3.00 1.10 ปานกลาง 
2) ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือคัดแยกพลาสติกออกเป็นประเภท เช่น ถุง
ใส ถุงหิ้ว เป็นต้น  

3.32 0.81 ปานกลาง 

3) ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือนำขยะพลาสติกไปขาย 3.16 0.92 ปานกลาง 
4) ชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือนำขยะพลาสติกไปรีไซเคิลหรอืแปรรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์  

2.47 1.02 น้อย 

5) ชุมชนมีสถานที่เพ่ือจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพลาสติกชัดเจน 2.63 1.11 ปานกลาง 
รวม 2.82 1.10 ปานกลาง 

ด้านที่ 3 ความพึงพอใจต่อการจำหน่ายขยะพลาสติกในชุมชน  
 

  
 

1) ชุมชนมีความพึงพอใจต่อราคาขายขยะพลาสติก 3.05 0.90 ปานกลาง 
2) ชุมชนมีช่องทางในการขายขยะพลาสติก 3.31 1.06 ปานกลาง 
3) ชุมชนมีความพึงพอใจต่อมูลค่าท่ีเกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จาก
พลาสติก 

3.21 0.85 ปานกลาง 

4) ชุมชนมีช่องทางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์จากพลาสติก  3.15 0.98 ปานกลาง 
รวม 3.14 0.96 ปานกลาง 

ด้านที่ 4 ความพร้อมของชุมชนต่อการจัดการขยะ    
1) ผู้นำในชุมชนมีการทำแผนเก่ียวกับการจัดการขยะในชุมชน 4.05 0.52 มาก 
2) ในชุมชนมีการแต่งต้ังผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการจัดการขยะอย่าง
ชัดเจน 

3.42 0.77 ปานกลาง 

3) คนในชุมชนมีความรู้ความเข้าใจต่อการจัดการขยะพลาสติกเป็น
อย่างดี 

3.84 0.76 มาก 

4) ชุมชนมีบุคลาการที่มีความรู้เรื่องช่างหรือเครื่องกลเพ่ือรองรับ
เครื่องมือที่ช่วยในการจัดการหรือแปรสภาพขยะในอนาคต 

3.37 0.68 ปานกลาง 
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พฤติกรรม x  S.D. แปลผล 

5) คนในชุมชนให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการ
ขยะเป็นอย่างดี 

4.05 0.52 มาก 

6) ภายในชุมชนมีผลงานที่เกิดจากการจัดการขยะในชุมชนอย่างเป็น
รูปธรรม 
7) ชุมชนได้เข้าร่วมการประกวดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการขยะ 
8) ชุมชนได้รับรางวัลจากการประกวดกิจกรรมที่เกี่ยวกับการจัดการ
ขยะ 

3.47 
 

3.47 
3.47 

0.70 
 

0.77 
0.61 

ปานกลาง 
 

ปานกลาง 
ปานกลาง 

รวม 3.64 0.71 มาก 

รวมทั้งหมด 3.29 0.95 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าพฤติกรรมการจัดการขยะ

ในชุมชน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.29 ส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเท่าก ับ 0.95 และเมื่อ
พิจารณารายด้านพบว่าด้านความพร้อมของชุมชนต่อการ
จัดการขยะมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับมากค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 3.64 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.71 ส่วน
ระดับพฤติกรรมด้านอื่นๆ อยู่ระดับปานกลาง ได้แก่ การ
คัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน การมีส่วนร่วมของชุมชน

ต่อการจัดการขยะพลาสติก และความพึงพอใจต่อการ
จำหน่ายขยะพลาสติกในชุมชน 
        5.3 ความต้องการการจัดการขยะพลาสติกชุมชนใน
อนาคต 
          จากข้อมูลการสอบถามความต้องการการจัดการ
ขยะพลาสติกชุมชนในอนาคตพบว่าผู้นำในชุมชนมีความ
ต้องการ ดังน้ี 

 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและร้อยละของความต้องการการจัดการขยะพลาสติกชุมชนในอนาคต 
 

ความต้องการ จำนวน ร้อยละ 

1. เครื่องล้างพลาสติก 4 10.5 
2. เครื่องหลอมพลาสติก 14 36.8 
3. เครื่องกลั่นพลาสติกเป็นน้ำมัน 8 21.1 
4. เชื้อเพลิงขยะ  (RDF) 12 31.6 

รวม 38 100.0 

 จากตารางที ่ 2 พบว่าผู ้นำชุมชนส่วนใหญ่มี
ความต้องการเครื่องหลอมพลาสติกมากที่สุด จำนวน  14 
คน คิดเป็นร้อยละ 36.8 รองลงมาคือเชื้อเพลิงขยะ  (RDF) 
จำนวน  12 คน คิดเป็นร้อยละ 31.6 
     
 
 
 

6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
6.1 ข้อมูลเบื ้องต้นของผู ้นำชุมชนที่ให้ข้อมูล

พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 73.7 ส่วน

ใหญ่อายุอยู่ระหว่าง 51-60 ปี คิดเป็นร้อยละ 42.1 จบ

การศึกษาระดับมัธยมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 47.4 ตำแหน่ง

ผู้นำในปัจจุบันส่วนใหญ่เป็นผู้ใหญ่บ้านและสมาชิก อบต.
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หรือ อบท. คิดเป็นร้อยละ 36.3 และประสบการณ์การ

เป็นผู้นำชุมชนอยู่ระหว่าง  11-15 ปี คิดเป็นร้อยละ 31.6  

6.2  พฤติกรรมการจัดการขยะในชุมชน พบว่า 

โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง และเมื่อพิจารณารายด้าน

พบว่าด้านความพร้อมของชุมชนต่อการจัดการขยะมี

ระดับพฤติกรรมอยู ่ ในระดับมาก ท ี ่ เป ็นเช ่นน้ีอาจ

เนื่องมาจากการที่ผู้นำมีการวางแผนเกี่ยวกับการจัดการ

ขยะโดยมีการแต่งตั ้งผู้ร ับผิดชอบอย่างชัดเจน รวมถึงมี

การจัดกิจกรรมเก่ียวกับการจัดการขยะอย่างต่อเน่ือง เช่น 

กิจกรรมการให้ความรู้เกี่ยวกับการแยกขยะ กิจกรรมการ

แยกขยะก่อนทิ้ง กิจกรรมการรณรงค์การใช้ถุงผ้าและ

ใบตองแทนการใช้ถุงพลาสติก และกิจกรรมการบริจาค

ถุงพลาสติกที่ใช้แล้วให้กับธนาคารขยะในชุมชนเพ่ือนำไป

อัดเป็นก้อนขายเพ่ือนำรายได้มาพัฒนาชุมชน เป็นต้น ซึ่ง

กิจกรรมเหล่านี ้ส่งผลให้ชุมชนในเขตการปกครองของ

องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองพานมีความพร้อมของ

ชุมชนต่อการจัดการขยะมีระดับพฤติกรรมอยู่ในระดับ

มาก  สอดคล้องกับงานวิจัยของยศภัทร ยศสูงเนิน (ยศ

ภัทร ยศสูงเนิน, 2558) พบว่า ประชาชนในพื้นที่ช ุมชน

เทศบาลตำบลโคกกรวด จังหวัดนครราชสีมา  มีความรู้ 

ความเข้าใจเก่ียวกับการจัดการขยะมูลฝอย อยู่ในระดับสูง 

ร ้อยละ 78.72 ทัศนคติการจัดการขยะมูลฝอยอยู่ใน

ระดับสูง ร้อยละ 58.72 การปฏิบัติในการจัดการขยะมูล

ฝอย อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 90.77 2.พฤติกรรม

การจัดการขยะมูลฝอยของประชาชนเทศบาลตำบลโคก

กรวด อยู่ในระดับปานกลาง ร้อยละ 50.51 

ส่วนระดับพฤติกรรมด้านอื ่นๆ อยู ่ระดับปาน

กลาง ได้แก่ การคัดแยกขยะพลาสติกในครัวเรือน การมี

ส่วนร่วมของชุมชนต่อการจัดการขยะพลาสติก และความ

พึงพอใจต่อการจำหน่ายขยะพลาสติกในชุมชน ที ่เป็น

เช่นนี้อาจเนื่องมาจากครัวเรือนในชุมชนมีการแยกขยะ

พลาสติกออกจาขยะประเภทอื่นแล้วแต่ยังขาดการทำ

ความสะอาดขยะพลาสติกและการแยกพลาสติกเกรดแย่

และเกรดดีออกจากกัน  ซ ึ ่งอาจส่งผลให ้การนำขยะ

พลาสติกที่ได้ไปอัดเป็นก้อนเพื่อขายได้มูลค่าต่ำซึ่งยังขาด

การแปรสภาพขยะพลาสติกเพื ่อให้ได้ม ูลค ่าที ่ส ูง ข้ึน 

สอดคล้องกับงานวิจัยของพงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ 

(พงษ์ปกรณ์ สิงหเขตวิทยบุญ, 2556) พบว่า การมีส่วน

ร่วมของประชาชนในการคัดแยก ขยะพลาสติกออกจาก

ขยะชุมชนอยู่ในระดับปานกลาง โดยมีส่วนร่วมคิดค้น

ปัญหามีระดับสูงที่สุด และการมีส่วนร่วมลงมือปฏิบัติมี

ระดับต่ำที่สุด สรุปปัจจัยที่ทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วน

ร่วมในการคัดแยกขยะพลาสติกออกจากขยะชุมชน คือ 

การรับรู้การประชาสัมพันธ์ บทบาทผู้นำ การมีจิตสำนึกที่

ดีต่อสิ่งแวดล้อม รูปแบบการจัดเก็บขยะ และความพร้อม

ของอุปกรณ์รองรับ 

6.3 ความต้องการการจัดการขยะพลาสติก

ชุมชนในอนาคต พบว่า ผ ู ้นำชุมชนส่วนใหญ่มีความ

ต้องการเครื ่องหลอมพลาสติกมากที่สุด รองลงมาคือ

เชื ้อเพลิงขยะ  (RDF) ที ่เป็นเช่นนี ้อาจเนื ่องมาจากใน

ปัจจุบันชุมชนในเขตการปกครองขององค์การบริหารส่วน

ตำบลเมืองพาน มีการควบคุมปริมาณขยะและลดปริมาณ

ขยะได้แล้วในระดับหนึ่งเนื่องจากคนในชุมชนส่วนใหญ่มี

การแยกขยะก่อนทิ้งและมีการรวบรวมขยะรีไซเคิลกลับไป

ใช้ประโยชน์ รวมถึงมีการนำขยะพลาสติกไปอัดก้อนเพ่ือ

ขายให้กับโรงงานแต่ปัญหาที่พบคือมูลค่าจากการขายยัง

ต่ำมาก ดังน้ันคนในชุมชนจึงต้องการเครื่องหลอมพลาสติก

มากท่ีสุดเพ่ือเป็นการเพ่ิมมูลค่าของพลาสติกที่ถูกแยกจาก

ขยะประเภทอื่นแล้ว โดยขยะพลาสติกส่วนใหญ่มีการทำ

ความสะอาดเบื้องต้นมาแล้วน่ันเอง 

นอกจากนี้คนในชุมชนมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติม

คือ ต้องการให้ทางภาครัฐจัดสรรเครื่องมือหรืออุปกรณ์

กำจัดขยะพลาสติกที่ทันสมัยโดยมีวิธีการกำจัดที่ไมส่่งผล

กระทบต่อสิ่งแวดล้อม 
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คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายเุทศบาลเมืองอรญัญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
Quality Of  Life  Of The  Elderly Residing At  Aranyik   Municipality  Of Phitsanulok  Province   

 
กุสุมาลย์ จันทร์แก้ว 

คณะศึกษาศาสตร์และศลิปศาสตร์  มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
 

บทคัดย่อ 
 ผู้สูงอายุในพ้ืนที่ส่วนใหญ่ใช้ชีวิตตามลำพังและอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต  งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) 
ศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิกจังหวัดพิษณุโลก และ 2) เพ่ือเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก  กลุ่มตัวอย่างคือผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  
โดยเลือกเฉพาะช่วงวัย     60 – 69 ปี และ 70 – 79 ปี คำนวณด้วยสูตรของทาโรยามาเน่  ได้จำนวน  362   คน  เครื่องมือที่
ใช้รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ เทศบาลเมืองอรัญญิก  อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก 
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ทดสอบสมมติฐานด้วยค่าที และ
ค่าเอฟ ผลการวิจัย  พบว่า ผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพชีวิตในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง  ค่าเฉลี่ยสูงสุด คือ  ด้านสุขภาพกาย 
และค่าเฉลี่ยต่ำสุด  คือ  ด้านครอบครัว  ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ในภาพรวม พบว่า ระดับคุณภาพ
ชีวิตของผู้สูงอายุจำแนกตามเพศไม่แตกต่างกันทุกด้าน  ส่วนจำแนกตามอายุ สถานภาพการสมรส  อาชีพ ระดับการศึกษา  
และรายได้ แตกต่างกันบางด้าน    
 
คำสำคัญ :  คุณภาพชีวิต  ผู้สูงอายุ   เทศบาลเมืองอรัญญิก 

 

Abstract 
  Most Of The Elderly Live Alone, And This May Have Affected Their Quality Of Life. The 
Objectives Of The Research Are As Follows: 1) To Study The Level Of Life Quality Among The Elderly And 
2) To Compare The Level Of Life Quality Of The Elderly, In Aranyik Municipality, Pitsanulok Province. The 
Sampling Population Is Collected From The Elderly Living In The Municipality. The Ages Of The Chosen 
Population Are From The Range Of 60 – 69, And 70 – 79 Years Old. The Number Of 362 Individuals Has 
Been Chosen By Way Of Calculation Based On Taro Yamane Theory. The Questionnaire Was Used To 
Collect The Necessary Data From The Samples. The Statistics Data For Analysis Are The Frequency Of 
Activities, Percentage Of Activities, The Value Of Activities On Average, Standard Deviation, And Testing – 
Hypothesis By T-Test And F – Test. The Result Of The Research Indicates That The Quality Of Life Of The 
Elderly In General Is At A Moderate Level. The Highest Score Falls On The Health Of The Elderly, And The 
Lowest One Is The Family Relationship. In Comparison, There Is No Difference In The Quality Of Life Of 
Each Individual In All Matters, Regardless Of Gender. There Are Some Slight Differences If Being Classified 
By Age, Married Status, Profession, Educational Background, And Income.  
 
Keywords: Quality Of Life, The Elderly, Aranyik Municipality Of Phitsanulok Province 
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1. บทนำ 
 ปัจจุบันจำนวนผู้สูงอายุในประเทศไทยเพ่ิมข้ึน
อย่างรวดเร็ว  เน่ืองจากระบบสาธารณสุขได้รับการพัฒนา
มากข้ึน  การเล็งเห็นความสำคัญเก่ียวกับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สู งอายุจึ ง เป็นสิ่ งสำคัญ   ส่ งผลให้ภาครัฐกำหนด
มาตรการเตรียมการรองรับให้การดูแลผู้สูงอายุ  เพ่ือให้
ผู้ สู งอายุมีคุณ ภาพชี วิตที่ ดี ย่ิ ง ข้ึน   โดยการกำหนด
ยุทธศาสตร์  “ การเตรียมความพร้อมสังคมไทยสู่สังคม
ผู้สูงอายุ ” เป็นหน่ึงในยุทธศาสตร์หลักของแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 ว่าด้วยการมีแผน
ผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ( พ.ศ. 2545 – 2564 ) เพ่ือ
กำหนดทิศทางนโยบายยุทธศาสตร์และมาตรการต่าง ๆ ท่ี
ใช้ดำเนินการด้านผู้สูงอายุให้ชัดเจน ( วิพรรณ  ประจวบ
เหมาะ, 2553 ) ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าภาครัฐและหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมเกี่ยวกับระบบการ
ดูแล และให้ความช่วยเหลือผู้สูงอายุ  เช่น การให้บริการ
ด้านสุขภาพ การจัดสวัสดิการทางสังคม การส่งเสริม
คุณภาพชีวิตที่ดี โดยที่สิ่งเหล่าน้ีจะต้องมีการได้รับรู้ถึง
ข้อมูลที่จำเป็นต่อการวางแผนและดำเนินการบนฐานของ
ก ารล งทุ น แ ล ะ ใช้ จ่ า ย อ ย่ า ง คุ้ ม ค่ า  (Dijksterhuis, 
2011:156) 

คุณภาพชีวิตเป็นเรื่องของการดำรงอยู่ของชีวิต
อย่างมีคุณภาพและมีความสุข การมองคุณภาพชีวิตจาก
คนต่างกลุ่ม ต่างสังคม ต่างวัฒนธรรม ต่างเศรษฐกิจ และ
ต่างเป้าหมายก็มีความต่างกัน ทั้งน้ีองค์ประกอบของ
คุณภาพยังครอบคลุมไปถึงความปลอดภัย สิทธิ และ
เสรีภาพส่วนในทางการแพทย์มองคุณภาพชีวิตหมายถึง 
สภาพร่างกาย และจิตใจที่มั่นคงแข็งแรง มีความพอใจ สุข
ใจ สุขกาย และมีความสงบ ทั้งน้ีคุณภาพชี วิตจะถูก
คุกคามด้วยโรคและภาวะผิดปกติต่างๆ ของร่างกายและ
จิตใจ (พวงทอง ไกรพิบูลย์,2560)  ซึ่งผลจากการสำรวจ
ข้อมูลของผู้สู งอายุเทศบาลเมื องอรัญ ญิก  จั งห วัด
พิษณุโลก จำนวนทั้งหมด 10 หมู่ ส่วนใหญ่ประสบปัญหา
ด้านสัมพันธภาพในครอบครัว เน่ืองจากผู้สูงอายุต้องพัก
อาศัยอยู่กันตามลำพัง มีการดำรงชีวิต ด้วยการปลูกผัก 
เลี้ยงปลา และเลี้ยงไก่ ตามสภาพความเป็นอยู่ โดยขาด
การนำความรู้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีข้ึน  จึงเป็นเหตุ

ให้ผู้วิจัยสนใจที่จะศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก   เพ่ือให้ได้แนวทางในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ เหมาะสมกับผู้สูงอายุ และนำไป
ขยายผลได้อย่างมีประสิทธิภาพในชุมชนและสังคมต่อไป  
โดยงานวิจัยน้ีผู้วิจัยได้กำหนดสมมติฐาน คือ ผู้สูงอายุ
จำแนกตามเพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้มี
คุณภาพชีวิตที่แตกต่างกัน   
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้องเพ่ือนำมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานวิจัย ดังน้ี  
      2.1 แนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ 
                  วาสนา ทองจันทร์(2550 , หน้า 9) ได้ให้
ความหมายของผู้สูงอายุว่า หมายถึงผู้สูงอายุทั้ง ชายและ
หญิง ท่ีมีอายุ60 ปีข้ึนไป ซึ่งประสบปัญหาอย่างใดอย่าง
หน่ึง คือไม่มีผู้อุปการะเลี้ยงดูไม่มีที่อยู่อาศัย หรืออยู่
ร่วมกับครอบครัวไม่มีความสุขและได้รับการช่วยเหลือจาก
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการโดยรับตัวเข้าอยู่ในศูนย์
พัฒนาการจัดสวัสดิการผู้สูงอายุเพ่ือให้การอุปการะเลี้ยงดู
การ ดูแลสุ ขภ าพผู้ สู งอายุ  ต้องตระห นัก ถึงคุณ ค่ า 
ความสำคัญของผู้สูงอายุ (โดยเฉพาะลูกหลาน) เสมอ
เหมือนปูชนียบุคคล ที่เปี่ยมด้วยประสบการณ์ชีวิตที่
ล้มเหลว และดีงาม ซึ่งเป็นแบบอย่างในการดำเนินชีวิต
ของลูกหลาน ชุมชนในปัจจุบัน โดยลูกหลาน และผู้อาศัย
ในชุมชน ต้องแสดงความเคารพยกย่อง ให้เกียรติเป็น
แบบอย่างที่ดีงาม  รวมทั้งช่วยเหลือดูแลส่งเสริม สุขภาพ
ผู้สูงอายุ ให้ร่างการแข็งแรง และสุขภาพจิตที่ดี สามารถ
ดำรงชี วิตอยู่ร่วมกันอย่างปกติ และมีความสุขอย่าง
ต่อเน่ืองตลอดไป เช่น สมัยปัจจุบัน โดยนับถือผู้สูงอายุดุจ
ด่ังร่มโพธ์ิร่มไทร สร้างสายใยในครอบครัว สืบสาน
วัฒนธรรมที่ ดีงามของชุมชน  (กรมอนามัย กระทรวง
สาธารณสุข, 2553)  
   ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับผู้สูงอายุมาใช้เป็น
แนวทางในการกำหนดกรอบเน้ือหาการรวบรวมข้อมูล
สภาพปัญหาและคุณภาพชีวิตในปัจจุบันของผู้สูงอายุ   
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับคุณภาพชีวิต  
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          องค์การอนามัยโลก ได้กำหนดเครื่องชี้
วัดคุณภาพชีวิต (Whoqol-100) ประกอบด้วย 6 ด้าน
ดังน้ี 

1.ด้านร่างกาย คือ การรับรู้ทางสภาพ
ท าง ด้ าน ร่ า งก ายขอ งบุ ค ค ล  ซึ่ ง มี ผ ล ต่ อ
ชีวิตประจำวัน  

เช่น การรับรู้สภาพความสมบูรณ์แข็งแรงของร่างกาย การ
รับรู้ความรู้สึกสบาย ไม่มีความเจ็บปวดการรับรู้ ถึง
ความสามารถที่จะจัดการกับความเจ็บปวดทางร่างกายได้ 
การรับรู้ถึงพละกำลังในการดำเนินชีวิตประจำวัน การรับรู้
ถึงการนอนหลับและการพักผ่อน รวมถึงการรับรู้เรื่องการ
มีเพศสัมพันธ์ ซึ่ งการรับรู้ เหล่าน้ีมีผลต่อการดำเนิน
ชีวิตประจำวัน 
  2. ด้านจิตใจ คือการรับรู้สภาพทาง
จิตใจของตนเอง เช่น การรับรู้ความรู้สึกทางบวกที่บุคคลมี
ต่อตนเอง การรับรู้ภาพลักษณ์ของตนเองการรับรู้ ถึง
ความรู้สึกภาคภูมิใจในตนเอง การรับรู้ถึงความมั่นใจใน
ตนเอง การรับรู้ ถึงความคิด ความจำสมาธิและการ
ตัดสินใจและความสามารถในการเรียนรู้เรื่องต่างๆของตน 
และการรับรู้ถึงความสามารถในการจัดการกับความเศร้า
หรือความกังวลเป็นต้น  
   3. ด้านระดับความเป็นอิสระของ
บุคคล คือ การรับรู้ถึงความเป็นอิสระที่ไม่ต้องพ่ึงพาผู้อื่น 
การรับรู้ถึงความสามารถเคลื่อนไหวของตน การรับรู้ถึง
ความสามารถในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันของตน การ
รับรู้ถึงความสามารถในการทำงาน การรับรู้ว่าตนไม่ต้อง
พ่ึงพายาต่างๆ หรือการรักษาทางการแพทย์อื่น ๆ เป็นต้น 
  4. ด้านความสัมพันธ์ทางสังคม คือ 
การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของตนเองกับบุคคลอื่น การรับรู้
ถึงการที่ได้รับความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม การ
รับรู้ว่าตนได้เป็นผู้ให้ความช่วยเหลือจากบุคคลอื่นในสังคม
ด้วย รวมถึงการรับรู้ในเรื่องอารมณ์ทางเพศหรือการมี
เพศสัมพันธ์ 
  5. ด้ านสิ่ งแวดล้อม  คื อการรับ รู้
เก่ียวกับสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต เช่น การรับรู้
ว่าตนเองมีชี วิตอ ยู่อย่างอิสระ ไม่ ถูกกัก ขัง มีค วาม
ปลอดภัย มีความมั่นคงในชี วิต การรับรู้ ว่าได้อ ยู่ใน

สิ่งแวดล้อมทางกายภาพที่ดีปราศจากมลพิษต่าง ๆ การ
คมนาคมสะดวก มีแหล่งประโยชน์ด้านการเงิน การ
บริการทางสุขภาพและสังคมสงเคราะห์ การรับรู้ว่าตนเอง
มีโอกาสที่จะได้รับข่าวสารหรือฝึกฝนทักษะต่าง ๆ การ
รับรู้ว่าตนได้มีกิจกรรมสันทนาการและมีกิจกรรมในเวลา
ว่าง เป็นต้น 
  6. ด้านความเชื่อส่วนบุคคล คือ การ
รับรู้เก่ียวกับความเชื่อมั่นต่าง ๆ ของตนที่มีต่อการดำเนิน
ชีวิต เช่น การรับรู้ถึงความเชื่อด้านจิตวิญญาณ ศาสนา 
การให้ความหมายของชีวิต ความเชื่อมั่นอื่น ๆ ที่มีผล
ในทางที่ ดี ต่อการดำเนินชี วิตที่มีผลต่อการเอาชนะ
อุปสรรคเป็นต้น 

ผู้วิจัยได้นำแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพ
ชีวิต มาใช้ร่วมกับแนวคิดเก่ียวกับผู้สูงอายุ เพ่ือ
กำหนด 

กรอบเน้ือหาในการรวบรวมข้อมูลสภาพปัญหาและ
คุณภาพชีวิตในพ้ืนที่ว่าอยู่ในระดับใด มีสิ่งที่ควรปรับปรุง
และพัฒนาในแต่ละด้านอย่างไรบ้าง 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 

ประชากรในงานวิจัยน้ี คือผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองอรัญญิก อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 10 
หมู่ ปี พ.ศ. 2562  โดยเลือกเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุช่วงวัย 
60 – 69 ปี จำนวน 2,642 คน และช่วงวัย 70 – 79 ปี  
จำนวน 1,123 คน  (เทศบาลเทศบาลเมืองอรัญ ญิก , 
2562) 

กลุ่ ม ตัวอ ย่างที่ ใช้ รวบรวม ข้อมู ล  คื อ  
ผู้สูงอายุของเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมืองจังหวัด
พิษณุโลก 2 ช่วงวัย คือช่วงวัย 60 – 69 ปี และช่วงวัย 70 
– 79 ปี เน่ืองจากเป็นช่วงวัยที่ยังสามารถเกิดการพัฒนา
สิ่งต่าง ๆ ได้อีกมาก  ส่วนช่วงวัยที่อายุ 80 ปีข้ึนไปน้ันเป็น
ช่วงวัยที่ค่อนข้างจะพัฒนาได้น้อย  และใช้คำนวณกลุ่ม
ตัวอย่างด้วยสูตรของ Taro Yamane   ได้กลุ่มตัวอย่าง
จำนวน  362   คน และใช้วิธีการสุ่มเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบสะดวก 

3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 
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  งานวิจัย น้ี  ได้สร้างเครื่อ งมือที่ ใช้
รวบรวมข้อมูลคือ แบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัด
พิษณุโลก แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังน้ี 
  ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถามคือ  เพศ อายุ สถานภาพสมรสระดับ
การศึกษา อาชีพ  และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

ส่วนที่ 2 สภาพปัญหา และความ 
พึงพอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ จำแนกเป็น 6 ด้าน 
ด้านสุขภาพกาย ด้านครอบครัว  ด้านเศรษฐกิจ ด้าน
จิตใจ/อารมณ์  ด้านความรู้  และด้านสังคม เป็น ตัว
เลือกตอบแบบ 5 ระดับ (ได้แก่  5  หมายถึง ประสบ
ปัญหา/พึงพอใจมากที่สุด   4หมายถึง ประสบปัญหา/พึง
พอใจมาก3  หมายถึง ประสบปัญหา/พึงพอใจระดับปาน
กลาง 2 หมายถึง ประสบปัญหาน้อย/พึงพอใจน้อย    
และ 1หมายถึง ประสบปัญหา/พึงพอใจน้อยที่สุด 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณชี วิตของผู้สู งอายุโดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา และใช้ค่าคามถ่ีและค่าร้อยละในการ
จำแนกข้อมูล 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 ผู้ วิจัยได้ออกแบบวิธีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลด้วยเครื่องมือการวิจัยที่กำหนดไว้ข้างต้น ใน 3 
ข้ันตอน ดังน้ี 

1. สอบถามวันจากเจ้าหน้าท่ี 
ของเทศบาลเมืองอรัญญิกในการไปแจกเบี้ยยังชีพแก่
ผู้สูงอายุในแต่ละหมู่ ( ทั้งหมด 10 หมู่ ) 
  นัดหมายเพ่ือขอไปเก็บข้อมูล ในวันที่แจกเบี้ยยังชีพ
ผู้สูงอายุในแต่ละเดือนจากหมู่ต่างๆ 
ตามวันเวลาที่กำหนดโดยใช้เวลาเก็บข้อมูลต้ังแต่เดือน
เมษายน  2562 – เดือนกรกฎาคม  2562  เป็นเวลา 4 
เดือน 

2. ท ำการแปลผลทางสถิ ติ ด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป  

3.4  การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผู้วิจัยทำการวิเคราะห์ 

แบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาล
เมืองอรัญญิก อำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลกจำแนก 3 
ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของ 
ผู้ตอบแบบสอบถาม โดยใช้ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ 
  ส่วนที่ 2 สภาพปัญหา และความพึง
พอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ โดยใช้ค่าเฉลี่ย และค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 การแปลผลระดับสภาพปัญหา และความพึง
พอใจในคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ ใช้เกณฑ์  ดังน้ี   

    4.50 – 5.00  หมายถึง 
ค่าระดับคุณภาพชีวิตสูงที่สุด 

3.50 – 4.49 หมายถึง  
ค่าระดับคุณภาพชีวิตสูง 

2.50 – 3.49  หมายถึง        
ค่าระดับคุณภาพชีวิตปานกลาง 

1.50 – 2.49  หมายถึง 
ค่าระดับคุณภาพชีวิตต่ำ 
                     0  – 1.49   หมายถึง        ค่ า ร ะ ดั บ
คุณภาพชีวิตต่ำท่ีสุด 
  ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมต่อการ
พัฒนาและส่งเสริมคุณชี วิตของผู้สู งอายุ โดยใช้การ
วิเคราะห์เชิงเน้ือหา และใช้ค่าความถ่ีและค่าร้อยละในการ
จำแนกข้อมูล 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติเชิง
เปรียบเทียบในการทดสอบด้วยค่าที กับตัวแปรเพศ 

การทดสอบสมมติฐานการวิจัย โดยใช้สถิติเชิง
เปรียบเทียบในการทดสอบด้วยค่าเอฟ ตามวิธีการของ 
Anova กับตัวแปรอายุ สถานภาพ อาชีพ และรายได้ 
 
4. ผลการวิจัย 
 งานวิจัยน้ี ได้นำเสนอผลการวิจัยที่สอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์การวิจัยที่ต้ังไว้ ดังน้ี  

1. ผลการศึกษาระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิกจังหวัดพิษณุ โลก  พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างเป็นเพศหญิง คิดเป็นร้อยละ 66.90 และเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ  33.10  กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่สมรส คิด
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เป็นร้อยละ 57.70 จบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา 
คิดเป็นร้อยละ 65.70   ประกอบอาชีพ คิดเป็นร้อยละ 
71.50 มรีายได้เฉลี่ยเดือนละ 600 – 3,000  บาท คิดเป็น

ร้อยละ 72.70   และผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิต
ของผู้สูงอายุในภาพรวมรายด้าน ดังตารางที่ 1   

ตารางที่ 1  การวิเคราะหร์ะดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในภาพรวมรายด้าน 
                        ด้าน X̄   Sd ระดับคุณภาพชีวิต อันดับ 

1. ด้านสุขภาพกาย   3.97     0.88 สูง 1 

2. ด้านครอบครัว    1.52     0.94 ต่ำ 6 

3. ด้านเศรษฐกิจ    2.98     0.90 ปานกลาง 2 

4. ด้านจิตใจ / อารมณ์     1.75     0.80 ต่ำ 5 

5. ด้านความรู้     2.52     1.22 ปานกลาง 3 

6. ด้านสังคม     2.22      0.65 ต่ำ 4 

ค่าเฉลี่ยในภาพรวม 2.39 0.41 ปานกลาง  
จากตารางที่ 1 พบว่าผู้สูงอายุมีระดับคุณภาพ

ชีวิตในภาพรวมรายด้าน คิดเป็นค่าเฉลี่ย(X̄ ) =2.39  อยู่
ในระดับปานกลางส่วนค่าเฉลี่ยสูงสุดเรียงลำดับ คือ 1) 

ด้านสุขภาพกาย (X̄=3.97)  2) ด้านเศรษฐกิจ          

(X̄=2.98 )  3) ด้านความรู้(X̄=2.52)  4) ด้านสังคม 

(X̄=2.22 )  5) ด้านจิตใจ/อารมณ์ (X̄=1.75 )  และด้านที่

น้อยที่สุดคือ ด้านครอบครัว (X̄=1.52) 
 ผลการวิเคราะห์ระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ
รายประเด็น สามารถสรุปผลเรียงตามประเด็นที่มีค่าเฉลี่ย
สูงที่สุด 3 อันดับแรก และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยระดับต่ำสุด 
ดังน้ี 

ด้านสุขภาพกาย  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตใน
ระดับสูง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยสูงคือ ได้รับการดูแลและ

รักษาเมื่อเจ็บป่วย  (X̄ =4.3, Sd = 1.00)  2)   รองลงมา
คือ โรคทางกาย ( เช่นปวดเมื่อย กล้ามเน้ืออ่อนแรง และ
โรคกระดูก)  โรคทาง(เช่น สมองเสื่อม หลงลืม และโรค
ซึมเศร้า) หู ตา ฟัน ไม่เหมือนเดิม ( เสื่อมสภาพ ) และ

ได้รับการตรวจสุขภาพทั่วไปประจำปี (X̄ =4.00, Sd = 
1.00)   

ด้านเศรษฐกิจ  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับ
ปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ1)

ได้รับเฉพาะเงินสวัสดิการของรัฐ ฯ (X̄ =4.50, Sd = 

1.00) 2) รายได้ครอบครัวไม่ เพียงพอ (X̄ =3.00, Sd = 

1.00) 3) ไม่มีที่ อ ยู่อาศัย หรือไม่มีบ้ านของตนเอง (X̄ 

=2.70, Sd = 1.30)  และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ 

ฐานะทางครอบครัวไม่ดี (X̄ =2.50, Sd = 1.00)  
ด้านความรู้  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับ

ปานกลาง โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ1) มี

ความรู้น้อย (อ่านออก เขียนได้เล็กน้อย) (X̄ =2.70, Sd = 

1.00) 2) ไม่มีโอกาสพัฒนาความรู้ (X̄ =2.60, Sd = 1.50) 

3) ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยี (X̄ =2.50, Sd = 1.00)  
และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ ไม่มีความรู้เลย ( อ่านไม่

ออก เขียนไม่ได้ )  (X̄ =2.00, Sd = 1.00) 
ด้านสังคม  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตในระดับต่ำ

โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ1) การเป็นที่พ่ึง

ทางจิตใจให้กับลูกหลานหรือบุคคลอื่น (X̄ =3.90, Sd = 

1.20) 2) การมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางสังคม (X̄ =2.90, 
Sd = 1.40) 3)ไม่ได้รับการยกย่องจากสังคมเหมือนเดิม 

(X̄ =1.50, Sd = 1.00) และประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ 

เสียดายอำนาจ/ตำแหน่งที่เคยมี   (X̄ =1.00, Sd = 1.00) 
ด้านจิตใจ/อารมณ์  ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตใน

ระดับต่ำ โดยประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยเรียงตามลำดับ คือ1) 

กังวลเรื่องโรคภัยไข้เจ็บ  (X̄ =3.00, Sd = 2.00) 2) กังวล
เรื่องความตาย 

(X̄ =2.00, Sd = 1.00) 3) กังวลว่าจะไม่ได้รับความเอาใจ

ใส่/ความอบอุ่นจากลูกหลาน (X̄ =1.60, Sd = 1.00) และ
ประเด็นที่มีค่าเฉลี่ยต่ำสุดคือ กังวลเรื่องความสุขทางเพศ  

(X̄ =1.30, Sd = 0.80) 
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ด้านครอบครัว ผู้สูงอายุมีคุณภาพชี วิตใน
ระดับต่ำ   โดยสามารถเรียงลำดับ ได้แก่ 1) กังวลว่าจะไม่

มีลูกหลานดูแล    (X̄ =2.00, Sd = 1.00)  2)รองลงมาคือ 
กังวลว่าจะไม่ได้รับความอบอุ่นเอาใจใส่จากลูกหลาน  
กังวลว่าจะถูกทิ้งให้เฝ้าบ้านและกังวลว่าจะต้องอยู่อย่าง

โดด เด่ี ย ว (X̄ =1.50, Sd = 1.00)  และประ เด็นที่ มี
ค่าเฉลี่ยระดับต่ำสุดคือ กังวลว่าจะต้องไปอาศัยสถาน

สงเคราะห์คนชรา (X̄ =1.40, Sd = 1.00)  
 2.  ผลการเปรียบเทียบระดับคุณภาพชีวิตของ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัดพิษณุโลก  กลุ่ม
ตัวอย่างคือผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง 
จังหวัดพิษณุโลก   
 ระดับคุณภาพชี วิตทั้ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากเพศ ( ชาย , 
หญิง ) น้ันไม่มีความแตกต่างกัน ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ต้ังไว้   ดังเห็นได้จากค่า Sig ของแต่ละด้าน
มีค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 

ระดับคุณภาพชี วิตทั้ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากช่วงอายุ ( 60 
– 69 และ 70 – 79  ) น้ันมีความแตกต่างกันเพียงด้าน
เดียว คือด้านสุขภาพกาย เน่ืองจากค่า Sig = 0.000 ซึ่งต่ำ
กว่า 0.05  ส่วนระดับคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ อีก 5 ด้าน 
ไม่มีความแตกต่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ 
ดังเห็นได้จากค่า Sig ของด้านทั้ง 5 ( ยกเว้นด้านสุขภาพ
กาย ) มีค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 

ระดับคุณภาพชี วิตทั้ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากสถานภาพ
สมรส  น้ันมีความแตกต่างกันเพียงด้านเดียว คือด้าน
สุขภาพกาย เน่ืองจากค่า Sig = 0.022  ซึ่งต่ำกว่า 0.05  
ส่วนระดับคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ อีก 5 ด้าน ไม่มีความ
แตกต่าง  ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ ดังเห็น
ได้จากค่า Sig ของด้านทั้ง 5 ( ยกเว้นด้านสุขภาพกาย ) มี
ค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 

ระดับคุณภาพชี วิตทั้ ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากระดับ
การศึกษา  น้ันมีความแตกต่างกัน 4 ด้าน คือด้านสุขภาพ
กาย  เน่ื อ งจ าก ค่ า  Sig = 0 .000  , ด้ านค รอบ ครั ว  

เน่ืองจากค่า Sig = 0.045 , ด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากค่า 
Sig = 0.030 และ      ด้านสังคม เน่ืองจากค่า Sig = 
0.007  ส่วนระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ/อารมณ์ และ
ด้านความรู้     ไม่มีความแตกต่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ ดังเห็นได้จากค่า Sig ของด้านทั้ง 2  
น้ีค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 

ระดับคุณภาพชี วิตทั้ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากอาชีพ  น้ันมี
ความแตกต่างกัน 3 ด้าน คือด้านสุขภาพกาย เน่ืองจากค่า 
Sig = 0.016 , ด้านจิตใจ/อารมณ์  เน่ืองจากค่า Sig = 
0.005  และด้านสังคม เน่ืองจากค่า Sig = 0.019  ส่วน
ระดับคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว  ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความรู้  ไม่มีความแตกต่าง  ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ต้ังไว้  ดังเห็นได้จากค่า Sig ของด้านทั้ง 3  
น้ีค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 
 ระดับคุณภาพชี วิตทั้ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  น้ันมีความแตกต่างกัน 3 ด้าน คือด้านสุขภาพ
กาย เน่ืองจากค่า Sig = 0.016 , ด้านจิตใจ/อารมณ์   
เน่ืองจากค่า Sig = 0.005  และด้านสังคม เน่ืองจากค่า 
Sig = 0.019  ส่วนระดับคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว  ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านความรู้ไม่มีความแตกต่าง ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ ดังเห็นได้จากค่า Sig 
ของด้านทั้ง 3  น้ีค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 

ระดับคุณภาพชี วิตทั้ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากสถานภาพ
สมรส  น้ันมีความแตกต่างกันเพียงด้านเดียว คือด้าน
สุขภาพกาย เน่ืองจากค่า Sig = 0.022  ซึ่งต่ำกว่า 0.05  
ส่วนระดับคุณภาพชีวิตด้านอื่น ๆ อีก 5 ด้าน ไม่มีความ
แตกต่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้  ดังเห็น
ได้จากค่า Sig ของด้านทั้ง 5 ( ยกเว้นด้านสุขภาพกาย ) มี
ค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 

ระดับคุณภาพชี วิตทั้ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากระดับ
การศึกษา  น้ันมีความแตกต่างกัน 4 ด้าน คือด้านสุขภาพ
กาย  เน่ื อ งจ าก ค่ า  Sig = 0 .000  , ด้ านค รอบ ครั ว  
เน่ืองจากค่า Sig = 0.045 , ด้านเศรษฐกิจ เน่ืองจากค่า 
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Sig = 0.030 และ      ด้านสังคม เน่ืองจากค่า Sig = 
0.007  ส่วนระดับคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ/อารมณ์ และ
ด้านความรู้     ไม่มีความแตกต่าง ซึ่งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ ดังเห็นได้จากค่า Sig ของด้านทั้ง 2  
น้ีค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 

ระดับคุณภาพชี วิตทั้ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากอาชีพ  น้ันมี
ความแตกต่างกัน 3 ด้าน คือด้านสุขภาพกาย เน่ืองจากค่า 
Sig = 0.016 , ด้านจิตใจ/อารมณ์  เน่ืองจากค่า Sig = 
0.005  และด้านสังคม เน่ืองจากค่า Sig = 0.019  ส่วน
ระดับคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว  ด้านเศรษฐกิจ และ
ด้านความรู้  ไม่มีความแตกต่าง ซึ่ งไม่สอดคล้องกับ
สมมติฐานที่ได้ต้ังไว้ ดังเห็นได้จากค่า Sig ของด้านทั้ง 3  
น้ีค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 
 ระดับคุณภาพชี วิตทั้ง 6 ด้าน ของผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากรายได้เฉลี่ย
ต่อเดือน  น้ันมีความแตกต่างกัน 3 ด้าน คือด้านสุขภาพ
กาย เน่ืองจากค่า Sig = 0.016 , ด้านจิตใจ/อารมณ์   
เน่ืองจากค่า Sig = 0.005  และด้านสังคม เน่ืองจากค่า 
Sig = 0.019  ส่วนระดับคุณภาพชีวิตด้านครอบครัว  ด้าน
เศรษฐกิจ และด้านความรู้ไม่มีความแตกต่าง  ซึ่ งไม่
สอดคล้องกับสมมติฐานที่ได้ต้ังไว้  ดังเห็นได้จากค่า Sig 
ของด้านทั้ง 3  น้ีค่าไม่ต่ำกว่า 0.05 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก มีระดับคุณภาพ
ชีวิตในภาพรวมรายด้าน ในระดับปานกลาง ค่าเฉลี่ยสูงสุด 
คือ ด้านสุขภาพกายเน่ืองจากผู้สูงอายุเทศบาลเมือง
อรัญญิกได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคุณหมอและพยาบาล
โรงพยาบาลพุทธชินราช จังหวัดพิษณุโลกเป็นอย่างดี ทุก
ครั้งที่มีการพบปะชุมนุมกันในกลุ่มผู้สูงอายุ เดือนละ 1 
ครั้ง อีกทั้งได้รับการแนะนำเก่ียวกับการบริโภคอาหารที่
เป็นประโยชน์และวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม
กับผู้สูงอายุ และผู้สูงอายุก็นำคำแนะนำไปปฏิบัติตาม เมื่อ
มีการนัดหมายจากหมอให้ไปตรวจสุขภาพ/เจาะเลือด / 
รับยา ก็จะไปตามนัดหมายทุกครั้งไม่เคยบกพร่อง  และ
ค่าเฉลี่ยต่ำสุด คือ ด้านครอบครั วเน่ืองจากผู้สูงอายุ

เทศบาลเมืองอรัญญิกส่วนใหญ่ต้องพักอาศัยอยู่กันตาม
ลำพัง ลูกๆไปทำงานต่างถ่ินนานๆจึงกลับมาเย่ียม 
ผู้สูงอายุบางรายยังต้องมีหน้าท่ีเลี้ยงหลานอีกด้วย ซึ่งการ
ใช้ชีวิตตามลำพังเช่นน้ีอาจส่งผลทางลบต่อสุขภาพและ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุได้ผลการเปรียบเทียบระดับ
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก จังหวัด
พิษณุ โลก  พบว่า ระดับคุณภาพชีวิตทั้ง 6 ด้าน ของ
ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิก โดยการพิจารณาจากเพศ ( 
ชาย, หญิง ) น้ันไม่มีความแตกต่างกัน เน่ืองจากผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิกส่วนใหญ่ที่เป็นคู่สมรสกันก็มักจะมี
คุณภาพชีวิตที่ไม่แตกต่างกัน ส่วนผู้สูงอายุที่เป็นโสด เป็น
หม้าย ไม่ ว่าจะเป็นชายหรือหญิงก็มีคุณภาพชีวิตที่ไม่
แตกต่างกัน ส่วนระดับการศึกษา  มีความแตกต่างกัน 4 
ด้าน คือด้านสุขภาพกาย ด้านครอบครัว ด้านเศรษฐกิจ 
และด้านสังคม  เน่ืองจากผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิกที่
มีการศึกษาท่ีดีมักจะสามารถดูแลสุขภาพกายได้ถูกวิธี  มี
ฐานะทางเศรษฐกิจที่ดี มีครอบครัวที่อบอุ่น และได้รับการ
ยอมรับนับถือในสังคมมากกว่าผู้สูงอายุที่มีการศึกษาไม่ดี  
ส่วนคุณภาพชีวิตด้านจิตใจ/อารมณ์  และด้านความรู้ไม่มี
ความแตกต่าง เน่ืองจากเมื่อสูงอายุแล้ว การศึกษาและ
ความรู้ไม่ได้มีผลต่อความสุขทางใจ ด้านจิตใจ/อารมณ์
มากนัก ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิกส่วนใหญ่จะไม่นำ
ความรู้มาโอ้อวดว่าตนเคยเก่ง แต่กลับยินดีที่จะเรียนรู้จาก
วิทยากรที่มาให้คำแนะนำ จึงทำให้มีจิตใจ/อารมณ์ที่ดี ไม่
มีความแตกต่าง และการจำแนกตามรายได้ น้ันมีความ
แตกต่างกัน 3 ด้าน คือด้านสุขภาพกาย ด้านจิตใจ/
อารมณ์  และด้านสังคม เน่ืองจากรายได้เป็นสิ่งที่ช่วยให้
คนส่วนใหญ่นำไปใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพ เมื่อมีสุขภาพ
ดี ก็ทำให้จิตใจ/อารมณ์ดี  และมีสังคมที่ดีตามมา ผู้สูงอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิกที่มีรายได้ไม่เท่ากันก็จะมีคุณภาพ
ชีวิตที่แตกต่างกันดังกล่าว  ส่วนระดับคุณภาพชีวิตด้าน
ครอบครัว  ด้านเศรษฐกิจ และด้านความรู้ไม่มีความ
แตกต่าง  เน่ืองจากผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิกบางส่วน
มีความคิดว่ารายได้ไม่ใช่สิ่งจำเป็นต่อคุณภาพชีวิตเสมอไป 
ถึงแม้ผู้สูงอายุเทศบาลเมืองอรัญญิกส่วนใหญ่ จะมีความรู้
น้อย ขาดความอบอุ่นทางครอบครัวบ้าง หรือเศรษฐกิจจะ
ไม่ ดี  ก็ ไม่ เป็นปัญ หา เพราะพวกเขาจะใช้แนวทาง
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เศรษฐกิจพอเพียงของในหลวงรัชกาลที่ 9 มาเป็นแนวทาง
ในการดำรงชีวิต ด้วยการปลูกผัก เลี้ยงปลา เลี้ยงไก่ ฯลฯ 
และสิ่งที่จำเป็นต่อการยังชีพ  ถ้ามีมากเหลือจากการ
บริโภคในครัวเรือน ก็นำไปแจกเพ่ือนบ้าน หรือนำไปขาย 
ดังน้ันรายได้จึงไม่ทำให้เกิดความแตกต่างดังกล่าว  ซึ่ง
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับโกศล สอดส่อง (2561) 
ทำวิจัยเรื่องคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนคร
พระนครศรีอยุธยา จังหวัดนครพระนครศรีอยุธยา 
ผลการวิจัยพบว่า เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา สถานที่อยู่อาศัย จำนวนสมาชิก ในครอบครัว 
และรายได้ที่ต่างกัน มีคุณภาพชีวิตโดยรวมไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ทั้งน้ีอาจจะเป็น
เพ ราะกลุ่ ม ตั วอ ย่ างมี ก ารดำเนิน ชี วิต  และอ ยู่ ใน
สภาพแวดล้อมคล้าย ๆ กัน จึงส่งผลให้ความคิดเห็นไม่
แตกต่างกัน 

 
6. กิตติกรรมประกาศ  

การ วิจัยเรื่ อง “คุณภาพชี วิตของผู้สู งอายุ
เทศบาลเมืองอรัญญิก อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  ” 
สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาจากหลายท่านที่ได้อนุเคราะห์
ให้ความช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางที่
ถูกต้องอย่างดีย่ิง โดยเฉพาะผู้ช่วยศาสตราจารย์ปราโมทย์  
สิท ธิจั กร    อาจาร ย์ได้กรุณ าให้ ค ำปรึกษ าแนะนำ 
ตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ ของงานวิจัยน้ี เพ่ือ
ความถูกต้องสมบูรณ์ซึ่ง ผู้วิจัยรู้สึกซาบซึ้งในความกรุณา
และเสียสละเวลาของท่ านเป็นอย่างย่ิงจึ งขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ที่ได้กรุณา ตรวจสอบความ
สมบูรณ์ของเน้ือหาและความเที่ยงตรงของเครื่องมือและ
ขอขอบพระคุณ ผู้สูงอายุทุกท่าน ที่อาศัยในเขตเทศบาล
เมืองอรัญญิกทั้ง 10 หมู่ ที่ให้ความร่วมมือในการตอบ 
แบบสอบถาม ท้ายที่สุด ขอกราบขอบพระคุณท่าน
อาจารย์ บิดา มารดา ตลอดจนทุกท่านที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมิได้
กล่าวนาม ณ ที่น้ี ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณไว้ ณ โอกาส
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บทคัดย่อ  

                     การศึกษาวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการจัดการความรู้ ภูมิปัญญาล้านนาด้านอาหารเพื่อสุขภาพเรื่อง 
ถ่ัวเน่า  ของชุมชนเทศบาลตำบลสันโป่ง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่  ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ ทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึก 
การพูดคุยอย่างไม่เป็นทางการ การสังเกต และร่วมลงมือปฏิบัติกับปราชญ์ชุมชน การศึกษาจากเอกสารหลักฐาน การจัดเวที
เสวนากลุ่มกับผู้มีประสบการณ์ ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน ปราชญ์ชาวบ้าน ผู้สูงอายุ ใช้กระบวนการวิเคราะห์เน้ือหาของข้อมูล 
( Content analysis )  นำเสนอด้วยวิธีพรรณนา ประกอบรูปภาพ 
                    ผลการวิจัยพบว่า  ถ่ัวเน่า เป็นเครื่องปรุงอาหารที่อยู่ในวิถีชีวิตของคนล้านนา เป็นภูมิปัญญาท้องถ่ิน ในด้าน
การถนอมอาหาร  ถ่ัวเน่ามี 2 ชนิด ได้แก่ ถ่ัวเน่าเปียก หรือ ถ่ัวเน่าทรงเครื่อง  และถ่ัวเน่าแห้ง หรือ ถ่ัวเน่าแผ่น การผลิตถ่ัว
เน่ามีขั้นตอนทั้งหมด 8 ขั้นตอน  แต่ละขั้นตอนไม่ยุ่งยากซับซ้อน  วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตสามารถหาได้ในครัวเรือน หา
ง่ายและมีจำหน่ายทั่วไปในท้องตลาด   ถ่ัวเน่าเปียก สามารถเก็บได้ 2-3 วัน  ส่วนถ่ัวเน่าแห้ง สามารถเก็บไว้รับประทานได้นาน 
1-2 ปี  ถ่ัวเน่าสามารถนำไปประกอบอาหาร เช่น น้ำพริกถ่ัวเน่า  เป็นต้น   
  
คำสำคัญ :  ถ่ัวเน่า , การจัดการความรู้, ภูมิปัญญาล้านนา 

 
Abstract  

                     The purpose of this study was to study the knowledge management of Soybean, using Lanna 
wisdom on healthy food of San Pong Community district, Chiang Mai province. This research is qualitative. 
The researcher uses an in-depth interview to talk informally to observe and act with community wise men. 
The research investigates the documents and the seminar consists of a group of experienced seniors, 
community leaders, scholars process, and analyze the content of the information (content analysis) 
presented with a descriptive image. 
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          The result of the study showed that fermented soybean is a condiment in the lifestyles of Lanna 
people. There are two kinds of fermented soybean. The production process has paved all eight stages, 
each of which is not complicated. Materials and equipment used in manufacturing can be found in 
households, which is easy to find and available in the market. The fermented soybean in the banana leaf 
can be stored for 2-3 days. The fermented soybean sheet can be stored for 1-2 years. It can be used for 
cooking, such as fermented soybean chili paste.  
  
Keywords : Soybean, Knowledge management, Lanna wisdom 
 
1. บทนำ  
  อาหารท ้องถ ิ ่ นล ้านนา เป ็นอาหารท ี ่มี
เอกลักษณ์เฉพาะของทางภาคเหนือตอนบน ซึ่งเกิดจาก
การสะสมความรู้ การแลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้วัตถุดิบ
ในท้องถิ ่นมาประกอบอาหาร อาหารหลายประเภทมี
ส่วนผสมของสมุนไพรและส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ ทำ
ให้เป็นอาหารเพื่อสุขภาพ ที่มีรสชาติ สี กลิ่นและคุณค่า
ทางอาหารแตกต่างกันไป  การศึกษาของ วัลลีย์  สิทธิ
พันธ์ (2537) กล่าวว่า อาหารพ้ืนเมืองล้านนามีหลากหลาย
ประเภทและมีลักษณะต่าง ๆ กัน คือ  ส่วนใหญ่มักจะใช้
ผักพื ้นบ้านต่าง ๆ มาเป็นวัตถุดิบและปรุงอาหาร เล่น 
ผักหนาม ผักเชียงดา ผักเฮือด ผักสีเสียด ผักบางชนิดมี
กลิ่นหอมและเป็นพืชสมุนไพร ซึ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  
อาหารพื้นเมืองล้านนา มักจะไม่ใช้กะทิในการปรุงอาหาร 
เป็นอาหารที่เป็นไปตามฤดูกาล และอาหารบางชนิดนยิม
ใช้เครื่องเทศพ้ืนเมือง เช่น ยำไก่  แกงผักกาด น้ำพริก เป็น
ต้น ส่วนการศึกษาของ ศรีสมร  คงพันธ์ (2535) พบว่า 
ลักษณะของอาหารพื้นเมือง จะไม่นิยมใส่น้ำตาล ความ
หวานของอาหารส่วนใหญ่จะมาจากส่วนประกอบของ
อาหาร เช่น ผัก เน้ือปลา หรือเน้ือสัตว์ต่าง ๆ ที่ใช้มาเป็น
องค์ประกอบของอาหาร    
        ถ่ัวเน่าเป็นอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือ ซึ่งได้จากการ
นำถ่ัวเหลืองมาผ่านกรรมวิธีการหมักและการผลิตจากภูมิ
ปัญญาของบรรพบุรุษที่รู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของถ่ัว
เหลือ ประกอบกับความต้องการที่จะถนอมอาหารเก็บไว้
นาน ๆ จึงได้คิดค้นดัดแปลงจนถ่ัวเหลืองกลายเป็นถ่ัวเน่า 
ที่มีรสชาติเฉพาะตัวที่เป็นที่ถูกปากและได้รับความนิยมใน
ท้องถ่ินทางเหนือของไทยมานาน ความรู้ในการผลิตถ่ัวเน่า

น้ีได้มีการดัดแปลงเรียนรู้ สะสมและถ่ายทอดเป็นความรู้คู่
คร ัวเร ือน ค ู ่ท ้องถ ิ ่นมาอย่างต่อเนื ่อง จนกลายเป็น
วัฒนธรรมท้องถิ่นที่โดดเด่น ทรงคุณค่าในเชิงภูมิปัญญา
ด้านโภชนาการ และคุณค่าทางวัฒนธรรมที่แสดงถึงความ
เป็นคนภาคเหนือล้านนาได้อย่างชัดเจน (ศักดา พรึงลำภู 
พร้อมคณะ, 2554, หน้า ข )ถ่ัวเน่าเป็นอาหารแห่งวิถีชีวิต
ล้านนาอาหารพ้ืนบ้านของแต่ละท้องถ่ิน  ผ่านการทดลอง
และค ัดสรร จากผ ู ้คนในอดีตให ้เหมาะสมกับสภาพ
ธรรมชาติและความต้องการของผู้คนในท้องถ่ินล้านนา ได้
อย่างกลมกลืน อันเป็นวิถีชีวิตแบบด้ังเดิมของท้องถ่ินที่สืบ
ทอดกันมายาวนาน แม้ว่าในปัจจุบันบ้านเมืองได้พัฒนา
ก้าวหน้าไปสู ่ยุคข้อมูลข่าวสารถึงกันทั ่วโลก จนทำให้
วัฒนธรรมอาหารพื้นบ้านล้านนาปรับเปลี่ยนวิธีการปรุง 
และวิธีการรับประทานอาหารไปบ้างตามความเจริญของ
บ้านเมือง โดยเฉพาะในเขตตัวเมือง แต่ในชนบทแล้ว
ชาวบ้านท้องถ่ินยังคงรักษารูปแบบและวิธีการแบบด้ังเดิม
ไว้ ตามวิถีชีวิตที่เรียบง่ายของตนสืบต่อไป นอกจากนี้ถ่ัว
เน่ายังเป็นอาหารที ่ให้ประโยชน์มากมายแก่ผู ้บริโภค 
นอกจากใช้เป็นอาหารเสริมรสชาติแล้วยังให้คุณค่าทาง
โภชนาการสูง ประกอบด้วย โปรตีน ในประเภทถั่วต่าง ๆ  
เช่น ถั่วเหลือง ถั่วพู ถั่วเขียว ถั่วดำ และถั่วลิสง ถั่วที่มี
โปรตีนมากที่สุดคือ ถั่วเหลืองที่ใช้ทำถั่วเน่า   ถั่วเน่ายังมี
สารอาหารที่ย่อยสลายง่าย และสารอาหารอื่น ๆ ที่เป็น
ประโยชน์ต่อร่างกาย ซึ่งทางการแพทย์เชื่อว่ามีผลในการ
ลดอัตราการเป็นโรคมะเร็ง โรคหัวใจ ใช้ลดความอ้วนและ
บำรุงสมองได้อีกด้วย ถ่ัวเหลืองเป็นผลผลิตทางการเกษตร
ที่มีจำนวนมาก ทำให้กลุ่มเกษตรกรชุมชน นำมาแปรรูป
เป็นถั ่วเน่า ไว้รับประทานในครอบครัว เป็นภูมิปัญญา
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ล้านนาด้านการถนอมอาหาร โดยสามารถนำมาทำเป็น 
ถั่วเน่าแผ่น  ถั่วเน่าซา  ถั่วเน่าห่อ และถั่วเน่าทรงเครื่อง 
ซึ่งเป็นการถ่ายทอดความรู้สืบทอดกันมาต้ังแต่บรรพบุรุษ 
โดยมีการใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวบ้าน   ถั่วเน่าเป็น
อาหารหมักพื ้นบ ้านทางภาคเหนือตอนบนของไทย 
ชาวบ ้านนิยมร ับประทานในคร ัวเร ือน และทำเป็น
ผลิตภัณฑ์จำหน่ายตามท้องตลาด ใช้ถ่ัวเหลืองเป็นวัตถุดิบ 
ซึ่งเป็นพืชที่สามารถใช้ทำอาหารได้หลายชนิดและมีคุณค่า
ทางโภชนาการสูง ผ่านการต้มจนสุกแล้วนำมาหลักด้วย
จุล ินทรีย์ในธรรมชาติ จนมี กลิ ่น ส ี รส และลักษณะ
เฉพาะตัว ถ่ัวเน่ามีหลายประเภท เช่น ถ่ัวเน่าแผ่น  ถ่ัวเน่า
ซา  ถ่ัวเน่าห่อ หรือ ถ่ัวเน่าเมอะ  และถ่ัวเน่าทรงเครื่อง 
          คณะผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาการจัดการ
ความรู้ภูมิปัญญาล้านนา ด้านการทำอาหารเพื่อสุขภาพ 
เร ื ่องถั ่วเน่า  เพื ่อนำองค์ความรู ้ท ี ่ได้จากการวิจัยมา
ถ่ายทอด เผยแพร่ให้แก่ประชาชนผู้สนใจ ตลอดถึงมอบไว้
ให้เป็นสมบัติของชุมชนเทศบาลสันโป่ง เป็นการบริการ
วิชาการแก่ชุมชน  ร่วมสืบสานอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำ
ถ่ัวเน่า คงอยู่คู่ชุมชนสังคมล้านนาไทยสืบไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
    2.1 การจัดการความรู้ 
 การจัดการความรู้ มาจากคำว่า “Knowledge 
Management” หรือ KM  หมายถึงการรวบรวมองค์
ความรู้ที่กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือในเอกสาร มา
พัฒนาให้เป็นระบบเพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้
และพัฒนาตนเองให ้เป ็นผ ู ้ร ู ้และนำความร ู ้ท ี ่ ได ้ไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประสิทธิภาพ อันจะ
ส่งผลให้องค์กรหรือชุมชนมีความสามารถในการแข่งขัน 
(สถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม, 2547 หน้า 
3)  
  ความรู้มีที่มาจาก 2 แหล่งใหญ่ ๆ คือ ความรู้
ที่มีอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) หรือ ความรู้ความ
ชำนาญเฉพาะบุคคลที่เกิดจากประสบการณ์ พรสวรรค์ 
หรือสัญชาตญาณของแต่ละบุคคลในการทำความเข้าใจใน
สิ่งต่าง ๆ ซึ่งได้มาจากการสืบทอดผ่านกระบวนการทาง
สังคม เช่น การพบปะสนทนา การทำกิจกรรมร่วมกัน เป็น

ความรู้ที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคำพูด หรือเป็น
ลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทำงาน งาน
ฝีมือ ประสบการณ์ แนวความคิด เป็นต้น อีกประเภทหน่ึง
เป็นความรู้ชัดแจ้งทำความเข้าใจได้ง่าย เป็นความรู้ที่อยู่
นอกตัวคน (Explicit Knowledge) ได้แก่ ความรู้ที่มีอยู่ใน
สิ่งสิ่งพิมพ์ หนังสือ ตำรา รวมทั้งสื่ออิเล็กทรอนิกส์ วิทยุ 
โทรทัศน์ คอมพิวเตอร์ และอินเทอร์เน็ต ก า ร จ ั ด ก า ร
ความรู ้จะเกี ่ยวข้องกับความรู ้ทั ้ง 2 แหล่งดังกล่าว ใน
มุมมองของการจัดการก็คือ ทำอย่างไรจึงจะทำให้ความรู้
ถูกนำออกมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากที่สุด 
โดยเฉพาะความรู ้ที ่มีอยู ่ในตัวคนเป็นความรู้ที ่มีคุณค่า
อย่างย่ิง ซึ่งอาจสูญหายไปได้โดยง่าย พร้อมกับการจากไป
ของบุคคลผู้มีความรู้เหล่าน้ัน 

2.2 ภูมิปัญญาล้านนาด้านอาหาร 
 อาหารท้องถ่ินล้านนา เป็นอาหารที่มีเอกลักษณ์
เฉพาะของทางภาคเหนือตอนบน ซึ ่งเกิดจากการสะสม
ความรู้ การแลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้วัตถุดิบในท้องถ่ิน
มาประกอบอาหาร อาหารหลายประเภทมีส่วนผสมของ
สมุนไพรและส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติ ทำให้เป็นอาหาร
เพื ่อสุขภาพ ที ่มีรสชาติ สี กลิ ่นและคุณค่าทางอาหาร
แตกต่างกันไป  การปรุงอาหารกลายเป็นลักษณะทาง
วัฒนธรรมที่สัมพันธ์กับวิถีชีวิตประจำวัน เฉพาะแต่ละ
ท้องถ่ิน ที่มีประเภท ลักษณะ ชื ่อเรียกที่แตกต่างกัน 
หากแต่ป ัจจ ัยเหล ่านี ้ เก ิดการหล ่อหล ่อมกลายเป็น
ว ัฒนธรรมแห่งการบริโภคของผ ู ้คนที ่ค ุ ้นเคยในวิถี
ชีวิตประจำวัน การศึกษาของ วัลลีย์  สิทธิพันธ์ (2537) 
กล่าวว่า อาหารพ้ืนเมืองล้านนามีหลากหลายประเภทและ
มีลัษณะต่างๆ กัน คือ  ส่วนใหญ่มักจะใช้ผักพ้ืนบ้านต่างๆ 
มาเป็นวัตถุดิบและปรุงอาหหาร เล่น ผักหนาม ผักเชียงดา 
ผักเฮีอด ผักสีเสียด ผักบางชนิดมีกลิ ่นหอมและเป็นพืฃ
สมุนไพร ซึ ่งมีประโยชน์ต่อสุขภาพ  อาหารพื ้นเมือง
ล้านนา มักจะไม่ใช้กระทิในการปรุงอาหาร เป็นอาหารที่
เป็นไปตามฤดูกาล และอาหารบางขนิดนิยมใช้เครื่องเทศ
พ้ืนเมือง เช่น ยำไก่  แกงผักกาด น้ำพริก เป็นต้น ในขณะ
เดียงกันยังได้จัดประเภทอาหารพื้นเมืองล้านนาประเภท
แกงไว้เป็น 3 ประเภท คือ  แกงแบบใช้พริกหนุ่ม   แกง
แบบใช้พริกสด และแกงแบบใช้พริกแห้ง     ลักษณะ
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รสชาติของอาหารท้องถิ่น จากการศึกษาของทัศนี  โรจน
ไพบูลย์ (2534) พบว่า แต่เดิมคนล้านนานิยมใช้ถั่วเน่าใน
การปรุงอาหาร แต่ปัจจุบันเครื่องแกงถูกแทนด้วยกะปิที่
นิยมใช้กันมากขึ้น ส่วนการศึกษารของ ศรีสมร  คงพันธ์ 
(2535) พบว่า ลักษณะของอาหารพื้นเมือง จะไม่นิยมใส่
น ้ำตาล ความหวานของอาหารส ่วนใหญ่จะมาจาก
ส่วนประกอบของอาหาร เช่น ผัก เน้ือปลา เน้ือสัตว์ต่าง ๆ 
ที่ใช้มาเป็นองค์ประกอบของอาหาร  ประเภทของอาหาร
ล้านนาในปัจจุบันสามารถจัดแบ่งหลายประเภท ได้แก่  
แกง  คั่ว  เคี่ยว  จอ  เจียว  ตำ  ยำ  หน่ึง  ปิ้ง  ย่าง  ทอด  
น้ำพริก มอบ  ลาบ  หลู้  ส้า  หมัก  ดอง  แอ๊บ อุ๊ก  แต่
ละประเภทก็มีล ักษณะและวิธีการประกอบอาหารที่
แตกต่างกัน 
 2.3. ถ่ัวเน่า 
 ถ่ัวเน่าเป็นอาหารพ้ืนเมืองของคนล้านนา ที่ทำ
มาจากถ่ัวเหลืองโดยผ่านการต้มจนสุกแล้วนำมาหมักด้วย
จุล ินทรีย์ในธรรมชาติจนมีกลิ ่น ส ี รส และลักษณะ
เฉพาะตัว กรรมวิธีการหมักถั ่วเน่านั ้นเป็นภูมิป ัญญา
ชาวบ้านที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษจากคนรุ่น
หนึ่งสู ่อีกรุ่นหนึ่ง อาจมีการปรับเปลี ่ยนทั้งรสชาติและ
กรรมวิธีให้เหมาะสมกับยุคสมัย ถั่วเน่า  เป็นเครื่องปรุง
สำคัญในอาหารเมืองของทางภาคเหนือทำจากการหมักถ่ัว
เหลืองที่ผ่านการต้มสุกด้วยจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ปรุง
รสชาติด้วยเกลือและพริกย่างป่นทิ้งไว้ 2-3 วันจนมีกลิ่น
เฉพาะ และรสชาติออกเค็ม ทางเหนือใช้แทนกะปิ  การ
น ำ ถ ั ่ ว เ น ่ า ท ี ่ ผ ่ า น จ า ก ก า ร ห ม ั ก โ ด ย ถ่ั ว ที่  
เริ่มเปื่อยยุ่ย เรียกว่า “ถั่วเน่าซา” นำไปคั่วหรือผัดใส่ไข่
และหอมแดง  แต่ถ้านำ ถั ่วเน่าซา มาโขลกหรือบดให้
ละเอียดจนกลายเป็นสีไข่ไก่แล้วนิยมนำมาห่อใบตองปิ้งจะ
เรียก “ถั่วเน่าเมอะ” และถ้านำ “ถั่วเน่าเมอะ” มาทำ
เป็นแผ่นวงกลมตากแห้งแล้วเป็นสีน้ำตาล ก็จะเรียก “ถ่ัว
เน่าแข็บ ” ก่อนทานจะต้องนำไปผิงไฟให้กรอบเหลือง
นิดนึงแล้วมีกลิ่นหอมเฉพาะจากนั้นถึงนำมาทานได้  ถ่ัว
เน่าแข็บสามารถเก็บไว้ได้นานเป็นปีเลยทีเดียวปัจจุบันถ่ัว
เน่าแข็บยังมีการนำมาแปรรูปสู่ “ถั่วเน่าผง” เพื่อความ
สะดวกในการปรุงรสของอาหารอีกด้วยถั่วเน่า นำมาเป็น
เครื่องปรุงหรือทำแปรรูปทำกับอาหารพื้นเมืองได้หลาย

อย่าง เช่น ใส่ในน้ำพริกสำหรับขนมจีนน้ำเงี้ยว  น้ำพริก
อ่อง และอาหารพื ้นเมืองอื่น ๆ ถั ่วเน่าถือเป็นอาหาร
พื้นเมืองที่พัฒนามาจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่ถ่ายทอดสืบ
ต่อกันมา โดยใช้วัตถุดิบที ่มีอยู ่ในท้องถิ ่นนำมาแปรรูป
ร ับประทานกันในครอบครัว ญาติพี ่น้องถ้าทำเยอะก็
สามารถแบ่งขายได้  ที่สำคัญ ถ่ัวเน่า  ถึงแม้จะเป็นอาหาร
พื้นเมืองธรรมดาแต่หากพิจารณาแล้วเต็มไปด้วยคุณค่า
ทางโภชนาการจากโปรตีนที่ได้จากถั่ว เป็นอาหารที่ไดม้า
จากธรรมชาติ  สาเหตุที่เรียกว่าถ่ัวเน่า  เป็นการเรียกกลิ่น
เฉพาะที่มาจากกระบวนการหมัก คล้ายหน่อไม้ดอง หรือ
ปลาร้าภาคอีสานมันเหมือนจะมีกลิ่นเหม็นแต่จริง ๆ มัน
เป็นกลิ่นธรรมชาติ จากการหมักแต่มีรสชาติอร่อย 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยได้ดำเนินการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 
ขั้นตอนที่ 1  การศึกษาบริบทชุมชน 
ขั้นตอนการศึกษาบริบทชุมชน ดำเนินการวิจัย

โดยการทบทวนวรรณกรรม เอกสาร สื่อข้อมูล 
ออนไลน์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชนเทศบาลตำบลสันโป่ง  การ
สัมภาษณ์บุคคลผู้เก่ียวข้อง ปราชญ์ชุมชน การสังเกตแบบ
มีส่วนร่วมในวิถีการดำเนินชีวิตของคนในชุมชน  การ
วิเคราะห์ข้อมูลในข้ันตอนน้ีแยกเป็น 2 ส่วนคือ ข้อมูลที่ได้
จากเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบริบทชุมชน และ ข้อมูลที่เป็น
การสัมภาษณ์ การสังเกตวิถีชีวิต  ผลที่ได้จากการรวบรวม
ข้อมูลในขั้นตอนนี้ ได้เอกสารบริบทชุมชน รวมทั้งรายชื่อ
ปราชญ์ชุมชนที่ทำถ่ัวเน่า และได้รับการยอมรับจากชุมชน 
เพื ่อคณะผู้วิจัยจะได้ดำเนินการเก็บข้อมูลการจัดการ
ความรู้เรื่องถ่ัวเน่า ในข้ันตอนต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2  การรวบรวมความรู ้ขั ้นตอนนี้มี
วัตถุประสงค์เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินใน
การทำถ่ัวเน่า ที่อยู่ในตัวคน ออกมาเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งใน
รูปแบบเอกสารและสื่อ  เน้นให้ความสำคัญกับองค์ความรู้
ที่ครบถ้วน ชัดเจนสมบูรณ์  เริ่มต้ังแต่ความเป็นมาของถ่ัว
เน่า กระบวนการสรรหาคัดเลือกวัตถุดิบในการทำถั่วเน่า 
เทคนิคการทำถั่วเน่า ให้มีรสชาติอร่อยถูกปาก  การเก็บ
รักษาถ่ัวเน่า  การนำถ่ัวเน่า ไปประกอบอาหารชนิดต่าง ๆ 
การจัดจำหน่ายถั่วเน่า และการถ่ายทอดองค์ความรู้การ
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ทำถั่วเน่า แก่ผู้สนใจ โดยคณะผู้วิจัยใช้วิธีรวบรวมข้อมูล
โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก จากปราชญ์ชุมชนผู้ผลิตถั่วเน่า 
และการเข้าไปมีส ่วนร่วมสังเกตการณ์ (Participant 
observation) การทำถั ่วเน่า จากปราชญ์ชุมชนตั ้งแต่
เริ่มต้นการผลิต การบันทึกด้วยเทปบันทึกเสียง การ
บันทึกภาพน่ิง  
 ขั้นตอนที่ 3  การถ่ายทอด/แลกเปลี ่ยนองค์
ความรู ้ ในขั ้นตอนนี้เป็นการดำเนินการวิจัยโดยจัดเวที
สนทนากลุ่ม ระหว่างผู้นำชุมชน และผู้สูงอายุในเทศบาล
สันโป่ง ตลอดถึงผู้มีประสบการณ์ ความรู้เกี่ยวกับการทำ
ถั่วเน่า เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการจัดกิจกรรมในการ
จัดการความรู้การทำถ่ัวเน่า และค้นหาประเภทอาหารที่มี
ถ่ัวเน่าเป็นส่วนประกอบ   กรอบแนวคิดในการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ประกอบด้วย1. ประสบการณ์ ความรู้ เรื่องถ่ัวเน่า 
2.อาหารที่มีถั่วเน่า เป็นส่วนประกอบ  3. แนวคิดความ
เชื่อเกี่ยวกับถั่วเน่า 4. วิธีการเก็บรักษาถั่วเน่าเครื่องมือที่
ใช้ในข้ันตอนน้ีคือ แนวคำถามการสนทนา แบบบันทึกการ
สนทนา การสังเกตการณ์มีส่วนร่วมของผู ้เข้าร่วมเวที
สนทนา การวิเคราะห์ข้อมูลภายหลังการจัดสนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยการพิมพ์ถอดเทป  

 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื ่องมือที ่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลเป็นแนว
คำถามการสัมภาษณ์ และสนทนากลุ่ม คณะผู้วิจัยได้
ร่วมกันพัฒนาแนวคำถาม (topic guide)  ให้สอดคล้อง
กับวัตถุประสงค์ของการวิจัย โดยกำหนดประเด็นคำถาม
ตามลำดับ คือ หัวข้อหลัก (topic) คำถามหลัก (main 
question) คำถามตาม (follow question) และคำถาม
สัมภาษณ์ (probe) จากนั้นจึงนำมาปรับปรุงแก้ไขให้
เหมาะสม จึงนำไปใช้ในการเก็บข้อมูล  นอกจากนี้ยังใช้
การสังเกตแบบมีส่วนร่วม การทดลองปฏิบัติผลิตถั่วเน่า 
ร่วมกับปราชญ์ชุมชน การบันทึกภาพน่ิง รายละเอียดของ
เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล มีดังน้ี 
 1. แนวคำถามในการสัมภาษณ์ เกี่ยวกับบริบท
ของชุมชน 
 2. แนวคำถามในการสัมภาษณ์เชิงลึก ปราชญ์
ชุมชนผู้ผลิตถ่ัวเน่า เก่ียวกับองค์ความรู้ข้ันตอนการผลิตถ่ัว

เน่า ประกอบด้วย ความเป็นมาของสูตรการผลิต การ
ถ่ายทอด การบริโภค การจำหน่าย และการจัดการความรู้
ด้านการสร้าง การจัดเก็บ การถ่ายทอด การพัฒนาความรู้ 
 3. แนวคำถามการสนทนากลุ่ม  เพื ่อรวบรวม
ความร ู ้  แลกเปล ี ่ยนประสบการณ์เก ี ่ ยวก ับถ ั ่ ว เ น่า 
ประกอบด้วย  ความรู้ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมเสวนา
เกี ่ยวกับถั ่วเน่า, อาหารพื้นเมืองล้านนาที่มีถั ่วเน่าเป็น
ส่วนประกอบ, แนวคิดความเชื่อเกี่ยวกับถั่วเน่า, วิธีการ
เก็บรักษาถ่ัวเน่า 

 
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 การเก ็บรวบรวมข ้อม ูลในการว ิจ ัยคร ั ้ง น้ี  
คณะผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนเพื่อให้ได้ข้อมูลตรง
ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย  ดังน้ี 
 1. รวบรวมและศ ึกษาข ้อม ูลจากเอกสาร 
งานวิจัยที ่เกี ่ยวข้องกับการจัดการความรู ้ ,ภูมิปัญญา
ท้องถ่ินล้านนาด้านอาหาร และการผลิตถ่ัวเน่า 
 2. รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากการลงพื ้นที่
ชุมชน การสัมภาษณ์ปราชญ์ชุมชนผู้มีความรู้เรื่องถ่ัวเน่า 
 3. รวบรวมและศึกษาข้อม ูลจากการลงมือ
ปฏิบัติ การสังเกตแบบมีส ่วนร่วม การบันทึกภาพน่ิง 
ภาพเคลื่อนไหว  รายละเอียดข้ันตอน เทคนิค การผลิตถ่ัว
เน่า ด้วยภูมิปัญญาล้านนา 
 4. รวบรวมและศึกษาข้อมูลจากการจัดเวที
เสวนา แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้ กับผู ้นำชุมชน ผู ้สูงอายุ ผู ้มี
ประสบการณ์ในเรื่องถ่ัวเน่า เพ่ือแลกเปลี่ยนในด้านความรู้
ประสบการณ์ของผู้เข้าร่วมเสวนาเกี่ยวกับถั่วเน่า, อาหาร
พื้นเมืองล้านนาที่มีถั ่วเน่า เป็นส่วนประกอบ, แนวคิด
ความเชื่อเกี่ยวกับถั่วเน่า, วิธีการเก็บรักษาถั่วเน่า   โดย
คณะผ ู ้ ว ิจ ัยเป ็นผ ู ้ ร ่ วมเสวนา จดบ ันท ึกข ้อความ  
บันทึกภาพและเสียง 
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ภาพที่  1  ผู้วิจัยสัมภาษณ์ สังเกตการณ์ทำถ่ัวเน่า 
ของปราชญ์ชุมชน 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล  
 การวิจัยครั้งน้ี คณะผู้วิจัยใช้การวิเคราะห์ข้อมูล
เชิงคุณภาพ (qualitative) โดยการพรรณนาเชิงเน้ือหา มี
ภาพประกอบ บันทึกข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกและ
การจัดสนทนากลุ ่ม การสังเกตการจดบันทึก แล้วจัด
หมวดหมู่ข้อมูลและเปรียบเทียบเชื่อมโยงความสัมพันธ์
ของข้อมูล ตรวจสอบข้อมูลอะไรเพิ่มเติมอีก และทำการ
ตีความจากข้อมูลที่ได้ ตามกระบวนการวิเคราะห์ เนื้อหา
ของข้อมูล (Content Analysis) เพื ่อสรุปประเด็นตาม
กลุ่มข้อมูลและวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มขอ้มูล 
(ผ่องพรรณ  ตรัยมงคลกูลและสุภาพ ฉัตราภรณ์, 2555) 
แบ่งหัวข้อในการนำเสนอโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
ของการวิจัย ประกอบด้วย 1. บริบทชุมชนเทศบาลตำบล
สันโป่ง 2. กระบวนการขั ้นตอนการผลิตน้ำปู 3. การ
จัดการความรู ้ภูมิปัญญาล้านนา เรื ่องถั ่วเน่า  4. การ
วิเคราะห์สารอาหารของถั่วเน่า ที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย 
(อาหารเพื ่อสุขภาพ) 5. เนื ้อหาในการจัดทำสื ่อมอบให้
เทศบาลตำบลสันโป่งเพ่ือเผยแพร่แก่สาธารณชน 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ขั้นตอน การผลิตถ่ัวเน่า 

 ถ่ัวเน่า เป็นเครื่องปรุงสำคัญในอาหารเมืองของ
ทางภาคเหนือทำจากการหมักถั่วเหลืองที่ผ่านการต้มสุก
ด้วยจุลินทรีย์จากธรรมชาติ ปรุงรสชาติด้วยเกลือและพริก
ย่างป่นทิ้งไว้ 2-3 วันจนมีกลิ่นเฉพาะ และรสชาติออกเค็ม 
ทางเหนือใช้แทนกะปิ การนำถั่วเน่าที่ผ่านจากการหมัก
โดยถั่วที่เริ่มเปื่อยยุ่ย เรียกว่า “ถั่วเน่าซา” นำไปคั่วหรือ
ผัดใส่ไข่และหอมแดง แต่ถ้านำ ถ่ัวเน่าซา มาโขลกหรือบด
ให้ละเอียดจนกลายเป็นสีไข่ไก่แล้วนิยมนำมาห่อใบตองปิ้ง
จะเรียก “ถั่วเน่าเมอะ” และถ้านำ “ถั่วเน่าเมอะ” มาทำ
เป็นแผ่นวงกลมตากแห้งแล้วเป็นสีน้ำตาล ก็จะเรียก “ถ่ัว
เน่าแข็บ” คณะผู้วิจัยได้สัมภาษณ์ นางพวงทอง  ทิพย์คำ  
อายุ 52  ปี ซึ ่งเป็นปราชญ์ชุมชนด้านถั ่วเน่า ทราบถึง
ข้ันตอนในการทำดังน้ี 
       1. ล้างถั ่วเหลืองที ่ม ีอายุเหมาะสมและคัดเลือก
มาแล้วให้สะอาดแช่ถ่ัวเหลืองในน้ำให้พองตัว  
       2.  ต้มน้ำเปล่าในหม้อพอน้ำเดือดจึงใส่ถ่ัวเหลืองลง
ไป  
       3.  ต้มถ่ัวเหลืองด้วยไฟแรง เติมน้ำเรื่อยๆ อย่าให้
แห้ง จนถ่ัวสุกและเปื่อย  
       4. หมักถ่ัวเหลืองที่ต้มสุกแล้ว ในภาชนะที่จัดเตรียม
ไว้  
       5.   ห่อด้วยใบตองตึงแห้ง หมักไว้ 3 วัน ให้ถ่ัวข้ึนรา
เล็กน้อย 
       6. โขลกเกลือและถ่ัวเหลืองต้ม รวมกันให้ละเอียด 
ปรุงด้วยพริกย่างป่น ตักพักไว้ 
       7. จากน้ันตักถ่ัวปั้นให้เป็นลูกวงกลม
เส้นผ่าศูนย์กลาง 3-5 เซนติเมตร  (การทำถ่ัวเน่าแข็บ) 
     8. นำก้อนถ่ัวเน่าวางบนแท่น แล้วใช้ไม้กดทับเพ่ือให้
เป็นแผ่นบาง ๆ   
    9. นำแผ่นถ่ัวเน่าตากแดดจัดให้แห้ง ประมาณ 4-5 วัน 
จะได้ถ่ัวเน่าแข็บเก็บไว้รับประทานได้นาน 
   10. ถ่ัวบดที่เหลือ จะนำไปคลุกกับเกลือ พริก 
กระเทียม เพ่ือทำเป็นถ่ัวเน่าทรงเครื่อง และถ่ัวเน่าเมอะ 
โดยนำไปน่ึงในไห   สามารถเก็บไว้รับประทานได้ 2-3 วัน  
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ภาพที่  2   ปราชญ์ชุมชนสาธิตการทำถ่ัวเน่าแข็บ 
 

     
 

ภาพที่ 3     กิจกรรมจัดการความรู้เรื่องถ่ัวเน่า 
 

4.2 การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนา เรื่อง 
ถ่ัวเน่า 
       4.2.1 องค์ความรู ้เร ื ่องถั ่วเน่าในเทศบาล
ตำบลสันโป่ง 
              ในที่ประชุมเสวนา ยังได้กล่าวถึงการแปรรูป
ถั่วเน่า ซึ่งสามารถทำได้หลายรูปแบบ  เช่น ถั่วเน่าซา ซึ่ง
ได้จากการต้มถั ่วเหลืองและนำไปหมักค้างไว้ 3 คืน 
ลักษณะเป็นเมล็ดถั่วเน่าที่หมักแล้ว ยังไม่ได้บด สามารถ
นำมาปรุงเป็นอาหารได้หลายชนิด เช่น ยำถั่วเน่าซา โดย
ใช้เครื่องปรุง คือ มะเขือเทศ  , พริกสด , ต้นหอมผักชี 
เกลือป่นและน้ำมัน นำมาคลุกเคล้ากันอาจจะมีแคบหมู
โรยหน้าเพ่ือเพ่ิมความอร่อยของอาหาร และยังมีถ่ัวเน่าซา
ผัดใส่ไข่ อีกด้วยถั่วเน่าห่อ (ย่างไฟ) ลักษณะเป็นถั่วเน่าท่ี
หมักแล้วบดละเอียดผสมเกลือ แล้วห่อด้วยใบตองนำไปปิ้ง
ไฟรับประทานกับข้าว จะมีลักษณะก้อนแข็ง สีออกคล้ำ ๆ 

แต่ในเทศบาลสันโป่งยังไม่ปรากฏถ่ัวเน่าประเภทน้ี ถ่ัวเน่า
ทรงเครื่อง ลักษณะคล้ายกับถั่วเน่าห่อแต่มีการโขลกกับ
เครื ่องปรุง คือ พริกขี ้หนูสด, ตะไคร้, กระเทียม, เกลือ 
และข่า ให้ละเอียด ใส่ถ่ัวเน่าหมักที่บดละเอียดแล้ว โขลก
รวมกับเครื่องปรุง นำมาห่อโดยใช้ใบตองห่อจากน้ันนำไป
นึ่ง รับประทานกับข้าวเหนียวร้อน ๆ มีขายในชุมชนสัน
โป่งถั่วเน่าแผ่น หรือ ถั่วเน่าแข็บ เป็นเครื่องปรุงหลักของ
แกงประเภทผักหรือพืชต่าง ๆ ส่วนแกงหรืออาหาร
ประเภทเนื้อและปลา ไม่นิยมใส่ถั่วเน่าเพราะกลิ่นถั่วเน่า
แผ่นไม่เหมาะสมกับรสชาติของแกงเน้ือและปลา ส่วนใหญ่
ใช้ถ่ัวเน่าแผ่นปรุงเป็นน้ำพริกในรูปแบบต่างๆ เช่น น้ำพริก
ผง  น้ำพริกถั่วเน่าแข็บ  และนำไปเป็นเครื่องปรุงอาหาร 
เช่น ผักกาดจอ, ขนมจีนน้ำเงี้ยว  เป็นต้น ซึ่งถ่ัวเน่าแผ่นน้ี 
ในชุมชนเทศบาลสันโป่ง มีไว้ทุกครัวเรือน เป็นเครื่องปรุง
ที ่ขาดไม่ได้ รวมทั้งมีจำหน่ายในร้านค้าชุมชนทุกร ้าน 
เพราะเป็นที่ต้องการของคนในชุมชน 
     ปัจจุบันในเทศบาลตำบลสันโป่ง การทำถ่ัวเน่า น้ันยัง
ทำกันอยู่ในบางครัวเรือนเท่านั้น  และผู้ที่ทำส่วนใหญ่มัก
เป็นผู้สูงอายุ เพราะได้รับการสืบทอดจากบรรพบุรุษ ปู่ย่า 
ตายาย การทำถั่วเน่าตลอดจนสูตรการทำ ในเทศบาลสัน
โป่งจึงมีโอกาสที่จะสูญหายไป หากไม่มีการถ่ายทอดภูมิ
ปัญญาไปสู่ลูกหลานและผู้ที่สนใจ  ประกอบกับไม่มีคนรุ่น
ใหม่ที ่จะสืบทอดภูมิปัญญาการทำถั ่วเน่า จึงเป็นสิ ่งที่
ชาวบ้านสะท้อนให้เห็น เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
ตระหนักถึงความสำคัญ เพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาน้ีไว้ให้อยู่คู่
กับสังคมล้านนา ในชุมชนเทศบาลสันโป่งต่อไป 
 4.2 .2 อาหารล ้ านนาท ี ่ ม ี ถ ั ่ ว เน ่ า เ ป็ น
ส่วนประกอบ 
  เวทีการเสวนาของชาวบ้านเทศบาลตำบลสัน
โป่งได้ร่วมกันแลกเปลี่ยน และเสนอชื่ออาหารที่มีถั่วเน่า
เป็นส่วนประกอบ โดยเป็นอาหารที่อยู่คู่กับชาวบ้านมาช้า
นาน มีการปรุงอาหารตามภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด
จากรุ่นสู่รุ่น และนำถ่ัวเน่ามาเป็นส่วนประกอบสำคัญ หาก
ไม ่ม ีถ ั ่วเน ่าเส ียแล ้วก ็จะทำให ้เส ียรสชาติ ไม ่อร ่อย  
นอกจากน้ีถ่ัวเน่าเองก็สามารถรับประทานได้เลย เช่น ถ่ัว
เน่าทรงเครื่อง  ถ่ัวเน่าเมอะ  ใช้ข้าวเหนียวจิ้มรับประทาน
ได้ทันที หรือบางครั้งถั่วเน่าแข็บยังสามารถนำไปผิงไฟให้
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สุก มีกลิ่นหอมกรุ่น รับประทานกับข้าวเหนียวร้อน ๆ ก็ให้
รสชาติที่อร่อยอย่างยิ่ง ในเวทีเสวนา ผู้มีประสบการณ์ ผู้
อาวุโส ได้เสนอตัวอย่างรายชื่ออาหารที่ต้องใส่ถั่วเน่าเพ่ือ
เพ่ิมรสชาติ เช่น แกงตุน น้ำพริกถ่ัวเน่า แกงปลา  ผักกาด
จอ  ยำเตา เป็นต้น 
           นอกจากน้ีวงเสวนายังเพ่ิมเติมอีกว่า อาหารที่จะ
ใส่ถ่ัวเน่าหรือไม่ ยังข้ึนอยู่กับผู้ที่รับประทานว่าชอบหรือไม่
ชอบในการใส่ถั่วเน่าลงไปในอาหาร  เพราะบางครั้งผู้ที่
รับประทานอาจไม่ชอบในกลิ่นของถ่ัวเน่าซึ่งมีกลิ่นฉุนและ
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว 
       4.2.3 ข้อเสนอแนะและแนวทางการอนุรักษ์ภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน เรื่องถ่ัวเน่า 
    เวทีการเสวนาของชาวบ้านเทศบาลตำบลสัน
โป่งได้ร่วมกันเสนอแนวทางในการอนุรักษ์ภ ูม ิป ัญญา
ท้องถ่ินเรื่องถ่ัวเน่า ดังน้ี 
    1. เทศบาลตำบลสันโป่ง ควรให้ความสำคัญ
ในการเก็บรวบรวมสูตรการทำถ่ัวเน่า ในชุมชน เก็บไว้เป็น
ข้อมูลเผยแพร่ให้แก่เยาวชน ผู้สนใจในชุมชนเพ่ือศึกษา 
    2. เทศบาลตำบลส ันโป ่ง จ ัดก ิจกรรมที่
เก่ียวข้องกับการอนุรักษ์ถ่ัวเน่า เช่น การแข่งขันทำอาหาร
ที่มีส่วนประกอบของถ่ัวเน่า  , การประกวดการทำถ่ัวเน่า, 
    3. รณรงค์ให้คนในชุมชนเห็นความสำคัญของ
การอนุรักษ์ภูมิปัญญาการทำถั ่วเน่า , การรับประทาน
อาหารที่มีถ่ัวเน่า เป็นส่วนประกอบ,  
    4. เชิญปราชญ์ชุมชนผู้ทำถ่ัวเน่า เป็นวิทยากร
ให้ความรู้แก่เยาวชนในโรงเรียน หรือแก่ผู้สนใจในเทศบาล
ตำบลสันโป่ง 
    5. การส่งเสริมให้ถั่วเน่า ของชุมชนเทศบาล
ตำบลสันโป่งได้รับการพัฒนารสชาติเป็นที่ยอมรับ มีบรรจุ
ภัณฑ์ที่ทันสมัย จนกลายเป็นสินค้าโอท็อป หน่ึงตำบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์    
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ชุมชนเทศบาลตำบลสันโป่ง ถั่วเน่ายังคงอยู่ใน
วิถีชีวิตของทุกครัวเรือน เพราะเป็นเครื่องปรุงสำคัญใน
อาหารเมืองของทางภาคเหนือมีกลิ่นเฉพาะ และรสชาติ
ออกเค็ม ทางเหนือใช้แทนกะปิ เป็นส่วนประกอบสำคัญ

ของการทำอาหาร  มี 2 ประเภท คือ ถ่ัวเน่าเปียก และถ่ัว
เน่าแห้ง สอดคล้องกับ  การศึกษาของ ศรีจันทรรัตน์ 
กันทะวัง(2552) ที่ระบุว่า ถ่ัวเน่าเปียก  หมายถึง ถ่ัวที่คน
ในท้องถิ่นทางภาคเหนือ เรียกกันว่า ถั่วเน่าเมอะ หรือถ่ัว
เน่าเปอะ เป็นถ่ัวเน่าท่ีได้จากการนำถ่ัวเน่าท่ีเรียกว่าถ่ัวเน่า
ซาตำ หรือปั่นให้ละเอียด ขณะที่ตำและปั่นน้ันจะใส่น้ำลง
ไปเล็กน้อยเพื ่อให้ถั ่วเน่าเหนียว จะได้ถั ่วเน่าบดที่ม ีสี
เหลืองผสมสีไข่ไก่ เป็นถั่วเน่าแบบเปียกที่เรียกว่า ถั่วเน่า
เมอะ หรือถ่ัวเน่าเปอะ ซึ่งจะเก็บไว้ได้ไม่นาน ประมาณ 2-
3 วัน ถั่วเน่าแห้ง  เป็นถั่วที่คนในท้องถิ่นภาคเหนือเรียก
กันว่า ถ่ัวเน่าแข็บหรือถ่ัวเน่าแผ่นซึ่งมีลักษณะเป็นแผ่นกล
สม ๆ สีน้ำตาล ขนาดประมาณแผ่นซีดี การทำถ่ัวเน่าแข็บ
จะใช้ไม้หนีบที่มีพลาสติกรองประกบ กดไม้หนีบให้ถ่ัวเน่า
แบนเป็นแผ่น หรือบางคนจะนำถั ่วเน่าเมอะเกลี ่ยบน
ใบตอง โดยใช้ใบตองประกอบ 2 ข้าง ใช้มือเกลี่ยไปมาจน
ถ ั ่ ว เ น ่ า แ บ น เ ป ็ น แ ผ ่ น ใ ห ้ ม ี ล ั ก ษ ณ ะ ก ล ม บ า ง 
เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 4 นิ้ว จากนั้นนำไปวางลงบน
ตะแกรงไม้ ผึ่งแดดให้แห้ง เมื่อแห้งแล้วถ่ัวเน่าจะมีลักษณะ
หยุ่นตัวเล็กน้อย สีเปลี่ยนเป็นน้ำตาลอ่อนหรือเข้มขึ้นอยู่
กับระยะเวลาการหมัก ส่วนรสชาติและกลิ่นของถั ่วเน่า
แข็บจะไม่เปลี่ยนแปลงถึงแม้จะเก็บไว้นานก็ตาม จึงทำให้
สามารถนำไปจำหน่ายและเก็บไว้รับประทานได้นาน  
            ภูมิปัญญาในการเก็บรักษาถั ่วเน่าของชุมชน
เทศบาลสันโป่ง ข้ึนอยู่กับชนิดของถ่ัวเน่ากล่าวคือ ถ่ัวเน่า
เปียกสามารถเก็บไว้ได้ 2-3 วัน ส่วนถั่วเน่าแห้ง สามารถ
เก็บได้ 2-3 เดือนสอดคล้องกับจุฑารัตน์  สุภาษี (2544) 
พบว่า ถั่วเน่าห่อและถั่วเน่าซา มีระยะเวลาการเก็บรักษา
ตั้งแต่วันผลิตสามารถเก็บไว้บริโภคได้ประมาณ 2-3 วัน 
ถั่วเน่าทรงเครื่อง มีระยะเวลาในการเก็บรักษาตั้งแต่วัน
ผลิตสามารถเก็บไว้บริโภคได้ประมาณ 3-4 วัน และถ่ัวเน่า
แผ่น มีระยะเวลาการเก็บรักษาตั้งแต่วันผลิตสามารถเก็บ
ไว้บริโภคได้ประมาณ 2-3 เดือน 
 ด้านการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชน
เทศบาลสันโป่ง จากการเสวนาแลกเปลี่ยนประสบการณ์
ร่วมกัน ในเรื ่อง ถั ่วเน่าในชุมชนเทศบาลสันโป่ง พบว่า 
ยังคงบริโภคกันอย่างแพร่หลายเพราะเป็นวัฒนธรรมดา้น
อาหารที่สืบต่อกันมาตั้งแต่บรรพบุรุษ แม้เยาวชนรุ่นใหม่
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อาจมีจำนวนการรับประทานน้อยลงเพราะมีกลิ่นเฉพาะที่
บางคนอาจไม่ชอบ แต่คนวัยกลางคนจนถึงวัยชรา ยังคง
นิยมรับประทานถั่วเน่าและนำมาเป็นส่วนประกอบใน
อาหารอยู่เสมอ นอกจากน้ียังพบว่า อาหารที่ใช้ถ่ัวเน่าเป็น
ส่วนประกอบยังคงมีอยู่ในวิถีของคนในชุมชนสันโป่ง เช่น 
น้ำพริกถั่วเน่า , ผักกาดจอ, ขนมจีนน้ำเงี้ยว, หรือนำถ่ัว
เน ่าซามาดัดแปลง รวมทั ้งนำถั ่วเน ่าทรงเคร ื ่องมา
รับประทานกับข้าวเหนียว เป็นสัญลักษณ์และเอกลักษณ์
ของคนล้านนา สอดคล้องกับ ศักดา  พรึงลำภู พร้อมคณะ 
(2554) ที่กล่าวว่า ถ่ัวเน่าเป็นอาหารพ้ืนเมืองภาคเหนือ ซึ่ง
ได้จากการนำถั่วเหลืองมาผ่านกรรมวิธีการหมักและการ
ผลิตจากภูมิปัญญาของบรรพบุร ุษที ่ร ู ้ถ ึงค ุณค่าและ
ประโยชน์ของถั่วเหลือง ประกอบกับความต้องการที่จะ
ถนอมอาหารเก็บไว้นาน ๆ จึงได้คิดค้นดัดแปลงจนถ่ัว
เหลืองกลายเป็นถ่ัวเน่า ที่มีรสชาติเฉพาะตัวเป็นที่ถูกปาก
และได้รับความนิยมในท้องถิ่นล้านนาทางภาคเหนือมา
อย่างยาวนาน         
 ดังน้ันการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินเรื่อง 
ถ่ัวเน่า จึงเป็นกระบวนการสำคัญที่จะถอดองค์ความรู้ที่อยู่
ในตัวบุคคลออกมาเป็นเอกสาร หรือสื ่อที ่จะสามารถ
ถ่ายทอดให้แก่ลูกหลานหรือผู้สนใจให้รับทราบรวมทั้งเห็น
ความสำคัญของการอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมใหค้งอยู่
ตลอดไป ซึ ่งการจัดการความรู ้ ย่อมนำมาซึ ่งผลที่เป็น
รูปธรรมชัดเจน โดยต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาค
ส่วนทั้งผู้นำชุมชน ปราชญ์ชุมชน ผู้อาวุโส ผู้ที่สนใจ ตลอด
ถึงเยาวชน สอดคล้องกับ อภิชาติ  ใจอารีย์ (2557)  ได้
ศึกษาเรื่อง รูปแบบการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
การแปรรูปหน่อไม้ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษารูปแบบการจัดการความรู้ภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นการแปรรูปหน่อไม้ใน 3 องค์ประกอบ คือ 
องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่น กระบวนการจัดการความรู้ 
และปัจจัยเงือนไขแห่งความสำเร็จในการจัดการความรู้
ของชุมชนบ้านพุเตย จังหวัดกาญจนบุรี ผลการวิจัยพบว่า 
1) องค์ความรู้ภูมิปัญญาท้องถิ ่นการแปรรูปหน่อไม้ของ
ชุมชนบ้านพุเตย มีที่มา 2 ลักษณะ คือ 1.ภูมิปัญญาด้ังเดิม 
และ 2. ความรู้ใหม่ที่ผสมผสานระหว่างภูมิปัญญาดั้งเดิม
กับวิทยาการสมัยใหม่ที่ได้รับการส่งเสริมจากหน่วยงาน

ภาครัฐ ประกอบด้วยรูปแบบผลิตภัณฑ์ 4 ชนิด คือ 
หน่อไม้ดอง หน่อไม้ต้ม หน่อไม้แห้ง และหน่อไม้ซุป ซึ่ง
สะท้อนให้เห็นถึงความรู้ความสามารถของคนในชุมชน 
และความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติของ
ท้องถิ ่น จนกลายเป็นองค์ความรู ้ประจำท้องถิ ่นที ่ผ่าน
กระบวนการเลือกสรร การเรียนรู้และถ่ายทอดจากรุ่นสู่
ร ุ ่น และเป็นวิถีช ุมชนที ่ปฏ ิบัติส ืบทอดต่อกันมา 2) 
กระบวนการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 5 ข้ันตอน ได้แก่ 
1. การกำหนดรู้ โดยผ่านการพิจารณาว่าเป็นความรู้ด้ังเดิม 
หรือความรู ้ใหม่ที ่ประยุกต์จากภูมิปัญญาเดิม 2. การ
แสวงหาความรู ้ ที ่มาจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้ภายใน
ชุมชนและการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก 3. การ
แลกเปลี ่ยนความรู ้อย่างไม่เป็นทางการ ผ่านการพูดคุย
และปรึกษาหารือ เพื่อการแก้ปัญหาในกระบวนการแปร
รูป 4.การจัดเก็บความรู้ ส่วนใหญ่เป็นการจัดเก็บความรู้
ในตัวบุคคล ไม่มีการจดบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และ 
5. การถ่ายทอดองค์ความรู้ ส่วนใหญ่มีลักษณะอย่างไม่
เป็นทางการ ผ่านสมาชิกในครัวเรือน และ 3) เงื่อนไขสู่
ความสำเร ็จของการจัดการความรู ้ท ี ่สำคัญ ได้แก่ 1. 
ความรู้ด้านการจัดการความรู้ 2. วัฒนธรรม/วิถีชุมชน 3. 
ผ ู ้นำชุมชน 4. ทรัพยากรท้องถิ ่น และ 5. โครงสร้าง
พ้ืนฐาน  
ข้อเสนอแนะ     
 1. ควรมีการศึกษาสูตรการทำถ่ัวเน่า ที่มี
เอกลักษณ์ และรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน 
ในจังหวัดภาคเหนือตอนบน 
 2. นำผลงานวิจัยน้ีไปต่อยอดเพ่ือเป็นแนว
ทางการจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ินล้านนาในด้าน
อาหารประเภทอื่น ในชุมชน เช่น การถนอมอาหาร, การ
ปรุงอาหาร, ผักพ้ืนบ้านล้านนา, น้ำพริกล้านนา เป็นต้น 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 รายงานการวิจัยเล่มนี ้ ได้รับทุนสนับสนุนการ
วิจัย ภายใต้โครงการยกระดับปริญญานิพนธ์เป็นงานวิจัย
ตีพิมพ์งานสร้างสรรค์ และงานบริการวิชาการสู่ชุมชนจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะผู้วิจัย
ขอขอบคุณผู ้มีส่วนร่วมในรายงานการวิจัยนี ้ท ุกท่าน  
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ขอบคุณนายกเทศมนตรีตำบลสันโป่ง ที่อนุญาตให้ลงพ้ืนที่
เก็บรวบรวมข้อมูล ขอบคุณคณะเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบล
สันโป่ง โรงเรียนเปี่ยมสุข (ผู้สูงอายุ) ที่เอื้อเฟื ้อสถานที่ 
ตลอดถึงอำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการจัดการ
ความรู้เรื่องถ่ัวเน่า   ขอบคุณปราชญ์ชุมชน  ผู้อาวุโส  ผู้มี
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ 1) เพื่อศึกษาประวัติและบทบาทของพระสุพรหมยานเถร 2) เพื่อศึกษา

หลักและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 3) เพ่ือศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุพรหมยานเถรที่มีต่อสังคม
ล้านนา การศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์เชิงเน้นการศึกษา วิเคราะห์และตีความข้อมูลจากการวจิัย
ภาคสนาม โดยการสัมภาษณ์เชิงลึก (In-depth Interview) แบ่งกลุ่มผู้ให้ข้อมูลออกเป็น ๒ กลุ่มคือ พระสงฆ์ และ ฆราวาสผู้
ปฏิบัติตามแนวการสอนของท่าน จำนวน ๖ ท่าน ผลการวิจัยพบว่า พระสุพรหมยานเถร ท่านเป็นพระอริยสงฆ์ที่ได้ยึดหลัก
พระธรรมวินัยของพระพุทธองค์เป็นสำคัญ โดยการนำความรู้ ความสามารถที่มี นำมาสั่งสอนพระภิกษุสามเณรให้เรียนรู้พระ
ธรรมวินัย ทำตนให้เป็นแบบอย่าง และสั่งสอนพุทธศาสนิกชนให้ได้ปฏิบัติตนตามธรรมะของพระพุทธองค์อย่างถูกต้อง ตาม
หลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา นอกจากพัฒนาทางภายนอกแล้ว ท่านเห็นว่าการพัฒนาทางด้านจิตใจก็สำคัญ โดย
ยึดถือแนวปฏิบัติที่สำคัญ คือ การปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4 
 

คำสำคัญ  พระพุทธศาสนา การเผยแผ่ศาสนา บทบาทพระสงฆ์ พระสุพรหมยานเถร สังคมล้านนา 

 
Abstract 

This research paper has 3 objectives: firstly, to study the history and role of Phra 
Suprommayanthera; secondly, to study the principles and methods of propagation of Buddhism, thirdly, to 
study the role of Phra Suprommayanthera Buddhism propagation on Lanna society. This study according to 
qualitative research by interviewing. After that, the data will be analyzed and interpreted in the field 
research, the interview was done by the depth interview divided into 2 groups, the Buddhists monks and 6 
of ordinary people who followed his venerable’s teaching. The research results were found that Phra 
Suprommayanthera his venerable was a good monk. Monk has always adhered to the principles of the Lord 
Buddha’s discipline. Bringing his venerable knowledge and abilities to teach monks and novices to learn 
the dharma and being a role model. Teaching Buddhists to follow the Lord Buddha’s Dharma properly due 
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to the principles and methods of Buddhism propagation. In addition to develop not only on the external 
behavior but also concentrate on mind development. Adhering to the 4-mindfulness practice which was 
one of the methods of Vipassana Meditation. 
 
Keywords: Buddhism, Evangelism, Role of the monk, Phra Suprommayanthera, Lanna society

1.บทนำ 

 พระพุทธศาสนาได้กำเนิดขึ ้นมาในชมพูทวีป 

หรือประเทศอินเดีย ภายหลังจากที่เจ้าชายสิทธัตถะได้

เสด็จออกผนวชจากศากยวงศ์ จุดมุ่งหมายของพระองค์ ก็

เพ่ือแสวงหาทางหลุดพ้นจากความทุกข์ โดยเวลาแสวงหา

ความรู ้ถึง 6 ปี ตรัสรู ้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณที่ทรง

ค้นพบทางหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง ในวันข้ึน 15 ค่ำ 

เดือน 6 ก่อนพุทธศักราช45 ปี จึงได้พระนามว่า พุทธะ

พระพุทธเจ้าได้ทรงอาศัยพระมหากรุณาธิคุณอันย่ิงใหญ่ใน

หมู่สัตว์ เสด็จจาริกไปเพื่อเผยแผ่พระธรรมคำสั่งสอนที่

ตรัสรู้แก่เวไนยสัตว์ทั้งหลาย ในเบื้องต้นน้ัน พระพุทธองค์

ได้เสด็จไปแสดงธรรมจักกัปปวัตตนสูตร แก่หมู่ปัญจวัคคีย์ 

ณ ป่าอิสิปตนมฤคทายวันทำให้ปัญจวัคคีย์ได้ดวงตาเห็น

ธรรมตามท่ีพระพุทธองค์ทรงสั่งสอน ต่อจากน้ัน ทรงแสดง

ธรรมแก่ยสกุลบุตรและสหาย จึงทำให้บังเกิดมีพระ

อรหันตสาวกในพระพุทธศาสนาจำนวน 60 องค์ พระองค์

ทรงส่งพระสาวกทั้งหมดไปเผยแผ่ธรรมะในที่ต่างๆ โดยไม่

ซ้ำกัน โดยพระพุทธโอวาทว่า 

“จรถ ภิกฺขเว จาริกํ พหุชนหิตาย พหุชนสุขาย 

โลกานุกมฺปาย อตฺถาย หิตายสุขาย เทวมนุสฺสานํ” (วินย.

(บาลี) 4/42/49.) 

“ภิกษุทั ้งหลาย พวกเธอจงเที ่ยวจาริกไป เพ่ือ

ประโยชน์สุขแก่ชนจำนวนมาก เพื่ออนุเคราะห์ชาวโลก 

เพ่ือประโยชน์เก้ือกูล และความสุขแก่ทวยเทพและมนุษย์

ทั้งหลาย” 

จากพระพุทธโอวาทน้ีเอง ถือเป็นกุญแจเปิดประตู

สู่การเดินทางเพ่ือการเผยแผ่พุทธธรรมแก่พุทธบริษัททั้ง 4 

คือ ภิกษุ ภิกษุณี อุบาสก และอุบาสิกา ช่วยกันทำหน้าท่ี

ในการ เผยแผ ่ และส ืบทอดพระธรรมคำสอนของ

พระพุทธเจ้าให้แผ่ขยายไปทั่วทุกทิศ 

รูปแบบการเผยแผ่พระพุทธศาสนามีการสืบทอด

และพัฒนามาตามยุคตามสมัยจากพระศาสดามาสู่พระ

สาวก จากพระสาวกรุ่นต่อรุ่นมาแล้ว วิธีการเผยแผ่พุทธ

ธรรมที่ได้รับการสืบทอดมาเรื่อย ทำให้พระพุทธศาสนาได้

แพร่ขยายเข้ามาสู่ประเทศไทย รูปแบบและวิธีการเผยแผ่

พุทธธรรมของพระสงฆ์ในประเทศไทยก็ได้รับการสืบทอด

และพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามเหตุปัจจัยซึ่งวิธีการเผยแผ่

พุทธธรรมของพระสงฆ์ไทยถือเป็นรูปแบบ ที ่ได้รับการ

พัฒนาในลักษณะต่าง ๆ ตามจุดประสงค์ทั้งในแง่การให้

ความรู ้และเพื ่อโน้มน้าวใจเพื ่อสร้างความเชื ่อมั ่นเข้าสู่

ความเลื่อมใสศรัทธาในหลักธรรมคำสอน แล้วนำมาสู่การ

ปฏิบัติให้บังเกิดผลตามความต้องการมีผู ้กล่าวเอาไว้ว่า

ธรรมะเหมือนยาขมหม้อใหญ่ ถึงแม้คนป่วยจะรู้ว่าเป็นยา

ที่มีประสิทธิภาพในการรักษาโรคแต่ก็ยากเหลือเกินที่จะ

ดื่มกินเข้าไป เช่นเดียวกันวิธีการสื่อสารธรรมะที่จะทำให้

ผู้ฟังอยากรับไปประพฤติน้ัน เป็นสิ่งที่ยากเป็นอย่างย่ิง แต่

ด ้ วยหน ้ าท ี ่ และความต ั ้ ง ใจ  ในการทำงาน เ พ่ือ

พระพ ุทธศาสนาของพระสงฆ ์  ทำให ้ การ เผยแผ่

พระพุทธศาสนาเกิดผลสัมฤทธ์ิด้วยดีตลอดมา (พระสุธีวร

ญาณ, รวมผลงานทางวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา , 

2541). 

การเผยแผ่พุทธธรรมที่เป็นรูปแบบดั ้งเดิมของ

พระสงฆ์ก็คือ การแสดงพระธรรมเทศนาบนธรรมาสน์ 

พระสงฆ์ที ่จะทำหน้าที ่ต้องได้รับการอาราธนาให้แสดง

พระธรรมเทศนา มีระเบียบวิธีปฏิบัติที ่ตายตัวแน่นอน 

รูปแบบดังกล่าวนี้ได้สืบทอดมาจนถึงปัจจุบันนี้ เมื่อสงัคม

มีการเปลี่ยนแปลงไป เพราะสังคมความซับซ้อนไปด้วย
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ปัญหาต่างๆประกอบกับความเจริญทางเทคโนโลยีการ

สื่อสารสมัยใหม่เข้ามามีบทบาทเป็นอย่างมาก ทำให้การ

เผยแผ่ธรรมะของพระสงฆ์ไทยในยุคปัจจุบันเปลี่ยนแปลง

ไปด้วย ทั ้งรูปแบบและวิธีการ ตลอดทั้งการประยุก ต์

เนื้อหาสาระให้เข้ากับเหตุการณ์ปัจจุบันพระสงฆ์ไทยทำ

หน้าที่การเผยแผ่พุทธธรรมเพื่อประโยชน์แก่สังคมในยุค

ปัจจุบันมีรูปแบบและวิธีการและการนำเสนอที่แตกต่าง

กัน ซึ่งเมื่อหันมามองบทบาทในการเผยแผ่ของพระสงฆ์ 

ในปัจจุบันนี้ยังมีปัญหาในหลายประเด็นด้วยกัน คือ การ

ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในการเผยแผ่พระ

ธรรมได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพียงพอและถูกวิธี เพราะ

ส่วนมากยังยึดติดในธรรมเนียมนิยมแบบเก่าๆ อยู่ ได้แก่ 

เทศน์ตามคัมภีร์ นับว่าไม่เกิดผลเท่าที ่ควร ถึงแม้ว่า

ปัจจุบันจะมีนักเทศน์หน้าใหม่ๆ เกิดข้ึนและมีวิธีการเผยที่

แตกต่างกันออกไปแต่ก็ยังไม่สามารถโน้มน้าวให้ประชาชน

ลึกซึ่งในพระธรรมวินัยได้มากนักและบางครั้งผู้เผยแผ่เองก็

ยังไม่มีความรู้ตามหลักของพระธรรมวินัยอย่างแท้จริงคือรู้

น ้อยแล ้วไปสอนธรรมหรือแม ้กระทั ้งพระสงฆ์เองก็

ประพฤติตนไม่ถูกต้องตามหลักของพระธรรมวินัย จึงเป็น

สาเหตุส ่วนหน่ึงท ี ่ทำให ้ศาสนิกชนเส ื ่อมศร ัทธาไป

ค่อนข้างมาก  

พระสุพรหมยานเถร หรือที่รู้จักกันในนาม ครูบา

พรหมา พฺรหฺมจกฺโก หรือ ครูบาวัดพระบาท ถือได้ว่าเป็น

พระเถระที่คนไทยโดยเฉพาะชาวพุทธภาคเหนือตอนบนมี

ความเคารพนับถือมีความเลื ่อมใสในปฏิปทาของท่าน

อย่างมากเพราะท่านได้นำเอาหลักของการปฏิบัติธรรม

แบบสติปัฏฐาน 4 เป็นหลักในการเผยแผ่พระศาสนา ซึ่ง

แต่ก่อนนั้นการปฏิบัติธรรมแบบสติปัฏฐานนั้นมีคนรู้จัก

น้อยมาก เพราะยังไม่แพร่หลาย ดังนั้นด้วยวิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาที ่เป็นเอกลักษณ์ของท่าน จึงทำให้

พุทธศาสนิกชนมีความเลื่อมใสศรัทธามาก   

ปัจจุบันการสอนในแนวนี้ได้รับการยอมรับจาก

หลายๆฝ่ายว่าเป็นแนวทางที่เป็นทางสายเอกตามที่องค์

สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้และด้วยความสำคัญ

ดังกล่าวจึงมีการศึกษาค้นคว้าวิจัย หลักการและวิธีการ

การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุพรหมยานเถร (ครู

บาพรหมา พฺรหฺมจกฺโก)  

การศึกษาวิจัยครั้งนี ้ เป็นการศึกษาข้อมูลที่เป็น

การอบรมสั่งสอนและการแสดงพระธรรมเทศนาของทา่น

ครูบาพรหมา ซึ ่งนำมาบรรจงเป็นหนังสือและเอกสาร

ต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งสัมภาษณ์บุคคลผู้มีส่วนรับรู้

การประพฤติวัตรปฏิบัติธรรมของท่านขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ 

เพื ่อวิเคราะห์คำตอบต่อโจทย์ในการศึกษาว่าท่านยึด

หลักการอะไรในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาท่านใช้วิธีเช่น

ไรในการปฏิบัติและผลของการปฏิบัติมีอย่างไร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาประวัติและบทบาทของพระสุพรหม

ยานเถร 

2. เพ่ือศึกษาหลักและวิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนา 

3. เพ่ือศึกษาบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสุพรหมยานเถร 

 

2.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับบทบาท 

พระสงฆ์ถือเป็นหนึ่งในรัตนะตรัยที่มีความสำคัญ

ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาซึ่งพระสงฆ์เองมีทั้งหน้าท่ี

และบทบาทควบคู่กันไป หน้าที่และบทบาทหลักในการ

เผยแผ่พระศาสนาของพระสงฆ์นั้นได้แก่การศึกษาเรียนรู้

ในหลักของพระธรรมวินัยขององค์สมเด็จพระสัมมาสัม

พุทธเจ้าให้เข้าใจอย่างถ่องแท้เข้าถึงหลักแก่นในพระธรรม

ของพระองค์ แต่ในขณะเดียวกันพระสงฆ์เองก็มีบทบาท

ในการชี ้หนทางธรรมให้แก่ชาวพุทธให้ได้เข้าใจไปด้วย

ดังนั้นจึงต้องเข้าใจคำว่า “บทบาท” ก่อนตามที่ได้ศึกษา

ดังน้ี 

บทบาท หมายถึง การปฏิบัติตามหน้าที่และสิทธิ

ของตนตามสถานะภาพทางสังคม การที่บุคคลมีบทบาท

ต่อสังคมและปฏิบัติตามสิทธิหน้าที ่ที ่สังคมยอมรับ มี
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ความสำคัญเป็นอันมาก เพราะทำให้การจัดระเบียบสังคม

ดีข้ึนเป็นการควบคุมสังคมให้เป็นระเบียบ ถ้าคนไม่ปฏิบัติ

ตามหน ้าท ี ่ตามบทบาทของตนในส ังคม ให ้สมกับ

สถานภาพที่ได้รับ จะทำให้สังคมเสียระเบียบทำให้เกิด

ปัญหาและความยุ่งยากให้แก่สังคม (การจัดระเบียบทาง

สังคม, 2557) 

โคเฮนและออร์บุช (Cohen & Orbuch) กล่าวว่า 

บทบาท หมายถึงพฤติกรรมที่บุคคลหน่ึงคาดหวังว่าบุคคล

อื่นจะปฏิบัติตามตำแหน่งหรือสถานภาพและบทบาทที่

เหมาะสมเรียนรู้ได้จากกระบวนการต่างๆในสังคมที่ผ่าน

มาแล้วซึมซับเข้าไปในตัวบุคคล (Cohen & Orbuch, 

1990) 

อัลพอรท (Allport) ได้เสนอแนวความคิดเก่ียวกับ

การแสดง บทบาทของบุคคลว่าขึ ้นอยู่กับปัจจัยที ่เกี่ยว 

ดังต่อไปน้ี 

1. บทบาทที่สังคมคาดหวัง (Role expectation) 

คือ บทบาทที่สังคมคาดหวังให้บุคคลปฏิบัติตามความ

คาดหวังที ่กำหนดโดยกลุ่มสังคมและโดยสถานภาพที่

บุคคลน้ัน ๆ ครองอยู่ 

2. การรับรู้บทบาท (Role conception) คือ การ

ที่บุคคลรับรู ้ในบทบาทของตนเอง ว่าควรจะมีบทบาท

อย่างไร และสามารถจะมองเห็นบทบาทของตนเองได้ 

ตามการรับรู้ นั้น ซึ่งเกี่ยวของสัมพันธ์กับความต้องการ

ของบุคคลนั้นเอง โดยการรับรู้ในบทบาทและ ความตอง

การของบุคคลย่อมขึ้นอยู ่กับลักษณะพื้นฐานส่วนบุคคล 

ตลอดจนเป้าหมายใน ชีวิตและค่านิยมของบุคคลที ่สวม

บทบาทน้ัน 

3. ก า ร ย อ ม ร ั บบ ทบ าท ขอ งบ ุ ค คล  ( Role 

acceptation) จะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อมีความสอดคล้องของ

บทบาทตามความคาดหวังของสังคม และบทบาทที่ตนรับ

อยู ่ การยอมรับ บทบาทเป็นเรื ่องที ่เกี ่ยวของกับความ

เข้าใจในบทบาท และการสื่อสารระหว่างสังคมและ บุคคล

นั้น ทิ้งนี้ก็เพราะว่าบุคคลอาจไม่ได้ยินดียอมรับบทบาท

เสมอไป แม้ว่าจะได้รับ การคัดเล ือกจากสังคมให้รับ

ตำแหน่ง และมีบทบาทหน้าที่ปฏิบัติตาม เพราะถ้าหาก 

บทบาทที ่ ได ้ร ับนั ้นทำให ้ได ้ร ับผลเส ียหายหร ือเสีย

ประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าขัดแย้ง กับความต้องการ 

(Role conflict) หร ือค ่าน ิยมของบุคคลน้ัน ผ ู ้ครอง

ตำแหน่งอยู ่ก็พยายาม หลีกเลี ่ยงบทบาทนั้นไม่ยอมรับ

บทบาทน้ัน 

4. การปฏิบัติตามบทบาทหนาที่ของบุคคล (Role 

performance) เป็นบทบาทที่ เจ้าของสถานภาพแสดง

จริง (Actual role) ซึ่งอาจจะเป็นการแสดงบทบาทตามที่

สังคม คาดหวัง หรือเป็นการแสดงบทบาทตามการรับรู้ 

และตามความคาดหวังของตนเอง การ ที ่บุคคลใดจะ

ปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่ได้ดีเพียงใดน้ันก็ข้ึนอยู่กับระดับ

การยอมรับ บทบาทนั้น ๆ ของบุคคลที่ครองตำแหน่งน้ัน

อยู ่ เนื ่องจากความสอดคล้องกับบทบาท ตามความ

คาดหวังของสังคม และการรับร ู ้บทบาทของตนเอง 

(Allport, Gordon,1973) 

แนวความคิดเก่ียวกับบทบาทของพระสงฆ์ 

คนึงนิตย ์ จ ันทบุตร ได ้จำแนกบทบาทของ

พระสงฆ์ไว้ 4 ประการ คือ  

1. การพัฒนาค ุณภาพพลเมืองด ้านคุณธรรม

จริยธรรม 

2. การสงเคราะห์ประชาชน เช่น การให้ความ

สะดวกในการบำเพ็ญกุศลแก่ประชาชนตามประเพณี

เกี่ยวกับชีวิต งานประเพณีส่วนร่วม และงานเทศกาลต่าง 

ๆ  

3. การให้ความช่วยเหลือทางราชการ โดยเฉพาะ

การรักษาความปลอดภัยของชาติและกิจกรรมทางสังคม

วิทยา เป็นต้น (คนึงนิตย์ จันทบุตร, 2542) 

พระราชบัญญัติคณะสงฆ์ ได้กล่าวถึงบทบาท

หน้าที่ของพระสงฆ์เกี่ยวกับการศึกษาไว้ว่า คือมาตรา 15 

ตรี ในส่วนที่กล่าวถึงบทบาทหน้าท่ีของมหาเถรสมาคม ใน

ข้อที่ 4 ว่ามีหน้าท่ีควบคุมและส่งเสริมการปกครอง การศา

สนศ ึกษา การศ ึกษาสงเคราะห ์  การเผยแผ ่  การ



627 
 

 

สาธารณูปการ และการสาธารณะสงฆ์ ทำให้กล่าวไว้ว่า

หน้าท่ีของพระสงฆ์ไว้ 6 ประการคือ  

1. การปกครอง 

2. การศาสนศึกษา 

3. การศึกษาสงเคราะห์ 

4. การเผยแผ่ 

5. การสาธารณูปการ 

6. การสาธารณสงเคราะห์ (พระราชบัญญัติคณะ

สงฆ์, 2545) 

แนวคิดเก่ียวกับการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต) ได้กล่าวว่า การ

แสดงธรรมะจะต้องยึดหลักน้อยคล้อยตามหลักใหญ่ ดัง

ปรากฏเนื ้อหาในหนังสือ “พุทธธรรม” สรุปความได้ว่า 

หลักน้อยคล้อยตามหลักใหญ่หรือตามศัพท์วิชาการว่า ธัม

มานุธัมมปฏิบัติ คือ การปฏิบัติหรือแสดงธรรมตามลำดับ

ปลีกย่อยที่มีอยู่ ให้มีความสอดคล้องกับหลักใหญ่ในทาง

พระพุทธศาสนา ซึ ่งหมายถึงการปฏิบัติหลักย่อยหรือ

หลักการเฉพาะแต่ละเรื่อง ให้สอดคล้องกับหลักสากลที่

พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติไว้ ถ้าให้ความหมายอย่างกว้าง ๆ 

คือ การปฏิบัติธรรมเรื่องเล็กน้อยคล้อยตามเรื่องใหญ่ ที่

เป็นใจความสำคัญในคำสอนทางพระพุทธศาสนา หรือ

ปฏิบัติตามท่ีเป็นหลักย่อยคล้อยตามหลักใหญ่ (พระธรรม

ปิฎก (ป.อ.ปยุตฺโต), 2544) 

พระมหาถนัด อตฺถจารี และพระปลัดอำพล สุธีโร 

ได้กล่าวถึงค ุณสมบัติของพระสงฆ์ผ ู ้ทำหน้าที ่เผยแผ่

พระพุทธศาสนาไว้ว่า 

1. ต้องมีความแม่นยำในหลักของพระพุทธศาสนา

มีทั้งภูมิธรรมภูมิปัญญา 

2. สามารถใช้ภาษาและวิธีสอน ที่สามารถสื่อกับ

ประชาชนได้ 

3. มีความสามารถในการใช้สื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่

เข้ามาช่วยในการเผยแผ่ 

4. มีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถ่ิน และสามารถ

ปรับตัวเข้ากับสังคมน้ันได้ดี 

5. เป็นผู้ที่มีหลักมนุษยสัมพันธ์ ระหว่างพระสงฆ์

และประชาชนน้ันได้ดี 

6. มีคุณสมบัติที่เหมาะสมทางด้านการศึกษาให้

สอดคล้องกับความต้องการของวัดและสังคมความรู้ ความ

เข้าใจเกี่ยวกับวัฒนธรรม สังคม (พระมหาถนัด อตฺถจารี 

และพระปลัดอำพล สุธีโร, 2544) 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

พระมหาบุญเลิศ ธมฺมทสฺสี ได้วิจัยเรื่อง “ศึกษา

วิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม 

(หลวงพ่อคูณ ปริสุทฺโธ)” ในงานวิจัยนี ้ผู ้วิจัยได้สรุปว่า

งานวิจ ัยน ี ้ม ีจ ุดม ุ ่งหมายเพ ื ่อศ ึกษาว ิธ ีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระราชวิทยาคม (หลวงพ่อคูณ ปริ

สุทฺโธ) วัดบ้านไร่ตำบลกุดพิมาน อำเภอด่านขุนทด จังหวัด

นครราชสีมา เพราะเห็นว่า ท่านเป็นพระที่สามารถสื่อสาร

กับประชาชนได้ทุกระดับ และประสบผลสำเร็จในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนา คือ มีประชาชนศรัทธาเคารพนับถือ

มากมาย ทุกคนต่างมุ ่งส ู ่ว ัดบ้านไร ่ เพื ่อเข้าไปกราบ

นมัสการท่าน ย ิ ่งน ับว ันก ็ เพ ิ ่มมากขึ ้นไม ่ว ่าน ักข่าว 

นักการเมือง นักกีฬา หรือนักวิชาการ ต่างก็หันมาสนใจ

เข้าหาท่านอยู่เสมอ แม้กระทั่งเวลาเกิดปัญหาท่ีแก้ไม่ตกก็

มักจะให้ท่านเป็นผู้ชี้แนะแนวทาง เช่นปัญหา เรื่อง วาย ทู 

เค และปัญหายาเสพติด จึงทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจอย่าง

ย่ิงในการศึกษาค้นคว้า โดยได้ทำการวิจัยเชิงเอกสาร คือ

ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการเผยแผ่ และการ

สื ่อสาร โดยศึกษาถึงวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของ

พระพุทธเจ้าในครั้งที่พระองค์ยังทรงมีพระชนม์อยู่ จาก

หนังสือพระไตรปิฎกเทคนิคและวิธีการสอนของพระพทุธ

องค์ พุทธวิธีการสอนตามแนวธรรมบท วิธีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาของพระสาวก และวิธ ีการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในสมัยต่างๆ ในประเทศไทย ส่วนการ

สื ่อสารตามหลักกระบวนการสื ่อสารใช้ทฤษฎีด้านการ

สื ่อสาร ทฤษฎีการสื ่อสารเพื ่อการโน้มน้าวใจ และมี

แนวคิดพร้อมทั้งวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องด้วย (พระมหาบุญ

เลิศ ธมฺมทสฺสี, 2544) 
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พระครูศรีปร ิยัติว ิกรม ได้วิจ ัยเร ื ่อง “ศึกษา

เทคนิคและรูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรมของพระเทพ

สิงหบุราจารย์ (จร ัญ ฐิตธมฺโม) วัดอัมพวัน จังหวัด

สิงห์บุรี” ผลการศึกษาพบว่า เทคนิคการเผยแผ่ของ

พระเทพสิงหบุราจารย์ (จรัญ ฐิตธมฺโม) ใช้เทคนิคและ

รูปแบบการเผยแผ่พุทธธรรม โดยยึดเทคนิคและรูปแบบ

การสอนและการสื่อสารตามแนวพุทธผสมผสานกับหลัก

นิเทศศาสตร์ทั่วไป โดยได้นำเอาเทคโนโลยีสารสนเทศ

สมัยใหม่ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ เทป วิดีโอ หนังสือ และ

สื่อสารมวลชนอื่นๆ เข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือในการเผย

แผ่ (พระครูศรีปริยัติวิกรม, 2546) 

 

3.วิธีการดำเนินงาน 

การวิจัยครั้งน้ี เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยศึกษา

การค้นคว้าทางเอกสารและการสัมภาษณ์ซึ่งมีลำดับดังน้ี 

1. ข้อมูลขั ้นปฐมภูมิ ค้นคว้าข้อมูลจากคัมภ ีร์

พระไตรปิฎกภาษาบาลีและไทย ฉบับมหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย พุทธศักราช 2549 

2. ข้อมูลทุติภูมิ ค้นคว้าหนังสือประวัติศาสตร์และ

วัฒนธรรม ตำราทางวิชาการ เอกสารสิ่งตีพิมพ์ วารสาร 

หนังสือและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

3. ข้อมูลการสัมภาษณ์ จากเกณฑ์ดังน้ี 1) บุคคลผู้

ร ่วมยุคสมัยของพระสุพรหมยานเถรทั ้งบรรพชิตและ

คฤหัสถ์ 2) นักวิชาการที่ศึกษางานเขียนหนังสือ บทความ 

งานวิจัยของพระสุพรหมยานเถร 

การส ัมภาษณ ์ เช ิ งล ึก ( In-depth Interview) 

แบ่งกลุ ่มผู ้ให้ข้อมูลออกเป็น 2 กลุ ่มคือ พระสงฆ์ และ 

ฆราวาสผู้ปฏิบัติตามแนวการสอนของท่าน จำนวน 6 ท่าน 

ได้แก ่

1) พระธรรมมังคลาจารย์ ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 

๗ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง 

จังหวัดเชียงใหม่ 

2) พระพุทธบาทพิทักษ์ เจ้าคณะอำเภอป่าซาง 

เจ้าอาวาสวัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัด

ลำพูน 

3) พระสุวรรณเมธี ร อ ง เ จ ้ า ค ณ ะ อ ำ เ ภ อ

จอมทอง วัดพระธาตุศรีจอมทอง อำเภอจอมทอง จังหวัด

เชียงใหม่ 

4) พระครูสัทธาภิมณฑ์ รองเจ้าคณะอำเภอป่าซาง 

เจ้าอาวาสวัดมะกอก อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

5) อาจารย ์ค ีร ินทร ์ ห ินคง อาจารย ์ประจำ

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขต 

เชียงใหม่ 

6) อาจารย์สว่าง คำสม ไวยาวัจกรวัดพระพุทธ

บาทตากผ้า อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน 

4. รวบรวมข้อมูลจากภาคเอกสารและข้อมูลจาก

การสัมภาษณ์ มาเรียบเรียงวิเคราะห์ตามประเด็นของ

งานวิจัย 

5. สร ุปผลการวิจ ัย นำเสนอผลงานวิจ ัยและ

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการศึกษาวิจัย 

 

4.ผลการวิจัย 

ประวัติและบทบาทของพระสุพรหมยานเถรพระ

สุพรหมยานเถร  

พระสุพรหมยานเถรพระสุพรหมยานเถร เกิดวัน

อังคาร ที่ 40 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2441 ณ บ้านป่าแพ่ง 

ซึ่งเป็นหมู่บ้านเล็กๆ ตั้งอยู่กลางทุ่งนารวมอยู่ในหมู่บ้าน

กองงาม ตำบลแม่แรง อำเภอปากกอง (ปัจจุบันเป็น

อำเภอป่าซาง) จังหวัดลำพูน นามเดิมชื่อ พรหมา พิมสาร 

บิดาชื่อ นายเป็ง มารดาชื่อ นางบัวถา มีพ่ีน้องร่วมกัน 14 

คน แต่เดิมครอบครัวจัดอยู่ในฐานะพอมีอันจะกิน โยมพ่อ

โยมแม ่ม ีอาช ีพเป ็นเกษตรกร ทำนา ทำสวนเป็น

สัมมาอาชีวะ มีความขยันถี่ถ้วนในการงาน ปกครองบุตร

หลานโดยยุติธรรม หนักแน่นในการกุศล ไปนอนวัดรักษา

อุโบสถศีลเป็นประจำทุกวันพระ  
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จากการต ิดตามพ ่อแม ่ ไปว ัดบ ่อยๆ ได ้ เห็น

พระภิกษุสามเณร มีกิริยาเรียบร้อยเกิดความศรัทธา ย่ิงได้

เห็นพระพี่ชายได้บวชอยู่หลายองค์ก็ยิ่งเพิ่มความเลื่อมใส

จึงน้อมใจไปในการบวชยิ ่งขึ ้น จึงได้กราบลาพ่อแม่ได้

บรรพชาเป็นสามเณรในวันจันทร์ ที ่ 24 เดือนเมษายน 

พ.ศ.2455 ซึ่งอายุได้ 15 ปี ตอนนั้นพ่อของท่านได้พาเข้า

ไปกราบเจ้าอธิการแก้ว ขตฺติโย เจ้าอาวาสวัดป่าเหียง 

ขอให้ท่านเป็นพระอุปัชฌาย์ เมื่อเป็นสามเณรแล้วก็ศึกษา

เล่าเร ียนจากพระอุปัชฌาย์ เมื ่ออายุครบ 20 ปี ก็ได้

กลับมาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ ณ พัทธสีมาวัดป่าเหียง ใน

วันที่ 16 มกราคม พ.ศ.2461 เจ้าอธิการแก้ว ขตฺติโย เป็น

พระอุปัชฌาย์ต่อมาท่านจึงได้ต้ังใจศึกษาหาความรู้ในด้าน

การปฏ ิบ ัต ิธรรมจากคร ูบาอาจารย ์ผ ู ้ ร ู ้ เพ ื ่ อนำมา

ประกอบการพิจารณาหาทางปฏิบัติที่ถูกต้อง พอท่านครู

บาอายุได้ 24 พรรษา 4 ท่านได้กราบลาพระอุปัชฌาย์

พร้อมทั้งโยมพ่อโยมแม่ เพื ่อออกไปอยู่ป่าบำเพ็ญสมณ

ธรรม การปฏิบัติธรรมตามที่ท่านครูบาได้พร่ำสอนมาโดย

ตลอด ได้ต้ังสมาทานอธิษฐานเอาธุดงควัตรตามกำลังที่จะ

ปฏิบัติได้แล้วได้ฝึกหัดเป็นคนสันโดษ ปรับปรุงจิตใจให้เข้า

กับธรรมชาติ พยายามฝึกจิตใจให้อาจหาญเป็นสมาธิด้วย

ภาวนา มีพุทธานุสสติและอภิณหปัจจเวกขณะ เป็นต้น 

แล้วพิจารณาสังขาร รูปนามให้เห็นเป็นอนิจจัง ทุกขัง 

อนัตตา ตามระเบียบวิธีแห่งการปฏิบัติ และเพื่อบำเพ็ญ

ตนเพ่ือทำคุณประโยชน์ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

พระสุพรหมยานเถรได้บำเพ็ญสมณธรรมจนเข้าสู่

ว ัยชราภาพ ส ังขารของท่านชำร ุดทรุดโทรมไปตาม

กาลเวลา อาการเจ็บไข้ได้ป่วยจึงเกิดข้ึนเป็นธรรมดา ท่าน

ครูบาได้เข้ารับการรักษา ณ โรงพยาบาลนครเชียงใหม่ 

ก่อนที่ท่านครูบาท่านจะละสังขาร ท่านครูบาได้ต่ืนจากจำ

วัด แต่เช้าปฏิบัติธรรมตามกิจวัตร เมื่อถึงเวลาท่านลุกน่ัง

สมาธิ สำรวมจิตตั้งมั่นสงบระงับ ท่านครูบามรณภาพ ใน

ท่านั ่งสมาธิภาวนา เมื ่อวันที ่ 17 สิงหาคม 2527 เวลา 

06.00 น.อายุ 87 ปี 67 พรรษา คณะศิษยานุศิษย์ได้ต้ัง

ศพบำเพ็ญกุศลเป็นเวลา 4 ปี ได้รับพระราชทานเพลิงศพ 

วันที่ 40 มกราคม พ.ศ. 2541 ในการนี้ พระบาทสมเด็จ

พระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ 

ได้เสด็จพระราชดำเนินมาพระราชทานเพลิงศพท่านครูบา

ด้วยพระองค์เอง หลังจากพระราชทานเพลิงเสร็จสิ้นแล้ว

ได้เก็บอัฐิ ปรากฏว่าอัฐิของท่านครูบาได้กลายเป็นพระ

ธาตุมีวรรณะสีต่างๆ หลายสีด้วยกัน 

(2) หล ักและวิธ ีการ เผยแผ ่พระพ ุทธศาสนา      

พระพุทธองค์ทรงใช้วิธีการในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา 

ซึ่งแบ่งการศึกษาออกเป็น 2 วิธีการหลักๆ ในการศึกษา 

คือ  

1. การศ ึกษาพ ุทธว ิ ธ ี ในการบร ิห า ร ง าน

พระพุทธศาสนาเพ่ือเผยแผ่พระพุทธศาสนา  

2. การศึกษาพุทธวิธีการสอนการแสดงธรรม  

ซึ่งพุทธวิธีทั้งสองทำให้การเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ขยายแผ่ไปอย่างกว้างขวางและรวดเร ็ว โดยเฉพาะ

แนวทางการสอนการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน ซึ่งเป็นแนว

ทางการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ ที่มนุษย์ทุกคนต้องการ

พ้นจากความทุกข์จากการดำเนินชีวิตในโลกนี้ ด้วยเหตุน้ี

พระพุทธศาสนาจึงเป็นศาสนาท่ีผู้คนทั่วไปสนใจศึกษาและ

ทดลองปฏิบัติตามหลักธรรมและวิธีการที่พุทธองค์ทรงให้

ไว้ โดยเฉพาะหลักปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานที่พุทธองค์

ทรงสอน ซึ ่งเป็นการสอนที่มีในพระพุทธศาสนาเท่าน้ัน 

เพื่อใช้ในการปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์ที่แท้จริงคือ เข้าถึง

ซึ่งพระนิพพานพระพุทธองค์ทรงตรัสสอนหลักการที่ภิกษุ

ผู ้ทำหน้าที ่เผยแผ่พระพุทธศาสนาจะต้องมีหลั กธรรม

ประจำใจที่พึงปฏิบัติ คือ ต้องมีหลักอปริหานิยธรรม 7 

ประการ หลักสาราณิยธรรม 6 ประการ หลักสัปปุริสธรรม 

7 ประการ และจะต้องม ีองค ์แห ่งพระธรรมกถึก 5 

ประการ ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ทำหน้าที่เผยแผ่สามารถถ่ายทอด

ความรู้ได้อย่างเต็มที่ทำให้การเผยแผ่เกิดประโยชน์สูงสุด  

ผลการศึกษาพบว่า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ปัจจุบันนี ้สอดคล้องกับเทคนิคและวิธีการสอนของ

พระพุทธเจ้า กล่าวคือ จะต้ังจุดมุ่งหมายในการสอนว่าจะ

กำหนดเป้าหมายเพื ่ออะไร แล้วก็จะมีการเตรียมการ
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เกี่ยวกับเนื้อหาเรื่องโน้นนี้ โดยเรียงลำดับเนื้อหาจากยาก

ไปหาง่าย พร้อมกับคำนึงถึงวุฒิภาวะของผู้ฟังว่า เขาจะ

สามารถเข้าใจ และเอาใจใส่มากแค ่ไหนเพื ่อให ้ เกิด

ประโยชน์สูงสุดตามพุทธประสงค์ของพระพุทธเจ้าที่จะยัง

มหาชนให้พ้นจากความทุกข์ โดยการน้อมนําเอาหลักพุทธ

ธรรมในการดำเนินช ีว ิตที ่ส ุขสงบทั ้งในระดับบ ุคคล

ครอบครัวชุมชนและสังคม 

(3) บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุ

พรหมยานเถรบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ

สุพรหมยานเถร  เป็นพระที่มีความกตัญญูกตเวทีเป็นยอด 

มีค ุณสมบัติในด้านวาทศิลป์ เส ียงเยือกเย็น นุ ่มนวล 

แจ่มใส ชัดเจน ในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา มีความรู้

ล ึ กซ ึ ้ ง ในพ ุทธธรรม ท ่ านใช ้พ ุทธว ิ ธ ี ก าร เผยแผ่

พระพุทธศาสนาแบบแนวทางสอนให้ประจักษ์ในการสั่ง

สอนอบรมพระภิกษุ สามเณรและพุทธศาสนิกชนทั้งชาว

ไทยและต่างชาติตลอดจนแผ่ขยายไปถึงชนเผ่าต่าง ๆ ใน

ล้านนา มีศีลาจารวัตรงดงาม มีปฏิปทาน่าเลื่อมใสเป็น

พระเถราจารย์ที ่เป็นปูชนียแห่งสงฆ์และประชาชนชาว

ล้านนา ท่านปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของศิษยานศุษิย์ 

แนะนําสั่งสอนผู้อื่นให้มี ความรู้ คู่คุณธรรม โดยการนำ

หล ักธรรมไปประพฤต ิปฏ ิบ ัต ิตาม ว ิธ ีการ เผยแผ่

พระพุทธศาสนา ท่านได้ประยุกต์เนื้อหาสาระจากง่ายไป

หายาก ในการแสดงธรรมแต่ละคราวจะเริ่มจากเรื่องง่าย 

ๆ เรื่องใกล้ตัว เช่น ศีลจากน้ันจึงเริ่มกล่าวถึงเรื่องสมาธิ

การฝึกจิตให้มั่นคงและพัฒนาปัญญาให้เจริญข้ึน ด้วยการ

เจริญวิปัสสนาแบบสติปัฏฐาน 4 ซึ่งเป็นหลักสำคัญที่ท่าน

ครูบาได้ใช้เผยแผ่พระพุทธศาสนา สืบมาจนเป็นที่นิยม

ปฏิบัติกันถึงในปัจจุบัน 

ท่านครูบาเป็นนักเผยแผ่ที่สนใจใฝ่ในการศึกษาเล่า

เรียน เป็นนักคิด เป็นนักอ่าน และเป็นนักเขียน มีความรู้

แตกฉานทั้งทางโลกและทางธรรม มีความเป็นปราชญ์ 

ด้วยท่านเป็นผู้มีภูมิรู้ ภูมิฐาน ภูมิธรรม โดยเฉพาะเมตตา

ธรรม และการบำเพ็ญทาน ประกอบภารกิจธุระปรากฏผล

เด่นชัดทั้งทางโลกและทางธรรม และย่ิงไปกว่าน้ัน การเผย

แผ่ธรรมะผ่านบทบาทสาธารณสงเคราะห์ ท่านได้มีความ

เอื้อเฟื้อ เอื้ออาทร ช่วยเหลือ เจือจุน ต่อประชาชนทุกผู้

ทุกหมู่ทุกเหล่า โดยไม่เลือกชั้นวรรณะ ไม่มีอคติ ด้วยจิตที่

เอื้ออารีปรารถนาดีไม่จำกัดกาลและเวลา เป็นครู เป็นปู

ชนียบุคคล ทั ้งทางพุทธจักรและอาณาจักร ได้จัดให้มี

โครงการพัฒนาบ้าน พัฒนาวัด พัฒนาโรงเรียนแบบองค์

รวม ก่อให้เกิดประโยชน์สุขอย่างยิ ่งต่อประชาชนทั ่วไป 

และยิ่งไปกว่านั้นท่านยังช่วยเหลือองค์กรต่าง ๆ ที่ตั้งข้ึน

เพื ่อประโยชน์สุขของสังคมส่วนรวม โดยไม่เห็นแก่ตัว 

หรือไม่เห็นแก่ความลำบากทั้งด้านร่างกายและจิตใจ ด้วย

ท่านมุ่งให้สังคมไทยเป็นสังคมแห่งพุทธะ สังคมผู้มีจิตใจที่

ประเสริฐดีงามตามคำสอนของพระพุทธองค์   

 

5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

บทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระสุ

พรหมยานเถร ท่านมีความโดดเด่นในด้าน การปฏิบัติ

วิปัสสนากรรมฐานตามแนวสติปัฏฐาน 4  และเผยแผ่

หลักธรรมคำสอนของพระพุทธองค์ได้เป็นอย่างดีอย่าง

ถูกต้อง ท่านครูบาถือว่าเป็นพระที่เพียบพร้อมในทุกๆด้าน 

ทั ้งในด้านการปกครอง ด้านการศึกษา ด้านการศึกษา

สงเคราะห์ ด้านการเผยแผ่ ด้านการสาธารณูปการ และ

ด้านการสาธารณสงเคราะห์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ

พระครูใบฎีกาสุชาติ ฐิตวโร (2553) ได้ศึกษาวิจัยเรื่อง 

บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่พระพุทธศาสนาใน

ชุมชนมอญ อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ผล

การศึกษาพบว่า บทบาทของพระสงฆ์ต่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในชุมชนชาวมอญ โดยเผยแผ่ผ่านกิจการ

คณะสงฆ์ 6 ด้าน บทบาทด้านการเผยแผ่ วิธีการเผยแผ่ที่

นำมาใช้เพื ่อการเผยแผ่ ได้แก่ การเทศนา การปาฐกถา

ธรรม บรรยายธรรม สัมโมทนียกถา การให้โอวาท เอกสาร

หนังสือ เทปธรรม และคิดคำคมตามต้นไม้ โดยแบ่งการ

เผยแผ่ 2 ด้าน คือ การเผยแผ่ในวัด โดยใช้ประเพณีเป็น

สื่อกลาง และการเผยแผ่นอกวัด ส่งเสริมให้พระภิกษุสงฆ์

ให้ไปบรรยายธรรมตามสถานที่ต่างๆ รูปแบบการนำเสนอ
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โดยการใช้สื่อในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาในชุมชนชาว

มอญ คือการใช้สื่อในการเผยแผ่ 3 วิธีการคือ การใช้สื่อ

บุคคลในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การใช้สื่อมวลชนใน

การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ในรูปแบบการใช้สื่อมวลชน 

ได้แก่ สื่อวิทยุโทรทัศน์ สื่อวิทยุกระจายเสียง สื่อสิ่งพมิพ์ 

เช่น หนังสือคู่มือประกอบภาพ หนังสือสวดมนต์ การใช้

สื่อเฉพาะกิจในการเผยแผ่พระพุทธศาสนา เป็นสื่อที่ช่วย

วางรากฐานทางศีลธรรมได้เป็นอย่างดี แยกประเภทได้แก่ 

การสร้างวัตถุมงคล บทความ แถบบันทึกเสียง แนวทางใน

การส ่ง เสร ิมบทบาทของพระสงฆ ์ด ้ านการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาในชุมชนมอญ แยกออกเป็นแนวทางได้

สองแนวทางด้วยกัน คือ แนวทางการเผยแผ่ในเชิงรุก และ

แนวทางการเผยแผ่ในเชิงรับ และสอดคล้องงานวิจัยของ

พระมหาศรัญญู ปญฺญาธโร  (2546) ได้ศ ึกษาเร ื ่อง 

“การศึกษาหลักการและวิธีการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

ของพระสุธรรมยานเถระ (ครูบาอินทจักรรักษา)” ผล

การศึกษาพบว่า “ครูบาอินทจักรรักษา”เป็นพระสงฆ์ที่ถือ

หลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนาคือหลักการวิปัสสนา

กรรมฐานทุกอิริยาบถที่ท่านแสดงออกมาเป็นเสมือนทา่น

กำลังสื่อวิธีการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐานสู่พุทธบริษัท โดย

ท่านครูบายืนอยู่บนหลักการนี้ จะเห็นได้ว่า ถ้าคำสอนใด

ผิดไปจากหลักการที่ว่ามา ท่านครูบาจะออกมาชี้แจงแก้ไข 

ตอบโต้ คำ สอนที่ผิดเหล่านั ้นเพื ่อให้เกิดประโยชน์แก่

มหาชนเป็นสำคัญ การเผยแผ่พระพุทธศาสนาของครูบา

อ ินทจ ักรร ักษาประสบความสำเร ็จเพราะท่านเป็น

พระภิกษุที่ยึดมั่นในหลักการและวิธีการที่ถูกต้อง” 

สรุปบทบาทการเผยแผ่พระพุทธศาสนาของพระ

สุพรหมยานเถร ท่านครูบามีอิทธิพลต่อการเผยแผ่

พระพุทธศาสนาเป็นอย่างมาก ท่านครูบาได้ทุ ่มทั ้ง

แรงกายและแรงใจในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา

อย่างเต็มความสามารถ ในฐานะการเป็นผู้นำ ไม่ว่าจะ

เป็นผู้นำด้านจิตในด้านจิตใจ ผู้นำในด้านการปฏิบัติ ทั้ง

ภาระหน้าที่ทั้งด้านการปกครอง ด้านการศาสนศึกษา 

ด้านการศึกษาสงเคราะห์ ด้านการสาธารณูปการ ด้าน

การเผยแผ่และด้านสาธารณสงเคราะห์ ท่านก็ทำ ได้

อย่างดีมิได้ขาดตกบกพร่องเลย จึงเป็นเหตุทำให้ท่าน

เป็นที ่เคารพและสักการบูชาของพระภิกษุ สามเณร 

ศร ัทธาประชาชนอย ่ า งมากโดยย ึดหล ักการทาง

พระพุทธศาสนาซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความสงบสุข

และประโยชน์ให้กับสังคมประเทศชาติ และเพ่ือจรรโลง

พระพุทธศาสนาให้ดำรงสืบไป  

ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

1. ควรให้มีการรณรงค์เอาหลักการปฏิบัติของพระ

สุพรหมยานเถรที่มีทั้งสมถะและวิปัสสนาเข้ามาเป็นหลัก

ปฏิบัติที่ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

2. จัดโครงการอบรมพระวิปัสสนาจารย์ให้เป็นนัก

เผยแผ ่ไปด้วยคือฝึกอบรมพระนักปฏิบ ัต ิธรรมให้มี

ความสามารถสอนธรรมได้มากข้ึน 

3. จัดโครงการเสริมสร้างให้พุทธบริษัท 4 หันเข้า

มาสนใจในการปฏิบัติธรรมโดยพระสงฆ์ต้องเป็นกำลังหลัก

ในการส่งเสริมรวมทั้งเสนอให้หน่วยงานทั้งรัฐและเอกชน

เป็นกำลังเสริมด้วย 

 

ข้อเสนอแนะด้านการวิจัยในครั้งต่อไป 

1. ควรมีการค้นคว้าหลักปฏิบัติของพระสุพรหม

ยานเถรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น เช่น การปฏิบัติของตัว

ท่านครูบารวมไปถึงผลของการปฏิบัติของศิษยานุศิษย์ที่

ได้ปฏิบัติกับท่านมา 

2. ควรมีการนำเอาแนวปฏิบัติของท่านครูบาไป

ประยุกต์ให้พุทธบริษัท 4 ได้ปฏิบัติแล้ววิเคราะห์ผลการ

ปฏิบัติเพ่ือสรุปให้เป็นแนวทางในการปฏิบัติต่อไป 

3. ควรศึกษาหลักการเผยแผ่ของครูบาอาจารย์ที่

หลากหลายมากย่ิงข้ึน 

 

6.กิตติกรรมประกาศ 

ขอบพระคุณบุคคลผู้ร่วมยุคสมัยของพระสุพรหม

ยานเถรทั้งบรรพชิตและคฤหัสถ์ นักวิชาการที่ศึกษางาน

เขียนหนังสือ บทความ งานวิจัยของพระสุพรหมยานเถร 
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บทคัดย่อ  
  งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื ่อประเมินโครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย  ได้แก่ 
อาจารย์ เจ้าหน้าท่ี ผู้นำชุมชน และประชาชน จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โรงเรียนพลูหลวงวิทยา และ
โรงเรียนโกสัมพีวิทยา ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง จำนวน 100 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่ แบบสอบถามความพีง
พอใจต่อโครงการฝึกอบรมการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ผลการวิจัยพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ใน

ระดับมากที่สุด (�̅� =4.74, SD=0.19) เมื่อพิจารณารายด้านพบว่า ด้านคุณภาพของเจลแอลกอฮอล์อยู่ในระดับมากที่สุด ด้าน
ความเหมาะสมในการใช้งานอยู่ในระดับมากที่สุด ด้านการออกแบบบรจุภัณฑ์อยู่ในระดับมากที่สุด และด้านกระบวนการใน
การฝึกอบรมอยู่ในระดับมากที่สุด 
 
คำสำคัญ: เจลแอลกอฮอล์, ความพึงพอใจ, วิจัยเชิงประเมิน 
 

Abstract  
 This objective of this evaluation research is to evaluate the training project of hand sanitizer alcohol 
gel. The samples were 100 teachers, officers, community leaders, and local people at Rajamangala 
University of Technology Lanna Tak, Phlu Luang Wittaya School, and Kosamphee Wittaya School using 
purposive random sampling. The instrument was the satisfaction result from the questionnaire on the 
project of hand sanitizer alcohol gel. The results found that overall satisfaction was at the highest level. 
The aspect of quality was at the highest level. The aspect of practicability was at the highest level. The 
aspect of packaging was at the highest level and the aspect of the training process was at the highest level. 
 
Keywords: Alcohol Gel, Satisfaction, Evaluation Research 
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1. บทนำ  
ด้วย “สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก” มีวัตถุ 

ประสงค์การจัดตั้งสมาคมเพื่อให้การช่วยเหลือสนับสนุน
กิจกรรมและโครงการต่าง ๆ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา ตาก ตลอดจนให้การสนับสนุนศิษย์เก่า
และศิษย์ปัจจุบันในทุกรูปแบบและมีสมาชิกของสมาคม
เป็นศิษย์เก่าของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ตาก นั ้น ในการน้ี “สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก” 
เล็งเห็นความสำคัญของการแพร่กระจายของไวรัสโคโรนา 
(COVID--19) ซึ่งส่งผลกระทบในวงกว้างและมีอันตรายต่อ
ชีวิตเป็นอย่างยิ ่ง อีกทั ้งพื ้นที ่ของจังหวัดตากเป็นพื้นที่
เชื่อมต่อชายแดนซึ่งอยู่ในกลุ่มเสี่ยง จึงมีความจำเป็นที่
จะต้องมีความรู ้และแนวทางในการเตรียมตัว เฝ้าระวัง
อันตรายที่จะเกิดข้ึนจากไวรัสดังกล่าว  ดังน้ันจึงควรสร้าง
องค์ความรู้เกี่ยวกับการเฝ้าระวังและป้องกันไวรัสโคโรนา 
ในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากให้กับ
บุคลากร นักศึกษา ชุมชน และผู ้ที ่สนใจ โดยเฉพาะใน
ประเด็น ไวรัสโคโรนาคืออะไร ปัจจัยที่มีอทธิพลและการ
แพร่กระจาย ผลกระทบต่อการติดเชื้อ การเตรียมตัวใน
การเฝ้าระวังป้องกัน และควรจัดให้มีความรู้ในการผลิต
เจลแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดและป้องกันไวรัส
ชนิดน้ีในสถานศึกษาของเรา โดยให้นักศึกษาปัจจุบันมี
ส่วนร่วมในการผลิตขึ ้นเอง เพื ่อใช้และจ่ายแจกไปยัง
หน่วยงานภายใน ภายนอก ตลอดจนมอบให้ชุมชน อัน
เป็นการแสดงให้เห็นถึงการปลูกฝัง ให้ความสำคัญและ
ตระหนักถึงภัยคุกคามท่ีมาจากโรคระบาดที่มีอันตรายมาก 
ตลอดจนแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของสถาบันการศึกษาใน
การช่วยเหลือสังคมร่วมรับผิดชอบต่อบุคลากรนักศึกษา
และประชาชนในภาพกว้าง 

เจลล้างมือแอลกอฮอล์ ที่กำลังเป็นที ่นิยมจน
ขาดตลาดอยู ่ ในขณะนี ้  ถ ือเป ็นส ิ ่งจำเป ็นอย ่าง ย่ิง
โดยเฉพาะในช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า
สายพันธ์ุใหม่ 2019 ไปทั่วโลก เน่ืองจากเป็นสารที่สามารถ
ใช้ป้องกันและควบคุมการติดเชื้อได้ดี อีกท้ังยังใช้ง่าย และ
ราคาไม่แพงอีกด้วย เจลแอลกอฮอล์ล้างมือเป็นการนำ
ประโยชน์ของแอลกอฮอล์มาใช้ในรูปแบบเจล ซึ่งสารออก
ฤทธิ ์หลักก็คือแอลกอฮอล์ที ่หลายคนคุ้นเคยกันมานาน

แล้ว ทั ้งนี ้การทำความรู ้จักกับแอลกอฮอล์ในทุกแง่มุม 
รวมถึงข้อจำกัดของแอลกอฮอล์ให้ครบถ้วน ก็จะทำให้เรา
สามารถใช้ประโยชน์จากแอลกอฮอล์ในรูปแบบเจลได้
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด แอลกอฮอล์ที่อยู่ในเจลล้างมือ 
คือแอลกอฮอล์ 70% ที่ใช้ในทางการแพทย์ สำหรับทำฆ่า
เชื ้อบริเวณรอบบาดแผล และเครื ่องมือทางการแพทย์ 
แบบเดียวกับที่ทุกคนเคยใช้และคุ้นเคยกันดี ซึ่งในปัจจุบัน
ได้มีนำแอลกอฮอล์ 70% มาประยุกต์ใช้ในรูปแบบที่หลาก
มายมากขึ ้น เช ่น แบบสเปรย์ฉีดพ่น ผ้าเช ็ดทำความ
สะอาด รวมถึงรูปแบบเจลล้างมือแอลกอฮอล์  เป็นต้น 
ความเข้มข้นของแอลกอฮอล์ที่ออกฤทธ์ิต้านเชื้อจุลินทรีย์
ได้ดี คือความเข้มข้นในช่วง 60% ถึง 90% ความเข้มข้น
ของแอลกอฮอล์ที่นิยมใช้ในทางการแพทย์นั้นมี 2 ระดับ 
คือ แอลกอฮอล์ 70% ที่หมายถึงแอลกอฮอล์ที่มีสัดส่วน
ของแอลกอฮอล์ 70 ส่วน และน้ำ 30 ส่วนใน 100 ส่วน
โดยปร ิมาตร  และแอลกอฮอล ์  95% ท ี ่ หมาย ถึ ง
แอลกอฮอล์ที่มีสัดส่วนของแอลกอฮอล์ 95 ส่วน และน้ำ 5 
ส่วนใน 100 ส่วนโดยปริมาตร ทั้งน้ี มีการวิจัยที่รายงานว่า
การใช้แอลกอฮอล์ 70% สามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่าการ
ใช้แอลกอฮอล์ 95% เนื ่องจากแอลกอฮอล์ 70% น้ัน
ระเหยช้ากว่าแอลกอฮอล์ 95 % จึงคงความเข้มข้นอยู่ที่
พื้นผิวได้นานกว่า มีผลให้ฆ่าเชื้อโรคได้ดีกว่า ดังนั้นในเจ
ลล้างมือแอลกอฮอล์จึงนิยมใช้แอลกอฮอล์ที่ความเข้มข้น 
70% เป็นหลัก อย่างไรก็ตามหากไม่มีแอลกอฮอล์ 70 % 
ก็สามารถใช้แอลกอฮอล์ 95 % ได้เช่นกัน แต่ก็มีความ
เสี่ยงสูงและอาจไม่ได้ประสิทธิภาพตามที่ต้องการ สำหรับ
ชนิดของแอลกอฮอล์นั้น โดยทั่วไป นิยมใช้แอลกอฮอล์
ชนิด เอทานอล (Ethanol) และไอโซโพรพานอล  (Iso-
propanol) เป็นส่วนผสมหลักในผลิตภัณฑ์เจลล้างมือ
แอลกอฮอล์ โดยสามารถพบเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเอทานอล
เพียงอย่างเดียว หรือผลิตภัณฑ์ที่มีทั้งเอทานอลและไอโซ
โพรพานอลเป็นส่วนประกอบ ตามปกติแล้วแอลกอฮอล์
เป็นสารเคมีที่มีกลิ่นเฉพาะตัว ลักษณะใสไม่มีสี แต่เจลล้าง
มือแอลกอฮอล์มักถูกปรับให้มีกลิ่นหอมและมีสี เช่น สีฟ้า 
เป็นต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นที่สังเกตของผู้ใช้ 
ป้องกันความสับสนในการใช้งาน และป้องกันการนำไป
รับประทาน ด้วยคุณสมบัติของแอลกอฮอล์ 70% ที่ทำให้
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หลายคนวางใจว่าสามารถฆ่าเชื้อโรคได้ดี จนทำให้เกิด
ความเชื่อและเข้าใจผิด ๆ ว่าถ้าใช้แอลกอฮอล์แล้วยังไง
เชื้อก็ตายหมด แต่ในความเป็นจริงแล้วจากรายงานพบว่า 
แอลกอฮอล์ที่อยู่ในเจลล้างมือน้ันสามารถฆ่าเชื้อแบคทีเรีย 
เชื้อรา และเชื้อไวรัสได้จริง แต่ไม่สามารถฆ่าสปอร์ที่เกิด
จากเชื ้อราและเชื ้อแบคทีเรียบางชนิดได้ ดังนั ้นจึงไม่
สามารถสรุปได้ว่าแอลกอฮอล์สามารถฆ่าเชื้อทุกชนิดได้
หมดเลยทีเดียว แอลกอฮอล์มีคุณสมบัติในการทำลายผนัง
เซลล์ของเชื้อจุลินทรีย์ โดยเข้าไปทำให้โปรตีนที่ผนังเซลล์
เสื่อมสภาพ และละลายไขมันที่ผนังเซลล์และเย่ือหุ้มเซลล์ 
จนทำให้ผนังเซลล์เกิดรูรั่ว จนน้ำในเซลล์รั ่วออก ทำให้
เซลล์เหี่ยวและเกิดสภาวะขาดน้ำ จนมีผลให้เชื้อจุลินทรีย์
ตายในที่สุด การล้างมือด้วยสบู่นั้นสามารถช่วยลดแรงยึด
เกาะของเชื้อจุลินทรีย์บนมือของเราได้ ซึ่งถือว่าเป็นการ
ลดปริมาณเชื ้อโรคลง แต่ไม่สามารถทำให้เช ื ้อตายได้ 
ในขณะที่แอลกอฮอล์ในเจลล้างมือนั้นสามารถยับยั้งการ
เจริญและฆ่าเชื้อโรคได้มากมายหลากหลายชนิด ดังน้ัน
การทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอล์จ ึงได้ผล ดี
มากกว่าการล้างมือด้วยสบู่แต่เพียงอย่างเดียว เนื่องจาก
การใช้แอลกอฮอล์เพียงอย่างเดียวส่งผลให้ผิวขาดความชุ่ม
ชื ้น และเกิดภาวะผิวแห้ง ดังนั ้นจึงเกิดแนวคิดการใช้
แอลกอฮอล์ในรูปแบบเจลที่มีการเติมมอยเจอร์ไรเซอร์ 
หร ือสารบำร ุ งผ ิวเข ้ าไป เพ ื ่อลดผลข ้าง เค ียงของ
แอลกอฮอล์ ทั้งนี้ยังมีการเติมกลิ่นหรือสี เพื่อให้เจลล้าง
มือมีความน่าสนใจยิ่งขึ้น จะเห็นได้ว่าการรู้จักกับเจลล้าง
มือแอลกอฮอล์ เข้าใจถึงที ่มาที ่ไป ส่วนประกอบสำคัญ 
หลักการทำงาน ความสามารถในการฆ่าเช ื ้อ รวมทั้ง
คุณประโยชน์ที่หลากหลายและข้อจำกัดที่ครบถ้วน ทำให้
เราใช้เจลล้างมือแบบแอลกอฮอล์ได้อย่างมั่นใจ เพื่อให้
การล้างมือในชีวิตประจำวันเป็นมากกว่าเพียงแค่การล้าง
มือแบบธรรมดาท่ัวไป    

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

วิธีการทำความสะอาดมือทำได้ 2 วิธี คือ การ
ทำความสะอาดมือด้วยน้ำและสบู่  หร ือน้ำยาฆ่าเชื้อ 
(hand washing or hand antisepsis) เมื ่อมือเปื ้อนสิ่ง
สกปรกอย่างเห็นได้ชัดเจน หรือการทำความสะอาดมือ

ด้วยแอลกอฮอล์  ใช้ทำความสะอาดมือในกรณีที่มือไม่ได้
เปื้อนสิ่งสกปรก เลือดหรือสารคัดหลั่งอย่างเห็นได้ชดัเจน 
ทำโดยใช้แอลกอฮอล์ประมาณ 3-5 มิลลิลิตร ใช้เวลา
ประมาณ 20-30 วินาที  

เจลล้างมือหรือผลิตภัณฑ์ ทำความสะอาดมือ
แบบไม่ต้องล้างน้ำออก มีทั ้งชนิดเจล ของเหลว และ
สเปรย ์จ ัดเป ็นผล ิตภ ัณฑ ์ เคร ื ่ องสำอางควบค ุม  มี
ส่วนประกอบสำคัญคือ แอลกอฮอล์ (alcohol) ในปริมาณ
น้อยกว่าร้อยละ 70 อาจมีสารฆ่าเชื้อ เช่น ไตรโคลซาน, 
สารที่ทำให้เกิดสภาพเจล(gelling agent) เช่น carbomer 
สารให้ความชุ่มชื้นลดการแห้งของผิว (emollients) เช่น 
ว่านหางจระเข้ (Aloevera), tea tree oil และกลีเซอรอล
, สีและน้ำหอมเป็นส่วนผสม หากผลิตภัณฑ์มีปริมาณ
แอลกอฮอล์เป็นส่วนผสมตั้งแต่ร้อยละ 70 ขึ้นไป และใช้
กับผิวหนังมนุษย์ จะจัดเป็นยา เช่น แอลกอฮอล์ล้างแผล 
การออกฤทธิ ์ของแอลกอฮอล์จะไปยับยั้งการเจริญของ
เซลล์แบคทีเรียหลากหลายชนิด รวมถึง ไวรัส และเชื้อรา 
จ ึงน ิยมใช ้ ในการฆ ่า เช ื ้ อผ ิวหน ังและพ ื ้นผ ิวท ั ่วไป 
แอลกอฮอล์เป็นสารที ่ทำให ้เกิดการคายน้ำ  (strong 
dehydrating agent) อ อ ก จ า ก เ ซ ล ล์  แ ล ้ ว ด ู ด ซึ ม
แอลกอฮอล์เข้าไปทำให้เซลล์เมมเบรนถูกทำลายและ
โปรตีนเปลี่ยนสภาพอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลต่อเนื ่องไป
รบกวนเมตาบอลิซึมและทำให้เซลล์ถูกทำลายในที่สุด โดย
นิยมใช ้สารละลายแอลกอฮอล์ท ี ่ความเข ้มข ้น  70% 
เนื่องจากระเหยไม่เร็วเกินไปและมีปริมาณน้ำเพียงพอ ที่
จ ุล ินทรีย์จะดูดซึม และออกฤทธิ ์ทำลายเซลล์ ขณะที่
แอลกอฮอล์ 95% - 100% จะมีการระเหยรวดเร็วมาก
และมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอที่จะดูดซึมเข้าไปในเซลล์เมม
เบรนแต่จะทำให้เกิดการคายน้ำ  ออกจากเซลล์อย่าง
รวดเร ็ว โดยไม่ได้ฆ่า และเมื ่ออยู ่ในสภาวะเหมาะสม 
จุลินทรีย์เหล่าน้ีได้รับน้ำเข้าเซลล์ จะสามารถคงสภาพเดิม
ได้ นอกจากนี้ยังพบว่าแอลกอฮอล์ที ่มีความเข้มข้นน้อย
กว่า 50% จะมีประสิทธิภาพในการทำลายจุลินทรีย์ลด
น้อยลงมาก  

ก า ร ค วบ ค ุ ม ต า ม ก ฎ ห ม า ย  ส ำ น ั ก ง า น
คณะกรรมการอาหารและยา สนับสนุนให้กลุ่มแม่บ้านโอ
ทอป รวมทั้งผู้ผลิตทั้งรายย่อยและรายใหญ่ผลิตผลิตภัณฑ์
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เจลแอลกอฮอล์ล้างมือ ออกมาจำหน่ายในท้องตลาดมาก
ข้ึน โดยก่อนผลิตหรือนำเข้า ให้ผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าเจลล้าง
มือจดแจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาหรือ
สาธารณสุขจังหวัดได้ เนื ่องจากเครื่องสำอางค์ทุกชนิด
จัดเป็นเครื่องสำอางค์ควบคุมตามประกาศของกระทรวง
สาธารณสุข ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2551 กำหนดให้ตั้งแต่
วันที่ 1 มกราคม 2554 ผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้า
จะต้องมาจดแจ้งกับสำนักงานคณะกรรมการอาหารและ
ยา หากผ่านการตรวจสอบเอกสารว่าส่วนประกอบในสูตร
ตำรับเป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับต่างๆ 
คือ ไม่มีสารห้ามใช้หรือหากมีสารที่ควบคุมปริมาณการใช้
ไม่เกินตามที่กฎหมายกำหนดผลิตภัณฑ์นั้นก็จะได้ เลขที่
ร ับแจ้ง ซึ่งจะต้องแสดง เลขที่ใบรับแจ้งไว้ที ่ฉลากของ
เครื ่องสำอางค์ด้วย และต้องจัดทำฉลากภาษาไทยมี
ข้อความตามที่กฎหมายกำหนดอย่างครบถ้วน ได้แก่ ชื่อ
และประเภทผลิตภัณฑ์สารที ่ใช้เป็นส่วนผสม วิธีใช้ ชื่อ 
และที่ตั้งแหล่งผลิต เดือนปีที่ผลิตปริมาณสุทธิ คำเตือน 
และเลขที่ใบรับแจ้ง ในส่วนการแสดงสรรพคุณที่ฉลาก
หร ือโฆษณาน ั ้นสามารถกล ่าวอ ้างความสะอาดใน
ชีวิตประจำวัน ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุข  โดย
สำนักงานคณะ กรรมการอาหารและยา ยังไม่มีเกณฑ์
ควบคุมคุณภาพด้านประสิทธิภาพการฆ่า/ลดเชื้อโรคของ
ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่วางจำหน่ายทั ่วไปในท้องตลาด  
เพื ่อคุ ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับผลิตภัณฑ์เจลล้างมือที่มี
ประสิทธิภาพ สำนักเครื ่องสำอางและวัตถุอ ันตราย  
กรมว ิทยาศาสตร ์การแพทย์  ได ้พ ัฒนาว ิธ ีทดสอบ
ประส ิทธ ิภาพของเจลล ้างมือในการลดปร ิมาณเชื้อ
ปนเปื้อน โดยให้ผลิตภัณฑ์เจลล้างมือสัมผัสกับเชื้อ เป็น
เวลา 1 นาที อ้างอิงตามวิธีมาตรฐาน BSEN 1276: 2009 
ทดสอบกับเชื้อมาตรฐาน4 ชนิด ได้แก่ Staphylococcus 
aureus ATCC 6538, Escherichia coli ATCC 10536, 
Enterococcus hirae ATCC 10541 แ ล ะ 
Pseudomonas aeruginosa ATCC 15442 และใช้วิธีที่
พัฒนาขึ้นน้ี ทดสอบประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ์เจลล้าง
มือที่วางจำหน่ายใน 
 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 บรรยายกระบวนการวิธีการและสาธิตการ

ผลิตเจลแอลกอฮอล์ให้ผู้เข้าร่วมโครงการ 
3.2 การผลิตแอลกอฮอล์ล้างมือ 
การดำเนินการวิจัยได้จัดทำสูตรในการผลิตเจล

แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำมีส่วนผสมจากสารที่ใช้
แอลกอฮอล์เป็นหลักเพ่ือผลต่อการฆ่าเชื้อโรคประกอบไป
ด้วยเคมี 10 ตัวด้วยกัน เป็นสูตรที่มีผลในการฆ่าเชื่อโรค
จากไวรัส และแบคทีเรียได้ตามข้อกำหนดของกระทรวง
สาธารณสุข โดยสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา 
จะส่งผลดีถึงผู้ใช้ซ่งจะทำให้ผิวนุ่ม หอมน่าใช้ด้วย คือ 

Carbopol    15  กรัม 
น้ำสะอาด  700  กรัม 
Alcohol 95%         2  ลิตร 
Triethanolamine     2  กรัม 
Lanolin    28  กรัม 
Proplene glycol   28  กรัม 
Glycerine   50  กรัม 
สารกันบูด   20  กรัม 
น้ำหอม    20 กรัม 
สี      1 กรัม 

 
3.3 ประเมินโครงการ 
 

 
 
รูปที่ 1 สารเคมีที่ใช้ผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือชนิดไม่ใช้

น้ำ 
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รูปที่ 2 Carbopol ทำหน้าท่ีสร้างเน้ือเจล 

 
รูปที่ 3 Ethyl Alcohol 95% ทำหน้าท่ีฆ่าเชื้อโรค 

 
รูปที่ 4 Triethanolamine (TEA) ทำหน้าท่ีเร่งการเป็น

เจล 

 
รูปที่ 5 Glycerine ทำหน้าท่ีสร้างความชุ่มชื้นให้ผิว 

 
รูปที่ 6 Propylene Glycol  ทำหน้าที่เป็นตัวทำละลาย 

 
รูปที่ 7 Lanolin ทำหน้าท่ีเป็นสารบำรุงผิว 

 
รูปที่ 8 สารกันบูดทำหน้าท่ียืดอายุเจล 
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ข้ันตอนผลิตเจลแอลกอฮอล์ 
1. นำ Carbopol เทใส่ตะแกรงร่อน แล้วร่อนให้ลง

ไปในน้ำที ่เตรียมไว้ 300 ซีซี คนไปเรื ่อยๆ จน
สารละลายจนหมดไม่จับตัวเป็นเม็ดสาคู ถ้าเท 
Carbopol ลงไปเลยผงที่ไม่ละเอียดพอ จะทำ
ให้สารเคมีจับตัวเป็นก้อน ๆ ซึ ่งจะทำให้กวน
ยาก(กวนจน Carbopol ข้นคล้ายกาวน้ำ)  

2. นำแอลกอฮอล์ผสมกับน้ำที ่เตรียมไว้ 400 ซีซี 
คนให้เข้ากันค่อยๆ เทลงไปเรื่อยระหว่างเทให้
คนไปด้วยทุกครั้ง 

3. นำ Triethanolamine (TEA) หยดลงไปสักทีละ
น้อยกวนไปเรื่อยๆ จนเกิดเจล 

4. จากนั ้นนำสาร Lanolin, Propylene glycol 
และ  Glycerine เทลงไปตามลำดับกวนให้เข้า
กัน 

5. หลังจากที่คนไปสักครู ่หนึ ่ง ให้เติมสารกันบูด 
และตามด้วยสารให้กลิ่น สีผสมอาหาร ตามชอบ 
ใส่ไปในขั้นตอนสุดท้าย คนให้เข้ากันอีกครั้งพัก
ไว้รอให้เจลเซ็ตตัว แล้วจึงเทลงใส่ภาชนะที่
บรรจุ 

คณะผู้วิจัยได้ผลิตคลิปวีดีโอแสดงขั้นตอนการผลิต
อย่างละเอียดเพื ่อให้ผู ้สัมมนาหรือผู ้สนใจเข้าใจและ
ฝึกปฏิบัตตามได้ทุกขั ้นตอนโดยเผยแพร่ไว้บนเว็บไซค์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากอีกด้วย 

 

 

 
 

รูปที่ 9 การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเจลแอลกอฮอล ์

 

 
 
รูปที ่ 10 ผู้ตรวจราชการกระทรงศึกษาธิการ ดร.สุทิน 
แก้วพนา ตรวจเยี ่ยมระหว่างฝึกอบรม ที ่ โรงเรียนพูล
หลวงวิทยา ได้ขอบคุณ มทร.ล้านนาตาก ที ่สนับสนุน
วิชาการต่อชุมชน โดยมี พลตรีพรชัย เอี ่ยมสนินอมร 
นายกสมาคมศิษย์เก่ราชมงคลตาก ให้การต้อนรับและให้
ข้อมูลด้านการช่วยเหลือสถานศึกษา 
 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1 ประชากรและกลุมตัวอย่าง 

 ประชากรเป็นผู้เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจาก
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก โรงเรียน
พลูหลวงวิทยา และโรงเรียนโกสัมพีวิทยา ทั้งนี้ผู้เข้าร่วม
สัมนาเป็นบุคลากรของสถานศึกษา นักศึกษา ผู้แทนชุมชุน 
ผ ู ้นำช ุมชน และภาคประชาชน เล ือกตัวอย ่างแบบ
เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 100 คน  

3.2.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
(a) รวมรวมเอกสารข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
(b) สร้างเครื ่องมือ เป็นแบบสอบถามเพื ่อใช้

ประเม ินความพ ึงพอใจของ โครงการการผล ิตเจล
แอลกอฮอล์ล ้างมือชนิดไม่ใช ้น้ำ มี 4 ด้าน คือ ด้าน
คุณภาพของเจลแอลกอฮอล์ ด้านความเหมาะสมในการใช้
งาน ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และด้านกระบวนการ
ในการฝึกอบรม 
 (c) นำเครื่องมือหาค่า IOC โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ 3 
ท่าน ปรับปรุงตามคำแนะนำของผู้ทรงคุณวุฒิ 
 (d) นำเครื่องมือทดสอบกับ กล่ม Pilot study 
ที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 30 คน (N=30) เพื่อหา Reliability 
of the Test ของ เคร ื ่ อ งม ื อว ิ จ ั ย  Alpha Cronbach 
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Coefficient โดยต้องมีค่า 01 จากงานวิจัยนี้มีค่า 

 เท่ากับ 0.892 
 (e) นำแบบสอบถามดังกล่าวไปใช้เก็บข้อมูลจาก
กลุ่มตัวอย่าง จำนวนตามข้อ 3.2.1 
 
 

4. ผลการวิจัย  
ผลการประ เม ิ น โ ค ร ง การการผล ิ ต เ จ ล

แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดไม่ใช ้น้ำ ทั ้ง  4 ด้าน คือ ด้าน
คุณภาพของเจลแอลกอฮอล์ ด้านความเหมาะสมในการใช้
งาน ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และด้านกระบวนการ
ในการฝึกอบรม  
 

ตารางที่ 1 ด้านคุณภาพของเจลแอลกอฮอล์ 

ประเด็น �̅� SD 

1. ลักษณะของเน้ือเจลแอลกอฮอล์ 4.85 0.16 
2. กลิ่นของเจลแอลกอฮอล์ 4.60 0.18 

3. สีของเจลแอลกอฮอล์ 4.90 0.12 

4. ปราศจากผลข้างเคียง 4.45 0.58 
5. คุณภาพของเจลแอลกอฮอล์โดยรวม 4.85 0.11 

รวม 4.73 0.23 

 
ตารางที่ 2 ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน 

ประเด็น �̅� SD 

1. ความสะดวกสบายในการใช้ผลิตภัณฑ์ 4.70 0.18 

2. การพกพานำไปใช้งานของบรรจุภัณฑ์ 4.80 0.16 
3. ขนาดเหมาะสมกับการใช้งาน 4.80 0.12 

4. ความชัดเจนและรายละเอียดบนฉลาก 4.55 0.25 

5. ความคุ้มค่าในการใช้งาน 4.75 0.20 
รวม 4.72 0.18 

 
ตารางที่ 3 ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 

ประเด็น �̅� SD 

1. ความสวยงามของบรรจุภัณฑ์ 4.75 0.20 
2. ความปลอดภัยในการใช้งาน 4.80 0.18 

3. มีความจูงใจในการใช้งาน 4.50 0.32 

รวม 4.68 0.23 
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ตารางที่ 4 ด้านกระบวนการในการฝึกอบรม 

ประเด็น �̅� SD 
1. คณะวิทยากรมีความรู้ความสามารถ 4.90 0.10 

2. ระดับความเหมาะสมของเน้ือหาในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 4.80 0.18 

3. สื่อที่ใช้ในการประกอบการฝึกอบรมมีประสิทธิภาพ 4.90 0.12 
4. ประโยชน์ที่ได้รับจากการฝึกอบรม 4.85 0.12 

รวม 4.86 0.13 

 
ตารางที่ 5 ผลรวมแต่ละด้าน 

ประเด็น �̅� SD 
1. ด้านคุณภาพของเจลแอลกอฮอล์ 4.73 0.23 

2. ด้านความเหมาะสมในการใช้งาน 4.72 0.18 

3. ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4.68 0.23 
4. ด้านกระบวนการในการฝึกอบรม 4.86 0.13 

รวม 4.74 0.19 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากผลการประเม ินโครงการการผล ิตเจล
แอลกอฮอล์ล้างมือชนิดไม่ใช้น้ำ ทั้ง 4 ด้าน พบว่าผลรวม

อยู่ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ( �̅� =4.74, SD=0.19) ทั้งน้ี
อาจเปป็นเพราะถานการณ์ COVID-19 ให้เกิดการขาด
แคลนเจลแอลกอฮอล์และหาซื้อได้ยาก 

เมื่อพิจารณารายด้านพบว่าทุกด้านมีผลความ
พอใจในระดับมากที่สุด เรียงตามลำดับรายด้าน คือ ด้าน

กระบวนการในการฝ ึกอบรม ( �̅� =4.86, SD=0.13) 
เน่ืองจากวิทยากรณ์มีความรู้และผู้รับการฝึกอบรมเห็นว่า
การอบรมมีประโยช์ รองลงมาคือด้านคุณภาพของเจล

แอลกอฮอล์ (�̅� =4.73, SD=0.23) ถัดมาเป็นด้านความ

เหมาะสมในการใช้งาน (�̅� =4.72, SD=0.18) และลำดับ

สุดท้ายได้แก่ด้านบรรจุภัณฑ์ ( �̅� =4.68, SD=0.23) ทั้งน้ี
อาจเนื ่องมาจาก การจัดหาขวดบรรจุภัณฑ์หาซื ้อยาก
เพราะมีความขาดแคลนทั้งในและต่างประเทศ 

  
6. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้จัดทำของขอบพระคุณการสนับสนุนจาก
ทุกภาคส่วน สมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก ที่สนับสนุนทุน

วิจัย ในโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ จำนวน 30,000 
บาท และหลังจากนั้นมีความขาดแคลนเจลแอลกอฮอล์
ช่วยเดือนมีนาคม 2563 ไม่สามารถจัดซื ้อคณะทำงาน
ได้รับการประสานขอความร่วมมือจากผู้อำนวยการกอง
บริการทรัพยากรตาก ในการผลิตสำหรับ มทร.ล้านนา 
ตาก ใช้ ณ จุดคัดกรอง โดยประมาณการใช้ วันละ 1.5 
ลิตร เป็นระยะเวลา 60 วัน จะต้องสำรอง จำนวน 90 
ล ิตร คณะผู ้ดำเนินการได้ประสานไปยังศ ิษย์ เก ่ าทั่ว
ประเทศได้ร ับการสนับสน ุนจากศ ิษย ์ เก ่ าจากภาค
ตะวันออก จำนวน 15,500 บาท  และได้รับการสนับสนุน
เพิ่มเติมจากสมาคมศิษย์เก่าราชมงคลตาก 16,500 บาท 
คณะผู้ดำเนินโครงการขอขอบพระคุณอย่างสูง รวมถึงบุ
คลสำคัญในการสนับสนุน ดังน้ี พลตรีพรชัย เอี่ยมสนิม
อมร คุณไพศาล แก้วทันคำ คุณสมศักดิ ์ รื ่นภิรมย์ คุณ
สำอางค์ หนุนเงิน คุณทรงวิทย์ เป้าบ้านสวน คณะศิย์เก่า
ราชมงคลตากทั่วประเทศ อาจารย์ประภาพร พลอยยอด 
ว ิทยากรจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระนคร  และ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก 
 
 
 



641 
 

 

7. เอกสารอ้างอิง 
[1] สุธาทิพย์ เอมเปรมศิลป์. สุขอนามัยการล้างมือ. 
(2557).   
     สืบค้น 15 มี.ค. 2563, จาก: http://    
     www.pidst.knowledge.com 
[2] นงลักษณ์ เพ็งดิษย์. เจลล้างมืออนามัย. (2557). 
สืบค้น  
     10 ก.พ. 2563, จาก: 
ttp://www.science.kmitl.com 
[3] ลาวัลย์ นพวิบูลย์. ประโยชน์และข้อจำกัดของเจลล้าง
มือ 
     ผสมแอลกอฮอล์. (2558). สืบค้น 2 เม.ย. 2563, 
จาก:  
     http://haveeveryday.com/index.php/news 
[4] Muller MP, Carter E, Siddiqui N, Larson E. 
     (2015).Hand hygiene compliance in an  
     emergency department: the effect of  
     crowding. Acad Emerg Med, 22:12, 18-21. 
[5] Venkatesh A, Pallin D, Crim H, Pandya D,  
     Rosbosborough S,Villarreal R, et al.  
     Environmental predictors of hand hygiene  
     compliance in the emergency department.  
     Ann Emerg Med, 54, 76-77.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



642 
 

ผลการพัฒนาและประเมินประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย 
รายวิชาเทคโนโลยอีินเทอร์เน็ตและการพฒันาเว็บ เรือ่ง Cloud Computing 

 
Results of the Development and Evaluation of Motion Infographic 

for Cloud Computing Sub-Learning Unit in Internet Technology 
and Web Development Course 

 
กัมปนาท  คูศิริรัตน์1* เธียรธาดา หิรัญญะชาติธาดา2 และบุษรา มีบุญ3 

Kampanart Kusirirat  Tiantada Hirunyacharttada and Bhudsara Meeboon 
 

1,2,3 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา  
1061 แขวงหิรัญญูจี เขตธนบุรี กรุงเทพฯ 10600 

1,2,3 Department of Animation and Digital Media, Bansomdejchaopraya Rajabhat University 
*ajdankampanat@gmail.com, 09-6451-5936 

 
บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 2) เพื่อประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก และ 3) เพื่อประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้ต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย รายวิชาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud Computing กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือ นักศึกษาสาขาวิชาแอนิเมชันและ
ดิจิทัลมีเดีย มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 21 คน ได้มาจากการเลือกแบบเจาะจง เครื ่องมือที่ใช้
ประกอบด้วย 1) สื่อโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบมีโครงสร้าง 2) แบบสอบถาม
ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ 3) แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และ 4) แบบประเมินการเรียนรู้ก่อนและ
หลังชมสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ที่ผ่านการตรวจคุณภาพจากผู้เชี่ยวชาญตามเกณฑ์ที่กำหนด สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ ได้แก่ 
ค่าเฉลี ่ย ร้อยละ ส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ได้สื ่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู ้ย่อยรายวิชา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและดิจิทัลมีเดีย ชื่อเรื่อง Cloud Computing  ระยะเวลาในการดำเนินเรื่อง 3.42 นาที ผลประเมิน
ประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก จากผู้เชี่ยวชาญและนักศึกษาอยู่ในระดับ มาก และผลประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้
ต่อสื่อโมชันอินโฟกราฟิก มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 1.86 สูงกว่าเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ 
 
คำสำคัญ;  ประเมินประสิทธิภาพ   สื่อโมชันอินโฟกราฟิก  หน่วยเรียนรู้ย่อย 

 
Abstract 

 This research aims to 1) develop the motion infographic for Cloud Computing sub-learning unit, 2) 
evaluate the efficiency of the motion infographic, and 3) evaluate the effectiveness of motion infographic. 
The samples were 21 undergraduate students from the Animation and Digital Media program, Ban-
somdejchaopraya Rajabhat University selected by a purposive sampling method. The research tools consist 
of 1) motion infographic media of cloud computing, 2) structured interview form for experts, 3) efficiency 
evaluation form, and 4) students’ pre-test and post-test that has been quality checked by experts. The 
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statistic used in the analysis is the mean, the percentage, and the standard deviation. The result showed 
that the motion infographic for a sub-learning unit of could computing had a time of 3.42 minutes, the 
efficiency of the motion infographic evaluate by experts and students were at a high level and the motion 
infographic was effective with the index of 1.86 which higher than merguigans criteria. 
 
Keywords: evaluate the efficiency, learning unit, motion infographic 
 
1. บทนำ 
        สื่อการเรียนรู้มีบทบาทสำคัญอย่างมากในการเรียน
การสอน เนื ่องจากเป็นตัวกลางที ่ช ่วยให้การสื ่อสาร
ระหว ่ า งผ ู ้ สอนและผ ู ้ เ ร ียนดำ เน ินไปได ้  อย ่ างมี
ประสิทธิภาพช่วยให้ผู้เรียนมีความเข้าใจความหมายของ
เน้ือหาบทเรียนได้ตรงกับ ที่ผู้สอนต้องการ ไม่ว่าสื่อน้ันจะ
เป็นสื่อในรูปแบบใดก็ตามล้วนแต่เป็นทรัพยากรที่สามารถ 
อำนวยความสะดวกในการเร ียนรู ้ได้ทั ้งส ิ ้น ก่อนการ
นำเสนอสื่อการเรียนการสอนมาใช้ ผู ้สอน จำเป็นต้อง
ศึกษาถึงล ักษณะเฉพาะและคุณสมบัติของสื ่อแต่ละ
ประเภทเพื่อเลือกสื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์การสอนและ
สามารถจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียนได้ โดย
ต้องมี การวางแผนอย่างเป็นระบบในการใช้สื่อด้วย ทั้งน้ี
เพื ่อให้กระบวนการเรียนการสอนดำเนินไปได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ สื่อโมชันอินโฟกราฟิกเป็นสื่อที่ได้รับความ
สนใจที ่นำเสนอความรู ้จากการเร ียนรู ้เพื ่อให้ผู ้ เรียน
บรรลุผลการเร ียนรู ้ที ่คาดหวังอย่างใดอย่างหนึ ่งโดย
เฉพาะที่สามารถสร้างแรงจูงใจได้เป็นอย่างดี ด้วยการนำ
ภาพกราฟิกเคลื่อนไหวมานำเสนอเนื้อหาที่ยากให้เข้าใจ
ง่ายขึ้นสอดคล้องกับนพพร ปิงเมืองและคณะ (2559) ที่
กล่าวว่าสื่อโมชันอินโฟกราฟิกช่วยทำให้ผู้เรียนสามารถ
เร ียนร ู ้ข ้อม ูลได ้ง ่ายและรวดเร ็วข ึ ้นเป ็นตัวช ่วยใน
กระบวนการเรียนรู้ได้  รวมทั้งการแปลงข้อมูลสารสนเทศ
เป็นภาพเคลื่อนไหวจะช่วยให้ผู้เรียนมีความรู้และเข้าใจ
เร็วขึ้นกว่าการสื่อสารในรูปแบบอักษรอย่างเดียว  ดังน้ัน
ผู้สอนสามารถเลือกใช้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกผสมผสานกับ
การจัดการเรียนการสอนแบบอื่น ๆ โดยเนื้อหาสาระของ
ความรู้หรือบทเรียนในรูปแบบสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ ข้อความ 
ภ าพ  หร ื อ เ ส ี ย งท ี ่ ม ี ขนาดพอ เหมาะ ส ร ้ า ง ตาม
มาตรฐานสากล และนำเสนอเผยแพร่ออนไลน์ซ ึ ่งให้

ความหมายสอดคล้องกับกิดานันท์ มลิทอง (2548)  กล่าว
ว่าสื ่อโมชันอินโฟกราฟิก เป็นหน่วยการสอนที่ใช้ใน E-
learning ที่มีเนื้อหาเป็นอิสระในตัวเอง ภายในสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิกแต่ละหน่วยจะมีส่วนประกอบของไฟล์ดิจิทัล
รูปแบบต่าง ๆ รวมกัน อยู่ในหน่วยน้ัน ผู้ใช้สามารถนำแต่
ละหน่วยมาใช้ร่วมกันเพ่ือเป็นบทเรียนในเรื่องใดเรื่องหน่ึง 
หรือจะใช้ซ้ำในเรื่องอื่น ๆ ได้อย่างไม่มีขอบเขต  
        สำหร ับส ื ่ อการสอนในรายว ิ ช า เทค โนโล ยี
อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ เป็นสื่อที่ผู้สอนได้จัดทำ
เป็นสไลด์นำเสนอเนื ้อหาให้แก่ผู ้เรียน จากการสังเกต
ผู ้เรียนจะมีความเบื ่อหน่ายจากการเรียนและทำความ
เข้าใจได้ยากด้วยลักษณะของเน้ือหาเชิงทฤษฎีเป็นเน้ือหา
เชิงเทคนิคจึงทำให้ผู้เรียนไม่เข้าใจในเน้ือหาผู้วิจัยจึงสนใจ
ในการพัฒนาสื ่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยก าร
เรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนา
เว็บ เรื่อง Cloud Computing เพื่อใช้เป็นสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิกสำหรับใช้ในการเร ียนการสอน โดยที่ ผ ู ้ เร ียน
สามารถเรียนรู้ได้ทุกท่ีทุกเวลา โดยไม่เกิดความเบื่อหน่าย 
       จากเหตุผลดังกล่าวจึงมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาสื่อ
โมชั่นอินโฟกราฟิก เพ่ือประเมินประสิทธิภาพและประเมิน
ประสิทธิผลของสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้
ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ 
เรื ่อง Cloud Computing โดยมีการกำหนดสมมุติฐาน
การวิจัย คือ ประสิทธิภาพของสื ่อโมชันอินโฟกราฟิก
สำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต
และการพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud Computing อยู่ในระดับ 
มาก และประสิทธิผลของสื ่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับ
หน่วยเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ
พัฒนาเว็บ เร ื ่อง Cloud Computing มีค ่ามากกว่า 1 
ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์  
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการ

ออกแบบและสร้างสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ตามหลักการ
อินโฟกราฟิก ที่มีหลักการออกแบบ 2 ด้าน คือ ด้านข้อมูล 
เป็นการนำเสนอข้อมูลที ่มีความหมาย น่าสนใจ เรื ่อง
เปิดเผยเป็นจริง มีความถูกต้อง  และด้านการออกแบบ 
เป็นแบบแผน โครงสร้าง หน้าที ่การทำงานและความ
สวยงาม โดยออกแบบให้เข้าใจง่าย ใช้งานง่ายและใช้งาน
ได้จริง รวมทั้งจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องของเวชยันต์  ปั่น
ธรรม (2560) วิจัยเรื ่องการผลิตสื ่อโมชันกราฟิกเรื ่อง
ระบบเสียงรอบทิศทาง 7.1 ชาแนล  พบว่า มีประสิทธิภาพ
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ ผลการเปรียบเทียบคะแนนก่อน
และหลังการใช้สื่อ พบว่าหลังเรียนมีคะแนนสูงกว่าก่อน
เรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .01 และความพึงพอใน
อยู่ในระดับมาก  และทำการศึกษาแนวคิดทฤษฎีการจัด
องค์ประกอบศิลป์ หลักการใช้สี การใช้เสียง หลักการใช้
ลักษณะตัวอักษร จิตวิทยาการสื่อสารของมนุษย์ และการ
ย่อยข้อมูล 
 
3.วิธีการดำเนินการวิจัย  
       การวิจ ัยครั ้งนี ้ เป็นการวิจัยเชิงทดลอง โดยแบ่ง
ขอบเขตเป็นด้าน ดังน้ี 
       ขอบเขตด้านเน้ือหา 
       ผู ้วิจัยได้กำหนดเนื ้อหาสำหรับหน่วยเรียนรู ้ย ่อย
รายวิชาเทคเรื ่อง Cloud Computing ในหัวข้อ Cloud 
Computing ค ื อ อ ะ ไ ร   ก า ร ท ำ ง า น ข อ ง  Cloud 
Computing ประเภทของ Cloud Computing ประโยชน์
ของ Cloud Computing  และการประย ุกต ์  Cloud 
Computing  
        ขอบเขตด้านประชากร 
        ประชาการที่ใช้ในการวิจัยครั ้งนี้ ได้แก่ นักศึกษา
สาขาวิชาแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี  ท ี ่ ลงทะเบ ียนรายว ิชาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยา จำนวน 44 คน และผู ้เชี ่ยวชาญด้าน
คอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย   

          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาวิจัย ได้มาจากการ
เล ือกแบบเจาะจง  (Purposive Random Sampling) 
แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 คือ นักศึกษาสาขาวิชา
แอนิเมช ันและดิจ ิท ัลม ี เด ีย ท ี ่ลงทะเบ ียนรายวิชา
เทคโนโลย ีอ ินเทอร ์ เน ็ตและการพ ัฒนาเว ็บ คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ ้าพระยาจำนวน 21 คน สำหร ับประเมิน
ประสิทธิภาพของสื ่อดิจิทัล และการรับรู ้ของสื ่อโมชัน
อินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย และกลุ่มที่ 2 คือ 
ผู้เชี่ยวชาญด้านคอมพิวเตอร์และดิจิทัลมีเดีย ที่ใช้ในการ
ประเมินสื่อโมชันอินโฟกราฟิก จำนวน 5 คน ในด้านความ
เหมาะสมการนำไปใช้งาน 
       เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
       1. สื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย
รายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บเรื่อง 
Cloud Computing 
       2.  แบบสัมภาษณ์ความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญแบบ
มีโครงสร้าง เพื ่อใช้ในการสัมภาษณ์ความคิด เห็นของ
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา ที่ผ่านการหาค่าสัมประสิทธิความ
สอดคล้อง (IOC) มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
       3. แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เป็น
ลักษณะคำถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่านการ
หาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) ด้านเน้ือหา มีค่า
ระหว่าง 0.67-1.00 
       4. แบบประเมินประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 
เป็นลักษณะคำถามแบบมาตรประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผ่าน
การหาค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง ( IOC) ด้านเนื้อหา 
มีค่าระหว่าง 0.67-1.00 
       5. แบบประเมินการเรียนรู้ก่อนและหลังชมสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก เป็นลักษณะคำถาม 4 ตัวเลือก ผ่านการหา
ค่าสัมประสิทธิความสอดคล้อง (IOC) ด้านเนื ้อหา มีค่า
ระหว่าง 0.67-1.00 และค่าความเชื่อมั่นด้วยสัมประสิทธ์ิ
แอลฟาของครอบบาด มีค่า 0.32 
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การเก็บรวมรวมข้อมูล  
        ขั ้นตอนที ่  1 ศ ึกษาเอกสารและงานวิจ ัยที่
เก ี ่ยวข้องกับการออกแบบและพัฒนาสื ่อโมชันอินโฟ
กราฟิก เนื้อหารายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ
พัฒนาเว็บ ในหัวข้อ Cloud Computing และจิตวิทยา
การสื ่อสารของมนุษย์  โดยศึกษาจากหนังสือ ตำรา 
เอกสารและงานวิจัยที ่เกี ่ยวข้อง จากน้ันจึงดำเนินการ
สอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา จำนวน 3 คน เพ่ือกำหนด
เน้ือหาและลำดับการนำเสนอของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก  
         ข้ันตอนที่ 2 ออกแบบและพัฒนาสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิกสำหรับหน่วยเร ียนรู ้ย ่อยรายวิชาเทคโนโลยี
อ ินเทอร ์เน ็ตและการพัฒนาเว ็บ ม ีกระบวนการ 3 
กระบวนการ ดังน้ี 
                2 . 1  ข ั ้ น ต อ น ก ่ อ น ก า ร ผ ล ิ ต  ( Pre-
Production)  เป็นขั ้นตอนการเตรียมงานสำหรับการ
ออกแบบสื่อโมชันอินโฟกราฟิก โดยใช้แบบวิเคราะห์ความ
สอดคล้องของเนื ้อหาและการออกแบบสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก เพื่อทำการวิเคราะห์ก่อนการออกแบบและผลิต
สื่อโมชันอินโฟกราฟิก ที่ประกอบด้วย ด้านเน้ือหาของสื่อ
โมชันอินโฟกราฟิก ทำการวิเคราะห์จากเน้ือหาในราชวิชา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บในหัวข้อ Cloud 
Computing  รวมทั้งการวิเคราะห์จากสื ่อวีดิทัศน์ สื่อ
มัลติมีเดีย และสื ่อดิจิทัลจากเครือข่ายสังคมออนไลน์ 
ไ ด ้ แ ก ่  www.facebook.com  www.youtube.com 
จำนวน 10 ตัวอย่าง ที ่มีผู้ชมมากกว่า 1,000 ครั ้ง เป็น
เกณฑ์ในการเลือกเพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการผลิตสื่อโม
ชันอินโฟกราฟิก  และด้านการออกแบบและผลิตสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก เป็นการสังเคราะห์ข้อมูล สกัดความรู้จาก
ข ้อม ูลสำหร ับหน ่วย เร ียนร ู ้ ย ่อย ในห ั วข ้อ Cloud 
Computing  กำหนดหัวข้อและเนื ้อหาในการนำเสนอ 
สร้างบทอินโฟกราฟิก พากษ์เส ียงบรรยายเพื ่อ เป็น
แนวทางในการกำหนดจังหวะเวลาในการเคลื่อนไหวของ
ตัวพิกโตแกรม/ไอคอน  นำไปให้ผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา
จำนวน 3 คนพิจารณา และทำการปรับปรุงแก้ไขจะได้
เป็นบทอินโฟกราฟิกที่นำไปใช้ จากน้ันทำการออกแบบพิก
โตแกรม/ไอคอนตามเน้ือเรื่องและทำการผลิตร่างพิกโตแก
รม/ไอคอน  กำหนดร่างพิกโตแกรม/ไอคอนวางตามบท

อินโพกราฟิก ทำการจัดลำดับของเนื้อหา กำหนดผังงาน 
(Flowchart) และสร้างบทดำเนินเร ื ่อง (Story Board) 
นำเสนอต่อผู ้เชี ่ยวชาญด้านเนื ้อหาจำนวน 3 คน เพ่ือ
พิจารณาความเหมาะสมเนื้อหาและลำดับเนื้อเรื่อง  และ
นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญทางด้านแอนิเมชันและดิจิทัลมีเดีย 
จำนวน 3 คน เพื ่อพิจารณาแนะนำข้อเสนอแนะและ
ปรับปรุงแก้ไข  
 

 
 
ภาพที่ 1 บทดำเนินเรื่อง(Story Board) เรื่อง Cloud  
            Computing 
 
               2.2 ข ั ้นตอนการผล ิต (Production) เป็น
ขั้นตอนการพัฒนาโมชันอินโฟกราฟิกจากบทดำเนินเรื่อง 
(Storyboard) ที ่ เตร ียมไว ้  โดยจ ัดทำเป ็นแอนิเมติก 
(Animatic) จัดทำพิกโตแกรม/ไอคอนและฉากหลัง ด้วย
โปรแกรมสร้างภาพเวกเตอร์ และทำการลงสีให้สมบูรณ์ 
จากน้ันกำหนดการเคลื ่อนไหวของพิกโตแกรม/ไอคอน
และฉากหลังทั ้ง เร ื ่อง ตรวจสอบข้อผิดพลาด นำมา
ปรับปรุงให้สมบูรณ์ นำเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ เพ่ือพิจารณา
แนะนำข้อเสนอแนะและปรับปรุงแก้ไข 
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ภาพที่ 2 พิกโตแกรม/ไอคอน ของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก  
           เรื่อง Cloud Computing 
 
                 2 . 3  ข ั ้ น ต อ นห ล ั ง ก า ร ผ ล ิ ต  ( Post-
Production) เป็นขั้นตอนที่นำสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ที่
สร้างเสร็จแล้วนำมาตัดต่อด้วยโปรแกรมตัดต่อและสร้าง
ภาพพิเศษ เพื ่อเร ียงลำดับเร ื ่องตามบทดำเนินเร ื ่อง 
(Storyboard) และต่อจากน้ันทำการบันทึกเสียงประกอบ 
เสียงดนตรี และปรับแต่งเสียง ใส่บทนำเรื่องและเครดิต
ของเร ื ่อง ทำการจัดเก็บงานในรูปแบบไฟล์วีดีโอและ
นำไปใช้  
        ข้ันตอนที่ 3 ทดสอบสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ผู้วิจัยได้
นำสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ไปดำเนินการทดสอบเบื้องต้น
กับกลุ่มทดลองรายบุคคลที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง จำนวน 3 
คน เพื่อทดสอบจังหวะการนำเสนอ เวลาการเคลื่อนไหว 
ข้อความ และความรู้สึกร่วมของผู้ชม ทำการปรับปรุงตาม
ข้อเสนอแนะ จากนั้นผู้วิจัยนำสื่อโมชันอินโฟกราฟิก ที่
ปรับปรุงดำเนินการทดสอบกับกลุ่มทดลองกลุ่มเล็กที่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ ่มทดลองรายบุคคล จำนวน 5 
คน เพื ่อทดสอบความสมบูรณ์ในภาพรวมของสื ่อโมชัน
อินโฟกราฟิก นำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากน้ัน
นำไปประเมินประสิทธิภาพกับกลุ ่มทดลองใหญ่ที ่ไม่ใช่
กลุ่มตัวอย่างและไม่ใช่กลุ่มทดลองกลุ่มเล็ก จำนวน 13 คน 
นำผลการทดสอบไปปรับปรุงแล้วจึงนำไปใช้ก ับกลุ่ม
ตัวอย่างต่อไป  
          ข ั ้ นตอนท ี ่  4   ประ เม ินประส ิทธ ิภาพโดย
ผู้เชี่ยวชาญ นำสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้
ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ 
เรื่อง Cloud Computing เสนอต่อผู้เชี่ยวชาญจำนวน 5 
คน เพื ่อตรวจสอบความเหมาะสมและความสอดคล้อง 

ด้วยแบบสอบถามความคิดเห็นของผู ้เชี ่ยวชาญ สรุปผล
การประเมินและปรับปรุงแก้ไข 
           ขั้นตอนที่ 5 ประเมินประสิทธิภาพและประเมิน
ประสิทธิผลการเรียนรู้  ผู้วิจัยได้ให้กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
21 คน ทำแบบประเมินการเรียนรู้ก่อนใช้สื่อโมชันอินโฟ
กราฟิกสำหรับหน่วยเร ียนรู ้ย ่อยรายวิชาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ เมื ่อเสร็จแล้วให้กลุ่ม
ตัวอย่างชมสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย 
เรื่อง Cloud Computing เมื่อชมเสร็จให้ทำแบบประเมิน
ประสิทธิภาพสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้
ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ 
เรื่อง Cloud Computing และทำแบบประเมินการเรียนรู้
หลังชมสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อยใน
ห ั ว ข ้ อ ก า ร เ ร ี ย น ร ู ้  Cloud Computing เ พ ื ่ อ ห า
ประสิทธิภาพของสื ่อโมชันอินโฟกราฟิก และประเมิน
ประสิทธิผลของกลุ่มตัวอย่าง นำผลการประเมินสรุปดว้ย
หลักทางสถิติ  คือ ค่าเฉลี่ย  และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย 
         ผลการพัฒนาสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วย
การเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ
พัฒนาเว็บจัดทำเป็นสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง Cloud 
Computing มีเนื ้อหาเกี ่ยวกับ Cloud Computing ใน
หัวข้อ Cloud Computing คืออะไร  การทำงานของ 
Cloud Computing ประเภทของ Cloud Computing 
ประโยชน์ของ Cloud Computing  และการประยุกต์ 
Cloud Computing  ความยาวของเร ื ่อง 3.42 นาที  
ขนาด 1,280 x 720 pixel  แสดงผลการออกแบบพิกโต
แกรม/ไอคอน ดังภาพประกอบที่ 3  และผลการพัฒนาสื่อ
โมชันอินโฟกราฟิก 
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ภาพที่ 3 ตัวอย่างสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เรื่อง Cloud  
           Computing 
 
  
 
 

2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิก
สำหร ับหน ่วยการเร ียนร ู ้ ย ่อยรายว ิชาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ โดยผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 5 
คน  พบว่า ประสิทธิภาพของสื ่อโมชันอินโฟกราฟิก มี

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับมาก (�̅� = 4.36 S.D. 
= 0.56) เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ด้านการ
เคลื่อนไหวในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก และด้านประโยชน์ที่
ได้จากการรับชม มีค่าเฉลี ่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ 

มากที ่ส ุด (�̅� = 5.00 S.D. = 0.55 , �̅�= 5.00 S.D. = 
0.55) ถัดมาคือ ด้านพิกโตแกรม/ไอคอนในสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิก  มีค่าเฉลี่ยความเหมาะสมอยู่ในระดับ มากที่สุด  

(�̅� = 4.50 S.D. = 0.55)  ถัดมาคือ ด้านเน้ือหาสอดคล้อง

กับวัตถุประสงค์ มีค่าความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก (�̅� 
= 4.25 S.D. = 0.84) ถัดมาคือ ด้านฉากหลังในสื่อโมชัน
อินโฟกราฟิก ด้านเสียงในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก เหมาะสม

อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.00 S.D. = 0.84, �̅�= 4.00 S.D. 
= 0.89) ถ ัดมาค ือ ด ้านข้อความตัวหนังส ือถ ูกต้อง 

เหมาะสมอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 3.75 S.D. = 0.50) 
 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
การพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud Computing โดยผู้เชี่ยวชาญ (n=5) 

รายการ �̅� S.D. แปลผล ลำดับ 

ด้านเน้ือหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.25 0.84 มาก 3 
ด้านพิกโตแกรม/ไอคอนในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 4.50 0.55 มากท่ีสุด 2 
ด้านฉากหลังในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 4.00 0.84 มาก 4 
ด้านการเคลื่อนไหวในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 5.00 0.55 มากท่ีสุด 1 
ด้านเสียงในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 4.00 0.89 มาก 4 
ด้านข้อความตัวหนังสือถูกต้อง เหมาะสม 3.75 0.89 มาก 5 
ด้านประโยชน์ที่ได้จากการรับชม 5.00 0.55 มากท่ีสุด 1 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 4.36 0.56 มาก  

 ผลประเมินประสิทธิภาพจากกลุ่มตัวอย่าง 21 คน 
พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิกสำหรับหน่วยเร ียนรู ้ย ่อยรายวิชาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud Computing  

ภาพรวมอยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.19 S.D.= 0.63) เมื่อ

แยกพิจารณาในแต่ละรายการพบว่า ด้านภาพรวมของสื่อ
โมชันอินโฟกราฟิก มีประสิทธิภาพสูงสุด อยู่ในระดับ มาก 

(�̅� = 4.38 S.D.= 0.61) รองมาคือ  ด้านตัวละครในสื่อโม

ชันอินโฟกราฟิก อยู ่ในระดับ มาก (�̅� = 4.31 S.D.= 
0.69)  ถัดมาคือ ด้านเนื้อหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
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อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.22 S.D.= 0.71)  ถัดมาคือ ด้าน

เสียงในสื ่อโมชันอินโฟกราฟิก อยู ่ในระดับ มาก  (�̅� = 
4.19 S.D.= 0.47) ถัดมาคือ ด้านฉากหลักในสื ่อโมชัน

อินโฟกราฟิก อยู่ในระดับ มาก (�̅� = 4.16 S.D.= 0.45)     
ถัดมาคือ ด้านข้อความตัวหนังสือถูกต้อง เหมาะสม  อยู่ใน

ระด ับมาก ( �̅� = 4 .06  S.D.= 0 .67 )  และด ้ านการ

เคลื่อนไหวในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก อยู่ในระดับ มาก (�̅� 
= 4.03 S.D.= 0.74) แสดงข้อมูลตามตารางที่ 2 

 3. ผลประเมินประสิทธิผลการรับรู้สื่อโมชันอนิโฟ
กราฟิกสำหรับหน่วยเร ียนรู ้ย ่อยรายวิชาเทคโนโลยี
อินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ จากกลุ่มตัวอย่าง 21 คน 
พบว่า มีค่าประสิทธิผลเท่ากับ 1.86  ซึ่งมากกว่า 1 สรุป
ได้ว่าสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อย เรื่อง 
Cloud Computing ประส ิทธ ิผลตามเกณฑ์ของเมกุย
แกนส์ แสดงข้อมูลตามตารางที่ 3 
 

 
ตารางที่ 2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
การพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud Computing โดยนักศึกษา (n=21) 

รายการ �̅� S.D. แปลผล ลำดับ 

ด้านเน้ือหาสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 4.14 0.73 มาก 3 
ด้านพิกโตแกรม/ไอคอนในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 4.38 0.59 มาก 2 
ด้านฉากหลังในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 4.19 0.40 มาก 5 
ด้านการเคลื่อนไหวในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 4.05 0.86 มาก 7 
ด้านเสียงในสื่อโมชันอินโฟกราฟิก 4.19 0.51 มาก 4 
ด้านข้อความตัวหนังสือถูกต้อง เหมาะสม 3.86 0.65 มาก 6 
ด้านประโยชน์ที่ได้จากการรับชม 4.33 0.66 มาก 1 

ค่าเฉลี่ยความเหมาะสม 4.16 0.65 มาก  

 
ตารางที่ 3 ผลประเมินประสิทธิผลการรับรู้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
การพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud Computing  ตามเกณฑ์ของเมกุยแกนส์ (n=21) 

คะแนนเต็ม ผลรวมคะแนนก่อนเรียน ผลรวมคะแนนหลังเรียน เมกุยแกนส์ 

20 152 282 1.86 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 1. ผลการพัฒนาสื ่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับ
หน่วยการเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและ
การพัฒนาเว็บ เรื ่อง Cloud Computing  มีความยาว
ของเรื ่อง 3.42 นาที  ขนาด 1,280 x 720 pixel โดยมี
การค้นคว้าจากเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง สอบถาม
จากผู้เชี่ยวชาญและวิเคราะห์ความสอดคล้องของเนื้อหา 
เพื ่อสกัดความรู ้จากข้อมูลบทเรียนไม่ให้ข้อมูลซับซ้อน
เข้าใจง ่าย เพื ่อสร ้างบทอินโฟกราฟิก สอดคล้องกับ
กัมปนาท คูศิริรัตน์ (2562) ที่กล่าวถึงเนื้อหาในสื่อโมชัน

อินโฟกราฟิกมีความสำคัญต้องวิเคราะห์เนื้อหาและย่อย
เนื้อหาเป็นความรู้ให้ตรงกับวัตถุประสงค์ในการสื ่อสาร 
และสอคล้องกับ Jun (2558) กล่าวว่าการตัดข้อมูลที่ไม่
จำเป็นเพื ่อย่อยข้อมูลให้กระชับ นำเสนอด้วยภาษาที่
กระชับเข้าใจง่าย เพ่ือนำมาใช้จะส่งผลต่อผู้รับชม  รวมทั้ง
มีการกำหนดเสียงบรรยายก่อนสร้างพิกโตแกรม/ไอคอน
ทำให้กำหนดจังหวะและเวลาในการดำเนินเรื่องได้สะดวก
ขึ ้น และมีผลต่อการออกแบบพิกโตแกรม/ไอคอนที่
เหมาะสมกับบทอินโฟกราฟ ิสอดคล ้องก ับพรส ิท ธ์ิ   
พัฒธนานุรักษ์และคณะ (2541) ที่ให้ข้อเสนอว่าตัวละคร
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เป็นสัญลักษณ์ที่ใช้ในการสื่อสาร ในการวิจัยน้ีได้ออกแบบ
พิกโตแกรม/ไอคอนที่ออกแบบเป็นการ์ตูนส่งผลต่อการ
รับรู ้ของผู ้ชมที ่มีความซับซ้อนของเนื ้อหาให้สามารถ
อธิบายได้ง่ายข้ึน   
 2. ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื ่อโมชัน
อ ินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยการเร ียนรู ้ย ่อยรายวิชา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud 
Computing  ได้นำไปทดสอบเบื ้องต้นกับกลุ ่มทดลอง
รายบุคคล เพื ่อทดสอบจังหวะการนำเสนอ เวลาการ
เคลื่อนไหว ข้อความ และความรู้สึกร่วมของผู้ชม ทำการ
ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากน้ันผู้วิจัยนำสื่อโมชันอินโฟ
กราฟิกที ่ปร ับปรุงดำเนินการทดสอบกับกลุ ่มทดลอง
รายบุคคล เพ่ือทดสอบความสมบูรณ์ในภาพรวมของสื่อโม
ชันอินโฟกราฟิก นำไปปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ จากน้ัน
นำไปประเมินประสิทธิภาพกับกลุ่มทดลองใหญ่ นำผลการ
ทดสอบไปปรับปรุงแล้วจึงนำไปประเมินกับผู ้เชี่ยวชาญ 
เพื่อตรวจสอบความเหมาะสม พบว่า มีค่าเฉลี่ยประเมิน
ด้านความเหมาะสมอยู่ในระดับ มาก สอดคล้องกับเบญจ
วรรณ สุปะมะตัง และธวัชชัย สมพงษ์ (2560) ที ่ได้
ประเมินคุณภาพสื่อโมชันกราฟิก เรื ่องตำนานพระธาตุ
ขามแก่นจากผู ้เชี ่ยวชาญ ที ่พบว่าสื ่อมีความน่าสนใจ 
เน ื ้อหากระชับดูง ่าย อ ีกท ั ้งได ้ร ับข ้อเสนอแนะจาก
ผู้เชี่ยวชาญด้านเน้ือหา จึงทำให้สื่อโมชันกราฟิกมีคุณภาพ
ในระดับ ดี และการประเมินระสิทธิภาพกับนักศึกษา 
พบว่า ค่าเฉลี ่ยประเมินประสิทธิภาพอยู่ในระดับ มาก 
เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ เนื ่องจากดำเนินการ
วิจัยได้ศึกษาข้อมูลจากเอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
จากผู ้เช ี ่ยวชาญ ได้ดำเนินตามหล ักการทำงานตาม
กระบวนการ 3 P (Pre-production, Production, Post-
production) อย่างเคร่งครัดในการพัฒนา ทำงานอย่าง
เป็นลำดับขั้นนตอนและได้รับการแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ
ทุกขั้นตอน จึงทำให้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกสำหรับหน่วย
การเรียนรู้ย่อยรายวิชาเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการ
พัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud Computing มีความถูกต้องทั้ง
ข้อมูลด้านเนื ้อหา รวมทั ้งการออกแบบพิกโตแกรม/
ไอคอน องค์ประกอบต่าง ๆ เนื่องด้วยได้ทำการค้นคว้า
เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  สอดคล้องกับกิจติพงษ์ 

ประชาชิด (2559) ที่กล่าวว่า เมื่อทุกขั้นตอนการผลิตสื่อ
โมชันอินโฟกราฟิกมีคุณภาพ การนำส่วนประกอบที่มี
คุณภาพมารวมกันทำให้สื่อโมชันกราฟิกน้ีมีคุณภาพด้วย   

3.  ผลการประเมินประสิทธิผลการเรียนรู้สื่อโมชัน
อ ินโฟกราฟิกสำหรับหน่วยการเร ียนรู ้ย ่อยรายวิชา
เทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตและการพัฒนาเว็บ เรื่อง Cloud 
Computing พบว่า มีค่าประสิทธิผลตามเกณฑ์ของเมกุย
แกนส์ เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนดไว้ เนื ่องจากได้
ศึกษาเนื ้อหาและสอบถามผู้เชี่ยวชาญด้านเนื้อหา และ
นำมาวิเคราะห์ สกัดความรู ้จากเนื ้อหาด้วยการทำบท
อินโฟกราฟิกที่กระชับไม่ซับซ้อน ทำให้ผู้ชมเข้าใจกระตุ้น
ให ้ผ ู ้ชมจดจำ และถ่ายทอดเนื ้อหาด้วยเหตุและผล
เชื่อมโยงระกว่างสิ่งเร้ากับการสอบสนองที่เหมาะสมกัน 
(ธอร์นไดก์ , 1977) สอดคล้องกับ พิสุทธา อารีราษฎร์ 
(2550) ได้กล่าวไว้ว่า การรับรู้ (Perception) เก่ียวข้องกับ
สิ่งเร้าซึ่งเป็นสิ่งกระตุ้นให้ผู้ชมเกิดความสนใจ ดังน้ันสิ่งเร้า
ที่สำคัญของแอนิเมชันเรื่องน้ี คือด้านประโยชน์ที่ได้รับจาก
การชมจึงทำให้เนื ้อหาความรู ้ที ่นักศึกษาได้รับรู้เนื้อหา
สาระในหัวข้อ Cloud Computing มีประสิทธิผลในการ
เรียนรู้ สอดคล้องกับพงษ์พิพัฒน์ สายทอง (2560) ที่กล่าว
ว่าการมีทัศนคติที ่ดีต่อการนำเสนอข้อมูลรูปของโมชัน
อินโฟกราฟิกจะเป็นการกระตุ ้นความสนใจและช่วยให้
เข้าใจเน้ือหามากย่ิงข้ึน 

 
6. ข้อเสนอแนะ 
          ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัย 
         1. สามารถนำไปใช้ก ับรายวิชาที ่เกี ่ยวข้อง แต่
ผู้สอนต้องคำนึงถึงรูปแบบบทเรียนและโครงสร้างเน้ือหาที่
เหมือนกัน เพ่ือจะได้เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
          2. ในการใช้สื่อโมชันอินโฟกราฟิกต้องพิจารณา
ความเหมาะสมของอุปกรณ์ในการรองรับทั้งภาพและเสียง 
        ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งต่อไป  
         1. ติดตามผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียน เพื ่อสังเกต
พฤติกรรมการเรียนรู้ของผู้เรียน 
         2. เป็นแนวทางในการผลิตสื ่อโมชันกราฟิกใน
ลักษณะ 3 มิติ หรือเทคโนโลยีความเป็นจริงเสมือน (AR) 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยเป็นการวิจัยนี้เชิงปริมาณ มีวัตถุประสงค์เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการมาท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำแนกตามปัจจัยลักษณะทางประชากรศาสตร์ โดยกลุ่ม

ตัวอย่างคือนักท่องเท่ียวของศูนย์เรียนรู้วิถีโหนดนาเล จำนวน 384 คน ใช้การสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงและรวบรวมข้อมูลจาก

แบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่าความถ่ี และค่าร้อยละ ทดสอบสมมติฐานโดยใช้ T-test และ 

ANOVA ผลพบว่า นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาครั้งแรก มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ โดยเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัว กับกลุ่ม

เพื่อน 6-10 คน และรับรู้จากสื่อออนไลน์เป็นหลัก เมื่อเปรียบเทียบความแตกต่างระหว่างตัวแปร พบว่านักท่องเที่ยวที่มี 

ลักษณะทางประชากรศาสตร์แตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 0.01 และ 0.05 

 

คำสำคญั : พฤติกรรมนักท่องเท่ียว, การท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์, วิถีโหนดนาเล 

 

Abstract 

This quantitative study aims to compare tourists' behavior in visiting the Node Na Le ecotourism 
destination, Tha Hin Sub-district, Sathing Phra District, Songkhla Province, classified by demographic factors. 
The sample consisted of 384 tourists visiting Node Na Le Learning Center, which were selected based on 
purposive sampling, using a questionnaire for collecting data. The statistics used for data analysis included: 
mean, frequency, and percentile, hypothesizes tested by t-test and ANOVA. The results indicated that most 
of the respondents visited Node Na Le Learning Center for the first time with the learning purposes.  
Most of them came with 6-10 members in a group by taking private vehicles. Online media was a channel 
for information exposure. When the differences between variables were compared, the respondents with 
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different demographic factors showed a different tourism behavior with a statistical significance level of 
0.01 and 0.05. 
 
Keywords: Tourist behavior, Ecotourism, The way of Node Na Le  

 

1. บทนำ 

อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวมีความสำคัญกับ

เศรษฐกิจประเทศไทยโดยสร ้างรายได้มหาศาลจาก

นักท่องเท่ียวต่างชาติที่เดินทางมาเยือนประเทศไทยอย่าง

ต่อเน ื ่อง โดยในปี  พ.ศ. 2561 การท่องเท ี ่ยวมีการ

เจร ิญเต ิบ โตประมาณร ้อยละ 7 .1 0 หร ื อจำนวน

นักท่องเท่ียว 38.12 ล้านคน แม้ว่ามีปัญหาด้านเศรษฐกิจ

ในช่วงปีหลังที่ทำให้อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวไทยเกิด

การชะลอตัว ซึ่งรัฐบาลได้มีการออกมาตรการยกเว้นภาษี

ค่าธรรมเนียม Visa       บางประเภทให้กับนักท่องเที่ยว

และการจัดตั้งแคมเปญของรัฐบาล รวมถึงการมีเส้นทาง

การท่องเที ่ยวที ่เปิดใหม่เพิ ่มขึ ้น เพื ่อแก้ไขปัญหาและ

กระตุ้นให้อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวกลับมาฟ้ืนตัวอีกครั้ง 

(เมธัส เจริญอรุโณทัย, 2562) 

องค์กรการท่องเท่ียวประเทศไทย กำหนดแหล่ง

การท่องเที่ยว 3 รูปแบบ คือ 1) การท่องเที่ยวในแหล่ง

ธรรมชาติ 2) การท่องเที ่ยวในแหล่งวัฒนธรรม และ 3) 

การท่องเที่ยวในความสนใจพิเศษ (การท่องเที่ยว , 2559) 

สาเหตุที ่ประเทศไทยมีก ิจกรรมการท่องเที ่ยวอย่าง

หลากหลายเนื ่องมาจากความได้เปรียบด้านทรัพยากร

ทางการท่องเท่ียวทั้งทางธรรมชาติและประเพณีวัฒนธรรม 

จึงสอดรับกับกระแสการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ

หรือเชิงนิเวศที่มีการเจริญเติบโตสูงมากในอุตสาหกรรม

การท่องเที ่ยวของโลก (มาซารุ ทาคายามะ , 2561) 

นอกจากนี้ทรัพยากรทางการท่องเที่ยวของไทยยังได้รับ

การสนับสนุนและพัฒนาจากภาครัฐโดยมุ่งหวังให้เป็น

แหล่งท่องเที่ยวที่มีมาตรฐานภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติ (กองนโยบายและแผน, 2562) ซึ่งมี

การกระจายแผนการพัฒนาและการประชาสัมพันธ์แหล่ง

ท่องเที่ยวอย่างครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย 

เช่น  กิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนในพื้นที่เมือง

หลักและเมืองรอง ภายใต้แคมเปญ “My Local Idol 

เที ่ยวอย่างมีสไตล์ เพิ ่มรายได้ให้ชุมชน” (โพสต์ทูเดย์, 

2563).  หรือ “โครงการ Amazing ไทยเท่” ซึ่งเน้นการ

สื่อสารภายใต้แนวคิด “เมืองไทยสวยทุกที่ เท่ทุกสไตล์” 

(นิวส์โซไซต้ี, 2563). 

จังหวัดสงขลาเป็นอีกหน่ึงจังหวัดที่ข้ึนชื่อในเรื่อง

สถานที่ท่องเที ่ยวเชิงอนุรักษ์ โดยมีการแบ่งพื ้นที ่การ

ปกครองเป็น 16 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง จะนะ นาทวี 

เทพา สะบ้าย้อย สทิงพระ ระโนด กระแสสินธุ ์ รัตภูมิ 

หาดใหญ่ นาหม่อม ควนเนียง บางกล่ำ สิงหนคร สะเดา

และคลองหอยโข่ง ด้วยความเก่าแก่และมีการอนุรักษ์

ธรรมชาติทำให้จังหวัดสงขลาได้มีแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญ

เกี่ยวกับวิถีชีวิต (การท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสงขลา , 

2561) โดยศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเลมีการก่อต้ังต้ังแต่

ปี 2544 เป็นแหล่งเรียนรู้เก่ียวกับอาชีพและการเพ่ิมมูลค่า

ให้กับทรัพยากรในท้องถ่ินที่มี     อัตลักษณ์จากวิถีการทำ

ตาลโตนด วิถีการทำนา และวิถีการทำประมง แต่ในช่วงปี 

2552 ได้เผชิญกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงด้วยเศรษฐกิจ

และสังคม และปัญหาด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิศาสตร์ที่

เกิดจากภัยธรรมชาติ จึงส่งผลให้ชาวบ้านไม่สามารถทำ

อาชีพหลักได้ ทำให้เกิดรายได้ที่ไม่เพียงพอและกู้หนี้สิน

ตามมา รวมถึงชาวบ้านกลุ่มวัยรุ่นส่วนใหญ่ออกไปทำงาน

ในเมือง จึงส่งผลให้การให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์

ธรรมชาติในท้องถิ ่นลงตามไปด้วย ซึ ่งหลังจากปี 2552 

ชาวบ้านได้มีการฟื้นฟูศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเลขึ้นมา 

โดยมีการผลิตสินค้าจากตาลโตนดเพื่อเป็นอัตลักษณ์ของ  

ศูนย์การเรียนรู ้และขยายไปเป็นสินค้า OTOP รวมถึงมี

การจดทะเบียนทางพาณิชย ์ และการออกบูธต่าง ๆ 



653 
 

เพ่ือให้นักท่องเท่ียวจากภายนอกได้เข้ามาเรียนรู้จากศูนย์

การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล (พูนทรัพย์ ชูแก้ว, 2562)  

ด้วยปัญหาดังกล่าวผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรม

ว่ามีแนวทางใดบ้างที่ทำให้ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล 

ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ได้มีการฟ้ืน

ตัวมาอีกครั้งโดยพบว่าลักษณะประชากรศาสตร์เป็นตัว

แปรที่สำคัญที่มีผลต่อพฤติกรรมนักท่องเที ่ยว ซึ ่งจาก

งานวิจัยของ สามารถ ปิติพัฒน์และ         กฤษณา ณ 

หนองคาย (2556) พบว่าอายุมีความสัมพันธ์กับพฤติกรรม

นักท่องเท่ียวในด้านวัตถุประสงค์การมาท่องเท่ียว รูปแบบ

การท่องเท่ียวและผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว และอีกหน่ึงตัว

แปรที่สำคัญในการวิจัยครั้งน้ี คือ พฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

มีส่วนสำคัญที่ทำให้เกิดการพัฒนาการท่องเที ่ยวเช่นกัน 

โดยหากทราบถึงพฤติกรรมนักท่องเที่ยวจะส่งผลให้เกิด

การมาท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน จากการทบทวนรรณกรรมของ สุ

มิตรา ไอยรา (2561) พบว่า พฤติกรรมนักท่องเที ่ยว

สามารถแบ่งออกเป็น 6 ด้าน ได้แก่ รูปแบบการเดินทาง 

ลักษณะการมาท่องเที ่ยว พาหนะที่ใช้ สถานที่พักแรม 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาท่องเที่ยว และความถี่ในการ

มาใช้บริการ 

จากที่มาและความสำคัญดังกล่าวรวมถึงปัญหา

ที ่เก ิดขึ ้นผู ้ว ิจ ัยจ ึงต้องการที ่จะศึกษาพฤติกรรมการ

ท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์: กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนด

นาเล ตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ซึ่งผล

จากการวิจัยในครั้งนี้จะสามารถนำไปพัฒนารูปแบบการ

ท่องเท่ียวในศูนย์การเรียนรู้ให้สอดคล้องกับพฤติกรรมของ

นักท่องเที ่ยวแต่ละกลุ ่ม อันจะช่วยเสริมศักยภาพและ

มูลค่าเพิ่มทางการท่องเที่ยว ตลอดจนการสร้างงานสร้าง

อาชีพสู่ชาวบ้านในชุมชนอย่างย่ังยืน 

วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวในการ

มาท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอ

สทิงพระ จังหวัดสงขลา จำแนกตามปัจจัยลักษณะทาง

ประชากรศาสตร์ 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

 งานวิจัยเรื่องพฤติกรรมกับการมาท่องเที่ยวเชิง

อนุรักษ์: กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล ตำบล

ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา ผู ้วิจัยได้ศึกษา

ค้นคว้าแนวคิด ทฤษฎี เอกสาร และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ดังน้ี 

2.1 แนวความคิดเกี ่ยวกับการท่องเที ่ยวเชิง

นิเวศ 

 Ceballos-Lascurain 1980 ก ล ่ า ว ว ่ า  ก า ร

ท่องเที ่ยวที ่ไม่รบกวนหรือทำลายธรรมชาติในพื ้นที่

ดังกล่าว โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อการศึกษา ชื ่นชมและ

ความเพลิดเพลินเก่ียวกับทัศนียภาพ ซึ่งเช่นเดียวกับธันวา 

เบญจวรรณ (2561) กล่าวว่า การไปเยือนแหล่งธรรมชาติ 

เพ่ือมิให้เกิดการทำลายหรือเปลี่ยนแปลงคุณค่าของระบบ

นิเวศ และภราเดช พยัฆวิเช ียร (2558) กล่าวว่าการ

ท่องเที่ยวเชิงนิเวศที่ยั่งยืนเป็นการจัดการแหล่งท่องเที่ยว 

ให้มีรายได้และการ   จ้างงานสูงสุดได้ รวมถึงการรักษา

องค์ประกอบทางสังคมวัฒนธรรมของประชาชน ทั้งโดย

ทางตรงและทางอ้อม 

2 . 2  แ นว คว า มค ิ ด เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ล ั กษณะ

ประชากรศาสตร์ 

 Hanna&Wozniak (2001) กล่าวถึงล ักษณะ

ประชากรศาสตร ์ว ่า  เป ็นค ุณสมบัต ิ เฉพาะต ัวของ

นักท่องเท่ียวที่แตกต่างกันออกไป ทั้งลักษณะที่มองเห็นได้

จากภายนอกที่บุคคลอื่นสามารถมองเห็นได้และลักษณะ

ภายในจิตใจ ซึ่งประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ 

สถานภาพและระดับรายได้ หรืออื่น ๆ แม้แต่ความสัมพันธ์

กับสังคม อำนาจ ตำแหน่งการงาน อีกทั้งคนที่มีลักษณะ

ทางประชากรศาสตร์ที ่แตกต่างกันก็อาจมีลักษณะทาง

จิตวิทยาแตกต่างเช่นกัน (จักรพงษ์ สุขพันธ์, 2559) จาก

ลักษณะประชากรศาสตร์มีนักวิชาการหลายท่านได้ศึกษา 

อาทิ ชัยยุทธ ถาวรานุรักษ์ (2562) และสามารถ ปิติพัฒน์ 

และ  กฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ผลการศึกษาพบว่า 

อายุมีความสัมพันธ์กับวัตถุประสงค์การมาท่องเท ี ่ยว 
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รูปแบบการมาท่องเที่ยว ผู้ร่วมเดินทาง รายได้เฉลี่ยต่อ

เดือนมีความสัมพันธ์ก ับการพักแรม สถานที ่พักแรม 

ยานพาหนะในการเดินทาง ระยะเวลาในการท่องเที่ยว 

ค ่าใช ้จ ่ายในการท่องเท ี ่ยว และระดับการศ ึกษามี

ความสัมพันธ์ก ับการวางแผนการท่องเที ่ยว อย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

2.3 แนวความค ิด เก ี ่ ยวก ับพฤต ิกร รม

นักท่องเที่ยว 

 การกระทำทุกอย่างของนักท ่องเท ี ่ยวเพ่ือ

ตอบสนองความต้องการสิ ่งใดสิ ่งหนึ ่งโดยพฤติกรรม

ภายนอกของนักท่องเที่ยว เป็นพฤติกรรมที่ผู้อื่นมองเห็น

ได้โดยทั่วไป ส่วนพฤติกรรมภายในของนักท่องเที่ยว เป็น

ความรู้สึกนึกคิดและอารมณ์ที่ถูกควบคุมอยู่ภายในจะมี

ความสัมพันธ์กัน ซึ่งพฤติกรรมภายในจะเป็นตัวกำหนด

พฤติกรรมภายนอกของนักท่องเที ่ยว ทำให้สามารถ

มองเห็นพฤติกรรมการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวได้ถูกต้อง

และธุรกิจสามารถตอบสนองนักท่องเท่ียวได้มากข้ึน (อุมา

พร  บ ุญเพชรแก้ว และคณะ , 2561) จากทบทวน

วรรณกรรมที่เกี ่ยวข้องและงายวิจัยที่เกี่ยวข้องพบว่ามี

นักวิจัยหลายท่านได้ศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมนักท่องเที่ยว 

อาทิ สุมิตรา ไอยรา (2561) พบว่า นักท่องเที่ยวชาวไทย

ส่วนใหญ่มีรูปแบบการเดินทางมาท่องเท่ียวเป็นครอบครัว

เนื่องจาก มีความ   พึงพอใจในการท่องเที่ยวของมนุษย์

ทุกคนอยู่แล้ว และลักษณะการมาเท่ียว นักท่องเที่ยวชาว

ไทยเลือกมาเที่ยวเพื ่อมาพักผ่อน และพาหนะที่ใช้ ส่วน

ใหญ่น ักท ่องเท ี ่ยวใช ้รถยนต์ส ่วนตัวในการเด ินทาง 

เนื่องจากมีความสะดวกสบาย ในส่วนของสถานที่พักแรม 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมาเลือกใช้ที่พักแบบบ้านพักหรือ

โฮมสเตย์เนื่องจากมีความเป็นส่วนตัวมากกว่า ค่าใช้จ่าย

ในการเดินทาง ส่วนใหญ่จะมีค่าใช้จ่ายที่ไม่มากนัก เพราะ

ส่วนมากเป็นแหล่งท่องเท่ียวแบบธรรมชาติ และความถ่ีใน

การมาใช้บริการ นักท่องเท่ียวมีการมาใช้บริการอย่างน้อย 

1 ครั ้ง เนื ่องจากมีความต้องการพักผ่อนและเที ่ยวใน

สถานที่ธรรมชาติ จึงเป็นพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวทั้ง 6 

ด้านที่จะเลือกมาท่องเท่ียวและมีวัตถุประสงค์ที่ตรงกันใน

การมาท่องเท่ียวที่ทำให้เกิดพฤติกรรมนักท่องเท่ียว  

สมมติฐานการวิจัย 

 นักท่องเที่ยวที ่มีลักษณะทางประชากรศาสตร์

ต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนดนาเล 

ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาแตกต่างกัน 

 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

 การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ : 

กรณีศึกษา ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน 

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เป็นวิจ ัยเช ิงปริมาณ 

(Quantitative Research) โดยใช้วิธีการวิจัยแบบสำรวจ 

(Survey Research)  

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง                                                                                                                                             

 ประชากรที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยว

ที ่มาท่องเที ่ยวศูนย์เรียนรู ้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน 

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา  

 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ นักท่องเที่ยว

ที่มาท่องเที ่ยวศูนย์เรียนรู ้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน 

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำนวน 384 คน โดยผู้วิจัย

ได้เลือกใช้วิธีการสุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) เฉพาะนักท่องเที ่ยวที่มาท่องเที ่ยวศูนย์การ

เรียนรู้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน         อำเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา โดยใช้แนวคิดการคำนวณ           กลุ่ม

ตัวอย่างกรณีไม่ทราบจำนวนประชากรที่แน่นอนของ          

W.G. Cochran (Cochran,1953 อ้างในณัฐพล หิรัญเรือง

, 2557)  โดยกำหนดค่าความเชื่อมั่น 95% และค่าความ

คาดเคลื่อน 5%  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ แบบสอบถาม 

(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 2 ส่วน รายละเอียดดังน้ี 

 ส่วนที่ 1 ข้อคำถามเกี ่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล

ของผู้ตอบแบบสอบถาม ประกอบด้วย เพศ อายุ สถาน
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ภพ อาชีพและรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ลักษณะข้อคำถามเป็น

แบบเลือกตอบ (Check List) 

 ส่วนที่ 2 ข้อคำถามเกี่ยวกับพฤติกรรม จำนวน 

6 ข้อ ประกอบด้วย ความถ่ีการมาท่องเท่ียว วัตถุประสงค์

การมาท่องเท่ียว พาหนะที่ใช้ ผู้ร่วมเดินทาง จำนวนผู้ร่วม

เดินทางและสื ่อที ่สร ้าง    การรับรู ้ โดยมีลักษณะข้อ

คำถามแบบเลือกตอบ (Check List) 

3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 

 ผู้วิจัยใช้วิธีการสำรวจโดยตรงจากกลุ่มตัวอย่าง

เพ่ือให้ได้คำตอบตรงกับความจริงมากท่ีสุด ซึ่งใช้วิธีการสุ่ม

ตัวอย่างแบบเจาะจง หลังจากเก็บรวบรวมแบบสอบถาม

จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 384 คนเสร็จสมบูรณ์ ผู้วิจัยได้

ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถามอย่างละเอียด

และได้นำข้อมูลมาวิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป 

SPSS 

 

 

3.4 การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้ 

 สถิติที ่ใช้ในการวิเคราะห์ครั ้งนี้ ประกอบด้วย

สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) โดยนำมาแจก

แจง เป ็นค ่ าความถ ี ่  (Frequency)  และค ่ าร ้อยละ 

(Percentage) สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) 

เพ่ือทดสอบสมมติฐาน โดยใช้ T-Test ในการทดสอบเพศ

และสถานภาพ และใช้ ANOVA ในการทดสอบตัวแปรที่มี 

3 กลุ่มขึ้นไป ได้แก่ ช่วงอายุ อาชีพ รายได้เฉลี่ยต่อเดือน 

และพฤติกรรมของนักท่องเท่ียว 

 

4. ผลการวิจัย  

การ ว ิ เ ค ร าะห ์ ข ้ อม ู ลท ั ่ ว ไปของผ ู ้ ต อ บ

แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน นำเสนอโดยค่าความถ่ีและค่าร้อยละ 

ซึ่งมีผลการวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบสอบถาม  

ข้อมูลทั่วไป จำนวน (N = 384 คน) ร้อยละ 

เพศ ชาย 157 40.89 

หญิง 227 59.11 
อายุ 15 – 18 ปี 171 44.53 

19 – 25 ปี 128 33.33 

> 25 ปี 85 22.14 
สถานภาพ โสด 329 85.68 

สมรส 55 14.32 

อาชีพ นักเรียน 172 44.79 
นักศึกษา 92 23.96 

ค้าขาย 26 6.77 

รับจ้าง 51 13.28 
เกษตรกร 13 3.39 

ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ 30 7.81 

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ต่ำกว่า 10,000 บาท 247 64.32 
10,001 – 15,000 บาท 70 18.23 

15,001 บาทข้ึนไป 67 17.45 
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จากข ้อม ู ล ในตารางท ี ่  1  พบว ่ า  ผ ู ้ ตอบ

แบบสอบถามในวิจัยส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 227 

คน (59.11%) และเป ็นเพศชาย จำนวน 157 คน 

(40.89%)  

 เมื ่อจำแนกตามอายุ พบว่า มีอายุ 15-18 ปี 

จำนวน 171 คน (44.53%) อายุ 19-25 ปี จำนวน 128 

คน (33.33%) และอายุมากกว่า 25 ปีขึ้นไป จำนวน 85 

คน (22.14%) ตามลำดับ 

 เม ื ่ อจำแนกตามสถานภาพ พบว ่า ผ ู ้ตอบ

แบบสอบถามในวิจัยส่วนใหญ่มีสถานภาพโสด จำนวน 

329 คน (85.68%) และมีสถานภาพสมรส จำนวน 55 คน 

(14.32%) 

 เมื่อจำแนกตามอาชีพ พบว่า ผู้ที่มาท่องเที่ยว 

ส ่วนใหญ่เป ็นนักเร ียน จำนวน 172 คน (44.79%) 

นักศึกษา จำนวน 92 คน คิดเป็น (23.96%) และรับจ้าง 

จำนวน 51 คน (13.28%) 

 เมื่อจำแนกตามรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ผู้ที่

มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท จำนวน 247 

คน (64.32%) มีรายได้ 10,001 – 15,000 บาท จำนวน 

70 คน (18.23%) และมีรายได้มากกว่า 15,001 บาทข้ึน

ไป จำนวน 67 คน (17.45%) 

 

 

ตารางที่ 2 จำนวนและร้อยละของพฤติกรรมนักท่องเท่ียว 

พฤติกรรมการท่องเที่ยว จำนวน (N = 384 คน) ร้อยละ 
 

1) ความถ่ี 1 ครั้ง 207 53.91 

2 ครั้ง 86 22.40 
3 ครั้งข้ึนไป 91 23.69 

2)วัตถุประสงค ์ เพ่ือเรียนรู้ 208 54.17 

เพ่ือมาซื้อผลิตภัณฑ์ 95 24.74 
เพ่ือเรียนรู้และซื้อผลิตภัณฑ์ 81 21.09 

3) วิธีการเดินทาง รถยนต์ส่วนตัว 191 49.74 

รถประจำทาง 15 3.91 
บริษัทนำเที่ยว 178 46.35 

4) ผู้ร่วมเดินทาง มาคนเดียว 22 5.73 

ครอบครัว/ญาติ 70 18.23 
เพ่ือน 292 76.04 

5) จำนวนนักท่องเท่ียวในกลุ่ม 
 

1-3 คน 86 22.40 

3-5 คน 119 30.99 
5-10 คน 154 40.10 

มากกว่า 10 คน 25 6.51 

6) สื่อที่สร้างการรับรู ้ สื่อออนไลน์  257 66.93 
การบอกต่อ 115 29.95 

การสังเกต  12 3.12 
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 จากข ้อม ู ล ในตารางท ี ่  2  พบว ่ า  ผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามในวิจัยส่วนใหญ่มีความถ่ีการมาท่องเท่ียว 1 
ครั้ง จำนวน 207 คน (53.91%) ความถี่การมาท่องเที่ยว 
2 คร ั ้ง  จำนวน 86 คน (22.40%) และความถี ่การมา
ท่องเท่ียว 3 ครั้งข้ึนไป จำนวน 91 คน (23.69%)  

เมื่อจำแนกตามวัตถุประสงค์การมาท่องเที่ยว 
พบว่า น ักท ่องเที่ ยวมาเพื ่อเร ียนรู ้ จำนวน 208 คน 
(54.17%) เพ่ือมาซื้อผลิตภัณฑ์ จำนวน 95 คน (24.74%) 
และเพื ่อเร ียนร ู ้ และซ ื ้อผล ิตภ ัณฑ ์ จำนวน 81 คน 
(21.09%)  
 เม ื ่ อจำแนกตามว ิ ธ ี ก าร เด ิ นทาง  พบ ว่ า 

นักท่องเที ่ยวมีวิธ ีการเดินทางมาโดยรถยนต์ส ่วนตัว 

จำนวน 191 คน (49.74%) รถประจำทาง จำนวน 15 คน 

(3.91%) และบริษัทนำเที่ยว จำนวน 178 คน (46.35%) 

 เ ม ื ่ อ จ ำแนกตามผ ู ้ ร ่ ว ม เด ิ นทา ง  พบ ว่ า 

นักท่องเท่ียวเดินทางมาคนเดียว จำนวน 22 คน (5.73%) 

ครอบครัว/ญาติ จำนวน 70 คน (18.23%) และเดินทาง

มากับเพ่ือน จำนวน 292 คน (76.04%)  

 เมื่อจำแนกตามจำนวนของนักท่องเที่ยวในกลุ่ม 

พบว่า นักท่องเที่ยวเดินทางมาเป็นกลุ่ม 1-3 คน จำนวน 

86 คน (22.40%) จำนวนนักท่องเที ่ยวในกลุ ่ม 3-5 คน 

จำนวน 119 คน (30.99%) จำนวนนักท่องเที ่ยวในกลุ่ม 

5-10 ค น  จ ำ น วน  154 ค น  (40.10%) แล ะ จ ำ น วน

นักท่องเที ่ยวในกลุ ่มมากกว่า 10 คน จำนวน 25 คน 

(6.51%)  

 เม ื ่อจำแนกตามสื ่อท ี ่สร ้างการร ับร ู ้  พบว่า 

นักท่องเที ่ยวร ับร ู ้จากสื ่อออนไลน์ จำนวน 257 คน 

(66.93%) ร ั บ ร ู ้ จ ากการบอกต ่อ  จ ำนวน  115 คน 

(29.95%) และร ับร ู ้ จากการส ัง เกต จำนวน 12 คน 

(3.12%)  

จากตารางที ่ 3 พบว่า นักท่องเที ่ยวที ่ม ีเพศต่างกันมี

พฤติกรรมการท่องเที ่ยวแตกต่างก ันทุกด้านอย่างมี

นัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยมีความ

แตกต่างในด้านความถี่ในการมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์

ของการมาท่องเที ่ยว วิธีการเดินทาง ผู ้ร ่วมเดินทาง 

จำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ ่ม และสื่อที่สร้างการรับรู ้ ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐาน 

จากตารางท ี ่  4 พบว ่า น ักท ่อง เท ี ่ ยวท ี ่มี

สถานภาพต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน

ทุกด้านอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 โดยมีความ

แตกต่างในด้านความถี่ในการมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์

ของการมาท่องเที ่ยว วิธีการเดินทาง ผู ้ร ่วมเดินทาง 

จำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่ม และสื่อที่สร้างการรับรู ้ ซึ่ง

เป็นไปตามสมมติฐาน 

 

 

 

ตารางที่ 3  ผลการทดสอบสมมติฐาน (T-test) จากตารางวิเคราะห์การเปรียบเทียบความแตกต่างของปัจจัยที ่ส่งผลต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำแนกตามเพศ  

ตัวแปรตาม เพศ n �̅� S.D. t Sig. 
1) ความถ่ี ชาย 157 1.52 0.739 -3.636 0.000** 

หญิง 227 1.82 0.865 

2) วัตถุประสงค ์ ชาย 157 1.50 0.773 -3.442 0.001** 
หญิง 227 1.78 0.805 

3) วิธีการเดินทาง ชาย 157 2.21 0.974 4.121 0.000** 

หญิง 227 1.80 0.952 
4) ผู้ร่วมเดินทาง ชาย 157 2.79 0.494 2.498 0.013* 

หญิง 227 2.64 0.610 
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5) จำนวนนักท่องเท่ียวในกลุ่ม ชาย 157 2.45 0.858 2.697 0.007** 
หญิง 227 2.21 0.901 

6) สื่อที่สร้างการรับรู ้ ชาย 157 1.29 0.532 -2.276 0.023* 
หญิง 227 1.41 0.545 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05    **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

   

ตารางที่ 4 ผลการทดสอบสมมติฐาน (T-test) ความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วิถีโหนด

นาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำแนกตามสถานภาพ 

ตัวแปรตาม สถานภาพ n �̅� S.D. t Sig. 

1) ความถ่ี โสด 329 1.52 0.737 -12.106 0.000** 

สมรส 55 2.76 0.470 
2)วัตถุประสงค ์ โสด 329 1.58 0.816 -5.697 0.000** 

สมรส 55 2.22 0.417 

3) วิธีการเดินทาง โสด 329 2.08 0.980 5.573 0.000** 
สมรส 55 1.31 0.690 

4) ผู้ร่วมเดินทาง โสด 329 2.81 0.492 8.167 0.000** 

สมรส 55 2.09 0.617 
5) จำนวน
นักท่องเท่ียวในกลุ่ม 

โสด 329 2.41 0.837 5.471 0.000** 

สมรส 55 1.67 0.944 

6) สื่อที่สร้างการรับรู ้ โสด 329 1.29 0.531 -7.235 0.000** 
สมรส 55 1.76 0.429 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

ตารางที่ 5 ผลการทดสอบสมมติฐาน (ANOVA) ของความแตกต่างของปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงอนุรักษ์วิถี

โหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำแนกตามช่วงอายุ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยการทดสอบ

รายคู่ LSD  

ปัจจัย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 

1 2 3 4 5 6 

ช่วงอายุ 
(ปี) 

15-18  19-25  .073** .082** .061** .054** .075** .060 
15-18  > 25  .083** .094** .069** .061** .085** .068** 

19-25  > 25 .087** .099** .073** .065** .090 .072** 

อาชีพ นักเรียน นักศึกษา .076** .091** .068** .048 .081** .063 
นักเรียน ค้าขาย .123** .148** .111** .079** .132** .112** 

นักเรียน รับจ้าง .093** .112** .084** .060** .100** .085** 

นักเรียน เกษตรกร .168** .202** .151** .108** .180** .128** 
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ปัจจัย พฤติกรรมของนักท่องเที่ยว 
1 2 3 4 5 6 

นักเรียน ข้าราชการ .116** .139** .104** .074** .124** .098** 

นักศึกษา ค้าขาย .130** .156 .117 .083** .139* .116** 
นักศึกษา รับจ้าง .102** .123** .092 .065** .109** .090** 

นักศึกษา เกษตรกร .174** .208* .156 .111** .186** .131** 

นักศึกษา ข้าราชการ .123** .148** .111** .079** .132 .102** 
ค้าขาย รับจ้าง .141 .169 .127 .090 .151 .129 

ค้าขาย เกษตรกร .199* .238 .179 .127 .213 .160 

ค้าขาย ข้าราชการ .157* .188 .141 .100** .168* .138 
รับจ้าง เกษตรกร .182** .218 .164 .116* .195 .143 

รับจ้าง ข้าราชการ .135** .162 .121** .086** .144** .117 

เกษตรกร ข้าราชการ .194 .233 .175 .124** .208** .151 
รายได้ 
(บาท) 

< 10,000  10,001-
15,000  

.086** .099** .115** .058** .089** .069** 

< 10,000  > 15,001  .088** .100** .117** .059** .099** .070** 

10,001-
15,000  

> 15,001  .109** .125 .145 .073 .123* .082 

*มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  **มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 

 

จากตารางที่ 5 พบว่า ผลการทดสอบสมมติฐาน 

(ANOVA) ของตวามแตกต ่างของป ัจจ ัยท ี ่ส ่งผล ต่อ

พฤติกรรมการท่องเท่ียว   เชิงอนุรักษ์วิถีโหนดนาเล ตำบล

ท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา จำแนกตามช่วงอายุ 

อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือน โดยผลการทดสอบรายคู่ 

LSD สรุปได้ดังน้ี 

ด้านช่วงอายุ พบว่า ในภาพรวมนักท่องเท่ียวใน

แต่ละช่วงอายุมีความถ่ีการมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์การ

มาท่องเท ี ่ยว พาหนะที ่ ใช ้  ผ ู ้ร ่วมเด ินทาง  จำนวน

นักท่องเที ่ยวในกลุ ่ม และสื ่อที ่สร้างการรับรู้ ในการมา

ท่องเที ่ยวแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.01 สำหรับนักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี และ 

25 ปีขึ้นไปพบว่าไม่มีความแตกต่างกันในด้านจำนวนผู้

เดินทาง และนักท่องเท่ียวกลุ่มอายุ 15-18 ปี และ 19-25 

ปี มีการรับรู้ด้านสื่อไม่แตกต่างกัน  

ด้านอาชีพ พบว่า ในภาพรวมนักท่องเที่ยวที่มี

อาชีพแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวแตกต่างกัน

โดยมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 0.05 โดยเมื่อ

เปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที ่ยวในด้านความถ่ี 

โดยจำแนกตามอาชีพเป็นรายคู ่พบว่า นักท่องเที ่ยวที่มี

อาชีพค้าขาย และรับจ้าง และนักท่องเที ่ยวที่มีอาชีพ

เกษตรกรและข้าราชการ มีความถี ่ในการท่องเที ่ยวไม่

แตกต่างกัน สำหรับวัตถุประสงค์ในการเดินทางพบว่า 

นักท่องเที ่ยวกลุ ่มนักเรียน นักศึกษา มีวัตถุประสงค์

แตกต่างกัน ในขณะที่นักท่องเที่ยวระหว่างกลุ่มอาชีพอื่น 

ๆ ม ีว ัตถ ุประสงค ์การเด ินทางไม ่แตกต ่างก ัน เช่น

นักท่องเที ่ยวที ่ม ีอาชีพค้าขาย ร ับจ้าง เกษตรกรและ

ข้าราชการ สำหรับพาหนะที ่ใช้ในการเดินทางพบว่า

ระหว่างกลุ ่มนักเรียน และนักท่องเที ่ยวอาชีพอื ่น ๆ มี

วิธีการเดินทางแตกต่างกัน ในขณะที่นักท่องเท่ียวระหว่าง
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อาชีพอื่น ๆ โดยส่วนใหญ่มีวิธีการเดินทางไม่แตกต่างกัน 

ในส่วนของผู้ร่วมเดินทางพบว่าส่วนใหญ่มีความแตกต่าง

กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ อย่างไรก็ตามนักท่องเที่ยว

กลุ่มนักเรียนและนักศึกษา กลุ่มที่มีอาชีพค้าขาย รับจ้าง

และเกษตรกร ใช้พาหนะในการเดินทางมาท่องเที ่ยวไม่

แตกต่างกัน ในด้านจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มพบว่าส่วน

ใหญ่มีความแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ในขณะ

ที่กลุ ่มนักศึกษาและข้าราชการ กลุ ่มที่มีอาชีพค้าขาย 

รับจ้างและเกษตรกร มีจำนวนผู้ร่วมเดินทางไม่แตกต่าง

กัน และในด้านสื่อที่สร้างการรับรู้พบว่ากลุ่มนักเรียนและ

นักศึกษา มีการรับรู้ของสื่อแตกต่างกับกลุ่มนักท่องเที่ยว

อาช ีพอ ื ่น ๆ อย ่างม ีน ัยสำค ัญทางสถ ิต ิ  ในขณะที่

นักท่องเที ่ยวที ่ประกอบอาชีพ  อื ่น ๆ มีการรับรู ้สื ่อไม่

แตกต่างกัน  

ด้านรายได้ พบว่า ในภาพรวมนักท่องเที่ยวที่มี

รายได้แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวในแต่ละดา้น

แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 และ 

0.05 โดยเมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวใน

ด้านความถ่ี โดยจำแนกตามรายได้เป็นรายคู่พบว่า ในส่วน

นักท ่องเท ี ่ยวท ี ่ม ีรายได ้ท ี ่ต ่ ำกว ่า 10 ,000 บาท มี

วัตถุประสงค์การมาท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ ผู้ร่วมเดินทาง

และสื่อที่สร้างการรับรู้แตกต่างกับกลุ่มนักท่องเที ่ยวที่มี

รายได้ 10,000 บาทขึ้นไป อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ 

ขณะเดียวกัน เมื่อเปรียบเทียบพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว

ท ี ่ม ีรายได ้ระหว่าง 10,001 – 15,000 บาท และ

นักท่องเที ่ยวที ่ม ีรายได้ 15,000 บาทขึ ้นไป พบว่ามี

พฤต ิกรรมแตกต ่างก ันในด ้านความถ ี ่และจำนวน

นักท่องเที ่ยวในกลุ ่ม แต่มีวัตถุประสงค์ในการเดินทาง 

วิธีการเดินทาง ผู้ร่วมเดินทาง และสื่อที่สร้างการรับรู้ไม่

แตกต่างกัน  

 

5. อภิปรายผล 

5.1 ด้านเพศ พบว่า นักท่องเท่ียวเพศชาย และ

เพศหญิงมีพฤติกรรมการท่องเที ่ยวศูนย์การเรียนรู ้ว ิถี

โหนดนาเล ตำบลท่าหิน  อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

แตกต่างกันทุกด้านทั้งในด้านความถี ่การมาท่องเที ่ยว 

วัตถุประสงค์การมาท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ ผู้ร่วมเดินทาง 

จำนวนนักท่องเที ่ยวในกลุ ่ม และสื ่อที ่สร ้างการรับรู้  

เช่นเดียวกับการศึกษาของ ฐิติวรดา โพธ์เงิน (2562) ที่

พบว่า เพศ มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการท่องเท่ียวของ

ชาวไทย ทั้งน้ีเมื่อพิจารณาถึงนักท่องเที่ยวเพศหญิงพบว่า

เป็นกลุ่มที่มีอัตราการเติบโตมากที่สุด และบทบาทสำคัญ

ของการบริโภคในภาคครัวเรือน ทำให้เกิดการซื้อและใช้

บริการ โดยในภาคครัวเรือน อีกทั้งเพศหญิงยังมีอิทธิพล

ต่อคนรอบข้างในการนำพาคนรอบข้างทั ้งเพื ่อน คนรัก 

และครอบครัวให้ออกเดินทางท่องเที ่ยวได้ (นรินทร์สิรี  

เชียงพันธ์ และรักษ์พงศ์ วงศาโรจน์, 2560) ในขณะที่เพศ

ชายมีแนวโน้มใช้การเดินทางท่องเท่ียวเพ่ือการเรียนรู้และ

ศึกษามากกว่าเพศหญิง (ชวัลนุช อุทยาน, 2013) 

5.2 ด้านช่วงอายุ พบว่า นักท่องเที่ยวที่มีอายุ

แตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้วิถี

โหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา

แตกต่างกันทุกด้าน ทั ้งด้านความถี ่การมาท่องเที ่ยว 

วัตถุประสงค์การมาท่องเที่ยว พาหนะที่ใช้ ผู้ร่วมเดินทาง 

จำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ ่ม และสื่อที่สร้างการรับรู้  ซึ่ง

สอดคล้องกับการศึกษาของ สามารถ ปิติพัฒน์ และ

กฤษฎา ณ หนองคาย (2556) ที่พบว่า อายุมีความสัมพันธ์

กับวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยว รูปแบบการท่องเที่ยว 

ผู้ร่วมเดินทางท่องเที่ยว ทั้งนี้เนื่องจากนักท่องเที่ยวกลุ่ม

อายุระหว่าง 15-18 ปีต้องการมาเพื่อเรียนรู ้เพียงอย่าง

เดียวโดยเดินทางมากับทางโรงเรียนและเดินทางมากับ

เพื่อน ๆ แต่ในกลุ่มของนักท่องเที่ยวที่มีอายุ 25 ปีขึ้นไป 

ส่วนใหญ่มาเพื ่อเรียนรู ้และซื ้อผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ยัง

พบว่านักท่องเที่ยวที่มีอายุระหว่าง 19-25 ปี และ 25 ปี

ขึ้นไป มีจำนวนนักท่องเที่ยวในกลุ่มไม่แตกต่างกัน อีกทั้ง

นักท่องเที่ยวกลุ่มอาย15-18 ปี และ19-25 ปี มีการรับรู้

ด้านสื ่อไม่แตกต่างกัน ดังนั ้นอาจกล่าวได้ว่าอายุไม่ใช่

ปัจจัยสำคัญต่อการตัดสินใจเดินทางมาท่องเที่ยว ดังผล
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การศ ึกษาของ  ฐ ิ ต ิ วร รณ ส ี ผ ึ ้ ง  (2562)  ท ี ่ พบว่า 

นักท่องเท่ียวในแต่ละช่วงวัยซึ่งมีต้ังแต่อายุต้ังแต่ 18 ปี ถึง 

50 ปี ไม่มีผลทำให้พฤติกรรมการท่องเท่ียวแตกต่างกันแต่

อย่างใดเพราะต่างก็ร ับร ู ้ข ้อมูล และข้อจำกัดในการ

เดินทางในระดับที่ใกล้เคียงกัน  

5.3 ด้านสถานภาพ พบว่า นักท่องเที ่ยวที ่มี

สถานภาพแตกต่างกันมพีฤติกรรมการท่องเที่ยวศูนย์การ

เรียนรู้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัด

สงขลา แตกต่างกันทุกด้าน ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของ 

กิติยา มโนธรรมรักษา (2559) ที่กล่าวว่า สถานภาพที่

แตกต่างกันของนักท่องเที่ยวชาวไทยมีผลต่อพฤติกรรมใน

การท่องเที่ยวตลาดน้ำอโยธยาของนักท่องเที่ยวชาวไทย

แตกต่างกัน เช่นเดียวกับผลการศึกษาของ วรรษมน จันท

ดิษฐ์ (2552) ที่พบว่านักท่องเที่ยวที่มีสถานภาพต่างกันมี

พฤติกรรมการท่องเที่ยวในด้านต่าง ๆ  เช่น ความถี่ในการ

ท่องเที่ยว วัตถุประสงค์ วิธีการเดินทาง และค่าใช้จ่ายใน

การท่องเท่ียวแตกต่างกันอีกด้วย  

5 . 4  ด ้ า นอาช ีพ  พบว ่ า  แม ้ ในภาพร วม

นักท่องเที ่ยวที ่มีอาชีพแตกต่างกันจะมีพฤติกรรมการ

ท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล     ตำบลท่าหิน 

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลาแตกต่างกันในทุกด้าน ซึ่ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ วรรษมน จันทดิษฐ์ 

(2552) และ      อุมาพร บุญเพชรแก้ว และคณะ (2561)  

ที ่พบว่าอาชีพมีผลต่อความแตกต่างด้านพฤติกรรมการ

ท่องเที ่ยวเนื ่องจากอาชีพส่งผลต่อรายได้ในการใช้จ่าย

สำหรับการเดินทางท่องเที ่ยว อย่างไรก็ตามผลจาก

การศึกษาเปรียบเทียบรายคู่พบว่าพฤติกรรมการท่องเท่ียว

ระหว่างกล ุ ่มน ักท ่องเท ี ่ยวท ี ่ทำงานแล ้วจะม ีความ

คล้ายคลึงกัน แต่จะมีความแตกต่างจากกลุ่มนักเรียน เช่น

ด้านวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวที่กลุ่มนักเรียนมุ ่งหวัง

เดินทางมาเพื ่อการเร ียนรู ้โดยเฉพาะ ซึ ่งเป็นไปตาม

เป้าหมายหลักของศูนย ์การเร ียนร ู ้แห่งนี ้ ในขณะที่

พฤติกรรมด้านอื่น ๆ เช่น พาหนะที่ใช้ จำนวนนักท่องเท่ียว

ในกลุ่ม และสื่อที่สร้างการรับรู้ของกลุ่มนักเรียนน้ันมีความ

แตกต่างจากนักท่องเที่ยวที่ทำงานแล้วเช่นกัน เพราะเมื่อ

วัตถุประสงค์หลักของการท่องเที ่ยวมีความแตกต่างกัน

ย่อมส่งผลให้มีรูปแบบการท่องเที ่ยวที ่หลากหลายและ

แตกต่างกันไปตามวัตถุประสงค์การเดินทางที่ตอบสนอง

ต่อความพึงพอใจและความคาดหวังที ่แตกต่างกันของ

นักท่องเท่ียว      (สุดาพร ทองสวัสด์ิ, 2559) 

5.5 ด้านรายได้ พบว่า ด้านรายได้ นักท่องเท่ียว

ที่มีรายได้ต่อเดือนแตกต่างกัน มีพฤติกรรมการท่องเที่ยว

ศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ 

จังหวัดสงขลา ด้านความถี่การมาท่องเที่ยว วัตถุประสงค์

การมาท่องเที ่ยว พาหนะที่ใช้ ผู ้ร ่วมเดินทาง จำนวน

นักท่องเที่ยวในกลุ่มและสื่อที่สร้างการรับรู ้แตกต่างกัน 

เช่นเดียวกับผลการวิจัยของ วรรษมน จันทดิษฐ์ (2552) ที่

ศึกษาพฤติกรรมและความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวชาว

ไทย กรณีตลาดน้ำอัมพวา โดยพบว่าผู้เข้ามาท่องเที่ยวที่มี

รายได้ต่อเดือนแตกต่างกันมีพฤติกรรมการท่องเท ี ่ยว

แตกต่างกัน โดยจากการศึกษาในครั้งน้ีพบว่า นักท่องเท่ียว

ที่มีรายได้ต่อเดือนต่ำกว่า 10,000 บาท         ส่วนใหญ่

เดินทางมาเพื่อการเรียนรู้เป็นหลัก และนักท่องเที่ยวที่มี

รายได้ต่อเดือน 15,001 บาทข้ึนไป ส่วนใหญ่มาเพ่ือเรียนรู้

และซื้อผลิตภัณฑ์มากกว่านักท่องเที่ยวที่มีรายได้ต่ำกว่า

หรือเท่ากับ 15,000 บาท จึงสรุปได้ว่าผู้ที่มีรายได้สูงกว่า

จะมีการดำรงชีวิตและสิ ่งอำนวยความสะดวกเพื ่อการ

ตอบสนองความต้องการมากกว่าผู ้ที ่มีรายได้   ต่ำกว่า 

ดังที่ ศิริวรรณ เสรีรัตน์ (2559) กล่าวว่า รายได้ (Income) 

เป็นตัวแปรสำคัญในการกำหนดของตลาด และเป็นตัวชี้

ความสามารถในการใช้จ่ายสินค้าและบริการ 

 

6. ข้อเสนอแนะ 

6.1 ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย  

จากผลการศึกษาที่พบว่านักท่องเที่ยวเพศหญิง

มีอัตราการเติบโตสูงและมีอิทธิพลต่อบุคคลรอบข้างใน

การเดินทาง ดังน้ัน     ศูนย์การเรียนรู้จึงควรพัฒนาแหล่ง

ท ่อง เท ี ่ ยวให ้ม ีค วามน ่ าด ึ งด ู ดใจและสร ้ างค วาม
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สะดวกสบายให้นักท่องเที ่ยวกลุ ่มนี ้ เช ่น การตกแต่ง

สถานที่ด้วยดอกไม้ หรือเน้นใช้สีสันสดใส ตลอดจนการมี

ห้องน้ำที่ให้บริการอย่างเพียงพอ นอกจากนี้ควรเน้นการ

นำเสนอ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ของกลุ่มที่ช่วยเพิ่มความ

สวยงาม เช ่น ส ินค ้าประเภทผล ิตภ ัณฑ ์บำร ุ งผิ ว 

เครื่องประดับ หรือผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพสำหรับผู้หญิง

เป็นหลัก    

วัตถุประสงค์ในการเดินทางถือเป็นประเด็นหลัก

ที่ทำให้พฤติกรรมการเดินทางของนักท่องเท่ียวแต่ละกลุ่ม

มีความแตกต่างกันโดยเฉพาะในกลุ ่มวัยเรียน และวัย

ทำงาน ดังนั้นศูนย์การเรียนรู้ควรจัดสรรพื้นที่รองรับผู้มา

เยือนทั้งสองกลุ่มให้เพียงพอและเหมาะสม ทั้งการเดินทาง

มาแบบกล ุ ่มเล ็ก ๆ และการเด ินทางแบบหมู ่คณะ 

นอกจากนี้ควรปรับพื้นที่จำหน่ายสินค้าและพื้นที่ในการ

เรียนรู้ให้เป็นจุดเดียวกัน เช่น มีการสาธิตการทำผลิตภัณฑ์ 

และการบอกเล่าความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ หรือการให้

นักท่องเที ่ยวมีส่วนร่วมในการผลิต เพื ่อเปิดโอกาสให้

นักท่องเท่ียวได้ซื้อสินค้าและเกิดการเรียนรู้ไปพร้อม ๆ กัน 

6.2 ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งถัดไป 

จากการศึกษาในครั้งนี้นอกจากผลการศึกษาท่ี

ได้รับแล้ว คณะผู้วิจัยได้พบประเด็นอื่น ๆ ที่น่าสนใจและ

คาดว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจนำผลการศึกษาในครั้งน้ี

ไปขยาย เพ ื ่อ เป ็นการศึกษาในคร ั ้งต ่อ ๆ ไป โดยมี

ข้อเสนอแนะดังน้ี 

1. การศึกษาครั ้งนี ้มุ่งเน้นการวิเคราะห์พฤติกรรมของ

นักท่องเท่ียวเป็นหลัก ดังน้ันการศึกษาครั้งถัดไปควรมีการ

พิจารณาถึงปัจจัยและแรงจูงใจของนักท่องเที่ยวชาวไทย

ที่มาท่องเที่ยวศูนย์การเรียนรู้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน 

อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา เพ่ิมเติมว่านักท่องเที่ยวแต่

ละกลุ่มมีปัจจัยใดบ้างที่มีแรงจูงใจเข้ามาท่องเที่ยวยังศูนย์

การเรียนรู ้วิถีโหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ      

จังหวัดสงขลา และเพื่อได้เกิดเป็นแนวทางในการพัฒนา

ศูนย์การเรียนรู้ต่อไปให้ดีย่ิงข้ึน  

2. ในคร ั ้ งถ ัดไปควรม ีการศ ึกษาความค ิดเห ็นของ

นักท่องเที่ยวต่อแนวทางในการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้วิถี

โหนดนาเล ตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา 

เพื ่อนำผลมาเป็นแนวทางในการพัฒนา เพื ่อสามารถ

ปรับปรุงและสามารถรองรับนักท่องเที่ยว ตลอดจนสร้าง

ความพึงพอใจให้เกิดการท่องเท่ียวอย่างย่ังยืน  
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ABSTRACT 
 The objectives of this research were; to study the role of Sangha for society development 
importance of Sangha towards education cultivation, Buddhism propagation, social welfare, cultural 
preservation, and natural reservation. This is qualitative research, by data collection from documents, books, 
research. The results showed that the role of Sangha towards education cultivation, Buddhism propagation, 
social welfare, cultural preservation, and natural reservation; Sangha aimed to develop the mind along with 
the knowledge and ethic. Move over Sangha also focused on a natural reservation, tradition, custom, and 
culture which were society wisdom. Inheriting to the new generation.  
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1.บทนำ 
 คณะสงฆ์เป็นกลุ่มนักบวชในพระพุทธศาสนา ที่
พระพุทธองค์ทรงจัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์พิเศษกว่า
กลุ่มอื่นๆ ในสังคม พระพุทธองค์ทรงออกแบบคณะสงฆ์ที่
ไม่เหมือนชุมชนภายนอก ในเรื ่องรูปแบบการแต่งกาย 
สถานที ่อยู ่ กฎระเบียบ วิถีช ีว ิต การอยู ่ร ่วมกันของ
พระสงฆ์เป็นหมู่ใหญ่ที่เรียกว่า สังฆะ บทบาทที่สงฆ์แสดง
ให้เห็นถึงความเป็นอันหน่ึงอันเดียวกันกับสังคมไม่ว่าสังคม
น้ันจะมากไปด้วยชนชั้นวรรณะที่หลากหลายทางความคิด 
ความเชื่อก็ตาม เพราะในโลกแห่งความเป็นจริงนั้นมนุษย์
เป็นสัตว์ที่ต้องพึ่งพาบุคคลอื่นอยู่เสมอ สังคมของสงฆ์ถ้า
มองให้ลึกซึ้งลงไป องค์กรสงฆ์นอกจากจะเป็นสังคมอดุม
คติ มีจุดมุ่งหมายที่เป็นแบบระดับแห่งการดำเนินชีวิตที่มี
ทั้งเริ่มต้น เบื้องกลาง  และสูงสูดของชีวิต คณะสงฆ์จงเปน็
บ่อเกิดแห่งความเชื ่อ ศรัทธา และความศักดิ ์สิทธิ ์ที่ไม่
สามารถหาได้ในสังคมอื่นใด สังคมสงฆ์เป็นสังคมชั้นสูงสุด
ในสังคม เป็นสังคมแหงศีลธรรม เป็นสังคมแห่งคุณธรรม 
เป็นสังคมแห่งคุณธรรม และเป็นสังคมแห่งต้นแบบแห่ง
ความดีทุกประการ 

สภาพสังคมไทยในปัจจุบันส่งผลกระทบต่อการ
ดำเนินชีวิตของประชาชนชาวไทย มากขึ ้นทุกวันทั้ง
ทางด้านการเม ือง เศรษฐก ิจ การปร ับตัว ท ุกอย่าง
ดำเนินการไปอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนหันไปพึ่งวัตถุ 
เพ่ือใช้เป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้แก่ตนเอง จนเกิด
เป็นความเคยชิน คิดว่าวัตถุเครื่องมือเครื ่องใช้ต่างๆ 
เหล่านี ้ คือสิ ่งจำเป็นของการดำรงชีวิต โดยลืมนึกถึง
ศักยภาพของร่างกายและจิตใจของตนเอง ความทันสมัย
ของโลกในยุคปัจจุบัน ทำให้พระสงฆ์จำเป็นอย่างย่ิงที่ต้อง
เข้ามามีบทบาทเพ่ือสร้างความเข้าใจอันดีงามให้เกิดข้ึนแก่
ประชาชน โดยเฉพาะการเข้าใจวิถีชีวิตแห่งชุมชนอย่าง
แท้จริง ไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมประเพณี หรือความเป็นอยู่
ของประชาชน จนสามารถเป็นผู้นำทางด้านความรู้ความ
เข้าใจในสิ ่งที ่ถูกต้องได้ ซึ ่งก็คงจะเป็นการนำย้อนไปสู่
บทบาทของพระสงฆ์ในอดีตนั ่นเอง ไม ่ใช ่ เร ื ่องใหม่ 
เพียงแต่เรานำสิ่งต่างๆ มาประยุกต์ และปรับปรุงให้เกิด
ความเหมาะสมมากยิ ่งขึ ้น ซึ ่งได้พิสูจน์มาแล้วโดยพระ
สัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งสอนต่าง ๆ  พุทธศาสนิกชนก็ไดถื้อ

ปฏิบัติกันมาช้านาน วัดและพระสงฆ์จึงเป็นศูนย์รวม
ทางด้านจิตใจศีลธรรมและพฤติกรรมต่างๆ ของประชาชน
ทั้งในทางสังคม วัฒนธรรมและศาสนาวัดและพระสงฆ์เป็น
ผู้นำเอาพุทธธรรมมาอบรมสั่งสอนประชาชน ให้มีความ
เข้าใจในการประพฤติปฏิบัติเพื ่อการดำเนินชีวิตด้วย
ความสุขและยุติธรรม เมื่อพุทธศาสนิกชนมีความเข้าใจใน
พุทธธรรมแล้วก็สามารถบังคับตนเองให้ประพฤติปฏิบัติ
ตนอย่างมีความสุข และสามารถแนะนำผู ้อื ่นได้อีกทาง
หนึ่งด้วย ความเจริญก้าวหน้าของกระแสโลกาภิว ัตน์ 
(Globalization) ทำให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในหลาย
ด ้าน ส ่ งผลให ้ส ั งคมไทยอ ่อนแอลง อ ันเป ็นผลสืบ
เนื ่องมาจากประชากรของประเทศขาดคุณภาพ ขาด
คุณธรรม และให้ความ สำคัญกับระบบทุนนิยม วัตถุนิยม 
มากกว่าระบบคุณค่าทางจิตใจ“พระพุทธศาสนา” ถือได้
ว่าเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนไทย 
รวมทั้งมีส่วนสำคัญที่ช่วยให้สังคมเกิดความสงบสุข ความ
มั่นคงแก่ประเทศชาติอย่างยั่งยืน โดยมี “พระสงฆ์” เป็น
กลจักรสำคัญในการเผยแผ่และถ่ายทอดหลักธรรมคำสอน
ทางพระพุทธศาสนาไปสู่ประชาชนให้เป็นคนดีมีคุณธรรม 
ดังนั้นการศึกษาในครั้งนี้จึงจำเป็นอย่างยิ ่งต่อสังคมไทย
เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติให้กับพระสงฆ์ ในการศึกษาถึงบทบาท 
หน้าที่และคุณค่าที่สงฆ์มีต่อการพัฒนาสังคม อีกทั้งการ
วิจัยครั ้งนี ้ เป็นการวิจัยวิจัยเช ิงคุณภาพ (Qualitative 
research) โ ดยม ี ค วามประส งค ์ ท ี ่ จ ะศ ึ กษ า  ตาม
วัตถุประสงค์ ดังต่อไปน้ี 
วัตถุประสงค์ของการวิจัย 

1. เพื ่อศ ึกษาบทบาทของสงฆ์ในการพัฒนา
สังคม  

2. เพ่ือศึกษาความสำคัญของสถาบันสงฆ์ในด้าน
การศึกษาอบรม  

3. เพื่อศึกษาหน้าที่ของสงฆ์ในด้านการเผยแผ่
พระศาสนา, ด้านสังคมสงเคราะห์, การอนุรักษ์ประเพณี
วัฒนธรรม, การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ 
 
2.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

สังฆะมี 3 ระดับ ในทัศนะคติความคิดของท่าน
พุทธทาสเกี ่ยวกับสังฆะ ท่านหมายถึงหมู ่ กลุ ่ม ชุมชน 
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จำแนกได้เป็น 3 ระดับ ดังนี้ (พระดุษฎี เมธงฺกุโร. 2554: 
Online) 

สังฆะ ในความหมายอย่างกว้างที่สุด ท่านเห็นว่า 
วิถีของสากลจักรวาล โลก ธรรมชาติแวดล้อมและสรรพสิ่ง 
ต้องอยู่รวมกันอย่างเป็น สหกรณ์ คือพึ่งพาอาศัยกันและ
เอื้อเฟื้อช่วยเหลือกัน จึงอยู่ร่วมกันได้ดีมาโดยตลอด ซึ่ง
เป็นรากฐานของแนวคิดเรื่องธัมมิกสังคมนิยม  

สังฆะ ในความหมายของวิถีช ีว ิตของความ
เป็นอยู ่ของหมู ่พระภิกษุสงฆ์ หร ือชีวิตในวัด ซึ ่งเน้น
หลักการ "กินอยู่ง่าย ใคร่ครวญสูง" "อยู่อย่างต่ำ กระทำ
เพื่อผู้อื่น" "ทำงานเต็มความสามารถ ใช้จ่ายเท่าที่จำเป็น 
เจียดส่วนเกินให้ผู้อื่นที่ต้องการ" ซึ่งเป็นหลักการเป็นอยู่
อย่างขูดเกลากิเลส ลดละอัตตา สามารถนำชีวิตให้มี
ค่าสูงสุดและเข้าถึงพุทธธรรมได้โดยสะดวก ท่านถึงกับท้า
ทายว่า "คอมมิวนิสต์เข้ามา พุทธศาสนาก็ยังอยู ่ได้" (ใน
ความหมายว่า แก่นแท้พุทธศาสนาคือ ทาน ศีล สมาธิ 
ปัญญา) (พระดุษฎี เมธงฺกุโร. 2554: Online) 

สังฆะ ในความหมายถึง "การคณะสงฆ์ไทย" ซึ่งมี
แบบแผนการปกครองการจัดการศึกษา การเผยแพร่ และ
สาธารณูปการ ที่ต้องจัดให้ได้ผลดี มีประสิทธิภาพคุ้มค่า
และย่ังยืนนาน ทั้งเหมาะสมกับยุคสมัย สอดคล้องกับพระ
ธรรมวินัย (เรื่องเดียวกัน) 

ท่านอาจารย์พุทธทาสในฐานะนักคิดนักเขียน ได้
เสนอแนะเกี่ยวกับสภาพการศึกษาและปฏิบัติธรรมของ
พระสงฆ์ไว้ในบทความชุด "ระดับการปฏิบัติธรรมใน
ประเทศสยาม" (พ.ศ.๒๔๗๗) ชี้ให้เห็นว่า คุณภาพของพระ
สำคัญกว่าปริมาณหรือจำนวน และเรียกร้องให้ญาติโยม
สนใจการปฏิบัติของพระสงฆ์ด้วย ไม่เพียงแต่ส่งเสริมการ
เล่าเรียนเท่าน้ัน แม้การศึกษาส่วนปริยัติ ท่านก็ชี้ให้เห็นถึง
ความสำคัญและทันสมัยของศาสนศึกษาของเราว่ากระทำ
กันอย่างเพียงพอหรือไม่ หากมีความรู้ที่ถูกต้องเพียงพอ ก็
จะช่วยให้การประพฤติปฏิบัติตัวของพระสงฆ์ดีย่ิงข้ึน ข้อน้ี
มีความสำคัญเป็นความเจริญและความเสื ่อมของพุทธ
ศาสนาอย่างแท้จริง ที่ญาติโยมก็มีส่วนต้องรับผิดชอบด้วย 
(อ้างแล้ว) 

พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาเป็นผู ้ม ีบทบาท
สำคัญยิ ่งในการพัฒนาคนให้มีคุณธรรม โดยทำหน้าที่

ศึกษาหลักการเผยแผ่พระพุทธศาสนา การนำธรรมะสู่
ประชาชน พระภิกษุสงฆ์เป็นผู้ได้รับการเคารพยกย่องให้มี
เกียรติที่สุดในสังคมในฐานะเป็นผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรม
โดยเคร่งครัดเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านศีลธรรมและจริยธรรม
ทั่วไปจึงได้รับความเชื ่อถือจากประชาชนมาก พระสงฆ์
เป ็นผ ู ้ ม ี บทบาทสำค ัญในการนำหล ัก ธรรมท าง
พระพุทธศาสนามาแก้ไขปัญหาให้แก่สังคม การเผยแผ่
พระพุทธศาสนาจึงเป็นหนทางที่จะช่วยพัฒนาคนและ
สังคมได้อย่างไม่มีใครสามารถปฏิเสธได้ 

แนวคิดเก่ียวกับบทบาทพระสงฆ์ 
ความหมายของบทบาท 
คำว่า “บทบาท” ให้ความหมายไว้พอประมวล

ได้ดังน้ี 
ราชบัณฑิตยสถาน (2538: 459)  ให้ความหมาย

ไว ้ว ่ า  การทำตามบท การรำตามบท โดยปร ิยาย
หมายความว่า การกระทำตามหน้าที ่ที ่กำหนดไว้ เช่น 
บทบาทของพ่อแม่ บทบาทของครู  

งามพ ิศ  ส ัตย ์ส งวน. (2532) .  ได ้กล ่าวถึง
ความหมายของบทบาทไว้ว่า พฤติกรรมที่คาดหวังสำหรับ
ผู้ที่อยู่ในสถานภาพต่าง ๆ ว่าจะต้องปฏิบัติอย่างไร (Role 
Expectation) เป็นบทบาทที่คาดหวัง โดยกลุ่มคน หรือ
สังคม เพื ่อทำให้คู ่สัมพันธ์มีการกระทำระหว่างกันทาง
สังคมได้ เช่น ผู้มีตำแหน่งเป็นพ่อจะได้รับการคาดหวังจาก
สังคมให้แสดงบทบาทหรือหน้าท่ีต่าง ๆ 

ทฤษฎีบทบาท 
ทฤษฎ ีบทบาท (Role Theory) ได ้กล ่าวถึง

บทบาทที่ปรากฏในสังคมล้วนมีตำแหน่งและความสำคัญ
กับบุคคลแทบทั้งสิ ้น ซึ่งทฤษฎีนี้มีนักวิชาการไทยได้ให้
เหตุผลสนับสนุนในเรื่องของทฤษฎีบทบาท ดังน้ี ประพันธ์ 
อำพันประสิทธ์ิ (2529) ได้กล่าวว่า ทฤษฎีบทบาท ภายใต้
บทบาทชีวิตมนุษย์ในสังคมถูกสร้างขึ้นมา และคนแต่ละ
คนในสังคมล้วนมีตำแหน่งทางสังคมทั้งสิ้น เช่น บทบาท
ของพ่อแม่ บทบาทของครู คู่ครอง ผู้นำ เป็นต้น ในฐานะที่
ส ังคมได้กำหนดบทบาทเพื ่อปัจเจกชนแต่ละคนจะได้
ปฏิบัติให้สอดคล้องกับโครงสร้างทางสังคมที ่วางไว้ 
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งแบบที่เป็นบทบาทผู้กระทำ ทุกคน
สามารถเรียนรู้ได้โดยบทบาทที่เป็นตัวแบบ ได้ชี้ถึงวิถีทาง
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เพื ่อกระทำบางสิ ่งบางอย่างที ่ ถูกต้อง ดังที ่ บิดเดิล 
(Biddle) ได้กล่าวถึงทฤษฎีบทบาทว่ามีลักษณะสำคัญ 5 
ประเด็นดังน้ี 

1 .  ทฤษฎ ี ว ่ าด ้ ว ยบทบาทในการทำ ง าน 
(Functional Role Theory) ทฤษฎีนี้มุ่งต่อบทบาทหรือ
พฤติกรรม อันเป็นลักษณะของบุคคลผู้ที่มีตำแหน่งทาง
สังคมภายในระบบสังคมที่มั่นคง 

2. ทฤษฎีบทบาทที่เป็นปฏิสัมพันธ์สัญลักษณ์ 
(Symbolic Interaction Role Theory) ทฤษฎีน ี ้ม ุ ่งถึง
บทบาทของผู้กระทำแต่ละคนวิวัฒนาการของบทบาทต่าง 
ๆ โดยอาศัยปฏิสัมพันธ์ทางสังคมและวิธีการที่ผู้กระทำ
ทางสังคมเข้าใจ โดยตีความหมายของพฤติกรรมเหล่าน้ัน 

3. ทฤษฎีบทบาทโครงสร้าง (Structural Role 
Theory) ทฤษฎีนี้มุ่งต่อโครงสร้างทางสังคมหรือตำแหน่ง
โครงสร้างทางสังคมที่ได้แบ่งพฤติกรรมที่กำหนดไว้เป็น
แบบเดียวกัน ซึ ่งมุ ่งต่อตำแหน่งทางสังคมอื ่น ๆ ใน
โครงสร้าง 

4. ทฤษฎีบทบทบาทขององค์กร (Organization 
Role Theory) ทฤษฎีนี้มุ่งต่อบทบาทต่างๆ ที่ปรากฏใน
ตำแหน่งทางสังคม ที่ยึดถือเป็นอันเดียวในระบบสังคมที่
วางไว้ก่อนเป็นระบบที่มุ่งงาน และมีการจัดลำดับชั้นไว้ 

5. ทฤษฎีว่าด้วยบทบาทของความรู้ความเขา้ใจ 
(Cognitive Role Theory) ทฤษฎีนี้มุ่งถึง ความสัมพันธ์
ระหว่างบทบาทที่คาดหวังกับพฤติกรรม (Biddle, B.J.. 
1968) 

อมรรัตน์ สอนคง (2537) ได้กล่าวถึงทฤษฎี
บทบาทตามแนวคิดของ โคเฮน (Cohen) และ บิดเดิล 
(Biddle) สรุปได้ดังน้ี การที่สังคมกำหนดเฉพาะเจาะจงให้
บุคคลปฏิบัติหน้าที่ตามบทบาทใดบทบาทหนึ่ง เรียกว่า 
เป็นบทบาทที่ถูกกำหนด ถึงแม้ว่าบุคคลจะมิได้ปฏิบัติตาม
บทบาทที่สังคมกำหนดให้ ส่วนบทบาทที่ปฏิบัติจริงเป็น
วิธีการที ่บ ุคคลแสดงออกหรือปฏิบัติออกมาจริงตาม
ตำแหน่งของเขา ความไม่ตรงกันของบทบาทที่ถูกกำหนด
กับบทบาทที่ปฏิบัติจริงน้ัน อาจมาจากสาเหตุดังต่อไปน้ี 

1. บุคคลขาดความเข้าใจในส่วนของบทบาทที่
ต้องการ 

2. ความไม่เห็นด้วยหรือไม่ลงรอยกับบทบาทที่
ถูกกำหนด 

3. บุคคลไม่มีความสามารถที่จะแสดงบทบาท
น้ันได้อย่างมีประสิทธิภาพ (เรื่องเดียวกัน) 

บทบาทพระสงฆ์ 
พระสงฆ ์ ถ ื อว ่ า เป ็ นศ ู นย ์ ร วมจ ิต ใจ ขอ ง

พุทธศาสนิกชน ชีวิตของพุทธศาสนิกชนผูกพันกับพระสงฆ์
ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง เพราะฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่าง
พุทธศาสนิกชนในสังคมกับพระสงฆ์จึงไม่สามารถแยกจาก
กันได้ ทั้งน้ีเพราะต่างต้องอาศัยซึ่งกันและกันตลอดเวลา 

บทบาทพระสงฆ์ด้านการศึกษา 
ในอดีตวัดกับวังได้ร่วมมือกันให้การศึกษาแก่

ประชาชนมาโดยตลอด จนถึงการศึกษาแผนใหม่ในสมัย
รัชการที่ 5 วัดและคณะสงฆ์ยังคงให้ความร่วมมือในการ
จัดการศึกษาของชาติอยู่ โดยเฉพาะในระดับมูลศึกษาและ
ประถมศึกษา ต่อมาในรัชกาลที่ 6 การศึกษาระบบวัด กับ
การศึกษาระบบใหม่ถึงแยกจากกันอย่างเด็ดขาด หน้าที่
ทางการศึกษาโดยตรงของพระสงฆ์ จึงจำกัดอยู่แต่ในวัด
และประชาชนในวงแคบเท่านั ้น จากความสำคัญของวัด
และพุทธศาสนาในอดีต ทำให้เกิดประเพณีที ่สำคัญที่
พระพุทธศาสนาไปเกี่ยวข้องกับการศึกษามาจนถึงปัจจุบัน 
(พระราชวรมุนี. 2529: 2-3) 

1. ประเพณีวัดเป็นศูนย์กลางการศึกษาเล่าเรียน
ของชุมชน และพระสงฆ์เป็นครูผู้ทำหน้าที่อบรมสั่งสอน 
ชาวกรุงและชาวเมืองในปัจจุบันอาจมองไม่ค่อยเห็น แต่
สำหรับชาวบ้านในชนบทห่างไกลยังพอมองเห็น แม้ไม่เป็น
ศูนย์กลางเหมือนแต่ก่อน ก็พอเป็นช่องทางหรือที่พ่ึงแหล่ง
สุดท้าย 

2. ประเพณีบวชเรียน ซึ่งมีความหมายว่าบวชคู่
กับเรียน เมื ่อบวชแล้วต้องเรียนหรือบวชก็เพื่อเรียนใน
ปัจจุบันบทบาทของพระสงฆ์ในการศึกษา (พระมหา
กฤษฎา นันทเพชร. 2540: 12) 

บทบาทพระสงฆ์ด้านการเผยแผ่ธรรม 
ในอดีตการเผยแผ่ธรรมของพระสงฆ์จำกัดอยู่

เฉพาะในขอบเขตของวัดและชาวบ้านตามประเพณีและ
โอกาสอันสมควร เช่น การเทศนาสั่งสอนชาวบ้านในวัน
พระหรือวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา การเทศน์ในงาน
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บุญพิธีหรืองานบำเพ็ญกุศลต่าง ๆ เช่น งานทำบุญบ้าน 
งานศพ เป็นต้น ในปัจจุบันที่การสื่อสารมีความสะดวก
รวดเร ็วมากขึ ้น พระสงฆ์สามารถดำเนินการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาได้อย่างกว้างขวาง และเข้าถึงประชาชน
กลุ่มต่างๆ ได้มากขึ้น ซึ่งบทบาทของพระสงฆ์ในการเผย
แผ่ธรรมสามารถแบ่งได้ 3 ประการใหญ่ ๆ คือ 

1. พระธรรมจาริก พระสงฆ์ไทยที่เสียสละเวลา
และสมัครใจเดินทางไปปฏิบัติงานเผยแผ่พระพุทธศาสนา
แก่ชาวเขาในท้องที่จังหวัดต่างๆ ที่มีชาวเขาอาศัยอยู่ ทำ
ให้ชาวเขาแต่ละเผ่าหันมาเลื ่อมใสในพระพุทธศาสนา 
แสดงตนเป็นพุทธมามกะ และส่งบุตรหลานเข้าบรรพชา
อุปสมบทเป็นจำนวนมาก และได้มีโอกาสศึกษาเล่าเรียน 
ทั้งฝ่ายปริยัติธรรมและสามัญศึกษาและได้เดินทางเข้าไป
เผยแผ่พระพุทธศาสนาตามภูมิลำเนาเดิมอันเป็นเผ่าเดิม
ของตนต่อไป 

2. พระธรรมทูต พระธรรมทูตคือพระภิกษุ 
สามเณรที่มีความรู้ในทางพระพุทธศาสนาพอสมควรที่จะ
ดำเนินการเผยแผ่ได้ แล้วเสียสละไปพบกับประชาชนใน
ถิ่นต่างๆ เพื่อหาทางโน้มน้าวประชาชนให้เกิดความสนใจ
เลื่อมใสในคุณค่าแห่งศีลธรรมและพระพุทธศาสนา  

3. การเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยทั่วไป 
3.1 การเทศน์ หรือการบรรยายธรรมในโอกาส

ต่างๆ เช่น ในวันธรรมสวนะ เนื ่องในวันสำคัญต่างๆ 
งานศพ หรือตามที่ได้รับนิมนต์ไปในสถานที่ต่างๆ  

3.2 การเผยแผ่โดยผ่านสื ่อต่าง ๆ เช่น วิทยุ 
โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์ เป็นต้น 

3.3 การเผยแผ่ที่ควบคู่ไปกับการพัฒนาด้านอื่น 
ๆ เช่น พัฒนาหรือสงเคราะห์ด้านวัตถุ 

บทบาทพระสงฆ์ด้านสังคมสงเคราะห์ 
สุทธิพงษ์ ตันตยาพิศาลสุทธิ์ (อ้างถึง พระวินัย 

เก่งสุวรรณ. 2541: 22) ได้กล่าวว่าหน้าท่ีทางสังคม 
สงเคราะห์ของพระสงฆ์เกิดจากองค์ประกอบ 3 

ประการ คือ 
1. การดำเนินชีวิตของพระสงฆ์ต้องเก่ียวข้องกับ

คฤหัสถ์ในเรื่องปัจจัย 4 
2. สภาวะและเหตุการณ์ในสังคมเรียกร้องให้มี

การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีข้ึน 

3. ค ุณธรรม เมตตาธรรม กร ุณาธรรมของ
พระสงฆ์ที่ต้องการช่วยเหลือผู้อื่นให้พ้นทุกข์ 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม 
คำว่า คุณธรรม จริยธรรม มีลักษณะที่มีส่วน

คล้ายคลึงกันและสัมพันธ์กัน ซึ่งได้มีผู้ให้ 
ความหมายไว้ต่างๆ กัน เมื่อพูดถึง “คุณธรรม” 

ในความหมายของคุณลักษณะหรือสภาวะภายในจิตใจ
ของมนุษย์ที ่เป็นไปในทางถูกต้อง ดีงาม ซึ ่งเป็นภาวะ
นามธรรมอยู ่ ในจ ิตใจ ส ่วน “จร ิยธรรม” เป ็นการ
แสดงออกทางการประพฤติปฏิบัติ ซึ ่งสะท้อนคุณธรรม
ภายในให้เห็นเป็นรูปธรรมคำว่า การพัฒนา หมายถึง การ
สร้าง การทำให้ดีข้ึน สมบูรณ์ข้ึน หรือการทำให้เป็นไปตาม
จุดหมายที่กำหนด การพัฒนาสิ่งใดสิ่งหน่ึงน้ัน สามารถทำ
ได้หลายวิธี การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม ก็ย่อมมีวิธีการ
พัฒนาที่หลากหลายดังนั้น จึงอาจกล่าวได้ว่า การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรม คือ การสร้างเสริมสภาวะภายในจิตใจ
ให้มีความสมบูรณ์ดีงาม และสามารถแสดงออกทางการ
ประพฤติปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง โดยอาศัยวิธีการที่
หลากหลาย 

 พระพุทธศาสนามองมนุษย์ทุกคนว่า “เวไนย
สัตว์” ที ่มีศักยภาพในตัวเองที ่จะพัฒนาด้านคุณธรรม 
จริยธรรมให้สูงข้ึน ตามลำดับจนบรรลุเป้าหมายสูงสุดแห่ง
ชีวิตได้ แนวทางปลูกฝังนั ้นพระพุทธศาสนายอมรับทั้ง
อิทธิพลของสิ่งแวดล้อมและการใช้ปัญญาพิจารณาเหตุผล 
ว่าเป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียนรู ้และ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของบุคคลเท่าน้ัน องค์ประกอบทั้ง
สองนี้ต้องเสริมเกื้อหนุนกันประสานกันด้วยดี การพัฒนา
คุณธรรมจริยธรรมจึงเป็นไปด้วยดีองค์ประกอบทั ้ง 2 
ประการคือ (แสงระวี เทพรอด. 2542: 39) 

1. ปรโตโฆสะ สิ ่งแวดล้อมภายนอก หมายถึง
สิ ่งแวดล้อมทางสังคมทั่วไปที่ดีที่เกื ้อกูลแก่การปลูกฝัง
จริยธรรมในที่นี ้เน้นไปที่ “กัลยาณมิตร” คือ ผู ้คอยให้
คำแนะนำที่ดี เช่น บิดา มารดา ครู อาจารย์และท่านผู้รู้
ทั ้งหมาย เด็กที ่มีปรโตโฆสะที่ดีพร้อมจะก้าวหน้าทาง
จร ิยธรรมมากกว่าเด ็กท ี ่อย ู ่ ในสภาพแวดล ้อมที ่ ไม่
เอ้ืออำนวย 
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2. โยนิโสมนสิการ การรู้จักใช้ปัญญาพิจารณา
หาเหตุผลใช้ความคิดถูกวิธี รู้จักคิด คือ คิดแยกแยะและ
สืบสาวหาต้นตอ ตามหลักความสัมพันธ์แห่งเหตุปัจจัยต่าง 
ๆ พูดให้เข้าใจง่ายคือ คิดเป็นแก้ปัญหาเป็น (พระพรหม
คุณาภรณ์. 2548: 1-2) 

 
3.วิธีการดำเนินงาน 
 ในการวิจัยเรื่องเป็นการศึกษา วิจัยเชิงคุณภาพ 
(Documentary Research) โดยมีวิธีดำเนินการวิจัยตาม
ข้ันตอน ดังน้ี 
 3.1 รวบรวมเอกสารขั ้นปฐมภูมิ ได้แก่ คัมภีร์
พระไตรปิฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พุทธศักราช 2539 
 3.2 รวบรวมจากเอกสารขั ้นทุติยภูมิ ได้แก่ 
หนังสือ บทความวิชาการ ตำราวิชาการ งานวิจัย เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับบทบาทของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม 

3.3 วิธีการศึกษาเน้นการศึกษาจากเอกสาร และ
การศึกษาจากผู ้ร ู ้หร ือปราชญ์ทางพุทธศาสนา โดยมี
เครื่องมือคือการสัมภาษณ์  
 3.4 รวบรวมเรียบเรียง วิเคราะห์จากเอกสาร 
และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 
 3.5 การศึกษาปรากฏการณ์ภาคสนามซึ ่งใช้
เทคนิคในการเก็บรวบรวมข้อมูล  การสังเกตแบบมีส่วน
ร่วม (Participant Observations)  
 3.6 ศึกษาวิเคราะห์ ทำความเข้าใจ สังเคราะห์
ข้อมูลและทำการวิเคราะห์  บทบาทของสงฆ์ในการพัฒนา
สังคม ความสำคัญของสถาบันสงฆ์ในด้านการศึกษาอบรม 
และ หน้าที่ของสงฆ์ในด้านการเผยแผ่พระศาสนา , ด้าน
สังคมสงเคราะห์, การอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรม , การ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมเสนอแนะแนวคิดของ
ผู้วิจัย โดยให้เป็นตามวัตถุประสงค์และปัญหาที่ต้องการ
ทราบ 
 3.7 สรุปผลการวิจัยและข้อเสนอแนะ 
 
 
 
 

4.ผลการวิจัย 
บทบาทของสงฆ์ในการพัฒนาสังคม  
พัฒนาทางด้านวัตถุมิได้หมายถึงการเป็นผู้นำใน

การสร้างสรรค์วัตถุ เช่น ขุดบ่อ สร้างถนนหนทางให้แก่
ช ุมชนแต่หมายความว่าเป ็นผู ้นำในทางความคิดให้
คำแนะนำท่ีถูกต้อง หรือเป็นผู้เชื่อมประสานให้กำลังใจ ซึ่ง
อาจทำได้โดยเป็นผู ้นำด้านชีวิตความเป็นอยู ่ เพราะ
พระสงฆ์มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย พึ่งวัตถุน้อยและใช้สอยวัตถุ
คุ้มค่าที่สุดเป็นผู้นำด้านการใช้สอยวัตถุสิ่งของ พระสงฆ์
รู้จักคุณค่าและประโยชน์อย่างแท้จริงของวัตถุ สามารถ
รู้จักเก็บและประหยัด ทั้งยังใช้วัตถุน้อยแต่ได้ประโยชน์
อเนกประสงค์ ยกตัวอย่าง เช่น บาตรใบเดียวสามารถใช้ใส่
อาหารฉันก็ได้ ตักน้ำด่ืมก็ได้ ตลอดจนเก็บบริขารอย่างอื่น    
เช่น เข็ม มีดโกน เป็นต้น 

เป็นผู้นำในด้านหลักธรรม พระสงฆ์จะสอนให้นำ
ธรรมะแต่ละข้อไปประยุกต์ใช้เพื ่อให้เหมาะสมแก่กรณี 
เช่น ในการแสวงหาทรัพย์ ก็สอนให้รู้จักขยันหมั่นเพียร 
และแสวงหามาโดยสุจริต ส่วนในการใช้สอยทรัพย์ ก็สอน
ให้รู ้จักแบ่งทรัพย์ที ่หามาได้ส่วนหนึ่งเลี ้ยงตนเองและ
ครอบครัว อีกส่วนหนึ่งแบ่งปันแก่ผู้ยากไร้ นอกจากนี้ให้
ร ู ้จ ักใช ้ทร ัพย์นั ้นเป ็นส ่วนในการสร้างความดีที ่ เป็น
ประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมด้วย 

ความสำคัญของสถาบันสงฆ์ในด้านการศกึษา
อบรม 

พระพุทธองค์ตร ัสว่า ธรรมทั้งหลายมีใจเป็น
ประธาน ใจประเสริฐที่สุด สำเร็จได้เพราะใจ เพราะฉะน้ัน
จึงต้องพัฒนาจิตใจที ่ฝ ึกดีแล้วจะทำให ้มีการพัฒนา
ภายนอกด ้ วย  ก า รพ ัฒนาจ ิ ต ใ จตามท ั ศนะของ
พระพุทธศาสนาเรียกว่า ภาวนา มี 2 ประการ คือ สมถ
ภาวนา คือ การฝึกอบรมจิตให้เกิดความสงบ , การฝึก
สมาธ ิ  (Tranquility development) และ ว ิป ั สสนา
ภาวนา คือ การฝึกอบรมปัญญาให้เกิดความรู ้แจ้งตาม
ความเป็นจริง, การเจริญปัญญา (Insight development) 
(พระพรหมคุณาภรณ์. 2548:70) 

พัฒนาทางด้านจิตใจ คือ การให้การศึกษาและ
การปลูกฝังความเป็นพลเมืองดีให้แก่ประชาชนในประเทศ 
ลักษณะความเป็นพลเมืองดีคือ การเป็นผู้มีจริยธรรมสูง 
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ได้แก่ มีความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ความมีระเบียบวินัย มีความเอื้อเฟ้ือเผื่อแผ่ มีความสามัคคี
และเห็นประโยชน์ส ่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส ่วนตัว 
ลักษณะความเป็นผู้มีจริยธรรมสูง จะต้องได้รับการปลูกฝัง
ให้เกิดในประชาชนส่วนใหญ่ก ่อน เพื ่อค ุณภาพของ
ประชากรดังกล่าว (ดวงเดือน พันธุนาวิน และเพ็ญแข 
ประจนปัจจนึก, 2520 : 1) พระสงฆ์ถือว่าเป็นกลุ่มบุคคล
ที่มีคุณสมบัติดังกล่าวและเป็นครูสอนศิลปวิทยาทุกแขนง
ให้แก่ประชาชน รวมถึงพระมหากษัตริย์และเจ้านายชั้นสูง
ด้วย เพราะบทบาทในด้านการให้การศึกษาตกอยู่ในความ
ดูแลของพระสงฆ์ พระสงฆ์จึงสามารถแนะนำและตักเตือน
หรือยับยั้งการกระทำอันลุแก่โทสจริตและโมหจริตของผู้มี
อำนาจได้ ดังกรณีพระพนรัตน์ แห่งวัดป่าแก้ว ยับยั้งมิให้
สมเด็จพระนเรศวรมหาราชลงโทษแก้เหล่าทหารที่ตาม
เสด็จไม่ทันในสงครามชนช้างกับพระมหาอุปราช เป็นต้น 
ในสมัยนี ้ ถึงพระสงฆ์จะไม่ได้เป็น "ครู" ของชาวบ้าน
โดยตรง แต่ก็สามารถให้คำแนะนำตักเตือนหรือยับย้ังมิให้
เขาทำชั่วได้ เป็นผู้ชี้แนะและปลูกฝังคุณธรรม พระสงฆ์
เป็นมิตรที ่ด ีและคอยกระตุ ้นให้ประชาชนเสริมสร้าง
คุณธรรมให้เกิดมีในตนอันจะส่งผลถึงสังคมส่วนรวม ซึ่ง
บทบาทในด้านน้ีกล่าวโดยสรุปดังน้ี  

1. ห้ามให้เขางดเว้นจากการกระทำสิ่งที ่เศร้า
หมอง คือ ฆ่าสัตว์ ลักทรัพย์ ผิดในกาม  

พูดเท็จและด่ืมสุราเมรัย 
2. ให้งดเว้นจากความลำเอียงเพราะรัก เพราะ

ชัง เพราะเขลา และเพราะกลัว 
3. ให้งดเว้นอบายมุข 
4. ให้รู ้จักแยกแยะมิตรแท้มิตรเทียม โดยให้

หลีกเลี่ยงการคบมิตรเทียม ให้คบแต่มิตร แท้ 
5. ให้รู้จักขยันหาทรัพย์โดยสุจริตและชอบธรรม 
6. ให้ปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ถูกต้องตามฐานะ

และความสัมพันธ์ทางสังคม 
7. ให้รู้จักสงเคราะห์หรือรู้จักยึดเหน่ียวน้ำใจคน 

และประสานหมู่ชนไว้ด้วยสามัคคี 
ปัจจุบันจะเห็นว่าพระสงฆ์มีบทบาทในการเผย

แผ่พระพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ ่ง โดยเฉพาะการเผยแผ่
พระพุทธศาสนาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ

โทรทัศน์ แต่ยังขาดความเป็นเอกภาพ อีกทั้งรูปแบบและ
เนื้อหาในการนำเสนอยังไม่เป็นที่น่าสนใจ ทำให้การเผย
แผ่พระพุทธศาสนาผ่านสื ่อวิทยุกระจายเสียงและวิทยุ
โทรทัศน์ขาดประสิทธา ในขณะที่สื ่อวิทยุกระจายเสียง
และวิทยุโทรทัศน์กำลังเป็นที่จับตามองว่าจะนำมาใช้เพ่ือ
การเผยแผ่พระพุทธศาสนาเพื ่อแก้ปัญหาสังคมไทยใน
ป ัจจ ุบ ันได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพหร ือไม ่ช ุมชนจะ
เจริญก้าวหน้ามีระเบียบ คนในชุมชนต้องพัฒนาจิตใจให้มี
ความเจริญทัดเทียมกับความเจริญทางวัตถุ  จึงควรที่
จะต้องศึกษาหลักธรรมที่ช่วยพัฒนาชุมชนและจัดระเบียบ
สังคมได้ 

สร้างศรัทธาในพระพุทธศาสนาและประพฤติตน
ให้เป็นแบบอย่างที่ดี คือ เป็นผู้ปฏิบัติดี ปฏิบัติชอบ ปฏิบัติ
ตรงตามหลักอริยมรรค เป็นตัวอย่างของผู้ประพฤติปฏิบัติ
ดี เป็นที ่เลื ่อมใสของผู ้ที ่ไม่เคยเลื ่อมใส และทำให้ผู ้ที่
เลื ่อมใสอยู ่แล้วเลื ่อมใสมากยิ ่งขึ ้น สร้างความเข้าใจที่
ถูกต้องเกี ่ยวกับพระพุทธศาสนา ในบางครั ้งบางคนไม่
เลื่อมใสในพระพุทธศาสนาเพราะความเข่าใจผิด จึงคิดว่า
พระพุทธศาสนาไม่ดี ดังน้ันพระสงฆ์จึงควรทำหน้าที่ชี้แจง
ให้เขาเข้าใจอย่างถูกต้อง สอนให้ละความชั่ว คือ พยายาม
หาวิธีแนะนำชักจูงให้เขาละความชั่ว สิ่งใดที่บอกด้วยปาก
ได้ก็กล่าวสอน สิ่งใดบอกด้วยปากไม่ได้ก็ต้องทำให้เขาดู
เป็นตัวอย่าง เพื ่อให้เขาเห็นโทษของความผิด ความชั่ว 
แล้วจะได้ละเว้นไม่กระทำ สนับสนุนให้ทำความดี คือ 
สร้างเสริมกำลังใจให้คนทำดี มีเทคนิควิธีแนะนำที่เหมาะ
แก่บุคคล เพราะคนเรานั ้นมีพื ้นฐานและความสนใจไม่
เหมือนกัน พระสงฆ์จึงต้องรู้จักปรับวิธีการแนะนำสั่งสอน
ให้เหมาะแต่ละคน สร้างบุคลากรที่มีคุณภาพไว้สืบทอด
พระพุทธศาสนา คือต้องเตรียมบุคลากรที่มีคุณสมบัติ
พร ้อมที ่จะส ืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให ้ย ืนยาว 
บุคลากรที่มีคุณสมบัติพร้อมมีดังต่อไปน้ี คือ 

1. มีความรู้เก่ียวกับพระพุทธศาสนาอย่างดี 
2. มีความประพฤติดี สามารถปฏิบัติตามหลักคำ

สอนจนได้บรรลุผลแห่งการปฏิบัติ 
3. มีความสามารถในการถ่ายทอดและชี ้แจง

หลักการของพระพุทธศาสนาแก่คนอื่นได้เมื่อมีภัยเกิดข้ึน
แก่พระพุทธศาสนาก็พร้อมที่จะปกป้อง 
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บทบาทด้านการพัฒนาจิตใจของประชาชน 
พระสงฆ์ให้ธรรมทานแก่ประชาชน จิตใจที่พัฒนาแล้วจะ
ไม่วุ่นวาย จะเข้าใจในความหมายของคำว่า “ธรรมย่อม
คุ ้มครองผู ้ประพฤติธรรม”นอกจากนี ้การสอนปฏิบัติ
วิปัสสนากรรมฐานก็สามารถช่วยให้เกิดความสุขสงบทาง
จิตใจได้มาก 

บทบาทด้านการสงเคราะห ์ทางจ ิต ด ้านน้ี
พระสงฆ์มีบทบาทในด้านการช่วยบรรเทาปัญหาและมี
ส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพจิตของประชาชนได้มาก งาน
สังคมสงเคราะห์ที่พระสงฆ์จะทำได้โดยตรงคือ งานสังคม
สงเคราะห์ทางจิตใจเป็นหลัก 

บทบาทด้านการศึกษา พระสงฆ์เป็นผู้สอนและ
อบรมเยาวชนให้รู ้หนังสือ ให้เป็นผู้มีศีลธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคม อนุเคราะห์การจัดต้ังโรงเรียนสอนเด็ก
ก ่อนว ัยเร ี ยน ช ักชวนชาวบ ้านให ้สน ับสน ุนด ้ วย
ทุนการศึกษาและอุปกรณ์การเรียน 

บทบาทด้านการสาธารณสุขสงเคราะห์ พระสงฆ์
ทั้งในอดีตและปัจจุบันให้การรักษาพยาบาลแก่ชาวบ้านใน
ทุกระดับความเจ็บป่วย โรคบางชนิดหายด้วยแรงศรัทธาที่
ผู้ป่วยมีต่อพระสงฆ์ 

บทบาทด้านการพ ัฒนาท ้องถ ิ ่น ในชนบท
พระสงฆ์มีบทบาทมากในฐานะผู้นำด้านการเสนอความคิด
ริเริ่ม และระดมความร่วมมือของชาวบ้านในการพัฒนา
ต ่าง  ๆ การพ ัฒนาช ุมชน หมายถ ึง  การปร ับปรุ ง
เปลี่ยนแปลงชุมชนให้เจริญก้าวหน้ามากข้ึน เป็นชุมชนที่ดี  
มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย สังคมสงบสุข คนในสังคมมี
ความรักความสามัคคีปรองดองเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน 
ประชาชนมีว ิน ัยร ู ้จ ักปฏ ิบ ัต ิตามหน้าท ี ่  ด ้วยความ
รับผิดชอบ ผู้นำมีความยุติธรรม   โดยมีวัดเป็นศูนยก์ลาง
ชองชุมชนทุกระดับชั้น 

บทบาทในส ่วนของการอนุร ักษ ์ทร ัพยากร
สิ ่งแวดล้อมที่พระสงฆ์มีบทบาทนั ้นคือ การเป็นผู ้นำ
ทางด้านจิตใจนำพาประชาชนร่วมกันปลูกป่า บวชป่า 
สร้างเขตอภัยทานให้กับสัตว์ กิจกรรมดังกล่าวนี้เป็นส่วน
หนึ่งที ่พระสงฆ์ประยุกต์หลักพุทธธรรมที่ปรากฏอยู่ใน
พระไตรปิฎก (วโรปนสูตร) ทางพระพุทธศาสนาเข้ามาสู่
การปฏิบัติกับสิ่งแวดล้อม 

บทบาทพระสงฆ ์ด ้ านส ืบสานว ัฒนธรรม
วัฒนธรรม คือ วิถีชีวิตที่มนุษย์สร้างข้ึนมาเพ่ือประโยชน์ใน
การดำเนินชีวิต และถ่ายทอดกันมาจากบรรพชน สู่อนุชน
รุ่นหลัง วัฒนธรรมแบ่งออกเป็น 4 ประเภท ดังนี้ (สมคิด 
โชติกวณิชย์. 2539: 168-170) 

1 .  ศ ิ ลปว ัฒนธร รมท ี ่ เ ป ็ น โ บ ราณสถาน 
โบราณวัตถุ และศิลปวัตถุ เช ่น ปราสาท วัด ราชวัง 
กำแพง และลักษณะที่เห็นรูปทรงไม่ชัดเจน เช่น คูน้ำ คัน
ดิน ถนนโบราณ เนินดินที่ปกคลุมเจดีย์ วิหาร อุโบสถ เป็น
ต้น 

2. ศิลปวัฒนธรรมประเภทงานจิตรกรรม  
3. ศิลปวัฒนธรรมประเภทงานศิลปหัตถกรรม

พ้ืนบ้าน 
4. ศ ิลปวัฒนธรรมที่เป็นนามธรรม เช ่น ภูมิ

ปัญญา ประเพณี ความเชื่อขนบธรรมเนียมประเพณีต่าง ๆ 
 
5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ผลของการศ ึกษาในเร ื ่อง น้ี  ทำให ้ทราบถึง
บทบาทและหน้าที ่ของพระสงฆ์ในการพัฒนาสังคม ซึ่ง
บทบาทหน้าที่ดังกล่าวนี้ เป็นบทบาทที่พระสงฆ์ได้รับมา
ตั้งแต่ในครั้งพุทธกาล ที่พระพุทธองค์ทรงส่งพระสาวกใน
รุ่นแรกออกไปเผยแผ่พระสัทธรรม ดังมีพุทธดำรัสที่ทรง
ตรัสว่า “ดูกรภิกษุทั ้งหลาย เธอจงเที ่ยวจาริกไปเ พ่ือ
ประโยชน์และ  ความสุขของคนเป็นจำนวนมาก เพ่ือ
อนุเคราะห์โลก   จงประกาศพรหมจรรย์อันมีความงามทั้ง
เบื้องต้น  ท่ามกลาง  และที่สุด ผู้มีกิเลสธุลีในดวงตาน้อยมี
อยู ่” (มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2539) ทั ้งนี ้ พระ
พุทธองค์ทรงมองเห็นถึงความสำคัญของพลังพระสงฆ์ที่
ผ่านการฝึกฝนตนเองดีแล้วว่าจะเป็นผู้ที่จะนำประโยชน์
และความสุขแห่งพระสัทธรรมเหล่านั้นมาสู่ประชาชน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยในความสำคัญและบทบาทพระสงฆ์
ก ับการพัฒนาค ุณธรรมจร ิยธรรมตามแนวปร ัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง (กรมการศาสนา กระทรวงวัฒนธรรม 
และคณะ, 2550) ที ่ว่า พระสงฆ์ได้รับความคาดหวังใน
เรื่องบทบาทการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม การศึกษา การ
อนุรักษ์ฯ หน้าท่ีและบทบาทดังกล่าวเป็นสิ่งที่ประชาชนให้
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ความเคารพ เชื่อฟังและน้อมนำมาปฏิบัติในชีวิตด้วยความ
เต็มใจ 

 บทความวิชาการเรื ่อง สังฆะ : สังคมอุดมคติ
และบทบาทในการพัฒนาสังคม ผู ้เขียนได้ศึกษาเฉพาะ
บางแง่มุมที ่เป็นว่าบทบาทของพระสงฆ์มีคุณูปการต่อ
สังคมไทยเท่าน้ัน ยังไม่ได้ศึกษาเน้ือหาที่ครอบคลุมในเรื่อง
ของศาสตร์อ ื ่นๆ ให ้กว ้างมากกว่าน ี ้  เช ่น ประเพณี 
พิธีกรรม ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ ที ่พระสงฆ์มีบทบาทใน
สังคมไทย และพบว่าเน้ือหาเรื่องที่น่าสนใจในบทบาทของ
สงฆ์มีมากกว่านี ้ ควรที ่จะศึกษาเพิ ่มเติม เพื ่อเป็นการ
ส่งเสริมให้สงฆ์มีบทบาทในการเผยแผ่และทำงานให้กับ
สังคมประเทศชาติต่อไป 

 
6.กิตติกรรมประกาศ 

 บทความวิชาการน้ีผู้เขียนขอกล่าวขอบคุณผู้ที่มี
อุปการคุณที่คอยให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ ในเรื่อง
คำแนะนำในการค้นคว้าเอกสาร หนังสือ ตำราท่ีเกี่ยวข้อง
กับบทความ ความช่วยเหลือจากน้ำใจ ความเมตตา 
ตลอดจนกำลังใจจนทำให้งานวิชาการเรื่องนี้สำเร็จลุล่วง
ไปได้ด้วยดี 

 ขอกราบขอบพระค ุณผู ้บร ิหารศูนย์บ ัณฑิต
วิทยาลัย คณาจารย์สาขาวิชาปรัชญา และเจ้าหน้าท่ีเพ่ือน
ร่วมงานทุกท่านในองค์กร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ
ราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ ที ่ให้การสนับสนุน
หนังสือ เอกสาร งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเน้ือหาในบทความ
วิชาการเรื่องนี้ ตลอดจนถึงคอยให้คำปรึกษา ให้เวลาใน
การเขียนบทความครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาผลการฝึกทักษะการคัดลายมือให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  2) ศึกผลการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือฝึกทักษะการคัด
ลายมือให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์น  และ 3) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยชุดฝึกการคัดลายมือ กลุ่มเป้าหมายได้แก่ นักศึกษาสาขาวิชา
การประถม ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 14 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที ่ 3 
โรงเรียนคำเที่ยง -อนุสสรณ์ จำนวน 116 คน  โดยการเก็บข้อมูลทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ (Quantative and Qualitative) 
และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการหาค่าเฉลี่ยแล้วเปรียบเทียบคะแนนความก้าวหน้า และการวิเคราะห์เน้ือหา (Content  Analysis) 
 ผลการวิจัยพบว่า  
 1. คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถในการคัดลายมือของนักศึกษาในหลังการฝึกสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึก 
 2. คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถในการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการฝึกสูง
กว่าคะแนนก่อนการฝึก 

3. ชุดฝึกการคัดลายมือมีความเหมาะสม  วิธีการพัฒนาความสามารถในการคัดลายมือควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียนมี
ความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้  มีประโยชน์ต่อผู้เรียน  สำหรับปัญหาในการดำเนินการ คือ นักเรียนบางคนมี
ความสามารถในการจำระยะสั้น 

 
คำสำคัญ : การคัดลายมือ  การวิจัยในชั้นเรียน 
 

Abstract 
 The objectives of this research were 1) to study the result of handwriting skill practice of students 
majoring in elementary education, Faculty of Education, Far Eastern University, 2) to study the result of 
learning integrated with classroom research on handwriting skill practice for Prathomsuksa-3 students of 
students majoring in elementary education, Faculty of Education, Far Eastern University, and 3) to study 
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opinions of students majoring in elementary education, Faculty of Education, Far Eastern University towards 
the learning integrated with classroom research on handwriting package practice. The target groups were 
14 elementary education students and 116 Prathomsuksa-3 students of Khamthieng Anussorn School. Data 
collection was quantitative and qualitative. The data were analyzed by means and content analysis. 
The results of the research were shown as the followings: 

 1. The mean scores on handwriting of the elementary education students after testing were higher 
than before testing. 

2. The mean scores on handwriting of Prathomsuksa-3 students after testing were higher than 
before testing. 

3. Handwriting package practice and developmental performance strategy with handwriting 
classroom action research were effective and appropriate for students. However, a research problem was 
that some students had a short memory. 
 
Keyword: Handwriting, classroom action research   
 
1.  บทนำ 
 1.1 ความเป็นมา 
ภาษาไทยเป ็นเอกล ักษณ์ของชาต ิ เป ็นสมบัต ิทาง
วัฒนธรรม อันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
บุคลิกภาพของคนในชาติให้มีความเป็นไทย เป็นเครื่องมือ
ในการต ิดต ่ อส ื ่อสารเพ ื ่อสร ้างความ เข ้า ใจ และ
ความสัมพันธ์ที ่ดีต่อกัน ทำให้สามารถประกอบกิจธุระ 
การงานและดำเนินชีวิตร่วมกันในสังคมประชาธิปไตยได้
อย่างสันติสุขและเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้จาก
แหล ่งข ้อม ูลสารสนเทศต่าง ๆ เพ ื ่อพ ัฒนาความรู้  
กระบวนการคิดวิเคราะห์ วิจารณ์ และการคิดสรา้งสรรค์ 
ให้ทันต่อการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ นอกจากนี้ยัง
เป็นสื ่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม 
ประเพณี สุนทรีย ภาพเป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การเรยีนรู้ 
อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป  หลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับ
ปรับปรุง พ.ศ. 2560) กำหนดให้ภาษาไทยเป็นกลุ่มสาระ
การเรียนรู้หลัก โดยกำหนดคุณภาพของผู้เรียนไว้ประการ
หน่ึง คือ เมื่อผู้เรียนจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีทักษะ
ในการคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและครึ ่งบรรทัด 

(กระทรวง ศึกษาธิการ, 2560  หน้า 42 - 43)  แต่จาก
การศึกษาของ ปัญชนิตย์ โอปั ่น (2550  หน้า 1) และ 
ณัทปภาอร มหานิล (2551 หน้า 2) พบว่า นักเร ียน
ระดับประถมศึกษา เขียนตัวอักษรไทยแตกต่างกัน ขาด
ความสวยงามและขาดความเป็นระเบียบในการเขียน
ตัวหนังสือ เช่น เขียนตัวเอียง เขียนไม่เต็มบรรทัด ไม่มีหัว 
ตัวใหญ่ตัวเล็กแตกต่างกันไป การเขียนในสมุดส่งงานไม่มี
ระเบียบ และขาดความสวยงาม  การแก้ ปัญหาและการ
พัฒนาความสามารถของผู้เรียนให้ได้ผลตามมาตรฐานของ
หลักสูตรน้ัน มณนิภา ชุติบุตร (2553, หน้า 1 - 2)  และ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (2554, 
หน้า 26)  เสนอแนวคิดที ่ตรงกันว่า ปัจจัยหลักในการ
พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพตามท่ีต้องการ คือ ตัวครู โดยครู
ต้องมีความรู้และความสามารถในการจัดการเรียนรู้อย่างมี
ประสิทธิภาพ เพราะคุณภาพการเรียนรู้ข้ึนอยู่กับคุณภาพ
ของครูเป็นสำคัญ 
 สภาพปัญหาและความสำคัญดังกล่าวข้างต้น   
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ดำเนินการจัดการเรียนการ
สอนในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  เพ่ือสร้างครูที่มีความรู้ความสามารถในการ
จัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียนเพื่อแก้ปัญหา



677 
 

หรือพัฒนาการเรียนรู้ของผู ้เรียนและบุคลากรทางการ
ศึกษาที่สามารถเป็นผู ้ประกอบการวิชาชีพครูในระดับ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน โดยกำหนดให้กิจกรรมการคัด
ลายมือ เป็นกิจกรรมความเป็นครูกิจกรรมหน่ึงที่นักศึกษา
จะต้องได้รับการฝึกฝน เพื่อนำประสบการณ์ไปใช้ในการ
จัดการเรียนรู้ให้ได้ผลตามมาตรฐานที่หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั ้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551(ฉบับปรับปรุง 
พ.ศ. 2560)  กำหนดไว้ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย 
ต่อไป 
 1.2  วัตถุประสงค์ 
         1.2.1 เพื่อศึกษาผลการฝึกทักษะการคัด
ลายมือให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะ
ศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทิร์น  
         1.2.2  เพ่ือศึกผลการจัดการเรียนรู้ควบคู่
กับการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือฝึกทักษะการคัดลายมือให้กับ
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของนักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์น 
         1.2.3  เพ ื ่อศ ึกษาความค ิดเห ็นของ
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น ที ่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยชุดฝึกการคัดลายมือ 
 1.3  กลุ่มเป้าหมาย 
 กล ุ ่มเป ้าหมายการศ ึกษาคร ั ้งน ี ้  ได ้แก่  1) 
นักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น จำนวน 14 คน  2) นักเรียน
ระดับชั้นประถม ศึกษาปีที่3 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์  
อำเภอเมืองเชียงใหม่  จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  116 คน 
 
2.  แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ภาษาไทยเป็นเอกลักษณ์ของชาติเป็นสมบัติทาง
วัฒนธรรมอันก่อให้เกิดความเป็นเอกภาพและเสริมสร้าง
ความเป็นไทย เป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารเพ่ือสร้าง
ความเข้าใจและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน ทำให้สามารถ
ประกอบกิจธุระการงาน และดำรงชีวิตร่วมกันในสังคม
ประชาธิปไตยได้อย่างสันติสุขและเป็นเครื ่องมือในการ
แสวงหาความรู ้ จากแหล่งข้อมูลสารสนเทศต่าง ๆ  เพ่ือ

พัฒนาความรู้ กระบวนการคิดวิเคราะห์ และคิดสร้างสรรค์
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคม และความก้าวหน้า
ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนนำไปใช้ในการ
พัฒนาอาชีพให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ  นอกจากน้ียัง
เป็นสื ่อแสดงภูมิปัญญาของบรรพบุรุษด้านวัฒนธรรม   
ประเพณี และสุนทรียภาพ  เป็นสมบัติล้ำค่าควรแก่การ
เรียนรู ้ อนุรักษ์และสืบสานให้คงอยู ่คู ่ชาติไทยตลอดไป  
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน พุทธศักราช 
2551 (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) กำหนดให้ผู้เรียนเรียนรู้
เนื ้อหาเกี ่ยวก ับการฟัง การพูด การอ่าน การเขียน 
หลักการใช้ภาษาไทย วรรณคดีและวรรณกรรม โดย
กำหนดคุณภาพของผู้เรียนด้านการคัดลายมือที่ต้องได้รับ
การพ ัฒนา เม ื ่อจบช ั ้นประถมศ ึกษาป ีท ี ่ 3  ต ้องมี
ความสามารถในการคัดลาย  มือตัวบรรจงเต็มบรรทัด 
และเมื่อจบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ต้องมีความสามารถใน
การคัดลายมือตัวบรรจงเต็มบรรทัดและตัวบรรจงครึ่ง
บรรทัด  (กระทรวงศึกษาธิการ 2560,  หน้า 42 – 43) 
สำหรับการฝึกทักษะการคัดลายมือ ตามลักษณะตัวอักษร
แบ่งเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คือ ประเภทตัวกลมหรือตัวมน 
และประเภทตัวเหลี่ยม ควรดำเนินการฝึกตั้งแต่เยาว์วัย
อย่างสม่ำเสมอ โดยมุ่งเน้นแก้ปัญหาหรือพัฒนาตามความ 
สามารถที่แตกต่างกันของผู้เรียนในแต่ละคน ให้เคยชินกับ
การเขียนที่สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อย เพราะเป็น
พื ้นฐานที ่จะนำไปสู ่การเขียนได้ถูกต้อง คล่อง แคล่ว 
รวดเร็ว สวยงาม น่าอ่าน  ครูผู ้สอนควรจัดบรรยากาศ
ห้องเรียนให้สะอาด ปลอดโปร่ง มีแสงสว่างอย่างทั่วถึง มี
ที ่ น่ังเพียงพอ  ควรฝึกการคัดลายมือในช่วงเวลาเช้า
ประมาณ 20 นาที ต่อครั้ง เริ่มต้ังแต่การจับดินสอที่ถูกวิธี 
การน่ังหันหน้าเข้าหาโต๊ะ การวางแขน การเคลื่อนไหวของ
ม ื อ ต า ม ล ั ก ษ ณ ะ ก า ร เ ข ี ย นต ั ว อ ั ก ษ ร แต ่ ล ะ ตั ว 
(กระทรวงศึกษาธิการ, 2560  หน้า 3 – 70)  แนวทางการ
ฝึกทักษะคัดลายมือดังกล่าว ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการ
จัดสร้างชุดฝึกการคัดลายมือ เพ่ือฝึกทักษะการคัดลายมือ
ให ้ กั บน ั กศ ึกษาสาขาว ิ ชาการประถมศ ึกษาคณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  และนักศกึษา
นำไปใช้ในการฝึกทักษะการคัดลายมือให้กับนักเร ียน
ระดับประถมศึกษาปีที ่ 3 ของนักศึกษาสาขาวิชาการ
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ประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น   ผู้วิจัยได้ใช้การวิจัยในชั้นเรียนเป็นแนวทางใน
การฝึกทักษะการคัดลายมือ เพราะเป็นการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นระบบเชื่อถือได้  มองเห็นภาพการปฏิบัติงาน
ตลอดแนว คุณค่าของการทำงานจะช่วยพัฒนา การเรียนรู้
ของผู้เรียน และพัฒนางานของครู  ดังน้ี 
 ขั้นตอนที่ 1 การสำรวจสภาพการปฏิบัติงาน 
(Reconnaissance) เป็นข้ันตอนการวิเคราะห์ผู้เรียน 
 ขั ้นตอนที ่  2 การวางแผน (Planning) เป็น
ขั้นตอนสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์ กำหนดวิธีการ และ
วางแผนเพื่อลงมือปฏิบัติ (Action) ในการค้นหาคำตอบ
หรือพัฒนานวัตกรรม 
 ขั้นตอนที่ 3 การปฏิบัติ (Action) เป็นขั้นตอน
การปฏิบัติตามแผนที่กำหนดไว้ 

ข้ันตอนที่ 4 การสะท้อนผล (Reflection)  
(พิมพันธ์  เดชะคุปต์,  2549 หน้า 10 – 11 , กระทรวง 
ศึกษาธิการ, 2552 หน้า 7-10 , สุวิมล  ว่องวานิช,  2549 
หน้า 15  และ สุวัฒนา สุวรรณเขตนิคม,  2554 หน้า 6)  
สำหรับการศึกษางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี      
 1. ปัญชนิตย์ โอปั่น  (2550)  ศึกษาการพัฒนา
ด้านการคัดลายมือ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  
โดยใช้แบบฝึกคัดลายมือ พบว่า  หลังการฝึกทักษะการคดั
ลายมือด้วยแบบฝึกคัดลายมือ  นักเรียนทั้งหมด 24 คน มี
ผลการประเมินความสามารถในการคัดลายมือระดับดีมาก 
จำนวน 5 คน  ระดับดี จำนวน 14 คน และระดับพอใช ้
จำนวน 5 คน 
 2.  พรทิพย์ ชาลีรัตน์  (2550) การใช้แบบฝึกการ
คัดลายมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพลายมือของนักเรียนชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศลีวุฒา
จารย์ จังหวัด สระบุรี  พบว่า นักเรียนมีความสามารถใน
การคัดลายมือ อยู่ในระดับดีมาก ร้อยละ 75.83  และ
ระดับดี ร้อยละ 24.17 
 3. นภาพร ใจเพียร  (2559)  ศึกษาการพัฒนา
ทักษะ คัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1/2  
โรงเรียนเกาะสิเหร่ พบว่า ก่อนการพัฒนานักเรียนชั้ประ
ถมศึกษาปีที่ 1/2 มีความสามารถในการคัดลายมือ อยู่ใน
ระดับดี จำนวน 3 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ระดับพอใช ้

จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 และระดับปรับปรุง 
จำนวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 40.00   หลังการพัฒนา มี
ความสามารถในการคัดลายมืออยู่ในระดับดี จำนวน 15 
คน คิดเป็นร้อยละ 50.00 ระดับพอใช้ จำนวน 9 คน คิด
เป็นร้อยละ 30.00 และระดับปรับปรุง จำนวน 6 คน คิด
เป็นร้อยละ 20.00  และจากการสังเกตในระหว่างการจดั
กิจกรรม พบว่า นักเรียนมีความสุขระหว่างการพัฒนา และ
มีเจตคติที่ดีต่อการคัดลายมือ ต้องการฝึกอย่างสม่ำเสมอ 
เขียนตัวหนังสือได้สวยข้ึน สะอาดเรียบร้อย อ่านง่าย 
นักเรียนเกิดความมั่นในใจตนเอง และภาคภูมิใจ และมี
สมาธิในการทำงาน ซึ่งในการพัฒนาทักษะการคัดลายมือ
ต้องอาศัยหลายปัจจัย เช่น แบบฝึกคัดลายมือ การกระตุ้น
เตือนของครูเร้าให้เกิดการสร้างผลงานโดยใช้แรงจงูใจ 
การพูดให้กำลังใจ การเสริมแรง ซึ่งสิ่งเหล่าน้ีล้วนส่งผลให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาผลงานของตนเองได้เป็นอย่างดี 
 4.  ยมลภัทร ภัทรคุปต์ (2560)  ศึกษาการ
พัฒนาแบบฝึกเขียนภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์  
พบว่า แบบฝึกการเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีนน
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาจีนได้ โดยมี
ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 89.15 และ
ค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.33  เกณฑ์ 
E1/E2 : 80/80 
 การศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยที่
เก่ียวข้อง ผู้วิจัยใช้เป็นแนวทางในการกำหนดกรอบ
แนวคิดในการวิจัยครั้งน้ี  ดังน้ี 

แผนภูมิ 1  กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 
 

 
 
 

การวิจยั    
ในชั้นเรียน 

 

การคดั
ลายมือ 

 หลกัสูตรกลุ่ม สาระ
การเรียนรู้ภาษาไทย 

 

รูปแบบการฝึกทกัษะการคดัลายมือและวิธีการจดั 
การเรียนรู้ควบคู่การวิจยัในชั้นเรียนแก่นกัศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ี  เก็บรวบรวมข้อมูลทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพ (Quantative and Qualitative) ดำเนินการ
วิจัย  2  ระยะ ดังน้ี 
 ระยะที่ 1  การฝึกทักษะการคัดลายมือและการ
เรียนรู้เก่ียวกับกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน ของนักศึกษา
สาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักศึกษาสาขาวิชาการ 
ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น จำนวน 14 คน 
 เคร่ืองมือ  ดังน้ี 
  1. ชุดฝึกการคัดลายมือ ดำเนินการสร้างโดย
ผู้วิจัยและผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 5 ท่าน ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้  
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.38 , ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.42) 

2. แบบประเมินความสามารถในการคัดลายมือ
ผู้วิจัยไม่ได้สร้าง แต่ใช้แบบประเมินความสามารถในการ
คัดลายมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เชียงใหม่ เขต 3 ซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนาและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับแล้ว 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  
1.  ผู้วิจัยทดสอบความสามารถในการคัดลายมือ

ก่อนการฝึก ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  
ด้วยแบบทดสอบการคัดลายมือ แล้วตรวจผลการคัด

ลายมือด้วยแบบประเมินความสามารถในการคัดลายมือ
ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ 
เขต 3 
         2.  ผู้วิจัยปฏิบัติการฝึกทักษะการคัดลายมือด้วย
ค ู ่ม ือการค ัดลายม ือให ้แก ่น ักศ ึกษาสาขาว ิชาการ
ประถมศึกษา สัปดาห์ละ 3 ชั่วโมง โดยในระหว่างการฝึก
ทักษะการคัดลายมือ ผู ้วิจัยได้เสนอแนะเทคนิคการคัด
ลายมือ การวัดประเมินผล การวินิจฉัยนักเรียน การฝึก
ปฏิบัติการวิจัยในชั้นเรียนเพ่ือพัฒนาความสามารถในการ
คัดลายมือให้กับนักเรียนระดับประถมศึกษา 

3.  ภายหลังการฝึกทักษะ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ
ทดสอบความสามารถในการคัดลายมือ ด้วยแบบทดสอบ
ที่ใช้ในการทดสอบก่อนการฝึกทักษะ ตรวจและประเมิน
ด้วยแบบประเมินความสามารถในการคัดลายมือของ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 
3 นำผลมาเปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนการฝึก 

การวิเคราะห์ข้อมูล  ด้วยการหาค่าเฉลี่ย แล้ว
นำผลมาเปรียบเทียบความก้าวหน้า 

ระยะที่ 2  การจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยใน
ชั้นเรียน เพื่อฝึกทักษะการคัดลายมือให้กับนักเรียน ชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3  ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถม 
ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 กลุ่มเป้าหมาย  คือ นักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถม ศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น จำนวน 14 คน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 
3 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 116 คน 
 เคร่ืองมือ  ดังน้ี 
  1. ชุดฝึกการคัดลายมือ ดำเนินการสร้างโดย
ผู้วิจัยและผ่านการประเมินคุณภาพโดยผู้เชี่ยวชาญ 
จำนวน 5 ท่าน ในด้านความถูกต้อง ความเหมาะสม 
ความเป็นประโยชน์ และความเป็นไปได้ในการนำไปใช้  
อยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.51 , ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ 0.35) 

2. แบบประเมินความสามารถในการคัดลายมือ
ผู้วิจัยไม่ได้สร้าง แต่ใช้แบบประเมินความสามารถในการ
คัดลายมือของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ความสามารถในการคดัลายมือ  ความสามารถในการ
จดัการเรียนรู้ควบคู่กบัการวิจยัในชั้นเรียน และความ
คิดเห็นของนกัศึกษาสาขาวิชากาประถมศึกษา ท่ีมีต่อ
การจดัการเรียนรู้ควบคู่กบัการวิจยัในชั้นเรียนดว้ย
ชุดฝึกการคดัลายมือ 

 ความสามารถในการคดัลายมือของนกัเรียนระดบัชั้น
ประถมศึกษาชั้นปีท่ี 3 
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เชียงใหม่ เขต 3 ซึ่งผ่านกระบวนการพัฒนาและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับแล้ว 

3. แบบสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา
สาขาว ิ ช าการประถมศ ึกษา  คณะศ ึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  ที ่มีต่อการจัดการเรียนรู้
ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยชุดฝึกการคัดลายมือแบบ
ปลายเปิด ผู้วิจัยสร้างขึ้นและผ่านการตรวจความตรงเชิง
เนื ้อหา (Index of Congruence : IOC) โดยผู ้เชี ่ยวชาญ 
จำนวน 5 ท่าน มีค่าความตรงเชิงเน้ือหา ระหว่าง 0.75 – 
1.00 
 การเก็บรวบรวมข้อมูล  

1.  ผู้วิจัยได้กำหนดให้นักศึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา รับผิดชอบดำเนินการจัดการเรียนรู้ โดย
นักศึกษา 1 คน รับผิดชอบนักเรียน จำนวน 8 – 9 คนโดย
การทดสอบความสามารถในการคัดลายมือก่อนการฝึก 
ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3   ด้วยแบบทดสอบการ
คัดลายมือ ตรวจผลการคัดลายมือด้วยแบบประเมิน
ความสามารถในการคัดลายมือของสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 3 วิเคราะห์ความ
บกพร่องในการคัดลายมือของนักเรียนเป็นรายบุคคล 
         2.   น ักศ ึกษาสาขาว ิชาการประถมศ ึกษา 
ปฏิบัติการฝึกทักษะการคัดลายมือด้วยชุดฝึกการคัด
ลายมือ ให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  จำนวน 10 

วัน วันละ 1 ชั่วโมง  ตามผลการวิเคราะห์ข้อบกพร่องใน
การคัดลายมือของนักเรียนเป็นรายบุคคล โดยในระหว่าง
การฝึกทักษะการคัดลายมือ ผู ้ว ิจ ัยได้ เฝ ้าส ังเกตการ
ปฏิบัติงานของนักศึกษาทุกคน 

3.  ภายหลังการฝึกทักษะ นักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษา ได้ดำเนินการทดสอบความสามารถใน
การคัดลายมือ ด้วยแบบทดสอบที่ใช้ในการทดสอบก่อน
การฝ ึกท ักษะ ตรวจและประเม ินด้วยแบบประเมิน
ความสามารถในการคัดลายมือของสำนักงานเขตพื้นที่
การศ ึกษาประถมศ ึกษาเช ียงใหม ่ เขต 3 นำผลมา
เปรียบเทียบกับผลการทดสอบก่อนการฝึก  และผู้วิจัยให้
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา แสดงความคิดเห็น
โดยการกรอกข้อมูลความคิดเห็นในแบบสอบถามแบบ
ปลายเปิด 

การวิเคราะห์ข้อมูล   
1. ข้อมูลการประเมินความสามารถในการคัด

ลายมือของนักเรียน วิเคราะห์ด้วยการหาค่าเฉลี่ย (Mean) 
แล้วนำผลมาเปรียบเทียบความก้าวหน้า 

2. ข้อมูลความคิดเห็นของนักศึกษาสาขาวิชา
การประถมศึกษาคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร์น  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้น
เรียนด้วยชุดฝึกการคัดลายมือ วิเคราะห์ด้วยการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) 
 
4.  ผลการวิจัย 
 ตอนที่ 1 ผลการฝึกทักษะการคัดลายมือให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์    
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 ผู้วิจัยนำเสนอผลการฝึกทักษะการคัดลายมือ
ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษา- 
ศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  ดังน้ี 
 
ตาราง 1  แสดงผลการฝึกทักษะการคัดลายมือให้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

เลขที ่ ทดสอบก่อน ทดสอบหลัง ความกา้วหน้า 

1 18 33 15 

2 23 35 12 

3 26 31 5 

4 25 31 6 

5 16 30 14 

6 26 34 8 

7 19 32 13 

8 18 34 16 

9 24 35 11 

10 22 36 14 

11 27 37 10 

12 21 32 9 

13 18 34 16 

14 17 31 14 

เฉลี่ย 21.43 33.21 11.78 



681 
 

จากตาราง 1 พบว่า คะแนนเฉลี ่ยของการ
ทดสอบความสามารถในการคัดลายมือของนักศึกษา 
สาขาว ิ ช าการปร ะถมศ ึ กษ า คณะศึ กษาศาสตร์  
มหาวิทยาลัยฟาร์อีส -เทอร์น หลังการฝึกสูงกว่าคะแนน
ก่อนการฝึก โดยก่อนการฝึกคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 21.43  
และหลังการฝึกคะแนนเฉลี ่ยเท่ากับ 33.21  มีคะแนน
ความก้าวหน้าเฉลี่ยเท่ากับ 11.78 
  

ตอนที่ 2 ผลการจัดการเรียนรู ้ควบคู่กับการวิจัยในชั้น
เร ียน เพื ่อฝ ึกทักษะการคัดลายมือให้ก ับนักเร ียนชั้น
ประถมศึกษา  ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 
 ผู้วิจัยนำเสนอผลการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการ
วิจัยในชั้นเรียน เพ่ือฝึกทักษะการคัดลายมือให้กับนักเรียน
ชั้นประถมศึกษา ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา  
คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  ดังน้ี 
 

ตาราง 2  แสดงผลการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียน เพ่ือฝึกทักษะการคัดลายมือให้กับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที่ 3 ของนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

จำนวนนักเรียน คะแนนเฉลี่ยการทดสอบก่อน
การฝึกทักษะ (40) 

คะแนนเฉลี่ยการทดสอบหลังการ
ฝึกทักษะ (40) 

คะแนนเฉลี่ยความกา้วหน้า 

116 4.25 28.13 23.88 

 
จากตาราง 2 พบว่า คะแนนเฉลี ่ยของการ

ทดสอบความสามารถในการคัดลายมือของนักเรียน ชั้น
ประถม ศึกษาปีที่ 3 ที่ได้รับการการจัดการเรียนรู้ควบคู่
กับการวิจัยในชั้นเรียน โดยนักศึกษาสาขาวิชาการประถม 
ศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

หลัง การฝึกสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึก โดยก่อนการฝึก
คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.25  และหลังการฝึกคะแนนเฉลี่ย
เท่ากับ 28.13  มีคะแนนความก้าวหน้าเฉลี ่ยเท่ากับ 
23.88 

 
ตาราง 3  แสดงผลการสอบถามความคิดเห็นของนักศึกษา สาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์
อีสเทอร์น  ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยชุดฝึกการคัดลายมือ 

รายการ ความคิดเห็น จำนวน 

ความเหมาะสมของชุดฝึกการคัดลายมือ 1. มีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย 
2. สามารถปฏิบัติได้จริง 
3. มีผลการปฏิบัติงานที่สามารถวัดและประเมินผลได้ง่ายและชัดเจน 
4. มีวิธีการวัดผลที่สามารถปฏบิัติได้และมเีกณฑ์การประเมินที่ชัดเจน 

14 
14 
11 
12 

ความเหมาะสมของวิธีการ 
พัฒนาความ สามารถในการคัดลายมือ
ด้วยกระบวนการวิจัยในชั้นเรียน 

1. มีขั้นตอนที่เข้าใจง่าย 
2. สามารถปฏิบัติได้จริง 
3. มีผลการปฏิบัติงานที่สามารถวัดและประเมินผลได้ง่ายและชัดเจน 

14 
14 
11 

ความเป็นไปได้ในการนำไปใช้ 1. สามารถนำไปใช้กับผู้เรียนได้หลายระดับ 
2. ครผูู้สอนต้องฝึกคัดลายมือก่อนนำไปฝึกผู้เรียน 
3. ผู้เรียนมีความแตกต่างกัน ถ้าครผูู้สอนต้ังเป้าหมายไว้ไม่เทา่กันจะ
สามารถดำเนินการได้ แต่ถ้าต้ังเป้าหมาย   
    เท่ากันจะสำเร็จได้ยาก 

14 
14 
12 

 

ความเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน 1. ช่วยพัฒนาความ สามารถในการเขียนให้ผู้เรียนได้อย่างดี 
2. ช่วยสร้างความมั่นใจ ในการเขียนของผู้เรียน 

13 
12 
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รายการ ความคิดเห็น จำนวน 

ปัญหาของการดำเนินการ 1. ผู้เรียนบางคนจะมีความจำระยะสั้นตอนฝึกทำได้แต่ระยะหน่ึงก็จะลืม 
2. สิ้นเปลืองวัสดุมาก 

14 
11 

5.  อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 5.1 อภิปรายผล 
 การวิจัยน้ีมีประเด็นที่น่าสนใจนำมาอภิปรายผล 
ดังน้ี 
 1. ผลการฝ ึกท ักษะการค ัดลายมือให ้แก่
นักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย ฟาร์อีสเทอร์น พบว่า คะแนนเฉลี่ยของการ
ทดสอบความ สามารถในการคัดลายมือของนักศึกษาหลัง
การฝึกสูงกว่าก่อนการฝึก  น่าจะเป็นเพราะชุดฝึกคัด
ลายมือผ่านการสร้างและพัฒนาอย่างถูกต้องได้รับการ
แนะนำจากผู้เชี่ยวชาญ ทำให้มีเน้ือหาชัดเจน เข้าใจง่าย มี
ขั ้นตอนการฝึกที ่เรียงจากง่ายไปหายาก นักศึกษาจึง
สามารถนำไปศึกษาและฝึกทักษะด้วยตนเองได้ง ่าย 
สอดคล้องกับ ยมลภัทร ภัทรคุปต์ (2560)  ที่ศึกษาการ
พัฒนาแบบฝึกเขียนภาษาไทยเพื่อพัฒนาทักษะการเขียน
ภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดติถ์
พบว่า แบบฝึกการเขียนภาษาไทยสำหรับนักศึกษาจีน
สามารถพัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาจีนได้ โดยมี
ค่าประสิทธิภาพของกระบวนการ (E1) เท่ากับ 89.15 
และค่าประสิทธิภาพของผลลัพธ์ (E2) เท่ากับ 85.33  
เกณฑ์ E1/E2 : 80/80 แสดงให้เห็นว่าแบบฝึกหรือชุดฝึก
ใช ้เป็นเครื ่องมือสำหรับพัฒนาการเขียนหรือการคัด
ลายมือได้ 
 2. ผลการจัดการเรียนรู้ควบคู่กับการวิจัยในชั้น
เร ียน เพื ่อฝ ึกทักษะการคัดลายมือให้ก ับนักเร ียนชั้น
ประถม ศ ึกษาปีท ี ่  3  ของนักศ ึกษาสาขาวิชาการ
ประถมศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยฟาร์อีส
เทอร ์น   พบว ่ า   คะแนนเฉล ี ่ ยของการท ดสอบ
ความสามารถในการค ัดลายม ือของน ักเร ียนชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3 หลังการฝึกสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึก 
น่าจะเป็นเพราะ การวิจัยในชั้นเรียน เป็นการปฏิบัติอย่าง
เป็นขั ้นตอน เร ิ ่มต้นด้วยการวิเคราะห์ผู้  เร ียน ลงมือ
แก้ปัญหา วัดผลและประเมินผล  สร ุปผล  จึงทำให้

นักศึกษามีกระบวนการที่ชัดเจน และเริ ่มต้นด้วยการมี
ข้อมูลผลการวิเคราะห์ความผิดพลาดของการคัดลายมือ
ของนักเรียน จึงทำให้ทราบว่านักเรียนแต่ละคน มีความ
บกพร่องในการคัดลายมือในตัวพยัญชนะตัวไหน และช่วย
แก้ปัญหาหรือพัฒนาความสามารถในการคัดลายมือเป็น
รายบุคคลได้อย่างเหมาะสม จึงส่งผลให้นักเรียนสามารถ
คัดลายมือได้ถูกต้องตามแบบมากขึ ้น สอดคล้องกับ
แนวคิดของ  สุวิมล  ว่องวานิช  (2549, หน้า15)  และ สุ
วัฒนา สุวรรณเขตนิคม (2554, หน้า 6)  เสนอความสำคัญ
ของการวิจัยในชั้นเรียนว่า เป็นเครื ่องมือในการปฏิบัติ
อย่างเป็นระบบเชื่อถือได้  มองเห็นภาพการปฏิบัติงาน
ตลอดแนว คุณค่าของการทำงานจะช่วยพัฒนาการเรียนรู้
ของผู ้เรียน และครูสามารถพัฒนาการจัดการเรียนการ
สอนได้อย่างดี  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ พรทิพย์ 
ชาลีรัตน์ (2550) ที่ได้ศึกษาการใช้แบบฝึกการคัดลายมือ
เพ่ือพัฒนาคุณภาพลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี
ที ่ 3 โรงเรียนอนุบาลหนองแซงศีลวุฒาจารย์ จ ังหวัด
สระบุรี  พบว่า หลังการฝึกนักเรียนมีความสามารถในการ
คัดลายมืออยู่ในระดับดีมาก  ร้อยละ 75.83  และระดับดี 
ร้อยละ 24.17      
 3. ผลการสอบถามความค ิดเห ็นของนักศ ึกษา
สาขาว ิ ช าการประถมศ ึกษา  คณะศ ึกษาศาสตร์   
มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น ที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ควบคู่
กับการวิจัยในชั้นเรียนด้วยชุดฝึกการคัดลายมือ  พบว่า  
ชุดฝึกการคัดลายมือมีความเหมาะสม  วิธีการพัฒนา
ความสามารถในการคัดลายมือด้วยการวิจัยในชั้นเรียนมี
ความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้ในการนำไปใช้  มี
ประโยชน์ต่อผู้เรียนในด้านช่วยพัฒนาการเขียนและสร้าง
ความมั่นใจในการเขียนของนักเรียน  สำหรับปัญหาในการ
ดำเนินการ คือ นักเรียนบางคนมีความสามารถในการจำ
ระยะสั ้น  สอดคล้องกับผลการศึกษาของ  นภาพร ใจ
เพียร  (2559)  ศึกษาการพัฒนาทักษะคัดลายมือของ
นักเรียนชั ้นประถมศึกษาปีที ่ 1/2 โรงเรียนเกาะสิเหร่  
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พบว่า  การพัฒนาทักษะการคัดลายมือต้องอาศัยหลาย
ปัจจัย เช่น แบบฝึกคัดลายมือ การกระตุ้นของครู การพูด
ให้กำลังใจ การเสริมแรง ซึ ่งส ิ ่งเหล่านี ้ล ้วนส่งผลให้
นักเรียนเกิดการพัฒนาผลงานของตนเองได้เป็นอย่างดี 
การฝึกคัดลายมือเป็นสิ่งที่ดีควรมีการฝึกอย่างสม่ำเสมอ  
ทำให้เขียนตัวหนังสือได้สวย  สะอาด เรียบร้อย อ่านง่าย 
นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง ภาคภูมิใจ และมีสมาธิ
ในการทำงาน 
 5.2  สรุปผลการวิจัย 
 1. คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถ
ในการคัดลายมือของนักศึกษา หลังการฝึกสูงกว่าคะแนน
ก่อนการฝึก 
 2. คะแนนเฉลี่ยของการทดสอบความสามารถ
ในการคัดลายมือของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 หลัง
การฝึกสูงกว่าคะแนนก่อนการฝึก 

3. ช ุดฝ ึกการค ัดลายมือม ีความเหมาะสม  
วิธีการพัฒนาความสามารถในการคัดลายมือควบคู่กับการ
วิจัยในชั้นเรียนมีความเหมาะสม  มีความเป็นไปได้ในการ
นำไปใช้  มีประโยชน์ต่อผู ้เรียน  สำหรับปัญหาในการ
ดำเนินการ คือ นักเรียนบางคนมีความสามารถในการจำ
ระยะสั้น 
 
6.  กิตติกรรมประกาศ  
 ผู้วิจัยขอขอบคุณ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น  
จังหวัดเชียงใหม่  ที่สนับสนุนทุนการวิจัย ทำให้สามารถ
ดำเนิน การวิจัยแล้วเสร็จสมบูรณ ์
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บันทึกชี้แจงการแก้ไขบทความวิจัย  
ของ ดร. เดช สาระจันทร์  มหาวทิยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

ข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ การแก้ไขบทความ 

1. ชื่อเรื่องสอดคล้องกับสาระสำคัญของการวิจัย การใช้คำ
ศัพทืถูกต้องตามหลักวิชาการ ชื่อเรื่องยังไม่เป็นการวิจัย R 
to R ควรปรับเป็น ผลการจัดการเรียนรู้ต่อการคัดลายมือ
ของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 

1. แก้ไขชื่อเรื่องเป็น “ผลการจัดการเรียนรู้ต่อการคัด
ลายมือของนักศึกษามหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น” 
(หน้า 1) 

2.ไม่ปรากฎประชากรและกลุ่มตัวอย่างในบทคัดย่อ คำ
สำคัญถูกต้อง ควรปรับจากคำว่าคู่มือ เป็นชุดฝึกจะ
เหมาะสมกว่าครับ 
 

2.1 เพ่ิมข้อมูลกลุ่มเป้าหมายในบทคัดย่อ (หน้า 1) และ 
Target Group (หน้า 2) 
2.2 ปรับคำว่าคู่มือ เป็น ชุดฝึก ในทุกแห่ง (หน้า 1 , 5 , 6 , 
8 , 9) และ Handwriting package practice (หน้า 2) 

3. ไม่ปรากฎปัญหาท่ีนำไปสู่การวิจัยที่ชัดเจน ควรเขียน
ปัญหาของงานประจำท่ีเป็น R to R ด้วยจะชัดเจนย่ิงข้ึน 
และปรับหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐานเป็น2551 เป็นฉบับ
ปรับปรุง 2560 
 

3.1 นำเสนอปัญหาสู่การวิจัย แบบ R to R  เป็นผล
การศึกษาของ ปัญชนิตย์ โอปั่น และ ณัทปภาอร มหานิล 
และเพ่ิมการอ้างอิง (หน้า 2 , 10) 
3.2 ปรับข้อความ หลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 2551 เป็น 
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 
(ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) และปรับข้อมูลการอ้างอิง (หน้า 
2 , 3 , 10) 

4. ปรับคำว่าคู่มือเป็นชุดฝึกจะดีกว่าไหมครับ เขียนคำว่า
ส่วนเบี่ยงเบนให้ถูกต้อง เป็น ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
เท่ากับ ประชากรและกลุ่มตัวอย่างเขียนให้ชัดในแต่ละ
ข้ันตอนของการวิจัย 

4.1 ปรับคำว่าคู่มือเป็นชุดฝึก ตามคำชี้แจง ข้อ 2 
4.2 ปรับการเขียนส่วนเบี่ยงเบน เป็น ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน เท่ากับ (หน้า 6) 
4.3 นำเสนอกลุ่มเป้าหมายของการวิจัย ในแต่ละข้ันตอน 
ชัดเจอน ครบถ้วน (หน้า 5 , 6)   

5. สรุปผลการวิจัยไม่นำเสนอตามวัตถุประสงค์ ปรับการนำเสนอสรุปผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ (หน้า 9) 

6. มีพิมพ์ผิดความหมาย นักเรียนเกิดความ (มั่นในใจ) 
ตนเอง หน้าสุดท้าย การอ้างอิงผู้วิจัยควรไปหาจากวารสาร
ในฐาน TCI.1,2 และอื่นๆ มาสนับสนุนผลการวิจัยให้
มากกว่าน้ี 

1. แก้ไขการพิมพ์ นักเรียนเกิดความ (มั่นในใจ) ตนเอง เป็น  
นักเรียนเกิดความมั่นใจในตนเอง (หน้า 9) 
2. เพ่ิมเติมการอ้างอิงผู้วิจัย เพ่ิม 2 ท่าน 

2.1 พรทิพย์ ชาลีรัตน์. (2550). การใช้แบบฝึกการ 
      คัดลายมือเพ่ือพัฒนาคุณภาพลายมือของ 
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนอนุบาล 
     หนองแซงศีลวุฒาจารย์ จังหวัดสระบุรี. สาร 
      นิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต, แขนงวิชา 
      หลักสูตรและการสอน มหาวิทยาลัยสุโขทัย 
      ธรรมาธิราช. 

2.2     ยมลภัทร ภัทรคุปต์ (2560) การพัฒนาแบบฝึก 
          เขียนภาษาไทยเพ่ือพัฒนาทักษะการเขียน 
          ภาษาไทยของนักศึกษาจีน มหาวิทยาลัยราชภัฏ  
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          อุตรดิตถ์.เอกสารรายงานสืบเน่ือง การประชุม 
          วิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
           เพชรบูรณ์ ครั้งที่ 4 วันที่ 10 มีนาคม 2560 ณ  
           มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ สถาบันวิจัย 
           และพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์. 
(หน้า 4 , 5 , 8 , 9 , 10) 

7.ให้เพ่ิมชื่อผู้แต่ง ผู้ร่วม และสังกัดหน่วยงาน ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนสมบูรณ์ตามแบบฟอร์มต้นฉบับตีพิมพ์ 

เพ่ิมชื่อผู้แต่ง ผู้ร่วม และสังกัดหน่วยงาน จำนวน 3 คน  
(หน้า 1)  
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ผลการประกันคุณภาพการศึกษาภายในต่อการดำเนินงานของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  

A Study of Implementing the Internal Quality Assurance under the Faculty of Engineering 
Rajamangala University of Technology Lanna   
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บทคัดย่อ  
บทความนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลการประเมิน และศึกษาพัฒนาการของผลการประเมินคุณภาพการศึกษา

ภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 – 2561 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.
ล้านนา) โดยทำการศึกษาแนวทางการปฏิบัติในการดำเนินงานคุณภาพภายในด้วยการใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ได้แก่ ค ่าเฉลี ่ย และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน จากผลการศึกษาพบว่า ในการดำเนินการคุณภาพภายในของ คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา ในระหว่างปี 2559-2561 อยู่ในระดับปานกลาง แนวทางในการปฏิบัติที่ดีในการดำเนินงาน 
ต้องมีการกำหนดเป้าหมายให้ชัดเจน และวางแผนการปฏิบัติงานตามเวลาท่ีกำหนด และควรมีการวางแผนตรวจสอบสม่ำเสมอ 
และส่งเสริมให้คณาจารย์ในหลักสูตรมีความเข้าใจและตระหนักในด้านการประกันคุณภาพการศึกษาท่ีเป็นสิ่งสำคัญ 

 
คำสำคัญ: การดำเนินการประกันคุณภาพภายในมหาวิทยาลัย, การประกันคุณภาพ 
 

Abstract  
The purposes of this paper were to study the internal quality assurance programs of the faculty of 

Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna and to study guidelines for the best practices in 
the internal quality assurance programs of the university. Statistics were employed for data analysis such 
as mean and standard deviation. The results showed that the quality assurance programs of the faculty of 
Engineering in 2016 – 2018 were at a moderate level. Regarding the guidelines for best practices in internal 
assurance. A recommendation of clear missions and goals were made, caring out guidelines in accordance 
with an annual action plan based on a time frame, formulating a plan to audit on a periodical and continual 
basis, and raising the teacher awareness and personnel as the significance of education quality assurance is 
important. 
  
Keywords: Implementation of University Internal Quality Assurance, Quality Assurance  
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1. บทนำ  
การพัฒนาด้านการศึกษาและการเรียนการสอน

ในยุคปัจจุบันโดยเฉพาะการเปลี ่ยนแปลงวิถีชีวิตของ
พลเมือง นักเรียนนักศึกษาที่ต้องปรับเปลี่ยนไปตามวิถีที่
เรียกว่า ความปกติใหม่ (new normal) ทำให้การเรียน
การสอนในยุคปัจจุบันสถาบันการศึกษาต้องปรับเปลี่ยน
วิธีการเรียนการสอนเพ่ือให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่
เปลี่ยนไป การจัดการการเรียนการสอนเป็นสิ่งสำคัญอย่าง
ยิ่งที่ผลักดันในการผลิตทรัพยากรมนุษย์เพื่อให้มีความรู้
ความชำนาญในการผลิตบุคลากรมารองรับการพัฒนา 
ภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมในอนาคต ดังน้ันมหาวิทยาลัย
ซึ่งเป็นสถาบันที่รับผิดชอบในการผลิตบัณฑิต ต้องมีการ
จัดการที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพ สำหรับประเทศ
ไทยสำนักงานมาตรฐานและประเมินผลอุดมศึกษา (สมอ.) 
ที่เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมการประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษาแก่สถานศึกษาโดยตรง มหาวิทยาลัยจึงมี
ภารกิจหลักในการปรับปรุงพัฒนาด้านการศึกษา ปรับปรุง
และพัฒนา เพื ่อสร ้างหลักประกันคุณภาพแก่ผู ้ท ี ่เข้า
ทำการศึกษาในมหาวิทยาลัยน้ัน ๆ ให้ได้รับการบริการที่ดี
และมีคุณภาพ 

การประกันคุณภาพการศึกษา จึงมีบทบาทด้าน
การประเมินเกณฑ์มาตรฐานต่อสถาบัน โดยได้มีการ
กำหนดให้สถาบันทำการประเมินคุณภาพระดับหลักสูตร
จากพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไข
เพิ ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ล้านนา (มทร.ล้านนา) 
ในฐานะสถาบันการศึกษาสำหรับสายวิชาชีพในภาคเหนือ 
ที่มีภารกิจสำคัญในการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ ได้มีการนำ
ขบวนการตรวจประกันคุณภาพมาใช้ในการประเมิน
ค ุณภาพทางการศ ึกษาตั ้งแต ่ป ี  พ.ศ. 2558 โดยใช้
หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการประกันคุณภาพ
ภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 สำหรับหลักสูตรทั้ง 
16 หลักสูตร จนถึงปัจจุบัน โดยจากผลการประเมินยัง
ไม่ได้มีรวบรวมข้อมูล รวมถึงศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ประเมินที่เปลี่ยนไป ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะวิเคราะห์
ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2559 – 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา เพ ื ่อให้
หน่วยงานได้ทราบผลการวิ เคราะห์ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน และพัฒนาการของผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน เพื่อศึกษาแนวโน้มที่มี
การพัฒนาที่เปลี ่ยนแปลงไปตามการประเมินในรายปี  
ผลการวิเคราะห์ที ่ได้จะเป ็นประโยชน์ต ่อ ผ ู ้บร ิหาร 
คณาจารย์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ที่สามารถศึกษา
ถึงความเปลี ่ยนแปลงไป ปัจจัยที ่เก ี ่ยวข้อง และยังมี
ประโยชน์เพื่อการวางแผนจัดการปรับปรุงหลักสูตร และ
วางแผนการพัฒนาในการแข่งขันต่อไปในอนาคต เช่น 
การศึกษาในอดีตของ วรรษวรรณ (2553) และ กัมปนาท 
(2562)  
 
2. หลักการและแนวคิด 

จุดมุ่งหมาย และหลักการของการจัดการศกึษา
ที่มุ่งเน้นคุณภาพและมาตรฐาน โดยกำหนดรายละเอียดไว้
ในหมวด 6 มาตรฐานและการประกันคุณภาพการศึกษา
ซึ่งประกอบด้วย “ระบบการประกันคุณภาพภายใน” และ 
“ระบบการประก ันค ุณภาพภายนอก” (สำน ักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา , 2560) โดยหน่วยงานต้น
สังกัดและสถานศึกษากำหนดให้มีระบบการประกัน
คุณภาพ ภายในสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกัน
คุณภาพภายในต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่องมีการจัดทำ
รายงานประจำปีเป็นรายงานประเมินคุณภาพภายในเสนอ
ต่อสภาสถาบัน หน่วยงานต้นสังกัด และเปิดเผยต่อ
สาธารณชน  

โดยในการวิเคราะห์ผลสรุปการประเมินคุณภาพ 
ได้ใช้วิธีการทางสถิติมาใช้ในการวิเคราะห์ผล และสรุป
ข้อมูลโดยมีทฤษฏีที่ใช้ในงานวิจัยดังน้ี 

2.1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทฤษฎีเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหา
ค่าความถี่ (Frequency) ร้อยละ (percentage) โดยทำ

การหาค่าเฉลี่ย (mean, x̅ ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(standard deviation, S.D.) เพื ่อใช้ในการอธิบายผล
การวิเคราะห์ในเชิงสถิติ 
 
 



689 
 

1) ร้อยละ (percentage) 
 

           P  =  
f

N
 x 100%    (1) 

 

เมื่อ  P  = ร้อยละ 

 F  = ความถ่ีที่ต้องการเปลี่ยนร้อยละ 

 N  = จำนวนความถ่ี 
 

2) ค่าเฉลี่ย (mean, x̅)  
 

 X̅  =  
∑ x

N
 x 100%   (2) 

 

เมื่อ  X̅  = ตัวกลางหรือค่าเฉลี่ย 

 ∑ x  = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

 N  = จำนวนความถ่ี 
 
3) ค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  
 

 S.D.  =  
√  N ∑ x2 -( ∑ x2)

N (N-1)
   (3) 

 

เมื่อ  S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X  = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

 N  = จำนวนความถ่ี 

 ∑ x  =    ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
 
3. วัตถุประสงค์  

3.1 เพื ่อศึกษาการดำเนินงานประกันคุณภาพ
การศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

3.2 เพ่ือวางแผนในการจัดการปรับปรุงหลักสูตร
ให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานเพ่ิมมากข้ึน 

3.3 เพ ื ่อรวบรวมผลการประเม ินค ุณภาพ
ย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2559 – 2562) มาวิเคราะห์
และวางแผนการพัฒนาคุณภาพของแต่ละหลักสูตรอย่าง
ต่อเน่ือง 

3.4 เพ ื ่อให ้ทราบผลการประเม ิน ผลการ
วิเคราะห์เชิงสถิติ ให้เป็นข้อมูลอ้างอิงสำหรับหลักสูตร 
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
 
4. วิธีดำเนินการวิจัย 
4.1 รวบรวมเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง 

เอกสารรายงานผลการประเม ินค ุณภาพ
การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 – 
2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา จำนวน 20 
เล่ม ในปีการศึกษา 2559 – 2560 และ จำนวน 14 เล่ม ใน
ปีการศึกษา 2561 (คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา, 
2561) สำหรับหลักสูตรที่มีการเรียนการสอนในหลายพ้ืนที่ 
คิดคะแนนรวมเป็นหนึ่งหลักสูตร โดยสรุปเป็นตารางผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2559 – 2561  
4.2 วิเคราะห์ผล 

วิเคราะห์ข้อมูลโดยการเปรียบเทียบระดับผล
คะแนนการประเมินย้อนหลัง 3 ปี (ปีการศึกษา 2559 – 
2561) จำนวน 6 องค์ประกอบ 13 ตัวบ่งชี ้ ตามเกณฑ์
มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษาโดยเชื่อมโยงกับตัว
บ ่ งช ี ้ ก ารดำ เน ินการตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุ ฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552 ตามคู่มือการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2557 
จำนวน 6 องค์ประกอบคือ 1) การกำกับมาตรฐาน 2) 
บัณฑิต องค์ประกอบที่ 3) นักศึกษา 4) อาจารย์ 5) 
หลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน และ 6) 
สิ ่งสนับสนุนการเรียนรู ้ แสดงในตารางที ่ 1 สรุปเกณฑ์
คะแนนและระดับผลการประเมิน และสำหรับตารางที่ 2  
สรุปเกณฑ์วัด 6 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้   

ในองค ์ประกอบที ่  1 การกำก ับมาตรฐานเป็น
องค์ประกอบที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน
หลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
และเกณฑ์กระทรวงศึกษาธิการ (2558) และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 
หากผลการดำเนินการไม่เป็นไปตามเกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงถือว่า
หลักสูตรนั้นไม่ได้มาตรฐาน จะมีคะแนนประเมินเป็นศูนย์ 
และหากมีการดำเนินการผ่านทุกเกณฑ์ถือว่าเป็นไปตาม
มาตรฐาน ดังรูปที่ 1  
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ตารางที่ 1 เกณฑ์คะแนนและระดับผลการประเมิน 

คะแนน ระดับคุณภาพ 
4.01-5.00 ระดับดีมาก 

3.01-4.00 ระดับดี 

2.01-3.00 ระดับปานกลาง 
0.01-2.00 ระดับน้อย 

 

 
 

รูปที่ 1 กระบวนการประเมินคุณภาพการศึกษา 
 
5. ผลการวิจัย  

ในการวิเคราะห์ข้อมูลและพัฒนาการของผล
การประเมินเพื ่อหาผลรวมค่าเฉลี ่ยและร้อยละ แล้ว
นำเสนอเป็นตาราง แผนภูมิ และบรรยายสรุป โดยผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปี
การศึกษา 2559 – 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.
ล้านนา โดยแสดงไว้ในตารางที่ 3 พบว่า  

1. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2559 ระดับปริญญาตรี  พบว่า
ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตรเท่ากับ 2.33  ซึ่งอยู่ใน

ระดับปานกลาง (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 2.01-3.00) โดยมี
การดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง จำนวน 14 หลักสูตร 
(คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 2.01-3.00)  และระดับน้อย 4 
หลักสูตร (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 0.01-2.00 )  

2. ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาตรี พบว่า
ผลรวมของคะแนนเฉลี่ยทุกหลักสูตรเท่ากับ 2.35  ซึ่งอยู่ใน
ระดับปานกลาง (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 2.01-3.00) มีการ
ดำเนินงานอยู่ในระดับดี จำนวน 2 หลักสูตร (คะแนนอยู่
ในช่วงระหว่าง 3.01-4.00) มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลาง จำนวน 11 หลักสูตร (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 2.01-
3.00)  และมีการดำเนินงานอยู ่ในระดับระดับน้อย 5 
หลักสูตร (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 0.01-2.00 ) จะเห็นได้
ว่าหลักสูตรมีผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในเพิ ่มข้ึน
จากปีการศึกษา 2559 จำนวน คิดเป็นร้อยละ 55 โดยมี
หลักสูตรที ่อยู ่ในระดับดี ได้แก่ วศ.บ.วิศวกรรมแม่พิมพ์  
วศ.บ.วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม  

ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับ
หลักสูตร ในปีการศึกษา 2561 ผลรวมของคะแนนเฉลี่ย
ทุกหลักสูตรเท่ากับ 2.88  ซึ ่งอยู ่ในระดับปานกลาง 
(คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 2.01-3.00) มีการดำเนินงาน
อยู่ในระดับดี จำนวน 5 หลักสูตร (คะแนนอยู่ในช ่วง
ระหว่าง 3.01-4.00) มีการดำเนินงานอยู่ในระดับปาน
กลาง จำนวน 9 หลักสูตร (คะแนนอยู่ในช่วงระหว่าง 
2.01-3.00) จะเห็นได้ว่าหลักสูตรมีผลประเมินคุณภาพ
การศึกษาภายในเพิ ่มขึ ้นจากปีการศึกษา 2560 คิดเป็น
ร้อยละ 69 โดยมีหลักสูตรที่อยู่ในระดับดี จำนวน 5 หลักสูตร 
ได้แก่ วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร่      วศ.บ.วิศวกรรมโยธา วศ.บ.
วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วศ.บ.วิศวกรรมอุตสาหการ และวศ.บ.
วิศวกรรมแม่พิมพ์   

  



691 
 

ตารางที่ 2  สรุปเกณฑ์วัด 6 องค์ประกอบ และ 13 ตัวบ่งชี้  
องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

1 .  ก า ร ก ำ กั บ
มาตรฐาน 

1.1 การบริหารจัดการหลักสูตร
ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่
กำหนดโดย สกอ. 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2548 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 3 ข้อ   บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 11 ข้อ 

- ผลการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ฉบับ พ.ศ. 2558 
ปริญญาตรี เกณฑ์ 5 ข้อ บัณฑิตศึกษา เกณฑ์ 10 ข้อ 

2. บัณฑิต 2.1 คุณภาพบัณฑิตตามกรอ
มาตรฐานคุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลประเมินคุณภาพบัณฑิตตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ  
(โดยผู้ใช้บัณฑิต/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 

2.2 การได้งานทำหรือผลงานวิจัย
ของผู้สำเร็จการศึกษา 

- ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระ 
- ผลงานของนักศึกษาปริญญาโท/เอกที่ตีพิมพ์หรือเผยแพร่ 

3. นักศึกษา 3.1 การรับนักศึกษา - การรับนักศึกษา        
- การเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษา 

3.2 การส ่ งเสร ิมและพ ัฒนา
นักศึกษา 

- การควบคุมการดูแลการให้คำปรึกษาวิชาการ และแนะแนวแก่นักศึกษาในระดับ
ปริญญาตรี 
- การควบคุมดูแลการให้คำปรึกษาวิทยานิพนธ์ และการค้นคว้าอิสระในระดับ
บัณฑิตศึกษา 
- การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

3.3 ผลที่เกิดกับนักศึกษา - อัตราการคงอยู่ของนักศึกษา  
- อัตราการสำเร็จการศึกษา 
- ความพึงพอใจและผลการจัดการข้อร้องเรียนของนักศึกษา 

4. อาจารย์ 4.1 การบร ิ หารและพ ัฒนา
อาจารย์ 

- การรับและแต่งต้ังอาจารย์ประจำหลักสูตร       
- การบริหารอาจารย์ 
- การส่งเสริมและพัฒนาอาจารย์ 

4.2 คุณภาพอาจารย์ - ร้อยละอาจารย์ที่มีคุณวุฒิปรญิญาเอก  
 - ร้อยละอาจารย์ที่มีตำแหน่งทางวชิาการ 
 - ผลงานทางวิชาการของอาจารย์ 
- จำนวนบทความของอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาเอกที ่ได้รับการอ้างอิงใน
ฐานข้อมูล TCI และ Scopus ต่อจำนวนอาจารย์ประจำหลักสูตร 

4.3 ผลที่เกิดกับอาจารย์ - อัตราการคงอยู่ของอาจารย์ 
- ความพึงพอใจของอาจารย์ 

5. หล ักส ูตร การ
เร ียนการสอน การ
ประเมินผู้เรียน 

5.1 สาระของรายวิชาในหลักสูตร - หลักคิดในการออกแบบหลักสูตร ข้อมูลที่ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและวัตถุประสงค์
ของหลักสูตร 
- การปรับปรุงหลักสูตรให้ทันสมัยตามความก้าวหน้าในศาสตร์สาขาน้ันๆ 
- การพิจารณาอนุมัติหัวข้อวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.2 การวางระบบผ ู ้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

- การพิจารณากำหนดผู้สอน 
- การกำกับ ติดตาม และตรวจสอบการจัดทำ มคอ.3 และมคอ.4 
- การแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 
- การกำกับกระบวนการเรียนการสอน 
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องค์ประกอบ ตัวบ่งชี้ อธิบายกระบวนการหรือแสดงผลการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้อง 

- การจัดการเรียนการสอนที่มีการฝึกปฏิบัติในระดับปริญญาตรี 
- การบูรณาการพันธกิจต่างๆ กับการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี 
- การช่วยเหลือ กำกับ ติดตาม ในการทำวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระและการ
ตีพิมพ์ผลงานในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.3 การประเมินผู้เรียน - การประเมินผลการเรียนรู้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ 
- การตรวจสอบการประเมินผลการเรียนรู้ของนักศึกษา  
- การกำกับ การประเมิน การจัดการเรียนการสอนและ ประเมินหลักสูตร (มคอ.5 
มคอ.6 และมคอ.7)  
- การประเมินวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระในระดับบัณฑิตศึกษา 

5.4 ผลการดำเนินงานหลักสูตร
ตามกรอบมาตรฐานค ุณว ุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

- ผลการดำเนินงานตามตัวบ่งชี้ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

6. สิ ่งสนับสนุนการ
เรียนรู้ 

6.1 สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ - ระบบการดำเนินงานของภาควิชา/คณะ/สถาบันโดยมีส่วนร่วมของอาจารย์ประจำ
หลักสูตรเพื่อให้มีสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้  
- จำนวนสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่เพียงพอและเหมาะสมต่อการจัดการเรียนการสอน  
- กระบวนการปรับปรุงตามผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาและอาจารย์
ต่อสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

 
รูปที่ 2 ระดับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สาขาวิศวกรรมเครื่องกล) 

 

 
รูปที่ 3 ระดับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า) 
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รูปที่ 4 ระดับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน  

(สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ่งแวดล้อม และสาขาวิศวกรรมอุตสาหการ) 
 

 
รูปที่ 5 ระดับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน (สาขาครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี) 

 
ตารางที่ 3 ระดับผลการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 – 2561 
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2559 2560 2561

คะแนน 2.33 2.35 2.88

0.00

2.00

4.00

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 6  ระดับผลตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ปีการศึกษา 2559 – 2561 

3. ผลการศึกษาพัฒนาการของผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ในปีการศึกษา 
2559 – 2561 พบว่า จำนวน  11 หลักสูตร ผลการประเมิน
คุณภาพการศึกษาภายในมีแนวโน้มที่ดีข้ึนทุกปี คิดเป็นร้อย
ละ 69 

4. ตัวบ่งชี้ที่หลักสูตรส่วนใหญ่มีแนวโน้มของผล
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในที่ดีข้ึนทุกปีมีจำนวน 
4 ตัวบ่งชี้ ซึ่งได้แก่ ตัวบ่งชี้ 2.2  ร้อยละของบัณฑิตที่ได้
งานทำหรือประกอบอาชีพอิสระภายใน 1 ปี  ตัวบ่งชี้ 4.2 
ค ุณภาพอาจารย์ ตัวบ่งช ี ้ 5.1 สาระของรายวิชาใน
หลักสูตร และ ตัวบ่งช ี ้ 5.2 การวางระบบผู ้สอนและ
กระบวนการจัดการเรียนการสอน 

5. ผลการวิเคราะห์ปัจจัยแนวโน้มจากการ
เปลี่ยนแปลงในปีการศึกษา 2559 – 2561 จะเห็นได้ว่ามี
การเปลี ่ยนแปลงในแต่ละตัวชี ้วัดที ่แตกต่างกัน ซึ ่งบาง
ตัวชี้วัดคณะสามารถควบคุมและเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ดำเนินงาน เช่น ตัวชี้วัด 4.2 คุณภาพของอาจารย์ จะเห็น
ได้ว่าร้อยละของอาจารย์วุฒิปริญญาเอก และตำแหน่งทาง
วิชาการมีเพ่ิมข้ึนในแต่ละปีการศึกษา ดังรูปที่ 7 และรูปที่ 
8 และใบบางต ัวช ี ้ว ัดคณะไม ่สามารถควบค ุมการ
ดำเนินงาน เช่น ตัวชี้วัด 2.1 ผลประเมินคุณภาพบัณฑิต
ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
ตัวชี้วัด 2.2 ผลบัณฑิตปริญญาตรีที่ได้งานทำหรือประกอบ
อาชีพอิสระ  

6. ผ ล ก า ร ว ิ จ ั ย โ ด ย ภ า พ ร วม ขอ ง ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์จะนำไปวิเคราะห์ถึงผลการเปลี่ยนแปลง
การดำเนินงานของหลักสูตรในแต่ละปีการศึกษา เพื่อให้
เห็นถึงการพัฒนาและการปรับปรุงหลักสูตรให้มีคุณภาพที่
ดีข้ึน ตามผลการวิเคราะห์แต่ละตัวบ่งชี้ 

 
6. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ระดับผลการตรวจ
ประเม ินค ุณภาพการศ ึกษาภายใน ระดับหล ักส ูตร  
ปีการศึกษา 2559 – 2561 ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ผู ้ว ิจ ัยนำ
ประเด็นที ่สำคัญ ๆ ตามตัวบ่งช ี ้การประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในมาอภิปรายดังน้ี 

1. การบร ิ ห า รหล ั กส ู ต ร โ ด ยร วม  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน
ภาพรวมมีแนวโน้มดีขึ้นทุกปี ในปีการศึกษา 2559 มีคะแนน
เฉลี่ย 2.20 ปีการศึกษา 2560 คะแนนเฉลี่ย 2.35 ปีการศึกษา 
2561 คะแนนเฉลี ่ย 2.92 ซึ ่งในปีการศึกษา 2559 จะมี
หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐานในองค์ประกอบที่ 
1 ตามเกณฑ์ข้อ 11 การปรับปรุงหลักสูตรตามรอบระยะเวลา
ที่กำหนด (5 ปี) คือ หลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์ ส่วน
ในปีการศึกษา 2560 – 2561 มีแนวโน้มคะแนนที่ดีข้ึน และ
ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐานในองค์ประกอบที่ 1 ครบทุก
หล ักส ูตร คณะวิศวกรรมศาสตร์ จ ึงตระหน ักและให้

องค์ท่ี 1 องค์ท่ี 6 ผลการประเมิน
ข้อ 1.1 ข้อ 2.1 ข้อ 2.2 ข้อ 3.1 ข้อ 3.2 ข้อ 3.3 ข้อ 4.1 ข้อ 4.2 ข้อ 4.3 ข้อ 5.1 ข้อ 5.2 ข้อ 5.3 ข้อ 5.4 ข้อ 6.1

ค่าเฉล่ีย ผ่าน 4.11 3.99 2.31 2.07 2.07 1.95 3.55 2.52 2.31 2.05 1.67 3.82 1.98 2.60
ค่าการเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.28 0.55 0.64 0.60 0.75 0.79 1.08 0.67 0.84 0.62 0.65 1.26 0.72 0.46

องค์ท่ี 4 องค์ท่ี 5
หลักสูตร

องค์ท่ี 2 องค์ท่ี 3



695 
 

ความสำคัญต่อคุณภาพการจัดการเรียนการสอนโดยได้
พิจารณาจากผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 
ระดับหลักสูตร มาจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ภายในตามข้อสังเกตและข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
ตรวจประเมิน และนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ 
และคณะกรรมการประจำคณะเพื่อพิจารณาดำเนินการ
แก้ไขและปรับแผนการพัฒนาต่อไป โดยมีการแต่งต้ัง
คณะกรรมการกำกับติดตาม ควบคุม และตรวจสอบให้
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐาน ดังต่อไปน้ี 

1.1 ดำเนินการหลักสูตรให้เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิอุดมศึกษาแห่งชาติ โดยการ
ตรวจสอบค ุณวุฒิและจำนวนอาจารย ์ผ ู ้ร ับผ ิดชอบ
หลักสูตร 

1.2  การรับนักศึกษาเข้าศึกษาต่อในคณะ
วิศวกรรมศาสตร์จะดำเนินการกลั ่นกรองให้ถูกต้องและ
เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานและแผนตาม มคอ.2 ก่อนเสนอ
ให้แก่คณะกรรรมการบริหารคณะ และคณะกรรมการประจำ
คณะ และสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาอนุมัติเป็นลำดับ 

1.3  คณะวิศวกรรมศาสตร์ได้ตระหนักถึง
การจัดการเร ียนการสอนให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิ และให้ความสำคัญในการพัฒนาหลักสูตรตาม
ระยะเวลา (รอบระยะเวลา 5 ปี) 

อ า จ า ร ย ์ ผ ู ้ ร ั บ ผ ิ ด ช อ บ ห ล ั ก ส ู ต ร ข อ ง 
คณะวิศวกรรมศาสตร์มีคุณวุฒิปริญญาเอกในภาพรวมมี
แนวโน้มที่ดีขึ้นทุกปี โดยคิดเป็นปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 
20  ปีการศึกษา 60 ร้อยละ 23 และปีการศึกษา 2561 ร้อย
ละ 25 

 
รูปที่ 7  ร้อยละคุณวุฒิอาจารย์ปริญญาเอก 

1. สำหรับในด้านการพัฒนาอาจารย์ผู้รับผิดชอบ
หล ั กส ู ตรที่ พ ัฒนาตำแหน ่ งทางว ิ ช าการของคณะ
วิศวกรรมศาสตร์มีจำนวนอาจารย์ที่ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ในภาพรวมมีแนวโน้มที่
ดีขึ้นตามลำดับ โดยคิดเป็นปีการศึกษา 2559 ร้อยละ 23  ปี
การศึกษา 60 ร้อยละ 26 และปีการศึกษา 2561 ร้อยละ 28   

 
 

 
 
 

 
รูปที่ 7  ร้อยละอาจารย์ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ 

 
2. ระบบและกลไกการบร ิหารและพัฒนา

งานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ ซึ ่งทางหลักสูตรสามารถ
ดำเนินการได้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานได้ทุกหลักสูตร 
แต่ยังขาดประเด็นในการสร้างขวัญและกำลังใจตลอดจน
การยกย่องอาจารย์และนักวิจัยที ่มีผลงานวิจัยหรืองาน
สร้างสรรค์ดีเด่น ซึ่งประเด็นนี้ได้นำมาพัฒนาการบริหาร
งานวิจัยในปีการศึกษา 2562 ต่อไป 

 
ข้อเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช้ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ พบว่า เป็นไป
ตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา คือ หลักสูตรได้ผ่านเกณฑ์การกำกับมาตรฐาน 
จำนวนอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรที่ดำรงตำแหน่งทาง
ว ิชาการ จำนวนร ับน ักศ ึกษา  สามารถนำข ้อม ูลไป
ประกอบการจัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการ
ประจำปีทั้งของระดับหลักสูตร และระดับคณะ 

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ คือ การ
บริการนักศึกษา กิจกรรมการของนักศึกษา และระบบ
กลไกการบริหารและพัฒนางานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
จะเห็นได้ว่าผลการดำเนินงานของแต่ละหลักสูตรมีความ
แตกต่างกัน การสร้างเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับแต่ละ
หลักสูตรเพื่อแลกประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่ดีและไม่
ดีซึ่งกันและกัน เช่น นำหลักสูตรที่มีระดับผลการประเมิน
ที่อยู่ในระดับดีถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือแลกเปลี่ยนในการ
บริหาร ระบบและกลไก ซึ ่งนำไปสู ้การจัดทำรายงาน
ประเมินตนเอง ระดับหลักสูตร (SAR)   
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ดังนั ้นการกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย 
เพื ่อให้บรรลุการดำเนินการเป็นสิ่งที ่จำเป็นทั ้งในระดับ
ผู ้บร ิหาร สาขาและหลักสูตร เป็นสิ ่งสำคัญ กำหนด
แผนการดำเนินงาน แนวทางการปฏิบัติงานตามระยะเวลา
ที่กำหนด และตอบโจทย์ในด้านการพัฒนาการศึกษา อีก
ทั ้งการสร้างความตระหนักรู ้และความเข้าใจเป็นสิ ่งที่
สำคัญต่อหลักสูตร และคณาจารย์ เพ่ือการพัฒนาด้านการ
ประกันคุณภาพที่ย่ังยืนในอนาคต 

ข้อเสนอแนะเพื่อการวิจัยครั้งต่อไป 
1) วิเคราะห์หาสาเหตุเชิงลึกเป็นรายหลักสูตรที่มี

ผลการประเมินต่ำที่สุดและเก็บข้อมูลเพิ่มเติมในส่วนของ
การบริหารหลักสูตรจากผู้รับผิดชอบหลักสูตรน้ัน  

2) วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ิมเติมโดยการศึกษาข้อมูลเชิง
ค ุณภาพเกี ่ยวกับกระบวนการบริหารจัดการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในของแต่ละหลักสูตรที่มีผลการ
ประเมินสูงสุดเพ่ือเป็นแบบอย่างในการดำเนินการในส่วน
ที่เกี่ยวข้องต่อไป  

3) จากวิเคราะห์ข ้อมูลระดับคะแนนประกัน
คุณภาพเป็นภาพรวมในลักษณะเล่มหลักสูตรที่รวมขอ้มูล
ทุกพื ้นที ่ที่เปิดในเล่มหลักสูตรเดียวกัน เพื ่อให้เห็นการ
พัฒนาด้านการเรียนการสอน ควรมีการเพิ่มเติมโดยแยก
หลักสูตรออกเป็นแต่ละพื้นที ่ (6 พื้นที่ ได้แก่ เชียงใหม่ 
เช ียงราย ตาก น่าน พิษณุโลก ลำปาง) เพ ื ่อนำมา
เปรียบเทียบผลการดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษา 

4) ข้อเสนอแนะเพื ่อการพัฒนา เนื ่องจากผลการ
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร ของ 
คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยส่วนใหญ่ในปีการศึกษา 2561 มี
ผลการดำเนินงานในระดับดีจำนวน 11 หลักสูตร จากจำนวน
หลักสูตรทั้งหมด 14 หลักสูตร ดังน้ัน คณะวิศวกรรมศาสตร์  
จึงควรหาแนวทางร่วมกันในการวางแผนการในการขับเคลื่อน
ระบบการประกันคุณภาพการศึกษา เพื ่อให้หลักสูตรที ่มี
ความพร้อมสามารถไปใช้ระบบคุณภาพการศึกษาอื ่นที ่มี
ความท้ายทายเพ่ือพัฒนา 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผ ู ้ ว ิจ ัยขอขอบค ุณคณาจารย ์ประจำ
หลักสูตร หัวหน้าหลักสูตร หัวหน้าสาขาวิชา ทุกหลักสูตร 

รวมถึงเจ ้าหน้าที ่ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ และสำนักงานประกันคุณภาพ มทร.
ล้านนา  สำหรับข้อมูลประกอบเพ่ือการวิเคราะห์ผล และ
ขอขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา สำหรับ
ข้อมูลในการดำเนินการงานประกันคุณภาพภายในของ
หลักสูตร 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามความคิดเห็นของ
นักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) การสำรวจ
โดยแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ 
จำนวน 262 คน แล้วนำข้อมูลไปวิเคราะห์ทางสถิติด้วยค่าเฉลี่ย และค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาแสดงถึง ปัจจัยที่
สนับสนุนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา สาขาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ ทั้งห้า
ด้าน ที่มีระดับผลการประเมินความสำคัญอยู่ในระดับที่สำคัญ  (1) อาจารย์ผู้สอน เท่ากับ 4.29 (2) ความพึงพอใจต่อหลักสูตร
เท่ากับ 4.21 (3) การจัดการเรียนการสอนที ่4.17 (4) การวัดและประเมินผลการเรียนการสอนที ่4.17 และ (5) ด้านรายวิชา
ในหลักสูตรเท่ากับ 4.14 ผลการศึกษาท่ีได้จากผู้เรียนที่คณาจารย์ และคณะวิศวกรรมศาสตร์ สามารถนำไปใช้เป็นปัจจัยในการ
พิจารณาการพัฒนาหลักสูตร 

 
คำสำคัญ: หลักสูตร, การพัฒนาหลักสูตร, การจัดการ คณะวิศวกรรมศาสตร์, มหาวิทยาลัย 
 

Abstract  
This research aims to study the factors supporting the curriculum development guidelines based 

on student feedback in the department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Rajamangala 
University of Technology (RMUTL) and to examine the factors affecting the curriculum development. 
Correspondents consisted of 265 students of the Mechanical Engineering Department, RMUTL Chiang Mai. 
Questionnaires were used to collect the data. The statistics were employed for data analysis including 
mean and standard deviation. The results revealed the factors that support the curriculum development 
guidelines based on student feedback in the department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, 
Rajamangala University of Technology. There were five important factors as follows; (1) the academic 
lectures at 4.29, (2) the curriculum satisfaction at 4.21, (3) the curriculum management at 4.17, (4) the 
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measurement and evaluation at 4.17, and (5) the subjects in the course program at 4.14. The study results 
from the corresponding of the learners, lectures, and the faculties could be applied for the curriculum 
development. 
 
Keywords: Curriculum, Curriculum Development, Management, Faculty of Engineering, University  
 
1. บทนำ  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เชียงใหม่ ผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติที่มีความเชี ่ยวชาญเทคโนโลยี มีเป้าหมายในการ
ผลิตบัณฑิตให้เป็นนักปฏิบัติที่มีคุณภาพ ตามเจตนารมณ์
ของประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่องกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ณ ปัจจุบัน 
โดยสาขาวิศวกรรมเครื ่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
เชียงใหม่ เป็นสาขาวิศวกรรมที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏิบัติ ในด้านหลักสูตรวิศวกรรมเครื ่องกล วิศวกรรม
เหมืองแร่ และวิศวกรรมเกษตรชีวภาพ มีการเรียนการ
สอนตั้งแต่ปี พ.ศ 2516 จากสาขาวิชาช่างยนต์ วิชาช่าง 
กลโรงงาน และวิชาช่างโลหะ ในระดับประกาศนียบัตร
ชั ้นสูง และได้พัฒนาปรับปรุงหลักสูตรเป็นการสอนใน
ระดับปริญญา เมื่อ พ.ศ. 2543 จนมาถึงปัจจุบัน ทั้งนี้ใน
การดำเนินการจัดการเรียนการสอนของหลักสูตร จำเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องมุ่งเน้นการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ
สอดคล้องกับความต้องการของเทคโนโลยี และความ
ต้องการของตลาดแรงงาน และการตรวจประเมินคุณภาพ
ภายในประจำปี เพื่อให้นักศึกษาได้รับการรับรองการรับ
บริการทางการศึกษาท่ีมีคุณภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างย่ิง
ที่ทางหลักสูตรต้องมีการพัฒนาด้านการเรียนการสอนทั้ง
ในด้าน หลักสูตร ผู้สอน ตลอดจนสิ่งสนับสนุนการศึกษา 
เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้ที่ครบถ้วนก่อนจบการศึกษา 
สอดคล้องกับงานวิจัยในอดีตโดยนิธิดา (2560), จรูญ
เก ียรติ และคณะ (2560) ,  ทว ีว ัฒน์ (2562) ท ี ่ ไ ด้
ทำการศึกษาการประเมินปัจจัยที่สนับสนุนในการพัฒนา
เพื ่อเป็นประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาหลักสูตรให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน และความต้องการ
ของตลาดแรงงาน 

บทความน้ีได้ทำการสำรวจเพื ่อศึกษาปัจจัยที่
สนับสนุนแนวทางในการพัฒนาหลักสูตรตามความคิดเห็น
ของน ั กศ ึ กษา  ส าขาว ิ ศ ว กรรม เคร ื ่ อ งกล  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ โดยทำการศึกษา
ปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของการจัดการเรียนการสอนใน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกล บทความน้ีมีวัตถุประสงค์ในการ
วิจัยดังน้ี  

1. เพ่ือนำข้อมูลที่ได้เป็นการพัฒนาหรือปรับปรุง
หลักสูตร การจัดการเรียนการสอน  

2. เพื ่อนำข้อมูลที ่ได้ใช้ในการพัฒนาคุณภาพ
การจัดการศึกษา ให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ 

3. เพ่ือเป็นข้อมูลให้ผู้สนใจ สามารถนำผลสรุปที่
ได้มาประกอบกับการปรับปรุงประสิทธิการจัดการเรียน
การสอน ทั ้งในด้านรายวิชาในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน 
การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

4. เพื ่อใช ้เป็นแนวทางในการวางแผนพัฒนา
ปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานต่อไป 
 
2. ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ในการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดย
ป ร ะ ช า ก ร  (population) ค ื อ  น ั ก ศ ึ ก ษ า  ส า ข า
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ และทฤษฎีเพ่ือใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
หาค่าความถ่ี (frequency) ร้อยละ (percentage) โดยทำ

การหาค่าเฉลี ่ย (mean, x ̅) และค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 
(standard deviation, S.D.) เพ่ือใช้ในการอธิบายผลการ
วิเคราะห์ในเชิงสถิติ 
2.1) การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง (sample)  

สำหรับทฤษฎีที่ใช้ในการกำหนดกลุ่มประชากร
ตัวอย่างอ้างอิงจากวิธีการของ ทาโรยามาเน่ (วัลลภ, 
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2562) ดังแสดงในสมการที่ (1) สำหรับการหาผลการ
วิเคราะห์ทางสถิตอ้างอิงตามสมการที่ (2) - (4) 

               n  = 
N

 (1+N e2)
    (1) 

เมื่อ 
n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  
N  =  ขนาดของประชากร 
e   =  ค่าความคลาดเคลื ่อนที ่ยอมร ับได้ 

(คลาดเคลื่อนที่ 5% =0.05)  
 
2.2) ร้อยละ (percentage) 
 

           P  =  
f

N
 x 100%    (2) 

 
เมื่อ  P  = ร้อยละ 
 F  = ความถ่ีที่ต้องการเปลี่ยนร้อยละ 
 N  = จำนวนความถ่ี 
 

2.3) ค่าเฉลี่ย (mean, x)̅  
 

 X̅  =  
∑ x

N
 x 100%   (3) 

เมื่อ  X̅  = ตัวกลางหรือค่าเฉลี่ย 

 ∑ x  = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
 N  = จำนวนความถ่ี 
 
2.4) ค่าการเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)  

 S.D.  =  
√  N ∑ x2 -( ∑ x2)

N (N-1)
                (4) 

 
เมื่อ  S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 X = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
 N  = จำนวนความถ่ี 

 ∑ x  = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
 
 ในการศึกษาปัจจัยในทุกด้านได้ใช้มาตรส่วน
ประมาณค่า (rating scale) กำหนดเป็น 5 ระดับ จาก
งานวิจัยโดย กิ ่งกาญจน์ (2557) ได้อ้างอิงทฤษฎีของลิ

เคิร์ทในการประเมินความพึงพอใจด้วยใช้ Rating scale 
โดยแบ่งเป็น 5 ระดับบ่งบอกถึง เป็นการให้ค่าน้ำหนัก
ตัวเลข เพื ่อประโยชน์ต่อการนำไปใช้ในการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ดังแสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน ความหมาย 

ระดับ 5 ระดับสำคัญมากที่สุด 

ระดับ 4 ระดับสำคัญมาก 

ระดับ 3 ระดับสำคัญปานกลาง 

ระดับ 2 ระดับสำคัญน้อย 

ระดับ 1 ระดับสำคัญน้อยที่สุด 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 กลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือ และแหล่งข้อมูล 

1. กลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัย
ได้แก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล 
มทร .ล ้ านนา เช ี ยง ใหม่  ประกอบด ้ วยหล ักส ู ต ร
วิศวกรรมเครื ่องกล วิศวกรรมเหมืองแร่ และวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพ โดยจากจำนวนกลุ่มผู้ทำแบบสอบถาม
ที่เหมาะสมจากทฤษฎีของทาโร่ยามาเน่ สมการที่ (1) 
จำนวนกลุ่มตัวอย่างที่เหมาะสมจากจำนวนนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้งหมดของสาขาวิศวกรรมเครื่องกล เชียงใหม่ 
จำนวนรวม 614 คน ต้องมีจำนวนตัวอย่างไม่น้อยกว่า 
253 คน  

2. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย โดยเครื่องมือ
สำหรับการวิจัยครั ้งนี ้เป็นแบบสอบถามโดยแบ่งออก 2 
ข้ันตอน คือตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จำนวน 4 ข้อ ประกอบด้วย เพศ อายุ สังกัดหลักสูตร และ
ระดับชั ้นปีของนักศึกษา (checklist) ตอนที ่ 2 ข้อมูล
ระดับความคิดเห็นเกี ่ยวกับการศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อ
ประส ิทธ ิผลของการจ ัดการเร ียนการสอนในสาขา
วิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 5 ด้าน ประกอบด้วย รายวิชา
ในหลักสูตร อาจารย์ผู้สอน การจัดการเรียนการสอน การ
วัดและการประเมินผลการเรียน และความพึงพอใจต่อ
หลักสูตร (rating scale) 
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3. แหล่งข้อมูลและสถิติในการวิเคราะห์
ข้อมูลโดยแหล่งข้อมูลในการวิจัย นำสถิติมาใช้ในการ

วิเคราะห์ข้อมูล คือสถิติพ้ืนฐาน ได้แก่ ค่าเฉลี่ย (x)̅ และค่า
ความเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation, S.D.)  
การรวบรวมข้อมูล แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท คือ 
แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เป็นแหล่งข้อมูล
ที่ได้จากการศึกษาค้นคว้าจาก เอกสาร หนังสือ งานวิจัยที่
เก ี ่ยวข้องรวมถึงแหล่งข้อม ูลทางอ ินเทอร์เน็ต  และ
แหล่งข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป็นข้อมูลที่ได้จาก
การตอบแบบสอบถาม 
 3.2 ข้ันตอนการดำเนินงานวิจัย 

1. กำหนดปัญหางานวิจัย ศึกษางานวิจัยใน
อดีตเพ่ือกำหนดปัญหาในงานวิจัย 

2 .  เล ื อกกล ุ ่ ม เป ้ าหมาย  โดยกำหนด
กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาสาขาวิศวกรรมเครื่องกล มทร.
ล้านนา เชียใหม่ 

3. สร ้างเครื ่องมือในการเก็บข้อมูล  โดย
เลือกใช้การสร้างแบบสอบถาม Online ด้วย Google 
Form  

4. จัดทำแบบสอบถาม ทำการจัดส่งให้แก่
นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม 

5. เก็บรวบรวมข้อมูล และประมวลผลวิจัย
จากแบบสอบถาม ด้วยใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์
และประมวลผล 

6. สรุปผลการวิจัยพร้อมรายงานผลการวิจัย 
    

4. ผลการวิจัย  
4.1 ข้อมูลทั่วไป 

 ดำเนินการแบบสอบถามจากนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล โดยมีจำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถาม 262 คน  (43 % ของนักศ ึกษาระดับ
ปริญญาตรีสาขาวิศวกรรมเครื่องกล) จากแบบประเมิน
พบว่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถามศึกษาในระดับปริญญาตรี
จำนวน 3 หลักสูตร หลักสูตรวศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 
(35.88%)  หลักสูตรวิศวกรรมเหมืองแร่ (33.20%) และ
หล ักส ูตรว ิศวกรรมเกษตรและช ีวภาพ (30.92%) 
ตามลำดับ ดังรูปที่ 1 ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 21 – 25 

ปี กำลังศึกษาชั้นปีที่ 2 ชั้นปีที่ 3 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่1 ชั้นปีที่ 
5 และชั้นปีที่ 6 ตามลำดับ (ดังรูปที่ 2) โดยข้อมูลผลการ
วิเคราะห์ได้ทำการสรุปไว้ในตารางที่ 2 
4.2 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ 
 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดยแยกตาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ด้วยค่าทางสถิติประกอบด้วย

ค่าเฉลี่ย (x)̅ ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ดังแสดง
ในตารางที่ 3 โดยผลการวิเคราะห์สามารถสรุปจากปัจจัย
ต่าง ๆ ได้ดังน้ี 
 

 
 

รูปที่ 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามหลักสูตรต่าง ๆ 
 

 
 

รูปที่ 2 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามแบ่งตามชั้นปี 
 

4.2.1 ด้านอาจารย์ผู้สอนมีค่าเฉลี่ย (x)̅ = 4.30 
และ S.D. = 0.67 โดยปัจจัยที ่สนับสนุนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตร นักศึกษาเห็นว่าอาจารย์ผู้สอนมีความรู้ใน

เนื้อหาวิชาที่สอนเป็นอย่างดี ค่าเฉลี่ย (x)̅ = 4.39 และ 
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S.D. = 0.65 และ ผู้สอนมีความรู้ที่ทันต่อยุคสมัย ค่าเฉลี่ย 

(x)̅ = 4.32 และ S.D. = 0.63     
4.2.2.ด้านความพึงพอใจของหลกัสูตรมีค่าเฉลี่ย 

(x)̅  = 4.15 และ S.D. = 0.64 โดยปัจจ ัยท ี ่สน ับสนุน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาเห็นว่ารายวิชา

ของหลักสูตรมีความเฉพาะเจาะจงค่าเฉลี ่ย (x)̅ = 4.25 
และ S.D. = 0.63 และ หลักสูตรตรงต่อความต้องการของ

ตลาดแรงงานค่าเฉลี่ย (x)̅ = 4.22 และ S.D. = 0.65 
 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไป 
 
ข้อมูล ผลการสำรวจ 

จำนวนผู้ตอบแบบสอบถาม 262 คน (42.67%) 

เพศ  

• ชาย 129 คน (70.23%) 

• หญิง 133 คน (29.77%) 

ช่วงอายุ  

• 15 -20 ป ี 129 คน (49.24%) 

• 21 -25 ป ี 133 คน (50.76%) 

ระดับชั้นปี  

• นักศึกษาชั้นปีที่ 1 40 คน (15.27%) 

• นักศึกษาชั้นปีที่ 2 101 คน (38.55%) 

• นักศึกษาชั้นปีที่ 3 52 คน (19.85%) 

• นักศึกษาชั้นปีที่ 4 46 คน (17.56%) 

• นักศึกษาชั้นปีที่ 5 12 คน (4.58%) 

• นักศึกษาชั้นปีที่ 6 11 คน (4.20%) 

หลักสูตรที่กำลังศึกษา  

• วศ.บ.วิศวกรรมเกษตร
และชีวภาพ 

81 คน (30.92%) 

• วศ.บ.วิศวกรรมเครื่องกล 94 คน (35.88%) 

• วศ.บ.วิศวกรรมเหมืองแร ่ 87 คน (33.20%) 

 
4.2.3.ด้านการจัดการเรียนการสอนมีค่าเฉลี่ย 

(x)̅  = 4.17 และ  S.D. = 0.67 โดยปัจจัยที ่สนับสนุน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาเห็นว่า มีการให้

ความรู้เกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของรายวิชา ค่าเฉลี่ย (x)̅ = 

4.21 และ S.D. = 0.65 และอาจารย์ผู้สอนมีวิธีการสอนที่

หลากหลายเหมาะกับเนื้อหาที่เรียน ค่าเฉลี่ย (x)̅ = 4.21 
และ S.D. = 0.70  

4.2.4.ด้านรายวิชาในหลักสูตรมีค่าเฉลี่ย (x)̅ = 
4.14 และ S.D. = 0.64 โดยปัจจัยที่สนับสนุนแนวทางใน
การพัฒนาหลักสูตร นักศึกษาเห็นว่ารายวิชามีความ

เหมาะสมตรงต่อความต้องการของผู้เรียน ค่าเฉลี่ย (x)̅ = 
4.18 และ  S.D. = 0.68 และเนื ้อหารายวิชาม ีความ

ทันสมัย ค่าเฉลี่ย (x)̅ = 4.16 และ S.D. = 0.65 

4.2.5.ด้านการวัดและประเมินผลมีค่าเฉลี่ย (x)̅ 
= 4.14 และ S.D. = 0.64 นักศึกษาเห็นว่าการวัดและ

ประเมินผลมีความยุติธรรมชัดเจน ค่าเฉลี่ย (x)̅ = 4.18 
และ 
S.D. = 0.67 และมีการประเมินผลการเรียนที่สอดคล้อง

กับกิจกรรมการเรียนรู ้ที่จัดให้นักศึกษา ค่าเฉลี ่ย (x)̅ = 
4.16 และ S.D. = 0.65 

จากผลการประเมินจะเห็นได้ว่า ผลปัจจัยที่เรียง
ตามลำดับความสำคัญ คือ  1) ด้านอาจารย์ผู้สอน ที ่ระดับ 
4.29 ระดับมาก 2) ด้านความพึงพอใจของหลักสูตร ที่ระดับ 
4.21 ระดับมาก 3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ระดับ 4.17 
ระดับมาก 4) ด้านการวัดและประเมินผลที่ระดับ 4.17 ระดับ
มาก และ 5) ด้านรายวิชาในหลักสูตรที่ระดับ 4.14 ที่ระดับ
มาก  โดยระดับความสำคัญสูงสุดในการพัฒนาหลักสูตรคือ 
อาจารย์ผู ้สอนที่ระดับ 4.29 และในด้านความพึงพอใจต่อ
หลักสูตรที่ระดับ 4.21 โดยคะแนนการประเมินอยู ่ในระดับ
มาก และมีความเบี่ยงเบนของข้อมูลที่มีค่าต่ำว่า 1.0 ที่แสดง
ให้เห็นถึงความน่าเชื ่อถือของกลุ ่มข้อมูลจากผลที่ได้ จึง
สามารถสรุปได้ว่าโดยผลการประเมินที่ปัจจัยที่สนับสนุน
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร โดยภาพรวมอยู่ในระดับที่
สำค ัญระดับมากทุกป ัจจ ัย  และมีค ่าการเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐานของข้อมูลอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม ผลการวิจัยที่
ได้ คณาจารย์ประจำหลักสูตร เจ้าหน้าที ่ หน่วยงานที่
เก่ียวข้องสามารถนำผลการประเมินไปใช้เป็นแนวทางเพ่ือ
การพัฒนาการเรียนการสอน ให้ดีย่ิง ๆ ข้ึนไป 
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ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ระดับความพึงพอใจสำหรับปัจจัยในด้านต่าง ๆ 

ปัจจัยในการพิจารณา Average, x̅ S.D. 
ระดับการ
ประเมิน 

1) รายวิชาในหลักสูตร 

▪ เน้ือหาในรายวิชามคีวามเหมาะสม 4.13 0.58 มาก 

▪ เน้ือหารายวิชามคีวามกา้วหน้าทันสมัยต่อสถานการณ์ปัจจุบัน 4.16 0.65 มาก 

▪ จำนวนหน่วยกิตมีความสอดคล้องเหมาะสมกับเน้ือหาสาระของรายวิชา 4.18 0.68 มาก 

▪ รายวิชามคีวามต่อเน่ืองจากพื้นฐานความรูข้องนักศึกษา 4.11 0.66 มาก 

2) อาจารย์ผู้สอน 

▪ ผู้สอนมีการเตรียมความพร้อมในการสอนมาเป็นอย่างดี 4.24 0.65 มาก 

▪ ผู้สอนมีความสามารถในการถ่ายทอดความรูใ้นเน้ือหา พร้อมสอดแทรก
ประสบการณ์ที่เก่ียวข้องกับเน้ือหารายวิชา 4.28 0.66 

มาก 

▪ ผู้สอนมีความรูใ้นเน้ือหารายวิชาทีส่อน 4.39 0.65 มาก 

▪ ผู้สอนมีความรู้ที่ทันต่อยุคสมัยและสามารถนำเทคโนโลยีมาประกอบในการเรียนการ
สอน 4.32 0.63 

มาก 

▪ ผู้สอนมีความเป็นมิตร สามารถให้คำแนะนำและรับฟังความคดิเห็นอย่างใกล้ชิด 4.29 0.71 มาก 

▪ ผู้สอนมีการเทคนิคการสอนที่สามารถให้นักศึกษาเข้าในในบทเรียนได้ง่ายพร้อม
สอดแทรกความรู้ด้านภาษารวมศัพท์เทคนิคต่าง ๆ 4.25 0.69 

มาก 

3) การจัดการเรียนการสอน 

▪ มีการแจ้งให้นักศึกษาทราบถึงวัตถุประสงค์ และเกณฑ์การวัดและประเมินผล
รายวิชา 4.21 0.65 

มาก 

▪ มีการส่งเสริมให้นักศึกษามีสว่นร่วมในกิจกรรมการเรียนการสอน 4.17 0.64 มาก 

▪ มีการนำเทคโนโลยี/นวัตกรรมมาใช้ในการส่งเสริมต่อการเรียนรู้ของนักศึกษา 4.18 0.67 มาก 

▪ มีวิธีการเรียนการสอนที่หลากหลายและสอดคล้องกับเน้ือหารายวชิาและเหมาะสมกับ
ผู้เรียน 4.21 0.70 

มาก 

▪ มีวิธีจัดการเรียนการสอนโดยส่งเสริมให้นักศึกษาได้ร่วมแสดงความคิดเห็น รวมถึง
เปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถาม 4.18 0.63 

มาก 

▪ มีกิจกรรมในรายวิชาทีส่่งเสริมให้นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง 4.19 0.65 มาก 

▪ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาค้นคว้าหาความรู้อยู่เป็นประจำ 4.18 0.64 มาก 

▪ มีการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้ภาษาอังกฤษในการค้นควา้หาความรู้เพิ่มเติม 4.11 0.69 มาก 

▪ มีการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนแบบบูรณาการการเรียนรว่มกับการบริการทาง
วิชาการแก่สังคม การวิจัย หรือการทำนุบำรุงศิลปวฒันธรรม 4.12 0.75 

มาก 

4)  การวัดและประเมินผลการเรียนการสอน 

▪ มีการวัดและประเมินผลด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับลักษณะ
รายวิชา 4.10 0.68 

มาก 

▪ มกีารวัดและประเมินผลที่สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่ส่งเสริมให้นักศึกษา
มีพัฒนาการ 4.16 0.65 

มาก 
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5. สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาปัจจัยที่สนับสนุนแนวทางในการ
พัฒนาหลักสูตรตามความคิดเห็นของนักศึกษา สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา 
เชียงใหม่ สามารถสรุปผลการได้ดังน้ี 

5.1 นักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามจำนวน 262 
ค น  เ ป ็ น จ ำ น ว น  43 % ข อ ง น ั ก ศ ึ ก ษ า ส า ข า
วิศวกรรมเครื่องกล โดยมีสัดส่วนของผู้ตอบแบบสอบถาม
เป็นนักศึกษา วิศวกรรมเครื ่องกล 35.88%  หลักสูตร
วิศวกรรมเหมืองแร่ 33.20% และหลักสูตรวิศวกรรม
เกษตรและชีวภาพ 30.92%) ส่วนใหญ่นักศึกษาอยู ่ใน
ระดับชั้นปีที่ 2 และ 3 

5.2 ผลการวิเคราะห์ในปัจจัยที่สนับสนุนการ
พัฒนาหลักสูตรรวมห้าด้าน พบว่า มีผลระดับความสำคัญ 
ตามลำดับคือ 1) ด้านอาจารย์ผู้สอน ที่ระดับ 4.29 ระดับ
มาก 2) ด้านความพึงพอใจของหลักสูตร ที่ระดับ 4.21 ระดับ
ม า ก  
3) ด้านการจัดการเรียนการสอนที่ระดับ 4.17 ระดับมาก  
4) ด้านการวัดและประเมินผลที่ระดับ 4.17 ระดับมาก และ  
5) ด้านรายวิชาในหลักสูตรที่ระดับ 4.14 ที่ระดับมาก 

5.3 ผลการดำเนินงานของหล ักส ูตรสาขา
วิศวกรรมเครื ่องกลตามความคิดเห็นของนักศึกษาน้ัน
สาขาวิศวกรรมเครื่องกลอยู่ในระดับค่าเฉลี่ยที่ดี สาขามี
การพัฒนาหลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการของนักศึกษา  
สอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน รวมถึง
อาจารย์ผู้สอนที่มีความรู้ ความสามารถและคุณภาพ  โดย
ผลการศึกษาที่ได้สามารถประกอบในการวางแผนการ
พัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และการแข่งขันต่อไป
ในอนาคต  

ข้อเสนอแนะเพ่ือการศึกษาในอนาคต 
 ในการศึกษาครั้งต่อไปควรมีการเพ่ิมประเด็นใน
ด้านการปรับปรุง และเปิดโอกาศในนักศึกษาได้แสดง
ความคิดเห็นถึงปัจจัยด้านอื่น ๆ เช่น  

1) สิ่งส่งเสริมสนับสนุนการเรียนรู้ เช่น อาคาร
เรียน ห้องปฏิบัติ เป็นต้น  

2) การให้บร ิการภายในระดับหลักสูตรและ
สาขา เพ่ือการบริการที่ดีต่อไปในอนาคต  

3) การจัดการในด้านการเรียนการสอน เช่น 
การติดต่อประสานงาน อาจารย์ที่ปรีกษา คำแนะนำจาก
อาจารย์ผู้สอนในด้านการเรียนเป็นต้น  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอบคุณนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม คณาจารย์ 
สาขาวิศวกรรมเครื ่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ และขอบพระคุณข้อแนะนำจากผู้ประเมิน
บทความ ที่ทำให้บทความน้ีมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
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▪ มีการให้คำแนะนำรวมถึงมีการบอกเฉลยเพ่ือเป็นแนวทางให้กบันักศึกษา 4.14 0.71 มาก 

▪ มีการให้ข้อมูลย้อนกลับเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาตนเอง 4.15 0.67 มาก 

▪ มีการวัดและประเมินผลการเรียนด้วยความยุติธรรมและมคีวามโปร่งใส 4.18 0.67 มาก 

5)  ความพึงพอใจของหลักสูตร 

▪ หลักสูตรมีความทันสมัย 4.15 0.64 มาก 

▪ หลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 4.22 0.65 มาก 

▪ หลักสูตรมีความเฉพาะเจาะจงในรายวิชาเอกในสาขาวิชา 4.25 0.63 มาก 
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ความพึงพอใจการใช้ระบบจองหอ้งเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ 
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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บทคัดย่อ  
บทความนี้เป็นการศึกษาความพึงพอใจการใช้ระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ สำนักวิทยบริการ

และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใช้
บริการระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ 2. เพ่ือวัดประสิทธิภาพการให้บริการระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม
ผ่านระบบออนไลน์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักศึกษาและบุคลากรจำนวน 239 คน การประเมินความพึงพอใจ

โดยภาพรวมของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.43, S.D. = 0.62) โดยได้รับผลการประเมินสูงสุดในเรื่อง ความสะดวก
ในการแจ้งเตือนผ่าน โปรแกรม LINE และการใช้ระบบใหม่สามารถลดข้ันตอนการทำงานของระบบเดิมและทำให้ผู้ใช้บริการมี
ความสะดวกมากข้ึน 
 
คำสำคัญ: ระบบจองห้องออนไลน์, ห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม, ระบบออนไลน์ 
 

Abstract  
This article is a study on the rate of satisfaction in using a group study room reservation online 

system at the Office of Academic Resource and Information Technology, Rajamangala University of 
Technology Lanna. The objectives are (1) to assess the satisfaction of participants using a group study room 
reservation online system; and (2) to assess the efficiency of operational procedures service in using a group 
study room reservation online system. The samples used in this study were 239 students and personnel. 

The overall satisfaction assessment of the system was at a high level (x̄ = 4.43, S.D. = 0.62). It was found 
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that the system was convenient for notification via Line application. Lastly, it was indicated that the use of 
the new system can reduce the working process compared to the old system and it can offer more 
convenience to the users. 

 
Keywords: Room Reservation Online System, Group Study Room, Online system.  
 
1. บทนำ  

สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา)  
ให้บริการห้องเพื ่อเรียนรู ้แบบกลุ่ม ประกอบด้วย ห้อง 
Study Room จำนวน 4 ห้อง ห้อง Mini Theater จำนวน 
2 ห้อง และห้อง Knowledge Theater จำนวน 1 ห้อง 
รูปแบบการจองห้องแบบเดิมผู ้ใช้บริการจะต้องกรอก
แบบฟอร์มขอใช้ห้องที่เคาน์เตอร์บริการ ชั้น1 หอสมุดซึ่ง
เกิดความไม่สะดวกกับผู้ใช้เนื่องจาก ไม่มีข้อมูลแสดงการ
ใช้ห้องให้เห็นก่อน ผู้ใช้จะต้องเข้ามาที่หอสมุดเพ่ือดูตาราง
การใช้ห้องก่อน จึงทำการจอง บางครั้ง เวลาที่ผู้ต้องการ
ใช้ห้อง ณ เวลานั้น ห้องไม่ว่าง จะต้องกรอกข้อมูลจอง
ห้องไว้ก่อนล่วงหน้าและมาใช้ห้องตามเวลาที่ได้ทำการ
จองไว้ สำนักวิทยบริการฯ กลุ่มงานพัฒนาสารสนเทศได้
พัฒนาระบบการจองห้องออนไลน์ โดยกลุ่มงานหอสมุด
ดูแลการให้บริการการจองห้องศึกษาแบบกลุ่ม ในการ
จัดทำบทความวิชาการครั้งน้ี  

มีวัตถุประสงค์ 
1. เพื ่อประเมินความพึงพอใจการใช้บร ิการ

ระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ 
2. เพ่ือวัดประสิทธิภาพการให้บริการระบบจอง

ห้องเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 เว็บแอพพลิเคช่ัน 
เว ็บแอพพล ิเคช ั ่น (Web Application)  คือ 

โปรแกรมประยุกต์ที ่จะเข้าถึงด้วยโปรแกรม  Internet 
Browser ซึ่งทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ 
Real Time จะพบข้อดีของเว็บแอพพลิเคชั่นคือขอ้มูลต่าง 
ๆ ที ่อยู ่ในระบบที ่ม ีการไหลเวียนในแบบ Online จึง
สามารถโต้ตอบกับ ผู้ใช้บริการแบบ Real Time ทำให้เกิด

ความประทับใจ รวมทั ้งสามารถใช้งานได้ง ่ายโดยไม่
จำเป ็นต้องต ิดต ั ้ง  Client Program จะทำให ้ไม ่ต ้อง 
Upgrade Client Program และสามารถใช้งานผ่านระบบ 
Internet Connection ที ่ม ีความเร ็วต่ำกว ่า ส ่งผลให้
ผู ้ใช้บริการสามารถใช้โปรแกรมได้จากทุกแห่งในโลก 
ตัวอย่างระบบออนไลน์ที ่เหมาะเว็บแอพพลิเคชั ่น เช่น 
ระบบการจองสินค้าหรือบริการต่าง ๆ ระบบงานบุคลากร
ระบบงานแผนการตลาด ระบบการสั่งซื้อแบบพิเศษ และ
ระบบงานในโรงเรียน 
เป็นต้น (เอกชัย  แน่นอุดร,วิชา ศิริธรรมจักร, 2551) 

2.2 LINE notify 
LINE notify เป็นบริการหนึ ่งของ โปรแกรม 

LINE ที่สามารถรับข้อความแจ้งเตือนจากเว็บเซอร์วิสต่าง 
ๆ โดยเป็นการฝากบัญชีภายนอกของผู้ใช้ไลน์ สามารถ
เลือกได้ว่าจะให้ทำการแจ้งเตือนผ่านกลุ่มผู้ใช้หรือผู้ใช้งาน
โดยตรง และ LINE notify สามารถส่งการแจ้งเตือนไปยัง
ผู้ใช้งานได้เพียงอย่างเดียว ไม่สามารถโต้ตอบหรือตอบ
กลับไปยังผู้ใช้งานได้ 

2.3 ทฤษฎีความพึงพอใจของผู้บริโภค 
        ความพ ึ งพอใจของผ ู ้ บร ิ โภค ( Customer 
satisfaction) (อิทธิวัฒน์  รัตนพองบู่, 2555) คืออารมณ์
ของจิตใจที่ยอมรับหรือมีความรู้สึกว่าสิ่งนั้นคุ้มค่า หรือ
สินค้าและบริการน้ันสนองความต้องการได้อย่างเต็มที่เต็ม
ใจจนเกิดความรู้สึกที่ดีมั่นใจ ไว้วางใจต่อสิ่งน้ันจนเกิดการ
ยอมรับในการใช้บริการครั ้งต่อ ๆ ไปจนเกิดความภักดี
ความพอใจของล ูกค ้าย ่อมไม ่ม ีท ี ่ส ิ ้นส ุดและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาและยิ่งในปัจจุบันการแข่งขัน
กันของผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ มีมากขึ ้น ยิ ่งเป็นการบ้านที่
นักการตลาดจะต้องแก้โจทย์นั้นให้ได้ความภักดีต่อสินค้า
ของผู ้บริโภคมีน้อยลงเพราะมีส ินค้าประเภทเดียวกัน
มากมายพร้อมที่จะทดแทนได้ตลอดเวลา สิ ่งที ่นักการ
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ตลาดต้องนำไปพิจารณาในการวางแผนกลยุทธ์ในการทำ
ตลาดสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้า หรือกลุ่มผู้บริโภคให้
เกิดความพึงพอใจเป็นประจำและบ่อย ๆ จนพัฒนาไปสู่
ความภักดี หรือเพื่อลดการไปใช้บริการสินค้าและบริการ
อื่นลดลง 

• ผู้ให้บริการ: ผู้ให้บริการส่วนมากแล้วจะเน้น
ในเรื่องบุคคล บุคคลเป็นสิ่งสำคัญมากในการสร้างความ
พึงพอใจให้เกิดขึ้นในใจลูกค้า เพราะบุคลิก การแต่งกาย 
ความรู ้ความสามารถ ไหวพริบ การแก้ไขปัญหา ความ
ตั้งใจ ความใส่ใจในการปฏิบัติงานของพนักงาน ล้วนแต่มี
ผลต่อความพึงพอใจของลูกค้า ดังน้ันผู้ประกอบการ หรือ
นักการตลาดต้องคำนึงถ ึงบุคคลที ่จะร ับเข ้ามาเป็น
พนักงาน ต้องพยายามพิจารณาอย่างรอบคอบ การ
พิจารณาเพียงบุคลิก เสื้อผ้าหน้าผม ย่อมไม่เพียงพอ ต้อง
พิจารณาถึงครอบครัว อารมณ์ ทัศนคติการรับสภาพกับ
แรงกดดันได้เป็นอย่างดี หลังจากรับพนักงานเข้ามาแล้ว 
จะต้องปรับทัศนคติและให้ความรู้จนเกิดความเข้าใจใน
หน้าที่และการบริการ ซึ่งเป็นหัวใจของนักบริการจริง ๆ
ไม่ใช่ทำเพราะหน้าที่ หรือถูกบังคับ โดยหน่วยงานที่นำ
หลักการบริการมาปฏิบัติอย่างเด่นชัด เช ่น ธนาคาร 
โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ เป็นต้น 

• ผู้รับบริการ: เราทราบแล้วว่าความพึงพอใจ 
และความต้องการของมนุษย์ ย่อมไม่มีท่ีสิ้นสุด และแต่ละ
คนล้วนมีความหลากหลาย ความพอใจน้ันจะเปลี่ยนแปลง
ไปอยู่ตลอดเวลา นิสัยอารมณ์ ความเคยชินของลูกค้า 
ล้วนแต่เป็นอุปสรรคต่อความพึงพอใจแทบทั้งสิ้น แม้ว่า
ผู ้ประกอบการจะจัดสภาพแวดล้อมให้ดีและเหมาะสม
เพียงใดหรือ คัดสรรพนักงานที่พร้อมจะบริการไว้ดีอย่างไร
ถ้าผ ู ้ร ับบริการ หรือลูกค้าที ่เข้ามาใช้บร ิการม ีน ิสัย
พฤติกรรมส่วนตัวมีทัศนคติที่ไม่ดี หรือในขณะน้ันอารมณ์
เส ีย ล ูกค้ามีมาตรฐานในการรับบริการสูงมาก แม้ผู้
ให้บริการจะบริการชั้นเยี่ยมอย่างไรก็ตามย่อมไม่สามารถ
สนองต่อความพึงพอใจได้ง่าย ๆ  ดังนั้นก็ต้องยอมรับว่า
องค์กร ถ้าเราบริการดีที่สุดแล้ว แต่ลูกค้ายังไม่เกิดความ
พ อ ใ จ  ก ็ ต ้ อ ง ย อ ม ร ั บ ว ่ า เ ร า ท ำ ด ี ท ี ่ ส ุ ด แ ล้ ว  
       เจนจิรา แจ่มศิริ. (2017) ได้วิจัยเรื ่องการพัฒนา
ระบบการจองห ้องประช ุมออนไลน์  มหาว ิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พิษณุโลก ระบบสามารถ
จัดการข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับการจองห้องประชุม ได้แก่ 
ข้อมูลห้อง ข้อมูลการจองห้อง ข้อมูลอุปกรณ์ ข้อมูล
ประเภทการจอง ข้อมูลหน่วยงานและข้อมูลผู ้ใช้ระบบ 
รวมไปถึงรายงานการจองห้องประชุมประจำเดือน ทั้งน้ี
ระบบช่วยอำนวยความสะดวกให้กับบุคลากรภายใน
มหาวิทยาลัยในการจองห้องประชุมผ่านเว็บไซต์บนเครื่อง
คอมพิวเตอร์ สมาร์ทโฟน แท็บเล็ต และยังช่วยเพื่มความ
สะดวกให้แก่เจ้าหน้าท่ีให้สามารถตรวจสอบความพร้อมใช้
งานห้องประชุม สามารถจอง ยกเลิกจอง เปลี่ยนแปลง
การจองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

สุบิน แก้วก่า. (2017) ได้วิจัยเรื่องรูปแบบการ
พัฒนาระบบการจองห้องบริการด้วยระบบออนไลน์ของ
ห ้องสม ุดมหาวิทยาลัยราชภ ัฏสกลนคร การพัฒนา
องค์ประกอบในด้านการออกแบบระบบ ด้านความเร็วของ
การประมวลผล ด้านการสืบค้นข้อมูล ด้านการรายงานผล
ข้อมูล และด้านความปลอดภัยของข้อมูล ในทุกๆ ด้าน
ส่งผลต่อความพึงพอใจในภาพรวมของการใช้งานการจอง
ห ้องบร ิการด ้วยระบบออนไลน ์ท ั ้ งส ิ ้น  และพบว่า
ผู ้ใช้บริการมีความพึงพอใจในระดับสูงต่อการจองห้อง
บริการด้วยระบบออนไลน์ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

เคร ื ่ องม ือท ี ่ ใช ้ ในการรวบรวมข ้อม ูลของ
การศึกษาครั้งน้ี คือ  

1. แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี ่ยวกับ
ความพึงพอใจการใช้ระบบจองห้องเร ียนรู ้แบบกลุ่ม
ออนไลน์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ประกอบด้วย  

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ประกอบด้วย ชื่อ–สกุล สถานะ คณะ/หน่วยงาน   
 ส่วนที่ 2 ข้อมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึง
พอใจการใช้ระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม เป็นมาตรา
ส่วน 5 ค่าระดับ ของลิเคิร์ท (Likert Scale) จำนวน 10 
ข้อ โดยใช้เกณฑ์ค่าเฉลี่ย ดังน้ี ระดับ 5 = มากที่สุด ระดับ 
4 = มาก  ระดับ 3 = ปานกลาง ระดับ 2 = น้อย ระดับ 1 
= น้อยที่สุด 
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 ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะในการใช้งาน เป็นการให้
ผู้ตอบแบบสอบถามเสนอแนะการใช้งานลงในช่องว่างที่
กำหนดให้ 

2. การส ัมภาษณ์ โดยส ัมภาษณ์เจ ้าหน้าที่
หอสมุดซึ่งเป็นผู้ให้บริการระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม 
โดยสัมภาษณ์ในประเด็นในด้านขั ้นตอนให้บริการและ
ระยะเวลาการให้บริการ และด้านการรายงานสรุปผล
ข้อมูลและการใช้ทรัพยากร โดยเปรียบเทียบการให้บริการ
ระบบจองห้องแบบเดิมและระบบใหม่แบบออนไลน์  
 
การดำเนินการ 
 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา นำระบบการ
จองห้องเรียนรู ้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์มาใช้ในปี
การศึกษา 2562 โดยเริ ่มใช้อย่างเป็นทางการในเดือน
มิถุนายน 2562 และได้มีการประเมินความพึงพอใจการใช้
งานระบบด้วยแบบสอบถาม ต้ังแต่ เดือนกรกฎาคม 2562 
ถึง เดือนกรกฎาคม 2563  

รูปแบบการทำงานการจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม
ระบบเดิม นักศึกษาทำการจองโดยติดต่อที ่เคาน์เตอร์
บร ิการชั ้น 1 ด้วยวิธีการกรอกข้อมูลการจองห้องลง
แบบฟอร์มกระดาษและให้เจ้าหน้าที ่ตรวจสอบห้องที่
นักศ ึกษาต้องการจอง หากห้องไม่ว่าง แจ้งนักศึกษา
เปลี่ยนห้องใหม่ เมื่อได้ห้องว่างเจ้าหน้าท่ีจะลงรายการจอง
ในกระดาษสรุปการจองแต่ละวัน และจะต้องรวบรวมสถิติ
การจองพิมพ์สรุปผ่านโปรแกรม Excel เพ่ือจัดทำรายการ
การใช้บริการห้องในรูปแบบรายเดือน และรายปีเสนอต่อ
ผู้บริหารต่อไป ดังข้ันตอนตามรูปที ่1 
 

 
 
รูปที่ 1 แสดงขั้นตอนการจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่มระบบ
เดิม 

การทำงานของระบบจองห้องเรียนรู ้แบบกลุ่ม
ผ ่านระบบออนไลน์แบบใหม่  ม ีข ั ้นตอนด ัง ร ูปที่  2 
ผู้ใช้บริการสามารถทำรายการจองห้องเรียนรู ้แบบกลุ่ม
ผ ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ ผ ่ า น เ ว ็ บ ไ ซ ต์  
https://booking.rmutl.ac.th/ โดยสมาชิกใหม่จะต้อง
ยืนยันการสมัครสมาชิกในครั้งแรก และสามารถตรวจสอบ
ห้องว่างผ่านตารางการจองออนไลน์ได้ด้วยตนเอง เมื่อได้
ห้องว่างตรงกับความต้องการการใช้บริการสามารถกรอก
ข้อมูลการจองห้องเข้าระบบและดูผลการจองห้องผ่าน
โปรแกรม LINE ซึ่งระบบใหม่นักศึกษาทำรายการจองด้วย
ตนเอง ทำให้ลดขั้นตอนและบุคลากรที่ให้การบริการใน
ขั้นตอนน้ี บุคลากรเพียงให้คำแนะนำในการจองครั้งแรก
ของนักศึกษาท่ีไม่เข้าใจระบบ  

 

https://booking.rmutl.ac.th/
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รูปที่ 2 แสดงขั้นตอนการจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่มระบบ
ใหม่ 
 

4. ผลการวิจัย  
จากเครื ่องมือที ่ใช ้ในการรวบรวมข้อมูลของ

การศึกษาครั้งน้ี แบบสอบถาม (Questionnaire) เก่ียวกับ
ความพึงพอใจการใช้ระบบจองห้องเร ียนรู ้แบบกลุ่ม
ออนไลน์ กลุ ่มตัวอย่างคือ ผู ้ใช ้บร ิการประกอบด้วย
นักศึกษาและบุคลากร มทร.ล้านนา รวมจำนวน 239 คน  

สถิต ิท ี ่ ใช ้ค ือ ค ่าเฉล ี ่ย และส ่วนเบ ี ่ยงเบน
มาตรฐาน โดยได้กำหนดการแปลความหมายของค่าเฉลี่ย
ไว้ ดังน้ี  
    ค่าเฉลี ่ย 4.50 – 5.00  ความพึงพอใจในระดับมาก
ที่สุด 
    ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49  ความพึงพอใจในระดับมาก 
    ค่าเฉลี ่ย 2.50 – 3.39  ความพึงพอใจในระดับปาน
กลาง 
    ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49  ความพึงพอใจในระดับน้อย 
    ค่าเฉลี ่ย 1.00 – 1.49  ความพึงพอใจในระดับน้อย
ที่สุด 
    และใช้เกณฑ์ค่าเฉลี ่ย นำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์หา
ค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจระบบการจองห้องศึกษาแบบกลุ่ม  

รายการที่ประเมิน x̄ S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. การจัดลำดับการใช้งานเป็นข้ันตอน มีความต่อเน่ือง เข้าใจ 4.39 0.63 มาก 
2. มีความถูกต้องของข้อมูล แม่นยำและครบถ้วน 4.34 0.63 มาก 

3. มีข้อมูลเป็นหมวดหมู่ ออกแบบให้ใช้งานครบถ้วน 4.35 0.67 มาก 

4. มีความสะดวกในการใช้งานโปรแกรม รูปแบบและคู่มอืการใช้งาน 4.27 0.66 มาก 
5. การจัดรูปแบบในเว็บไซต์ง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.20 0.78 มาก 

6. มีความสะดวกในการแจ้งเตือนผ่าน โปรแกรมLINE 4.62 0.58 มากท่ีสุด 

7. ความสะดวกรวดเร็วในการใช้บริการจองห้อง 4.41 0.61 มาก 
8. การแสดงผลของข้อมูล การตรวจสอบตารางการจองหอ้ง 4.60 0.53 มากท่ีสุด 

9. การมีระบบ Login เพ่ือจัดเก็บข้อมูลผู้ใช้ระบบ และตรวจสอบ
ข้อมูลการจอง 

4.59 0.54 มากท่ีสุด 

10. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการใช้งานระบบการจองห้องเรียนรู้
แบบกลุ่ม 

4.56 0.60 มากท่ีสุด 
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ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการระบบจองห้อง
เมื่อเปรียบเทียบระบบเดิมกับระบบใหม่  

ประเด็นในด้านข้ันตอนให้บริการและระยะเวลา
การให้บริการ ระบบใหม่สามารถลดข้ันตอนการให้บริการ
ไป 3 ข้ันตอน จากการแสดงข้ันตอนดังรูปที่1. และรูปที่2. 
ข้างต้น ขั ้นตอนการทำงานและระยะเวลา แบบเดิมใช้
เวลาในการทำจองทั้งหมด  6-8 นาที ซึ ่งระบบใหม่ ใช้
เวลาในการของเพียง 3 นาที  

ประเด็นด้านการรายงานสรุปผลข้อมูลและการ
ใช้ทร ัพยากร ระบบใหม่สามารถลดการใช้ทร ัพยากร 
กระดาษที ่ใช ้ในการจองระบบเดิมต่อปีโดยประมาณ 
จำนวน 5,500 แผ่น จากการกรอกแบบฟอร์มจองห้อง
และจัดทำตารางการจองแต่ละวัน และสามารถลดข้ันตอน
การสรุปผลข้อมูลสถิติการใช้บริการห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม
ประจำปี เพ ื ่อรายงานต่อผู ้บร ิหาร โดยระบบมีการ
ออกแบบให้สามารถกำหนดช่วงเวลาสำหรับการสรุปผล
และทำรายงานสรุปเสนอผู้บริหารได้โดยอัตโนมัติ ต่างจาก
ระบบเดิมที ่ต ้องใช้เจ้าหน้าที ่ในการกรอกข้อมูลสถิติ
ดังกล่าว และคำนวณยอดผู้ใช้บริการห้องเรียนรู้แบบกลุ่ม 
ทำให้ลดระยะเวลาในการดำเนินงานขั ้นตอนการสรุป
ข้อมูล 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การศ ึกษาความพึงพอใจการใช ้ระบบจอง
ห้องเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ สำนักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา มีวัตถุประสงค์ 1. เพื ่อประเมินความพึง
พอใจการใช้บริการระบบจองห้องเรียนรู ้แบบกลุ่มผ่าน
ระบบออนไลน์ 2. เพื ่อวัดประสิทธิภาพการให้บริการ
ระบบจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่มผ่านระบบออนไลน์ กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี เป็นนักศึกษาและบุคลากร 
จำนวน 239 คน การประเมินความพึงพอใจโดยภาพรวม

ของระบบโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.43, S.D. = 
0.62) โดยได้รับผลการประเมินสูงสุดในเรื ่อง มีความ
สะดวกในการแจ้งเตือนผ่านโปรแกรม LINE และการใช้
ระบบใหม่สามารถลดขั้นตอนการทำงานของระบบเดิม
และทำให้ผู้ใช้บริการมีสะดวกมากข้ึน  

ผลจากการสัมภาษณ์ผู้ให้บริการระบบจองห้อง
เมื่อเปรียบเทียบระบบเดิมกับระบบใหม่ ทำให้ระบบใหม่
ลดขั้นตอนการให้บริการไปหลายขั้นตอน จากการแสดง
โฟร์ดังรูปที่1. และรูปที่2. ข้างต้น ข้ันตอนการทำงานและ
ระยะเวลา แบบเดิมใช้เวลาในการทำจองทั้งหมด  6-8 
นาที ซึ ่งระบบใหม่ ใช ้เวลาในการของเพียง 3 นาที 
นอกจากใช้เวลาลดลงแล้ว ระบบใหม่สามารถลดการใช้
ทร ัพยากร กระดาษที ่ ใช ้ในการจองระบบเดิมต ่อปี
โดยประมาณ จำนวน 5 ,500 แผ ่น จากการกรอก
แบบฟอร์มจองห้องและจัดทำตารางการจองแต่ละวัน 
และสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุรักษ์ สิมคาน (2557) 
ศึกษาเกี่ยวกับระบบบริหารจัดการจองห้องออนไลน์สำนัก
วิทยบริการมหาวิทยาลัยนครพนม มีการพัฒนาระบบจอง
ห้องออนไลน์ ผลการวิจ ัยพบว่าระบบช่วยเพิ ่มความ
สะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานของผู้ให้บริการ ลด
ขั ้นตอนการทำงานที่ยุ ่งยากในระบบเดิม และบทความ
วิชาการของ ปิยวัฒน์ ชวนวารี (2563) เรื่อง การพัฒนา
ระบบจอง ห้องศึกษารายกลุ่ม หอสมุดและคลังความรู้ 
มหาวิทยาลัยมหิดล.ผลการศึกษาพบว่า ระบบจองห้อง
ศึกษารายกลุ่มที่พัฒนาขึ้นมาสามารถลดข้ันตอนการทา
งานของระบบเดิม มีความสามารถในการจัดการการจอง
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีการใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน และมี
ความถูกต้องน่าเชื่อถือ 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณขอขอบคุณ ผู้อำนวยการสำนักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รองผู ้อำนวยการฯ      
กลุ่มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ กลุ่มงานหอสมุด สำนัก
วิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่ได้พัฒนาระบบ
จองห้องออนไลน์ เพื ่อเพิ ่มความสะดวกแก่ผู ้ใช้บริการ 
และ ผู้ร่วมงานในหน่วยงานที่ได้ร่วมให้คำแนะนำและร่วม
พัฒนาให้มีบริการระบบการจองห้องเรียนรู้แบบกลุ่มผา่น
ระบบออนไลน์ ที่อำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้บริการ มา ณ 
ที่น้ี 
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รูปภาพ ตาราง และสมการ 

  

 
 

รูปที่ 3  แบบฟอร์มการขอใช้บริการห้องศึกษาแบบกลุ่มรปูแบบเดิม 
 

 
 

รูปที่ 4  แสดงตัวอย่างสรุปการใช้บริการห้องศึกษาแบบกลุ่มรูปแบบเดิม 
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รูปที่ 5 แสดงตัวอย่างหน้าหลักระบบใหม่  
 

 
 
 

ก่อนทำรายการจองสามารถตรวจสอบการใชห้้องจากเมนู  ตารางการจองในหอสมุด มทร.ล้านนา ขวามือด้าน
ล่างสุด 
 
 
 
 
 
 

 
 

รูปที่ 6 แสดงตัวอย่างส่วน Login เข้าระบบ 
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รูปที่ 7  แสดงตารางการจองของระบบ 
 

 
 

รูปที่ 8  แสดงการแจ้งเตือนการจองห้องผ่านระบบไลน์ 
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ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการศึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 

Factors Affected Students Decisions to Study in the Faculty of Engineering 
at Rajamangala University of Technology Chiang Mai 

 
สุกัญญา  โชคพาณิชย์วรกุล1*  และ  ฐิติพร พันธ์ุท่าช้าง1 
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1 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
เลขที่ 128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

1 Faculty of Engineering Rajamangala University of Technology Lanna, 
128 Huaykaew Rd, Chiang Mai 50300 

* Tom@rmutl.ac.th, 0875782442 
 

บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของนักศึกษาในการเลือกศึกษาระดับปริญญาตรีที่

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ โดยทำการสำรวจจากปัจจัยที่กระทบการตัดสินใจ 
ได้แก ่ข้อมูลพ้ืนฐาน ปัจจัยพ้ืนฐานการศึกษา ปัจจัยด้านอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านความนิยม โดยทำ
การสำรวจตัวอย่างนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 450 คนจากจำนวนนักศึกษาใหม่ 1,061 คน จากการ
สำรวจนักศึกษาในห้า สาขาวิชาด้านวิศวกรรม คือ ไฟฟ้า เครื ่องกล อุตสาหการ โยธาและสิ ่งแวดล้อม และ ครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ผลการสำรวจพบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นนักศึกษาชาย มีภูมิลำเนาในจังหวัดเชียงใหม่ ครอบครัวมีรายได้
เฉลี่ย 10,001 – 20,000 บาทต่อเดือนสัดส่วนร้อยละ 29 และร้อยละ 41 ของผู้ตอบแบบสอบถามศึกษาในสาขาวิศวกรรมอุต
สาหการ สำหรับปัจจัยในการเลือกสถานศึกษา อันดับแรกคือ ด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตร และด้านความ
นิยม   
 
คำสำคัญ: ปัจจัยการเลือก การศึกษา การตัดสินใจ การจัดการการเรียนการสอน หลักสูตร   
 

Abstract 
This research aims to study factors that affected student’s decisions to study in Bachelor’s degree 

faculty of Engineering and Rajamangala University Lanna (RMUTL), Chaing Mai. The factors that affected 
student’s decisions such as personal information, educational background, university reputation, courses 
and programs, and university popularity. The samples of 450 from all 1,061 first-year Engineering students 
(2020) were surveyed on five engineering departments namely Electrical, Mechanical, Industrial, Civil and 
Environmental, and Technical Education. The results showed that most of the respondents were male and 
they are Chiang Mai residents and the average family income was from 10,001 to 20,000 baht per month 
by 29%. The main department of respondents is Industrial Engineering by 41%. The factors that influenced 
the decision making to study in RMUTL, considering that all aspects are important at a high level. The 
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university reputation is as important as number one, followed by the university’s courses and programs and 
university popularity.   

 
Keywords:  Decision factors, Study, Decision Making, Curriculum Management, Curriculum 
 
1. บทนำ  

จากสถานการณ์ปัจจุบันที ่มีการเปลี ่ยนแปลง
ของประเทศไทยที่เข้าส ู ่สังคมผู ้สูงวัย (aging society) 
(ชัยพัฒน์และกันตพัฒน์, 2561) ส่งผลให้จำนวนประชากร
วัยหนุ ่มสาวในประเทศไทยลดลง ส ่งผลให ้จำนวน
ประชากรที่อยู่ในวัยศึกษาในระบบมีจำนวนน้อยลง อีกทั้ง
ในปัจจุบันการจัดการเรียนการสอนในด้านวิศวกรรมมีการ
พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว จากการปรับตัวในด้านเทคโนโลยี 
และจำนวนสถาบันการศึกษามีจำนวนที่คงที่ สวนทางกับ
จำนวนความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบันที่มีการ
ลดลงเนื ่องจากสถานการณ์ของภาคเศรษฐกิจ จาก
องค์ประกอบทั ้งในด้านจำนวน และสถานการณ์การ
แข่งขัน ทำให้มีอัตราการแข่งขันในสถาบันการศึกษาต่าง 
ๆ สูงขึ้นตามลำดับ (ธราธร และประกาย, 2561) (อวภาส์ 
และผุสดี, 2562) 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา (มทร.ล้านนา) เป็นสถาบันการศึกษาที่
ผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ โดยมีการเรียนการสอนในระดับ 
ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปริญญาตรี และปริญญาโท 
โดยสาขาทางด้านวิศวกรรมศาสตร์เป็นสาขาที่ผู้เรียนให้
ความสนใจเนื่องจากสามารถเลือกประกอบอาชีพได้ตาม
ความถนัด มีโอกาสในด้านอาชีพ มีความมั่นคง และเป็นที่
ยอมรับในสังคม จากจำนวนสถาบันการศึกษาในระดับ
ปริญญาตรีที่มีจำนวนมากขึ้นในขณะที่ประชากรลดลง ทำ
ให้มหาวิทยาลัยต่าง ๆ เริ่มได้รับผลกระทบในด้านการลด
จำนวนของนักศึกษา ผู ้เรียนจึงมีทางเลือกที่หลากหลาย
มากข้ึน  

ด ังน ั ้นในการพ ัฒนาและวางแผนการรับ
นักศึกษา มหาวิทยาลัยจึงมีความจำเป็นต้องมีการทำวิจัย
เพ่ือการวิเคราะห์ข้อมูลนำเป็นแนวทางในการพัฒนาคณะ
และหลักสูตร ดังเช่นงานวิจัยก่อนหน้าจากการศึกษาของ 
ธารินี (2554) บัญชา (2556) ณัฐยา (2559) รัฐการ และ

คณะ (2562) ที่ได้ทำการศึกษาและนำผลการวิจัยที ่ได้
พัฒนา และนำไปใช้ในการวางแผนการประชาสัมพันธ์ 
การหาตัวป้อน และการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียน 

บทความนี้ได้ทำการศึกษาปัจจัยที ่ใช้ในการ
ตัดสินใจเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ด้วยการสำรวจ
นักศ ึกษาใหม่ประจำปีการศ ึกษา 2563 ด ้วยการใช้
แบบสอบถามออนไลน์ เพ่ือเป็นข้อมูลให้ทราบถึงปัจจัยที่มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจการเลือกสถาบันการศึกษาเพ่ือเข้า
ศึกษาในระดับปริญญาตรี โดยพิจารณาจากข้อมูลพ้ืนฐาน
ของนักศึกษา ผลจากการเรียนจากสถาบันเดิม เพื ่อนำ
ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการตัดสินใจของผู้บริหารใน
การวางแผนแนวทางการดำเนินงาน มาตรการ กลยุทธ์ 
และวางแผนการรับนักศึกษาของคณะวิศวกรรมศาสตร์  
มทร.ล้านนา รวมถึงเป็นข้อมูลเบื ้องต้น สำหรับการ
พิจารณาถึงแนวทางการพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับ
ความต้องการของผู้เรียนในลำดับต่อไป 
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 บทความนี้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาเพื่อทำ
การรวบรวม ข ้อม ูล  ว ิ เคราะห ์และสร ุปผล โดยมี
วัตถุประสงค์ดังน้ี  

2.1 เพื่อศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการเลือกศึกษา
ของนักศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563  

2.2 เพื่อศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษาผู้เข้า
ศ ึกษาที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที่ส ่งผลถึงการเลือก
สถานศึกษาในระดับปริญญาตรี 

2.3 เพื่อรวบรวมเป็นข้อมูลเชิงสถิติในด้านการ
ตัดสินใจเข้าเรียนของนักศึกษา โดยใช้หลักการทางสถิติใน
การประมวลผล 
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2.4 เพ่ือสรุปปัจจัยที่เกี่ยวข้อง และรวบรวมเป็น
ข้อมูลเพ่ือใช้ในการวางแผนจัดการในด้าน แผนการรับ
นักศึกษา การประชาสัมพันธ์ และการพัฒนาหลักสูตรของ
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ในอนาคต 
 
3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ในการศึกษาประชากรและกลุ่มตัวอย่าง โดย
ป ร ะ ช า ก ร  (population) ค ื อ  น ั ก ศ ึ ก ษ า ค ณ ะ
วิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ที่เข้าศึกษาในปี
การศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ ้น 1 ,061 คน เพื ่อให้การ
วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติถูกต้องต้องใช้หลักการการ
คัดเลือกกลุ่มตัวอย่างให้มีจำนวนที่เหมาะสมอยู่ในเกณฑ์ที่
ยอมรับได้ และนำผลที่ได้ไปวิเคราะห์เชิงสถิติ โดยมีทฤษฏี
ที่เกี่ยวข้องคือ 

3.1) ร ้ อยละ (percentage) เพ ื ่ อศ ึ กษ าค่ า
สัดส่วนของข้อมูลโดยเปรียบเทียบกับจำนวนหน่ึงร้อย 
 

           P  =  
f

N
 x 100%  (1) 

 

เมื่อ  P  = ร้อยละ 

 F  = ความถ่ีที่ต้องการเปลี่ยนร้อยละ 

 N  = จำนวนความถ่ี 
 

3.2) ค่าเฉลี่ย (mean, x̅) คือผลรวมของคะแนน
ทั้งหมดหารด้วยจำนวนข้อมูลในชุดน้ัน ๆ 

 X̅  =  
∑ x

N
 x 100%   (2) 

 

เมื่อ  X̅  = ตัวกลางหรือค่าเฉลี่ย 

 ∑ x  = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

 N  = จำนวนความถ่ี 
3.3) ค ่าการเบ ี ่ยงเบนมาตรฐาน (standard 

deviation) เป็นค่าในทางสถิติศาสตร์และความน่าจะเป็น 
เป็นการวัดการกระจายแบบหนึ่งของกลุ่มข้อมูล 

 S.D.  =  
√  N ∑ x2 -( ∑ x2)

N (N-1)
    (3) 

 

เมื่อ  S.D. = ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

 X  = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 

 N  = จำนวนความถ่ี 

 ∑ x  = ผลรวมทั้งหมดของคะแนน 
 

3.4) การค ัดเล ือกกล ุ ่มต ัวอย ่าง (sample) 
สมการที ่ ใช ้ว ิ เคราะห์ในการกำหนดกลุ ่มประชากร
ตัวอย่างของทาโรยามาเน่ (วัลลภ , 2562) ดังแสดงใน
สมการที่ (4) สำหรับการหาผลการวิเคราะห์ทางสถิติ
อ้างอิงตามสมการที่ (1) - (3) 

               n  = 
N

 (1+N e2)
   (4) 

เมื่อ 

n  =  ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง  

N  =  ขนาดของประชากร 

e   =  ค่าความคลาดเคลื ่อนที ่ยอมร ับได้    
(คลาดเคลื่อนที่ 5% =0.05)  

 
 ในการศึกษาปัจจัยในทุกด้านได้ใช้มาตราส่วน
ประมาณค่า (rating scale) เป็นการกำหนดค่าน้ำหนัก
ตัวเลขเพื ่อใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในเชิงสถิติ ในการ
ประยุกต์การวัดน้ำหนักอ้างอิงงานวิจัยของ Likert Scale 
ที ่ เร ียกว ่า ว ิธ ีการประเม ินแบบรวมค ่า (Method of 
summated Rating กำหนดเป็น 5 ระดับ (วรินดา, 2556) 
ดังแสดงไว้ในตารางที่ 1 
 
ตารางที่ 1 ระดับคะแนนความพึงพอใจ 

ระดับคะแนน ความหมาย 
ระดับ 5 ระดับมากท่ีสุด 

ระดับ 4 ระดับมาก 

ระดับ 3 ระดับปานกลาง 
ระดับ 2 ระดับน้อย 

ระดับ 1 ระดับน้อยที่สุด 
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4. วิธีดำเนินการวิจัยและเคร่ืองมือที่ใช้ 
4.1 ข้ันตอนการดำเนินงาน 
การศึกษาปัจจัยที ่มีผลต่อการตัดสินใจของ

นักศึกษาในการศึกษาที ่คณะวิศวกรรมศาสตร์  มทร.
ล้านนา เชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 มีข้ันตอนดังน้ี 

4.1.1. การศึกษาทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง  
4.1.2 กำหนดกรอบแนวคิด กำหนดประชากรและ

กลุ่มตัวอย่าง  
4.1.3 สร้างแบบสอบถาม  
4.1.4 ส่งแบบสอบถาม  
4.1.5 รวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล  
4.2 ศึกษาเรื่องประชากร และกลุ่มตัวอย่าง 

 ประชากรที่กำหนดในการศึกษา คือนักศึกษา
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ที ่ผ่านการคัดเลือกในระบบการ
คัดเลือกเข้ามหาวิทยาลัยรูปแบบใหม่ (Thai University 
Central Admission System, TCAS) ที ่ได้จ ัดให้ม ีการ
สอบจำนวน 3 ครั้งคือ  TCAS 1, TCAS 2, TCAS 3 และ
ในรอบการจัดสอบตรงของมทร.ล้านนา คือ เอ็กซ์ตร้า
ล ้านนา (Extra Lanna) โดยเป ็นกล ุ ่มน ักศ ึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 และกำหนดกลุ่มตัวอย่างจำนวน
ไม่น้อยกว่า 240 คน อ้างอิงจากทฤษฎีของทาโร ยามาเน่ 
สามารถคำนวณจากสมการที่ (4)  

4.3 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา 
 สร้างแบบสอบถามออนไลน์ด้วย Google Form 
โดยแบ่งรายละเอียดเป็น 3 ส่วนคือ 1) ข้อมูลพ้ืนฐานของ
นักศึกษาเช่น เพศ อายุ รายได้เฉลี ่ยครอบครัว ผลการ
เรียน จากสถาบันเดิมและผลการเรียนเฉลี่ย 2) ข้อมูลที่
ส ่งผลในการตัดสินใจเช ่น ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัย 
หลักสูตร และความโดดเด่นด้านงานวิจัยหรือจากรางวัล
จากการแข่งข ัน 3) เหตุผลและข้อม ูลในการเล ือก
การศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย เช่น การแนะแนว การ
แนะนำของผู้ปกครอง รุ่นพ่ี หรือเพ่ือน ๆ เป็นต้น 

4.4 เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ผล 
 ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม 
จากผลการสำรวจจำนวน 450 ช ุด (42% ของจำนวน
นักศึกษาปีการศึกษา 2563 คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.
ล้านนา เชียงใหม่) ดำเนินการวิเคราะห์ข้อมูลโดยวิเคราะห์

ผลจากสถ ิต ิ โดยใช ้สถ ิต ิ เช ิ งพรรณนา (Descriptive 

Statics) จากค่าเฉลี ่ย (Mean, x̅) และค่าการเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน (Standard Deviation, S.D.) และนำข้อมูลไป
สรุปผลในลักษณะบรรยายเชิงพรรณนา 
 
5. ผลการวิจัย  

5.1 ข้อมูลทั่วไป 
 การดำเนินการแบบสอบถามนักศ ึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2563 โดยมีข้อมูลจำนวนผู้ตอบ
แบบสอบถามรวม 450 คน จากข้อมูลผลการวิเคราะห์
สรุปไว้ในตารางที่ 2 สามารถสรุปผลจากผลการสอบถาม 
พบว่านักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา
ชายจำนวน 80% โดยมีภูมิลำเนาส่วนใหญ่อยู ่ในจังหวัด
เชียงใหม่ (40%) ลำปาง (17%) ลำพูน (14%) เชียงราย 
(7%) และจังหวัดอื่น ๆ (22%) มีกลุ่มอยู่ในจังหวัดพื้นที่
ภาคเหนือเป ็นส ่วนใหญ่ นักศ ึกษามีพ ื ้นฐานรายได้
ครอบครัวที่มีรายได้เฉลี่ย 10,001-20,000 บาทต่อเดือน 
โดยมีสัดส่วน 41% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด โดยมี
ผู้ตอบแบบสอบถามที่มีรายได้เฉลี่ยครอบครัวเฉลี่ยไม่เกิน 
10,000 บาทต่อเดือนมีมากกว่า 29% อีกด้วย 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐาน 
ข้อมูล ผลการ

สำรวจ 

นักศึกษาผู้ทำแบบสอบถาม 450 คน 

สัดส่วนของนักศึกษาชาย 361 คน 
(80.3%) 

สัดส่วนของนักศึกษาหญิง 89  คน 
(19.7%) 

รายได้ครอบครัว  

• ไม่เกิน 10,000 บาท/เดือน 29% 

• ไม่เกิน 10,001-20,000 บาท/เดือน 41% 

• ไม่เกิน 20,001-30,000 บาท/เดือน 18% 

• มากกว่า 30,000 บาท/เดือน
  

12% 
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5.2 ข้อมูลด้านพ้ืนฐานการศึกษา 
 นักศึกษาผู้ทำแบบสอบถามสำเร็จการศึกษาโดย
ส่วนใหญ่จากวิทยาลัยและโรงเรียนรัฐบาล และมีคะแนน
เฉลี ่ยสะสมจากสถาบันเดิมเท่ากับ 3.01-3.50  โดยเมื่อ
สำรวจสาขาท่ีนักศึกษาเข้ารับการศึกษาจากข้อมูลทั้งหมด
5 สาขาท่ีมีการเรียนการสอน ณ มทร.ล้านนาเชียงใหม่ คือ 
1) สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ ได้แก่ อุตสาหการ แม่พิมพ์ 
และการผลิต (41%) 2) สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ได้แก่ 
หลักสูตรไฟฟ้า  โทรคมนาคม อิเล็กทรอนิกส์และระบบ
ควบค ุมอ ัตโนม ัติ และคอมพิวเตอร์  (38%) 3) สาขา
วิศวกรรมเครื่องกล ได้แก่ เครื่องกล เหมืองแร่ และเกษตร
ชีวภาพ (34%) 4) สาขาวิศวกรรมโยธาและสิ ่งแวดล้อม 
ได้แก่ โยธาและสิ ่งแวดล้อม (19%) 5) สาขาครุศาสตร์
อุตสาหกรรม ได้แก่ อุตสาหการ โยธา คอมพิวเตอร์ 
อิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (8%) ดังแสดงในรูปที่ 1  
 การเรียนการสอนของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ได้เปิดโอกาสให้ผู้สมัครสามารถเข้า
เรียนในหลักสูตรปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี จากคุณวุฒิเดิม
สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมปลาย หรือ ประกาศนียบัตร
วิชาชีพ (ปวช.) และหลักสูตรปริญญาตรี (เทียบโอน) ที่ใช้
เวลาเรียน 3 ปี โดยมีคุณวุฒิเดิมระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ผลการสำรวจพบว่าพื้นฐานระดับ
การศึกษาเดิมของนักศึกษาที่จบการศึกษาระดับมัธยม
ปลายมีจำนวน 27.6 % และ ปวช.จำนวน 20.2%  
สำหรับคุณวุฒิเดิมปวส.โดยตรง 39.8%  และคุณวุฒิเดิม 
ปวส .ที่มีพื ้นฐานจากมัธยมศึกษาตอนปลาย จำนวน 
12.4% แสดงในข้อมูลวุฒิการศึกษาจากสถาบันเดิมในรูป
ที่ 2 กล่าวได้ว่าสัดส่วนของนักศึกษาผู้ตอบแบบสอบถาม
นั้น มีสัดส่วนการเรียนปริญญาตรีสี ่ปี และเทียบโอนที่ 
47.8% และ 53.2% ตามลำดับ 

5.3 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ 
 ข้อมูลผลการวิเคราะห์ทางสถิติโดยแยกตาม
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ ด้วยค่าทางสถิติประกอบด้วย

ค่าเฉลี่ย (X)̅  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) แสดง
ในตารางที่ 3 ผลการสำรวจมีค่าเฉลี่ยรวมในปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์มหาวิทยาลัยเท่ากับ 4.19 ในระดับดี, ด้าน
หลักสูตร 4.27 ระดับดี,  ด้านความนิยม 3.29 (ระดับปาน

กลาง)  โดยผลการวิเคราะห์สามารถสรุปผลจากปัจจัยต่าง 
ๆ ได้ดังน้ี  
5.3.1 ปัจจ ัยท ี ่ส ่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในด้าน
ภาพลักษณ์ต่อมหาวิทยาลัย หรือคณะวิศวกรรมศาสตร์ ผล

การวิเคราะห์มีค่าเฉลี ่ย �̅� = 4.19 และ S.D. = 0.70 โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุดในด้าน นักศึกษามีความ

เชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยว่า เมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานทำ �̅� 
= 4.33 แ ล ะ  S.D. = 0.66 แ ล ะ ภ า พ ล ั ก ษ ณ ์ ข อ ง

มหาวิทยาลัยเน้นการนำความรู ้สู่การปฏิบัติ �̅� = 4.32 
และ S.D. = 0.63 

5.3.2 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน

ด้านหลักสูตร มีค่าเฉลี ่ย �̅� = 4.27 และ S.D. = 0.64 
โดยปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุดในด้าน นักศึกษามี
ความเชื่อมั่นเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถศึกษาต่อใน

ระด ับท ี ่ส ู งข ึ ้นได ้  �̅� = 4.36 และ S.D. = 0.63 และ
นักศึกษามีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของหลักสูตรที่

เปิดสอนในมหาวิทยาลัย �̅� = 4.32 และ S.D. = 0.63 
5.3.3 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อใน

ด้านค่านิยม มีค่าเฉลี่ย �̅� = 3.29 และ S.D. = 1.19 โดย
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจสูงสุดในด้าน นักศึกษาเข้ามา
เร ียนจากการประชาส ัมพันธ ์และการแนะแนวของ

มหาวิทยาลัยฯ �̅� = 3.52 และ S.D. = 1.17 และปัจจัย
จากคำแนะนำของบิดา มารดาหรือผู้ปกครองปรารถนาจะ

ให้นักศึกษาได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้าน �̅� = 3.49 
และ S.D. = 1.19 
 

 
รูปที่ 1 จำนวนนักศึกษาผู้ทำแบบสอบถาม 
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รูปที่ 2 ข้อมูลวุฒิการศึกษาจากสถาบันเดิม 

ตารางที่ 3 สรุปผลเชิงสถิติ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานตามระดับความคิดเห็นของผู้ตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยใน
การเลือกสถานศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงใหม่ 

ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ X̅ S.D. ผลการประเมิน 

1) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563 (ด้านภาพลักษณ์ต่อมหาวิทยาลัย/คณะวิศวกรรมศาสตร์) 

ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัย 4.20 0.66 ระดับมาก 

ภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเน้นการนำความรู้สู่การปฏิบัติ 4.32 0.63 ระดับมาก 

มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ในชุมชนใกล้สถานที่อยู่อาศัย และการคมนาคมสะดวก 4.12 0.85 ระดับมาก 

มหาวิทยาลัยมีการสร้างผลงานวิจัยและการให้บริการวิชาการ ออกสู่สังคมอย่างต่อเน่ือง 4.18 0.67 ระดับมาก 

ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันมีชื่อเสียงได้รับรางวัลระดับประเทศและระดับชาติ 4.11 0.72 ระดับมาก 

ค่าใช้จ่ายในการศึกษาตลอดหลักสูตรอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม 4.12 0.75 ระดับมาก 

หน่วยงานและองค์กรต่าง  ๆ  ทั ้งภาครัฐและภาคเอกชน มีความเชื ่อมั ่นในคุณภาพของ
บัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัย 

4.17 0.64 ระดับมาก 

นักศึกษามีความเชื่อมั่นในมหาวิทยาลัยว่าเมื่อเรียนจบแล้วจะมีงานทำ 4.33 0.66 ระดับมาก 

มีห้องเรียนและห้องปฏิบัติการที่มีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่มีความพร้อมและทันสมัย 4.26 0.67 ระดับมาก 

2) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563 (ด้านหลักสูตร) 

มีหลักสูตรและสาขาวิชาตรงตามความต้องการของนักเรียน 4.30 0.65 ระดับมาก 

มีหลักสูตรที่เปิดสอนมีชื่อเสียง มีความน่าสนใจและได้รับความนิยม 4.20 0.65 ระดับมาก 

มีความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของหลักสูตรที่เปิดสอนในมหาวิทยาลัย 4.32 0.63 ระดับมาก 

มีหลักสูตรมีความสอดคล้องกับความต้องการของสังคม 4.28 0.61 ระดับมาก 

มีเน้ือหาในหลักสูตรมีความทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน 4.25 0.63 ระดับมาก 

มีหลักสูตร หลากหลายให้เลือก 4.22 0.65 ระดับมาก 

มีความเชื่อมั่นว่าเมื่อเรียนจบหลักสูตรแล้วสามารถศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นได้ 4.36 0.63 ระดับมาก 

3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจศึกษาต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ 2563 (ด้านค่านิยม) 

นักศึกษาเข้ามาเรียนสาขาที่เลือกในมหาวิทยาลัยน้ี เพราะเพ่ือนๆชักชวน 2.91 1.27 ระดับน้อย 

นักศึกษาเข้ามาเรียนสาขาที่เลือกในมหาวิทยาลัยน้ี เพราะความต้องการของบิดา มารดา 3.07 1.34 ระดับปานกลาง 

นักศึกษาเข้ามาเรียนสาขาที่เลือกในมหาวิทยาลัยน้ี เพราะเสียค่าใช้จ่ายน้อย 3.34 1.14 ระดับปานกลาง 

บิดามารดาหรือผู้ปกครองปรารถนาจะให้นักศึกษาได้เรียนในมหาวิทยาลัยที่ใกล้บ้าน 3.49 1.19 ระดับปานกลาง 

นักศึกษาเข้ามาเรียนจากการประชาสัมพันธ์และการแนะแนวของมหาวิทยาลัยฯ 3.52 1.17 ระดับปานกลาง 

รุ่นพี่เป็นผู้แนะนำให้เลือกเรียนในมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 3.22 1.28 ระดับปานกลาง 

ผู้ปกครองของนักเรียนสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งน้ี 2.51 1.50 ระดับน้อย 

27.56

20.22

12.44

39.78

ม  

ปวช 

ปวส  จากพ้ืนฐาน ม   

ปวส  จากพ้ืนฐาน ปวช 
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อภิปรายผลการวิจัย 
จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลพ้ืนฐานของนักศึกษา

ที่เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มทร.ล้านนา เชียงใหม่ นักศึกษามีภูมิลำเนาโดยส่วนใหญ่
อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ภาคเหนือ นักศึกษามีผล
การศึกษาจากสถาบันเดิมอยู่ในระดับที ่ด ีถึงดีมาก ที่
คะแนนเฉลี ่ยสะสม 3.00-3.50  ข้อมูลพื ้นฐานรายได้
ครอบครัวที่มีรายได้ครัวเรือนเฉลี่ยจัดอยู่ในระดับรายได้
น้อย อ้างอิงจาก สำนักงานสถิติแห่งชาติ (2558) ซึ่ง
สอดคล้องกับการเลือกสถานศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ภูมิลำเนา
เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง และค่าใช้จ่ายใน
การเรียน อาจกล่าวได้ว่า ค่าบำรุงการศึกษาที่เหมาะสม
และมีราคาประหยัด ย่อมเป็นปัจจัยหนึ่งที ่สำคัญในการ
เลือกสถาบนัการศึกษา 

สำหรับปัจจัยหลักที่นักศึกษาเลือกการเรียนต่อ
ในคณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา คือ ด้านหลักสูตร 
เนื่องจากหลักสูตรมีความน่าสนใจและมีความเชื่อมั่นใน
โอกาสการมีงานทำหลังจากจบการศึกษา รวมถึงโอกาสใน
การเรียนในลำดับที่สูงขึ้นและตามมาในด้านภาพลักษณ์
ของมหาวิทยาลัย และความนิยม ดังน้ันในการดำเนินการ
ด้านประชาส ัมพันธ ์และการพัฒนาหล ักส ูตร คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ควรมีการปรับปรุงหลักสูตรให้เหมาะสม
กับความต้องการตลาด และเทคโนโลยีให้ทันสมัย ในการ
มุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ควรให้ข้อมูลในด้านความก้าวหน้า
ด้านการเรียนการสอน ความสามารถของผู้เรียนที่ได้รับ
การพัฒนาเมื่อสำเร็จการศึกษา และโอกาสในการมีงานทำ 
การเป็นผู้ประกอบการที่จะได้รับเมื่อผ่านการศึกษาจาก
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา  

  
6. สรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาปัจจัยในการเลือกสถานศึกษาใน
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนา เชียงใหม่ เพื ่อเป็น
แนวทางในการพัฒนาหลักสูตร การเรียนการสอน และ
การมุ่งเน้นประชาสัมพันธ์ สามารถสรุปได้ดังน้ี 

6.1 ปัจจัยทางด้านภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย 
ที ่มีปัจจัยสำคัญจากความเชื ่อมั่นของนักศึกษา ในด้าน
โอกาสการมีงานทำและวิชาชีพหลังจบการศึกษา และอัต

ลักษณ์ที่ชัดเจนของมหาวิทยาลัยด้านการผลิตบัณฑิตนัก
ปฏ ิ บ ั ต ิ  ร วมถ ึ ง ค วามพร ้อมด ้ านห ้อ ง เ ร ี ยนและ
ห้องปฏิบัติการ  

6.2 ปัจจัยทางด้านหลักสูตรนักศึกษามีความ
มั่นใจความรู้ที่ได้จากมหาวิทยาลัยที่ให้ความรู้ที่สามารถ
เรียนต่อในระดับการศึกษาท่ีสูงขึ้น และมีความเชื่อมั่นใน
หลักสูตรที่เปิดในด้านการมีงานทำ และอาชีพที่มั่นคงใน
อนาคต  

6.3 ปัจจัยทางด้านค่านิยมการประชาสัมพันธ์ 
นักศึกษาผู้ทำแบบสอบถามทราบข้อมูลการรับสมัครจาก
การแนะแนวประชาสัมพันธ์ของมหาวิทยาลัย และได้รับ
คำแนะนำจากผู้ปกครองให้ศึกษาในสถานศึกษาใกลบ้้าน 
และในสถานศึกษาท่ีมีค่าใช้จ่ายที่ไม่สูงมาก 
 
7. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู้วิจัยขอขอบคุณ นักศึกษา คณาจารย์ คณะ
วิศวกรรมศาสตร ์ มทร.ล ้านนา เช ียงใหม ่ ผ ู ้ร ่วมทำ
แบบสอบถาม ท ี ่ทำให ้งานว ิจ ัยน ี ้ สำเร ็จล ุล ่วงตาม
วัตถุประสงค์ อีกทั้งคณะผู้วิจัยขอขอบคุณสำหรับคำแนะนำ
ที ่ม ีค ุณค่า จากผู้ทรงคุณวุฒิประเมินบทความ ที ่ทำให้
บทความน้ีมีความสมบูรณ์ย่ิงข้ึน 
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บทคัดย่อ 
การจัดทำงานวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 

กรณีศึกษา เทศบาลตำบลหนองควาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบ
สารสนเทศ โดยนำระบบสารสนเทศมาแก้ไขปัญหาการจัดเก็บเอกสารหลักฐาน และใช้เป็นข้อมูลสารสนเทศสนับสนุนในการ
นำไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ของเทศบาล 

ระบบสารสนเทศที่พัฒนาข้ึนเป็นเว็บแอปพลิเคชัน มีการวิเคราะห์และออกแบบโดยใช้วิธีการพัฒนาแบบวงจรชีวิต
ของการพัฒนาซอฟต์แวร์ ใช้วิธีการพัฒนาแบบวอเทอร์ฟอลโมเดล (Waterfall Model) มีการเก็บข้อมูลความต้องการของ
ระบบโดยวิธีการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้องและสัมภาษณ์ผู้ใช้งานระบบ คือเจ้าหน้าที่กองช่างโดยใช้การสุ่มแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) จำนวน 10 คน มีการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาคอมพิวเตอร์ที่ได้แก่ พีเอชพี (PHP), เอชทีเอมแอล 
(HTML), ซีเอสเอส (CSS) และ จาวาสคริปต์ (JavaScript) ใช้ฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) จากการพัฒนาระบบ
สามารถแบ่งผู้ใช้งานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผู้ใช้ทั่วไป เจ้าหน้าท่ี หัวหน้างาน และผู้ดูแลระบบ โดยผู้ใช้ทั่วไป สามารถจัดการการ
แจ้งเหตุขัดข้องเสาไฟฟ้าส่องสว่าง ติดตามสถานะการดำเนินงาน ตรวจสอบคู่มือการใช้งาน เจ้าหน้าที่ เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้
และรหัสผ่าน จัดการข้อมูลวัสดุ จัดการข้อมูลการดำเนินงาน จัดการข้อมูลใบสั่งซื้อวัสดุ จัดการข้อมูลงานซ่อม เรียกดูรายงาน
ประวัติการเบิกใช้วัสดุ เรียกดูสถิติเบิกใช้วัสดุซ่อมเสาไฟฟ้า ออกรายงานใบสั่งซื้อวัสดุ หัวหน้างาน เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และ
รหัสผ่าน จัดการข้อมูลวัสดุ จัดการข้อมูลการดำเนินงาน จัดการข้อมูลใบสั่งซื้อวัสดุ จัดการข้อมูลงานซ่อม เรียกดูรายงาน
ประวัติการเบิกใช้วัสดุ เรียกดูสถิติเบิกใช้วัสดุซ่อมเสาไฟฟ้า ออกรายงานใบสั่งซื้อวัสดุ จัดการย่ีห้อวัสดุ จัดการประเภทวัสดุ 
ผู้ดูแลระบบ เข้าสู่ระบบด้วยชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน จัดการข้อมูลผู้ใช้งานระบบ  

จากผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศแบ่งเป็นเจ้าหน้าที่กองช่างจำนวน 10 คน โดย
ศึกษาความพึงพอใจในประเด็นของ 1. ด้านการทำงาน 2. ด้านการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ ได้ผลสรุปความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.68 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54 และผู้ใช้ทั่วไปจำนวน 50 คน โดย
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ศึกษาความพึงพอใจในประเด็นของ 1. ด้านการออกแบบ 2. ด้านการเข้าถึงข้อมูล 3. ด้านการใช้งานระบบ ได้ผลสรุปความพึง
พอใจอยู่ในระดับดีมากเช่นกัน โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.69 
คำสำคัญ: ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ, เสาไฟฟ้าสาธารณะ, เทศบาลตำบลหนองควาย 
 

Abstract 
The purposes of this research were to: 1) develop an information management system for public 

electricity poles: case study sub-district municipality of NongKhwai, Chiang-Mai and; 2) to evaluate the 
satisfaction with the usage of the information management system to solve the problems of data storage 
and used as information to support the sub-district municipality work. 

The information system was developed on the web application. The analysis and its design were 
applied from the waterfall model-based. The research process was implemented as follows: the need’s 
analysis was collected by studying the relevant documents and interviewed 10 technicians by purposive 
sampling. This study's programming languages were PHP, HTML, CSS, JavaScript, and MySQL for the 
database. The information system was divided into 4 systems as in guest users, officers, supervisors, and 
administrators. The guest users can report the lighting pole failure, track operational status, view the user 
manual. The officers can login with username and password, manage material information, manage 
material purchase orders, manage repair information, and browse reports of material and repair. The 
supervisor can log in with username and password, browse all statistics information in the systems. The 
administrator can log in with a username and password, manage user information. 

The results from the questionnaires inquired 10 technicians about the satisfaction towards the 
processing, and security of the data in the system. It was found that they were satisfied on the good level 
(M = 4.68, SD = 0.54) and 50 guest users’ satisfaction toward its design, access data, system usage was on 
the good level (M = 4.34, SD = 0.69). 
Keywords: Management Information Systems, Public Electricity, Municipality of NongKhwai

 
1. บทนำ 

เทคโนโลยีในปัจจุบันอินเทอร์เน็ตและระบบ
สารส น เท ศ เข้ าม ามี บ ท บ าท ส ำคั ญ อ ย่ า งม าก ใน
ชีวิตประจำวันของทุกคนและในที่ทำการเทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองควายจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการนำ
ระบบอินเทอร์เน็ตและระบบสารสนเทศเข้ามาช่วยในการ
บริห ารจั ดการ ข้อมู ล ต่างๆภายในองค์กร เช่นก าร
ประชาสัมพันธ์ข่าวสารรวมไปถึงดูแลและจัดการการเก็บ
รวบรวมข้อมูลการดำเนินงานต่างๆของทางองค์กรเพ่ือให้
การดำเนินงานภายในองค์กรมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบลหนองควาย
จังหวัดเชียงใหม่เป็นองค์กรที่ทำหน้าท่ีในการจัดระบบการ

บริการสาธารณะเพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถ่ิน
ของตนเองและในส่วนของปัญหาการรับแจ้งเหตุเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างขัดข้องเมื่อเกิดปัญหาข้ึนประชาชนที่ต้องการ
แจ้งเหตุต้องเดินทางมายังที่ทำการเทศบาลองค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองควายเพ่ือทำการกรอกข้อมูลการ
แจ้งเหตุเสาไฟฟ้าส่องสว่างขัดข้องลงในเอกสารและจึงส่ง
ให้ทางเจ้าหน้าที่ของกองช่างเพ่ือดำเนินการต่อไปซึ่งเป็น
การยากต่อการระบุตำแหน่งที่ชัดเจนของเสาไฟฟ้าส่อง
สว่างต้นที่ขัดข้องและยังเกิดความเสี่ยงต่อการสูญหายของ
การจัดเก็บเอกสารที่มีความสำคัญสำหรับใช้ในการดำเนิน
เรื่องในภายหลังด้วย ซึ่งสอดคล้องกับโปรแกรมในงานวิจัย
ของ นิรุตต์ิ พองาม (2546) ผู้วิจัยได้นำเสนอเทคโนโลยี
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ด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มาประยุกต์ใช้กับงาน
บริการและซ่อมบำรุงงานบริการไฟฟ้าโดยผู้วิจัยได้พัฒนา
โปรแกรมระบ บ การรับแจ้ ง โคม ไฟ ฟ้ าส าธารณ ะ 
ประกอบด้วยระบบการรับแจ้งโคมไฟฟ้า เก็บประวัติการ
ใช้งาน วันที่เริ่มใช้ วันหมดอายุ (การใช้งาน) วันที่แจ้งเสีย 
รายละเอียดการซ่อม สามารถสืบค้นโคมไฟในแผนที่ได้
ตามและทำการออกใบงานซ่อมพร้อมพิมพ์แผนที่บอก
ตำแหน่งโคมไฟฟ้ามาตรฐานแผนที่ประกอบด้วยระบบ
พิกัดภูมิศาสตร์เส้นยูนิเวอร์ซัลทรานส์เวอร์สเมอร์เคเตอร์ 
ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการ การซ่อมบำรุง
และมีความสะดวกรวดเร็วขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 

ท างผู้ วิ จั ย จึ งมี แ น วคิ ด ที่ จ ะ จั ดท ำระบ บ
สารสนเทศเพ่ือการจัดการเสาไฟฟ้าส่องสว่างโดยจัดทำใน
ลักษณะของเว็บแอปพลิเคชันและแอปพลิเคชันที่สามารถ
แสดงผลในโทรศัพท์มือถือที่ง่ายต่อการใช้งานได้และ
สามารถใช้งานได้จากที่ ต่างๆที่สามารถเชื่ อมต่อเข้า
เครือข่ายอินเทอร์เน็ตได้เพ่ือแก้ไขปัญหาในการรับแจ้ง
เหตุการขัดข้องของเสาไฟฟ้าส่องสว่างอีกท้ังยังช่วยจัดการ
ในเรื่องของระบบการทำงานของเจ้าหน้าที่พนักงาน
ภายในหน่วยงานกองช่างให้สะดวกและมีประสิทธิภาพ
มากข้ึนอีกด้วย 

โดยการจัดทำงานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการเสา
ไฟฟ้าส่องสว่างเทศบาลตำบลหนองควายจังหวัดเชียงใหม่
และศึกษาความพึงพอใจของผู้ ใช้ งานที่ มี ต่อระบบ
สารสนเทศ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเก่ียวกับระบบบริหารจัดการเสาไฟฟ้า
ส่องสว่าง ไฟฟ้าสาธารณะเป็นบริการข้ันพ้ืนฐานที่
ประชาชนพึงได้รับจากภาครัฐเพราะเป็นสิ่งจำเป็นในการ
ดำรงชีวิตของประชาชนเพ่ืออำนวยความสะดวกและเพ่ิม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินไฟฟ้าสาธารณะจึงเป็น
ปัจจัยสำคัญประการหน่ึงที่มีส่วนช่วยลดปัญหาการเกิด
อุบัติเหตุบนท้องถนนปัญหาการมั่วสุมของเยาวชนและ
ปัญหาการก่ออาชญากรรมต่างๆในยามวิกาลเช่นการลัก
ขโมยฉกชิงว่ิงราวทำร้ายร่างกายฯลฯซึ่งการให้บริการ

ไฟฟ้าสาธารณะแก่ประชาชนเป็นภารกิจหน้าที่สำคัญ
ประการหน่ึงขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ไฟฟ้าสาธารณะหมายถึงการติดต้ังโคมไฟฟ้าแสง
สว่างระบบแรงต่ำ 220-230 โวลต์ (1 เฟส) และ 380-
400 โวลต์ (3 เฟส) ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลและ
เทศบาลในบริเวณแนวถนนสายหลักแนวถนนสายรองทาง
แยกวงเวียนที่ไม่มีสัญญาณไฟจราจรสะพานสะพานลอย
คนข้ามทางเดินเท้า (ฟุตบาท) ทางม้าลายสวนสาธารณะ
ตลาดสนามเด็กเล่นลานจอดรถสาธารณะลานกีฬาชุมชน
ศาลาที่พักผู้โดยสารรถประจำทางและป้ายจอดรถประจำ
ทาง (ไม่มีศาลา) 

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
(นเรศร์ บุญเลิศ, 2556) วงจรการพัฒนาระบบ (System 
Development Life Cycle : SDLC) คือ กระบวนการ
ทางความคิด (Logical Process) ในการพฒั นาระบบ
สารสนเทศเพ่ือแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความ
ต้องการของผู้ใช้โดยระบบที่จะพัฒนาน้ันอาจเริ่มด้วยการ
พัฒนาระบบใหม่เลยหรือนำระบบเดิมที่มีอยู่แล้วมา
ป รั บ เป ลี่ ย น ให้ ดี ย่ิ ง ข้ึ น ภ า ย ใน ว ง จ ร น้ี จ ะ แ บ่ ง
กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะ
การวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิเคราะห์  
(Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) 
และระยะการสร้ างและพัฒ นา ( Implementation 
Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยข้ันตอน 
(Steps) ต่างๆ แตกต่างกันไปตาม Methodology ที่
นักวิเคราะห์นำมาใช้เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานะทางการ
เงิน และความพร้อมขององค์กรในขณะน้ันข้ันตอนใน
วงจรพัฒนาระบบช่วยให้นักวิเคราะห์ระบบสามารถ
ดำเนินการได้อย่างมีแนวทางและเป็นข้ันตอน ทำให้
สามารถควบคุมระยะเวลา และงบประมาณในการ
ปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได้ข้ันตอนต่างๆ น้ันมี
ลักษณะคล้ายกับการตัดสินใจแก้ปัญหาตามแนวทาง
วิทยาศาสตร์ (Scientific Management) อันได้แก่ การ
ค้นหาปัญหา การค้นหาแนวทางแก้ ไขปัญหา การ
ประเมินผลแนวทางแก้ไขปัญหาท่ีค้นพบ เลือกแนวทางที่ดี
ที่สุด และพัฒนาทางเลือกน้ันให้ใช้งานได้ 
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สำหรับวงจรการพัฒนาระบบจะแบ่งเป็น 7 
ข้ันตอนได้แก่ 

1. การค้นหาและเลือกสรรโครงการ (Project 
Identification and Selection) เป็ น ข้ั น ตอ น ใน ก าร
ค้นหาโครงการพัฒนาระบบที่เหมาะสมกบสถานการณ์
ปัจจุบันของบริษัท สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนและให้
ผลประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยใช้ตารางเมตริกซ์ 
(Matrix Table) เป็นเครื่องมือประกอบการพิจารณา ซึ่ง
เป็นข้ันตอนที่ได้ดำเนินการผานไปแล้วในเบื้องต้น 

2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ (Project 
Initiating and Planning System Development) เป็น
ข้ันตอนในการเริ่มต้นจัดทำโครงการด้วยการจัดต้ังทีมงาน
กำหนดตำแหน่งหน้าที่ให้กับทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน 
เพ่ือร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการนำระบบใหม่มาใช้
งาน และเลือกทางเลือกที่ ดี ที่สุด จากน้ันจะร่วมกัน
วางแผนจัดทำโครงการกำหนดระยะเวลาในการดำเนิน
โครงการศึกษาความเป็นไปได้ 

3 . ก าร วิ เค ราะห์  (System Analysis) เป็ น
ข้ันตอนในการศึกษาและวิเคราะห์ ถึง ข้ันตอนการ
ดำเนินงานของระบบเดิมซึ่งการที่จะสามารถดำเนินการใน
ข้ันตอนน้ันได้จะต้องผ่านการอนุมัติในข้ันตอนที่ 2 ในการ
นำเสนอโครงการหลังจากน้ันจะรวบรวมความต้องการใน
ระบบใหม่จากผู้ใช้ระบบแล้วนมาศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการเหล่าน้ันด้วยการใช้เครื่องมือชนิดต่างๆ 
ได้แก่  9 แบบจำลองข้ันตอนการทำงานของระบบ 
(Process Modeling) โดยใช้ แผนภาพกระแส ข้อมู ล 
(Data Flow Diagram: DFD) และแบบจำลองข้อมู ล 
(Data Modeling) โดยใช้แผนภาพแสดงความสัมพันธ์
ระห ว่า ง ข้ อมู ล  (Entity Relationship Diagram: E-R 
Diagram) 

4. การออกแบบเชิงตรรกะ (Logical Design) 
เป็นข้ันตอนในการออกแบบลักษณะการทำงานของระบบ
ตามทางเลือกที่ได้จากเลือกไว้จากข้ันตอนการวิเคราะห์
ระบบโดยการออกแบบในเชิงตรรกะน้ันยังไม่ได้มีการระบุ
ถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้เพียงแต่กำหนดถึง
ลักษณะของรูปแบบรายงานที่เกิดจากการทำงานของ
ระบบ ลักษณะของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่

ได้จากระบบ ซึ่ งจะเลือกใช้การนำเสนอรูปแบบของ
รายงานและลักษณะของจอภาพของระบบจะทำให้
สามารถเข้าใจข้ันตอนการทำงานของระบบได้ชัดเจนข้ึน 

5 . ก ารอ อ กแบ บ เชิ งก ายภ าพ  (Physical 
Design) เป็นข้ันตอนที่ระบุ ถึงลักษณะการทำงานของ
ระบบทางกายภาพหรือทางเทคนิคโดยระบุถึงคุณลักษณะ
ของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้เทคโนโลยีโปรแกรมภาษาที่จะ
นำมาทำการเขียนโปรแกรม ฐานข้อมูลของการออกแบบ
เครือข่ายที่เหมาะสมกับระบบ สิ่งที่ได้จากข้ันตอนการ
ออกแบบทางกายภาพน้ันจะเป็นข้อมูลของการออกแบบ
เพ่ือส่งมอบให้กับโปรแกรมเมอร์เพ่ือใช้เขียนโปรแกรมตาม
ลักษณะการทำงานของระบบที่ได้ออกแบบและกำหนดไว้ 

6 . ก าร พั ฒ นาและ ติด ต้ั ง ระบ บ  (System 
Implementation) เป็นข้ันตอนในการนำข้อมูลเฉพาะ
ของการออกแบบมาทำการเขียนโปรแกรมเพ่ือให้เป็นไป
ตามคุณลักษณะและรูปแบบต่างๆ ท่ีได้กำหนดไว้หลังจาก
เขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วจะต้องทำการทดสอบ
โปรแกรมตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรมที่
พัฒนาข้ึนมาและสุดท้ายคือการติดต้ังระบบโดยทำการ
ติดต้ังตัวโปรแกรม ติดต้ังอุปกรณ์พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและ
จัดเตรียมหลักสูตรฝึกอบรมฝึกใช้งานที่เก่ียวข้อง เพ่ือให้
ระบบใหม่สามารถใช้งานได้ 

7 .  ก า ร ซ่ อ ม บ ำ รุ ง ร ะ บ บ  ( System 
Maintenance) เป็น ข้ันตอนสุดท้ายของวงจรพัฒนา
ระบบ (SDLC) หลังจากระบบใหม่ได้เริ่มดำเนินการผู้ใช้
ระบบจะพบกับปัญหาที่เกิดข้ึนเน่ืองจากความไม่คุ้นเคย
กับระบบใหม่และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาน้ันเพ่ือให้ตรง
กับความต้องการของผู้ใช้ 

เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) เว็บ
แอปพ ลิ เค ชัน  (Web Application) คื อ  ก าร พั ฒ นา
ระบบงานบนเว็บ ซึ่ งมีระบบมีการไหลเวียนในแบบ 
Online ทั้ งแบบ Local ภายในวง LAN และ Global 
ออกไปยังเครือข่ายอินเตอร์เน็ต ทำให้เหมาะสำหรับงานที่
ต้องการข้อมูลแบบ Real Time การทำงานของ Web 
Application น้ันโปรแกรมส่วนหน่ึงจะวางตัวอยู่บน 
Rendering Engine ซึ่ ง ตั ว  Rendering Engineจ ะ ท ำ
หน้าที่หลักๆ คือ นำเอาชุดคำสั่งหรือรูปแบบโครงสร้าง
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ข้อมูลที่ใช้ในการแสดงผล นำมาแสดงผลบนพ้ืนที่ส่วนหน่ึง
ในจอภาพ โปรแกรมส่วนที่ วางตัวอยู่บน Rendering 
Engine จะทำหน้าท่ีหลักๆ คือ การเปลี่ยนแปลงแก้ไขสิ่ง
ทีแ่สดงผล จัดการตรวจสอบข้อมูลที่รับเข้ามาเบื้องต้นและ
การประมวลบางส่วนแต่ส่วนการทำงานหลักๆ จะวางตัว
อยู่บนเซอร์เวอร์ในลักษณะ Web Application แบบ
เบื้องต้น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง
ท ำห น้ าที่ เชื่ อ ม ต่ อ กั บ ไค ล เอ น ต์ ตาม โป ร โตค อ ล 
HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำหน้าท่ีส่ง
ไฟล์ที่เกี่ยวเน่ืองกับการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP 
ตามปกติทั่วไปแล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซึ่ง
อาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษา 
PHP หรืออาจจะมีการติดต้ัง .NET Framework ซึ่งมีส่วน
แปลภาษา CLR ที่ใช้แปลภาษา Intermediate จากโค้ดที่
เขียนด้วย VB.NET หรือ C#.NET หรืออาจจะเป็น J2EE 
ที่มีส่วนแปลไบต์โค้ดของคลาสที่ได้จากโปรแกรมภาษาจา
วา เป็นต้น (terdigitalcooking, 2017) 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
นิรุตต์ิ  พองาม  (2546) ได้กล่าวว่า ผู้ วิจัยได้

นำเสนอเทคโนโลยีด้านระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์มา
ประยุกต์ใช้กับงานบริการและซ่อมบำรุงงานบริการไฟฟ้า
โดยผู้วิจัยได้พัฒนาโปรแกรมระบบการรับแจ้งโคมไฟฟ้า
สาธารณะ ประกอบด้วยระบบการรับแจ้งโคมไฟฟ้า เก็บ
ประวัติการใช้งาน วันที่เริ่มใช้ วันหมดอายุ (การใช้งาน) 
วันที่แจ้งเสีย รายละเอียดการซ่อม สามารถสืบค้นโคมไฟ
ในแผนที่ได้ตามและทำการออกใบงานซ่อมพร้อมพิมพ์
แผนที่ บ อ กต ำแห น่ ง โค ม ไฟ ฟ้ ามาตรฐ านแผนที่
ประกอบด้วยระบบพิกัดภูมิศาสตร์เส้นยูนิเวอร์ซัลทรานส์
เวอร์ส เมอร์ เค เตอร์ ทำให้ เกิดประสิทธิภาพในการ
ให้บริการ การซ่อมบำรุงและมีความสะดวกรวดเร็วของ
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 

ภาสกร ปาละกูล (2558) กล่าวว่า งานวิจัยเรื่อง
ระบบบริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์น้ีมี
วัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์โดยใช้เว็บ
แอพลิเคชัน (Web Application) เพ่ือช่วยแก้ปัญหาการ
ดำเนินงานซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ให้รวดเร็วใช้งานง่าย 

ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ ซึ่งพัฒนาระบบด้วยภาษา 
PHP และใช้ระบบจัดการฐานข้อมูล MySQL สามารถ
โต้ตอบกับผู้ใช้แบบทันทีทันใด จากการพัฒนาระบบได้
แบ่งการทำงานของระบบออกเป็นสองส่วน คือ ส่วนของ
ผู้ใช้งานที่สามารถทำการแจ้งซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้
อย่างสะดวกรวดเร็ว และส่วนของเจ้ าห น้าที่ ศู น ย์
เทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถเฝ้าติดตามการแจ้งซ่อมได้
ทันทีทันใด และสามารถตรวจสอบการซ่อมได้อย่าง
รวดเร็ว ผู้วิจัยได้ทำการทดสอบการยอมรับระบบโดยกลุ่ม
ตัวอย่างและทำการประเมินความพึงพอใจ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ซึ่งสามารถจำแนกกลุ่มตัวอย่างเป็น 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 6 คน และกลุ่มผู้ใช้งาน
ทั่วไป จำนวน 130 คน โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลการ
ประเมินความพึงพอใจต่อระบบ พบว่า ผู้เชี่ยวชาญทำการ
ประเมินความพึงพอใจต่อระบบอยู่ในระดับดี โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.24) กลุ่มผู้ใช้งานทั่วไปประเมินความพึงพอใจต่อระบบ
อยู่ในระดับดีโดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.45 (ค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.16) ดังน้ันสามารถสรุปได้ว่า ระบบ
บริหารจัดการงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยราชพฤกษ์ที่พัฒนาข้ึนมี
การประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะกรณีศึกษาเทศบาลตำบล
หนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่มีวิธีดำเนินการ
วิจัยโดยอ้างอิงแนวคิดของวอเทอร์ฟอลโมเดล (Waterfall 
Model) มีข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล (Study Problem) 
เป็นข้ันตอนในการเก็บรวบรวมข้อมูลภายในหน่วยงาน
ของกองช่างเพ่ือเข้าใจการทำงานของระบบงานในปัจจุบัน
และกำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่างประชากรที่ใช้ใน
การวิจัยคือเจ้าหน้าที่กองช่างและผู้ใช้งานทั่วไปและกลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยคือเจ้าหน้าท่ีกองช่างโดยใช้การสุ่ม
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) จำนวน 10 คนและ
ผู้ใช้ทั่วไปใช้การสุ่มตัวอย่างแบบง่าย (Sample Random 
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Sampling) จำนวน 50 คน  โดยเป็นชาวบ้านในพ้ืนที่
ตำบลหนองควาย 

2. วิเคราะห์ระบบงานเดิมและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา (Analysis) มีการวิเคราะห์ความต้องการของ
ผู้ใช้งานเพ่ือออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ให้สามารถ
ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำหนดเครื่องมือที่ใช้ใน
การพัฒนาระบบสารสนเทศ ได้แก่โปรแกรม Visual 
Studio Code ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนชุดคำสั่ง
ภาษาต่างๆ ได้แก่ พีเอชพี (PHP), เอชทีเอมแอล (HTML), 
ซีเอสเอส (CSS) และ จาวาสคริปต์ (JavaScript) และ
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ มายเอสคิวแอล 
(MySQL) 

3 . ออกแบ บ เชิ งตรรกะ (Logical Design) 
ระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลไฟฟ้า
สาธารณะกรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองควายอำเภอหาง
ดงจังหวัดเชียงใหม่แบ่งการทำงานออกเป็น 5 ส่วนตาม
ผู้ใช้งานคือ 1.ผู้ดูแลระบบ 2.เจ้าหน้าที่กองช่าง 3.หัวหน้า
งานกองช่าง 4.ปลัดเทศบาลและ 5.ผู้เย่ียมชมเว็บไซต์
สามารถแสดงแผนผังบริบท (Context Diagram) ดังภาพ
ที่ 1 

 

 
ภาพที ่1 แสดงแผนภาพบริบท 

 

 
ภาพที ่2 แสดงแผนกระแสข้อมูล 

 
ภาพที่ 3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 

 
จากภาพที่ 2 อธิบายแต่ละกระบวนการดังน้ี 
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กระบ วน การที่  1  แจ้ ง เห ตุ ขั ด ข้ อ ง  เป็ น
กระบวนการสำหรับการแจ้งเหตุขัดข้องเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
โดยผู้เย่ียมชมเว็บไซต์จะต้องทำการระบุเสาไฟที่ขัดข้อง
และกรอกรายละเอียดของผู้แจ้งรวมไปถึงอาการขัดข้อง
ของเสาไฟฟ้าที่เกิดข้ึนโดยผู้ใช้งานระบบในส่วนน้ีได้แก่ผู้
เย่ียมชมเว็บไซต์ 

กระบวนการที่  2 ติดตามสถานะการแจ้ ง
เห ตุ ขัด ข้อง  เป็ นกระบวนการสำหรับ ติดตามการ
ดำเนินงานแจ้งซ่อมโดยผู้ใช้สามารถค้นหาและติดตาม
สถานะการแจ้งซ่อมของตนเองได้เพ่ือติดตามสถานการณ์
ดำเนินงานว่าถึงข้ันตอนไหนแล้วผู้ใช้ระบบในส่วนน้ีได้แก่ผู้
เย่ียมชมเว็บไซต์ 

กระบวนการที่ 3 จัดการข้อมูลผู้ใช้ระบบ เป็น
กระบวนการสำหรับตรวจสอบและกำหนดสิทธ์ิในการใช้
งานโดยระบบจะตรวจสอบชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านผู้ใช้จึงมี
สิทธิในการเข้าใช้ระบบโดยผู้ใช้งานระบบในส่วนน้ีได้แก่
ผู้ดูแลระบบเจ้าหน้าที่หัวหน้างานปลัดเทศบาลส่วนการ
จัดการข้อมูลผู้ใช้ทั้ งหมดผู้ ดูแลระบบจะเป็นผู้จัดการ
ระบบงานในส่วนน้ี 

กระบวนการที่ 4 จัดการข้อมูลเสาไฟฟ้า เป็น
กระบวนการสำหรับจัดการข้อมูลเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ทั้งหมดภายในเขตเทศบาลตำบลหนองควายจังหวัด
เชียงใหม่โดยในระบบน้ีจะเก็บข้อมูลตำแหน่งที่ ต้ังเสา
ไฟฟ้ารายละเอียดต่างๆของข้อมูลเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ผู้ใช้งานในระบบน้ีได้แก่เจ้าหน้าท่ีหัวหน้างาน 

กระบวนการที่ 5 จัดการการสั่งซื้อวัสดุ  เป็น
กระบวนการสำหรับการจัดการสั่งซื้อวัสดุในคลังที่ใกล้
หมดโดยในระบบจะเก็บข้อมูลของวัสดุที่ใกล้หมดและผู้ใช้
ระบบสามารถกดออกใบสั่งซื้อเพ่ือดำเนินการในข้ันตอน
ต่อไปได้ผู้ใช้งานในระบบส่วนน้ีได้แก่เจ้าหน้าท่ีหัวหน้างาน
และปลัดเทศบาล 

กระบ วนก ารที่  6  จั ด ก ารคลั ง วั ส ดุ  เป็ น
กระบวนการสำหรับการจัดการวัสดุที่มีอยู่ในคลังโดยที่จะ
เก็บข้อมูลวัสดุจำนวนวัสดุราคาวัสดุและรายละเอียดต่างๆ
ของวัสดุและผู้ใช้ระบบสามารถเบิกวัสดุไปใช้กับเสาไฟฟ้า
ส่องสว่างก่อนการอนุมัติงานซ่อมได้ผู้ใช้งานในระบบส่วนน้ี
ได้แกเ่จ้าหน้าท่ีและหัวหน้างาน 

กระบวนการที่ 7 ออกรายงานข้อมูลการแจ้ง
ซ่อม 

เป็นกระบวนการสำหรับการออกรายงานและ
สรุปข้อมูลต่างๆข้อมูลการแจ้งซ่อมข้อมูลการอนุมัติงาน
ข้อมูลเสาไฟฟ้าส่องสว่างที่ขัดข้องโดยผู้ใช้ระบบในส่วนน้ี
ได้แก่เจ้าหน้าท่ีหัวหน้างานและปลัดเทศบาล 

จากแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะ
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัด
เชียงใหม่สามารถแสดงรายละเอียดตารางข้อมูลได้ดัง
ตารางที่ 1 

 
 
ตารางที่ 1 แสดงรายละเอียดของตารางข้อมูล 
ลำดับ ชื่อตาราง ประเภท รายละเอียด 

1 member Master เก็บข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 

2 location Transaction เก็บข้อมูลเสาไฟฟ้าส่องสว่าง 
3 declaration Transaction เก็บข้อมูลการแจ้งเหตุขัดข้อง 

4 declaration_progess Transaction เก็บข้อมูลสถานะการดำเนินงาน 
5 warehouse Transaction เก็บข้อมูลระบบคลังวัสดุ 
6 village Reference เก็บข้อมูลหมู่บ้าน 

7 borrow Transaction เก็บข้อมูลการเบิกใช้วัสดุในคลัง 

8 member_type Reference เก็บข้อมูลสถานะผู้ใช้ระบบ 
9 type_brand Reference เก็บข้อมูลยี่ห้อวัสดุ 
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ลำดับ ชื่อตาราง ประเภท รายละเอียด 

10 type_lamp Reference เก็บข้อมูลชนิดหลอดไฟ 
11 member_address Master เก็บข้อมูลที่อยู่ผู้ใช้ระบบ 

คำอธิบายประเภทของตารางได้แก่ Master หมายถึงตารางข้อมูลหลัก Transaction หมายถึงตารางที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล  Reference 
หมายถึงตารางที่มีการอ้างอิง 

 
4. ออกแบบเชิงกายภาพ (Physical Design) 

ผู้วิจัยได้จำลองเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดย
ได้ติดต้ังโปรแกรม XAMPP version 7.4.8 ซึ่ งภายใน
ประกอบ ด้วยโปรแกรม ย่อย 4 โปรแกรม คื อ  ตั ว
แปลภาษา พีเอชพี, ระบบจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิว
แอล , โปรแกรม พีเอชพีมายแอดมินและอาปาเช่ เว็บ
เซิร์ฟเวอร์ เหตุผลที่ใช้โปรแกรมน้ีเพราะเป็นซอฟต์แวร์ฟรี 
ไม่มีปัญหาเรื่องลิขสิทธ์ิ และมีแหล่งเรียนรู้มากมายทั้งใน
หนังสือและ Internet 

5. การพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมต่างๆ คือ 
Visual Studio Code ได้เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาพี
เอชพี, เอชทีเอมแอล , ซีเอสเอส และ จาวาสคริปต์ และ
ใช้โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมินในการจัดการฐานข้อมูล
มายเอสคิวแอล 

6. ติดต้ังระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
ของเทศบาลเพ่ือติดต้ังและทดลองใช้งานโดยใช้โปรแกรม 
ไฟล์ซิล่าไคลเอนต์ในการอัปโหลด 
 
 
 
 
4. ผลการวิจัย  

จากการวิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบ
สารสนเทศน้ัน สามารถแสดงสถาปัตยกรรมของระบบได้
ดังภาพ 

 

 

ภาพที ่4 แสดงสถาปัตยกรรมของระบบ 
 

จากภาพที่ 4 มีระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะกรณีศึกษาเทศบาลตำบล
หนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ ที่สามารถใช้
งานได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยจะแสดงเฉพาะ
หน้าจอหลักของผู้เย่ียมชมเว็บไซต์และเจ้าหน้าที่กองช่าง
ได้ดังภาพที่ 5 และภาพที่ 6 

 

 
 

ภาพที ่5 แสดงหน้าแจ้งเหตุขัดข้องเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
สำหรับผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ 

 
 

ภาพที ่6 แสดงหน้าจัดการข้อมูลเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
สำหรับเจ้าหน้าท่ีกองช่าง 
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ตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะกรณีศึกษา
เทศบาลตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าการประเมิน 

x̄ SD แปลผล 

1.  ด้านการทำงาน 

1.1  ความถูกต้องในการจัดเก็บข้อมูล 5.00 0.00 ดีมาก 
1.2  ความถูกต้องจากการประมวลผลข้อมูล 5.00 0.00 ดีมาก 
1.3  ความถูกต้องของผลลัพธใ์นรูปแบบรายงาน 4.50 0.53 ดีมาก 

1.4  ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.30 0.95 ดีมาก 
1.5  ประสิทธิภาพของระบบงาน 4.60 0.52 ดีมาก 
1.6  การเพิ่ม ลบ แกไ้ข ข้อมูลได้ถูกต้อง 5.00 0.00 ดีมาก 

2.  ด้านการรักษาความปลอดภัยของขอ้มูลในระบบ 

2.1  การกำหนดรหัสผู้ใช้ และรหัสผ่านในการตรวจสอบผู้เข้าใช ้ 5.00 0.00 ดีมาก 
2.2  ความเหมาะสมในการแสดงรายละเอียดข้อมูลที่ค้นหา 4.70 0.48 ดีมาก 

2.3  ความปลอดภัยของข้อมูล 4.00 0.00 ดีมาก 
รวม 4.68 0.54 ดีมาก 

 
ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เย่ียมชมเว็บไซต์ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะ
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าการประเมิน 

x̄ SD แปลผล 

ด้านการออกแบบ 

1. การจัดรูปแบบง่ายต่อการอ่านและการใช้งาน 4.50 0.58 ดีมาก 
2. ความเหมาะสมของสีและรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ 3.78 0.82 ดี 
ด้านการเข้าถึงข้อมูล 

1. สามารถเข้าถึงสารสนเทศได้ง่ายและรวดเร็ว 4.58 0.54 ดีมาก 
2. สารสนเทศสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 4.22 0.74 ดีมาก 
ด้านการใช้งานระบบ 

1. ระบบใช้งานง่าย ไม่ซับซ้อน 4.52 0.58 ดีมาก 
2. มีการจัดหมวดหมู่ของข้อมูล สะดวกต่อการค้นหา 4.44 0.50 ดีมาก 

รวม 4.34 0.69 ดีมาก 

 
จากตารางที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้งาน

ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลไฟฟ้า
สาธารณะกรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองควายอำเภอหาง
ดงจังหวัดเชียงใหม่จากผู้ใช้งานทั้งหมด 10 คนมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 4.68 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.54 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจต่อระบบอยู่ใน
ระดับดีมาก 

จากตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เย่ียม
ชมเว็บไซต์ที่มีต่อระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการ
ข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะกรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนอง
ควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่จากผู้ใช้งานทั้งหมด 
50 คนมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 และมีค่าส่วนเบี่ ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.69 สรุปได้ว่าผู้ใช้งานมีความพึงพอใจ
ต่อระบบอยู่ในระดับดีมาก 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือ

การบริหารจัดการข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะกรณีศึกษา
เทศบาลตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่
ในครั้งน้ีผู้ วิจัยได้ศึกษาการทำงานของระบบและพบ
ข้อบกพร่องของระบบงานเดิมเช่นการดำเนินงานทั้งหมด
ของระบบยังคงใช้การเขียนใบคำร้องขอแจ้งซ่อมการเก็บ
ข้อมูลที่เป็นเอกสารเก็บข้อมูลโดยใช้เอกสารสำเนาต่างๆ 
ทำในการทำงานยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าท่ีควรทั้งน้ีผู้วิจัย
ได้เก็บข้อมูลต่างๆ เหล่าน้ีโดยการเข้าไปสัมภาษณ์และจด
บันทึกข้อมูลปัญหาต่างๆ แล้วนำมาวิเคราะห์ปัญหาที่
เกิดข้ึนเพ่ือหาทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว 

การพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหาร
จัดการข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะกรณีศึกษาเทศบาลตำบล
หนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ได้เริ่มต้นจาก
การศึกษาทฤษฎีในด้านของภาษาที่ใช้ในการพัฒนาคือ
ภาษาเอชทีเอ็มแอล (HTML)  พีเอชพี (PHP) มายเอสคิว
แอล (MySQL) และซีเอสเอส (CSS) และเว็บเซริ์ฟเวอร์อา
ป า เช่  (Web Server Apache) เป็ น ต้ น จ า ก น้ั น จึ ง
ออกแบบระบบงานใหม่โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมา
ปรับใช้กับการทำงานโดยการจัดทำเว็บแอปพลิเคชันเว็บ
และแอปพลิเคชันที่สามารถแสดงผลในโทรศัพท์มือถือ
เชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงกันจนส่งผล
ข้อมูลมีความเป็นปัจจุบันและออกแบบระบบฐานข้อมูลให้
รองรับกับข้อมูลของกองช่างในการรับแจ้งเหตุการขัดข้อง
ของเสาไฟฟ้าส่องสว่างมีการออกแบบหน้าจอผู้ใช้งานใน
แต่ละหน้าและทำการพัฒนาระบบสารสนเทศควบคู่ไปกับ
การทดสอบในแต่ละส่วนที่ทำการพัฒนา 

จากการทดสอบระบบที่ได้ทำการพัฒนาข้ึน
พบว่าระบบที่จัดทำข้ึนน้ีมีประสิทธิภาพส่งผลดีต่อการ
ทำงานของเจ้าหน้าที่กองช่างและผู้ใช้งานทั่วไปลดความ
ยุ่งยากซับซ้อนในการทำงานทำให้สะดวกในการจัดการ
ข้อมูลการแจ้งซ่อมเสาไฟฟ้าส่องสว่างและการใช้งานที่ง่าย
และทันสมัยให้รองรับเทคโนโลยีปัจจุบันและอนาคตตาม
วัตถุประสงค์ของการจัดทำงานวิจัยการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพ่ือการบริหารจัดการข้อมูลไฟฟ้าสาธารณะ
กรณีศึกษาเทศบาลตำบลหนองควายอำเภอหางดงจังหวัด

เชียงใหม่ และจากการประเมินผลได้ผลสรุปการประเมิน
ดัง น้ีจากผู้ ใช้ งานในระบบจำนวน 10 คนได้ผลสรุป
ภาพรวมความพึงพอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ  4.68และค่า
เบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.54แปลผลได้คือดีมากจาก
ผู้ใช้งานทั่วไปจำนวน 50 คนได้ผลสรุปภาพรวมความพึง
พอใจค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 
0.69แปลผลได้คือดีมาก 

งานวิจัยน้ีสอดคล้องกับผลงานของนิรุตต์ิพองาม 
(2546) ซึ่งได้จัดทำวิทยานิพนธ์เรื่องการพัฒนาระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์เพ่ือการดูแลซ่อมบำรุงไฟฟ้า
สาธารณะขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน : กรณีศึกษา
เทศบาลนครปากเกร็ดที่พัฒนาโปรแกรมระบบการรับแจ้ง
โคมไฟสาธารณะประกอบด้วยระบบการรับแจ้งโคมไฟฟ้า
เก็บประวัติการใช้งานวันที่เริ่มใช้วันหมดอายุ (การใช้งาน) 
วันที่แจ้งเสียรายละเอียดการซ่อมสามารถสืบค้นโคมไฟใน
แผนที่ได้และทำการออกใบงานซ่อมพร้อมพิมพ์แผนที่บอก
ตำแหน่งโคมไฟฟ้ามาตรฐานแผนที่ประกอบด้วยระบบ
พิกัดภูมิศาสตร์เส้นกริดยูนิเวอร์ซัลทรานส์เวอร์สเมอร์เค
เตอร์ทำให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการการซ่อมบำรุง
และมีความสะดวกรวดเร็วขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณเจ้าหน้าที่กองช่างเทศบาลตำบล
หนองควายอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ที่ ให้ความ
ไว้วางใจในการพัฒนาระบบและให้ความร่วมมือในการให้
ข้อมูลที่จำเป็นรวมถึงการเสียสละเวลาในการตอบข้อสอบ
ถามและรวบรวมข้อมูลและผู้ใช้งานเว็บไซต์ที่มาช่วยใน
การทดสอบระบบซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากในการทำวิจัยใน
ครั้งน้ี 
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การรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการนำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 
Students’ Perceptions toward the Use of Oral Presentation 

 
ต้องหทัย ทองงามขำ 

มทร.ล้านนา พิษณุโลก คณะบริหารธุรกจิและศิลปศาสตร์ 
e-mail: amietong@rmutl.ac.th 

 
บทคัดย่อ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) สำรวจการรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่มีต่อการนำเสนองานด้วยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ  2) ศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับปริญญาตรีทั ้ง 3 คณะ ที ่มีต่อการนำเสนองานด้วยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ ช่วยพัฒนาทักษะการพูด  กลุ่มตัวอย่างเป็นนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนา พิษณุโลก ในภาคการศึกษาที่  1/2562 จำนวน 111 คน แบ่งเป็น นักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร จำนวน 63 คน  นักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 26 คน และนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ จำนวน 22 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถามการรับรู้ต่อการนำเสนองานด้วยวาจา
เป็นภาษาอังกฤษ จำนวน 15 ข้อ แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ ด้านความรู้และภาษา  ด้านประโยชน์ ความคาดหวังและแรงจูงใจ และ
ด้านปัญหาและอุปสรรค และคำถามปลายเปิดเกี่ยวกับความเห็นของนักศึกษาต่อการพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด  สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ โดยใช้คอมพิวเตอร์
โปรแกรมประมวลผลสำเร็จรูป การวิจัยพบว่า ผลการรับรู้ของนักศึกษาที่มีต่อการพูดนำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 

ภาพรวมมีค่าเฉลี่ย เท่ากับ X  = 3.38  มีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง  และผู้ตอบแบบสอบถามจากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มี
ความเห็นด้วยมากท่ีสุด คิดเป็นร้อยละ 92  

 
คำสำคัญ: การรับรู้  การพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ   
 

Abstract 
This study aimed 1)  to survey undergraduate students’  perceptions toward the use of oral 

presentation in English: and 2)  to study their preference and reasons from three faculties towards the use 
of oral presentation to develop English speaking skill.  Participants were 111 students from Rajamangala 
University of Technology Lanna Phitsanulok, 63 students from the Faculty of Sciences and Agricultural 
Technology, 26 students from the Faculty of Engineering and 22 students from the Faculty of Business 
Administration and Liberal Arts.  A 15- item questionnaire was used as a research instrument for data 

collection.  The gathered data were analyzed for means (X ) , standard deviation (S.D. ) , and percentages. 

The findings revealed that all students’ perceptions were (X = 3.38) and the students’ preferences towards 
the use of oral presentation to develop English speaking skills found that Engineering students had the 
highest preference of 92%. 
 
Keywords: Perception, Oral Presentation in Englis
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1. บทนำ  
เป ็นท ี ่ ทราบก ันด ี ว ่ า  ภาษาอ ั งกฤษ เป็น

ภาษาสากล ใช้ติดต่อสื่อสารประชากรของประเทศต่าง ๆ  
ท ั ่ วโลก ท ั ้ ง ในด ้านธ ุรก ิจ  การศ ึกษา การดำ เ นิน
ช ีว ิตประจำว ัน  และอ ื ่น  ๆ ในการเร ียนการสอน
ภาษาอังกฤษ ผู้เรียนจึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาทักษะทั้ง 4 
ด้าน คือ ฟัง พูด อ่านและเขียน 

จากทักษะทั้ง 4 ทักษะการพูดนับว่าเป็นทักษะที่
จำเป็นและสำคัญที่สุด (Mudra, 2016; Yustina, 2012) 
สอดคล้องกับภัทราวดี ยวนชื่น (2553) กล่าวว่าทักษะการ
พูดเป็นทักษะเบื ้องต้นที ่ใช้ในการสื ่อสาร การพูดเป็น
วิธีการสื่อสารชนิดหน่ึงของทักษะการสื่อสาร (expressive 
skill) ซึ่งสามารถฝึกหัดให้มีประสิทธิภาพได้ ในการสอน
ทักษะการพูดเป็นทักษะเบื้องต้นเพ่ือเตรียมความพร้อมให้
ผู ้เรียนสามารถพูดและใช้ภาษาเพื ่อการสื ่อสาร โดยใช้
วิธีการสอนภาษาใหม่ ด้วยกิจกรรมในชั้นเรียนเพื่อพัฒนา
ทักษะการพูดของผ ู ้ เร ียน  (Burns & Joyce, 1997 ; 
Fauziati, 2 0 1 0 ; Khamkhien, 2 0 1 0 ; McCarthy & 
O’Keeffe, 2004; Jack Croft Richards, 2008). 

แต่ถึงแม้ว่าทักษะการพูดภาษาอังกฤษจะมี
ความสำคัญ ผู้เรียนส่วนใหญ่ยังขาดความคลองแคล่วใน
โครงสร้างทางภาษาและสำนวนต่าง ๆ เพราะไมไดอยูใน
สภาพแวดลอมที่มีการใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และ
ขาดความเข้าใจในสภาพความเป็นจริงทางวัฒนธรรมของ
เจ้าของภาษา (Shumin 1997: 8) และยังพบว่าทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ เป็นทักษะที่ผู้เรียนชาวไทยมีปัญหามาก
ที่สุด  (Tribolet, 2012; Sarkis, 2012) นอกจากสาเหตุ
ด้านสภาพแวดล้อมแล้ว Woodrow (2006) ยังกล่าวเสริม
อีกว่า ความวิตกกังวลก็ส่งผลกระทบในแง่ลบต่อการ
แสดงออกของผู ้พูดภาษาอังกฤษ เพราะผู ้พูดจะคอย
ระมัดระวังการพูดผิด ในประเด็นน้ี ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ 
และธัญภา ชิระมณี (2557) ได้ศึกษาปัญหาและอปุสรรค
ในการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ตลอดจนวิธีการ
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษา
มหาวิทยาลัย และพบว่า นักศึกษามีความกังวลและความ
กลัวเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ  มีปัญหาด้านคําศัพท์ ขาด
การฝึกฝนกับอาจารย์ ไม่ชอบเรียนรายวิชาที่เน้นทักษะ

การพูดภาษาอังกฤษ และนักศึกษาต้องนึกเป็นภาษาไทย
ก่อนเสมอเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ ซึ่งจะเห็นได้ว่าสาเหตุ
ส่วนใหญ่มาจากด้านจิตใจ ทัศนคติ มุมมอง และการรบัรู้
ของตัวผู้เรียนน่ันเอง  
 ชินดนัย ศิริสมฤทัย และ ปภาภรณ์ ไชยหาญ
ชาญชัย (2561 : 229) กล่าวว่า การรับรู้เป็นพื้นฐานการ
เรียนรู ้ที่สําคัญของบุคคล การเรียนรู ้ที ่มีประสิทธิภาพ 
ขึ้นอยู่กับปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง
ปัจจัยการรับรู้ประกอบด้วย ประสาทสัมผัส และปัจจัย
ทางจิตคือ ความรู้เดิม ความต้องการ และทัศนคติ 

 ในทางทฤษฎี “พจนานุกรมเวบสเตอร์ (The 
Webster’s new world dictionary, 1985 : 799 อ้าง
ถึงใน ณัชชา เจร ิญไชย , 2562 : 3 ) ระบุว่า การรับรู้  
(perception)  หมายถึง กระบวนการที่แต่ละบุคคลเลือก 
จัดการ และแปลความหมายหรือตีความหมายสิ ่งที ่ได้
ส ัมผ ัส โดยแต่ละบ ุคคลอาจจะต ีความหมายได ้ ไม่
เหมือนกัน ข้ึนอยู่กับสิ่งกระตุ้นที่อยู่รอบๆ และเงื่อนไขของ
แต่ละบุคคล (วีระรัตน์ กิจเลิศไพโรจน์, 2547: 67; เสรี 
วงษ์มณฑา, 2542: 79; พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์, 2545: 44; 
Kotler, 2003: 267)  สอดคล้องกับที่ สุภัทรา เฮงวาณิชย์ 
(2541: 15) ได้ให้ความหมายเพิ ่มเติมไว้ว่า ในการแปล
หรือตีความหมายของการสัมผัสนั ้น จำเป็นที ่จะใช้
ประสบการณ์เดิมหรือความจัดเจนแต่หนหลัง  แต่หาก
คนเราไม่มีความรู้เดิมหรือลืมเรื่องนั้นๆไป ก็จะไม่มีการ
รับรู ้สิ ่งนั ้นๆ จะมีก็เพียงแต่ที ่สัมผัสกับสิ ่งเร้าเท่าน้ัน 
กระบวนการของการรับรู้จึง หมายถึง กระบวนการที่คาบ
เกี ่ยวระหว่างความรู้สึกความเข้าใจ การคิด การเรียนรู้ 
การตัดสินใจ และ เป็นการแสดงพฤติกรรม   

ดังน้ัน การศึกษาเรื่องการรับรู้ของผู้เรียนในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ จึงน่าจะให้แนวทางในการ
จัดการเร ียนการสอนภาษาอังกฤษให้มีประสิทธิภาพ 
เพราะจะได้ทราบมุมมองของผู้เรียนว่าหากผู้เรียนมีการ
รับรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการเรียนการสอนที่จะช่วยพัฒนา
ทักษะการพูด และจัดการอย่างเป็นแบบแผนข้ันตอน ก็จะ
ทำให้ทักษะการพูดของผู้เรียนมีการพัฒนาขึ้นได้ ดังเช่น
การศึกษาของนักการศึกษาต่าง ๆ  ทั้งในและต่างประเทศ 
Brooks & Wilson (2015) พบว่าการนำเสนองานด้วย
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วาจาช่วยพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษของผู้เรียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาใน
ประเทศญี่ปุ่น เพราะการใช้กิจกรรมการพูดนำเสนอด้วย
วาจาเป็นกิจกรรมการสอนแบบเน้นผู ้เรียน Learner-
centered ซึ่งช่วยทำให้ผู้เรียนมีการพัฒนาทักษะการพูด
เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับผล
ของ Marzuki (2017) ซึ่งศึกษาเรื่องการพัฒนาทักษะการ
พูดผ่านกิจกรรมการรายงานปากเปล่า  ในห้องเร ียน
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาต่างประเทศในประเทศอินโดนีเซีย  
และ Girard et al. (2011) ที่พบว่า การใช้กิจกรรมการ
พูดนำเสนอด้วยวาจาในชั ้นเรียนจะช่วยทำให้เกิดการ
เร ียนรู้  การโต้ตอบกัน การมีส ่วนร่วม การเพิ ่มความ
น่าสนใจให้กับการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะการ
สื่อสารและทักษะการนำเสนอได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ัน 
King (2002) กล่าวเพิ่มเติมว่า การพูดนำเสนอด้วยวาจา
ช่วยเป็นตัวเชื่อมระหว่างการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษา
ได้ เนื่องจากผู้เรียนจะต้องมีการบูรณาการใช้ทักษะทั้ง 4 
ด้าน ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยัง
ช่วยกระตุ้นให้ผู้เรียนมีความต่ืนตัว และเรียนรู้ด้วยตนเอง
ได้ด้วย ส่วน Živković (2014) กล่าวถึงประโยชน์ของการ
พูดนำเสนองานด้วยวาจาว่า นอกจากจะช่วยทำให้พัฒนา
ความสามารถของผู้เรียนได้แล้ว ยังมีประโยชน์ต่อด้าน
อาชีพการทำงานในอนาคตอีกด้วย และ Bruce (2011) 
เสร ิมว ่า  โดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ ง ในบร ิบทของการใช้
ภาษาอ ังกฤษทางว ิชาการ  หร ือภาษาอ ังกฤษเ พ่ือ
ว ัตถ ุประสงค ์เฉพาะ ท ี ่ผ ู ้ เรียนม ีโอกาสสูงในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองานสำหรับอาชีพในอนาคต
ของพวกเขา  
 ดังน้ัน กิจกรรมการพูดนำเสนองานด้วยวาจาใน
ชั ้นเรียนอย่างสม่ำเสมอ จึงน่าจะช่วยให้ผู ้เรียนพัฒนา
ทักษะการพูดได้ดีขึ้น แต่อย่างไรก็ตาม การวางแผนการ
จัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพ จะต้องคำนึงถึง
ความต้องการของผู้เรียนด้วย จึงเป็นที่มาของงานวิจัยใน
ครั้งน้ี ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อสำรวจการรับรู้ของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีที ่มีต่อการนำเสนองานด้วยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ โดย
ศึกษาในมุมมองของผู้เรียนว่ามีความคิดเห็นหรือการรับรู้

อย่างไร นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาเปรียบเทียบการรับรู้
ของผู้เรียนเพศชายและเพศหญิง ต่อการนำเสนองานด้วย
วาจาเพื ่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษว่ามีความ
แตกต่างกันอย่างไร มีประเด็นการรับรู ้อย่างไร อีกทั้ง
ศ ึกษาความคิดเห็นต่อการนำเสนองานด้วยวาจาช่วย
พัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของผู้เรียนจาก 3 คณะ 
ได้แก่ คณะวิศวกรรมศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร และคณะบริหารธุรกิจและศิลป
ศาสตร์ เพื่อนำมาใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนการ
สอน หรือการจัดกิจกรรมในการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษให้สอดคล้องและเหมาะสมกับผู้เรียนแต่ละ
กลุ่มต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ของงานวิจัย 

1) เพื ่อสำรวจการรับร ู ้ของนักศึกษาระดับ
ปร ิญญาตร ีท ี ่ม ีต ่อการนำเสนองานด ้วยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ  

 2) เพื่อศึกษาความคิดเห็นของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีทั้ง 3 คณะ ที่มีต่อการนำเสนองานด้วยวาจา
เป็นภาษาอังกฤษ ช่วยพัฒนาทักษะการพูด 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

ทฤษฎีการรับรู้ 
ชิระ ชินหนองจอก (2552) กล่าวว่าการรับรู้เป็น

พื ้นฐานการเร ียนรู ้ท ี ่สำคัญของบุคคล เพราะสนอง
พฤติกรรมใดๆ จะขึ้นอยู่กับการรับรู้จากสภาพแวดล้อม
ของตน และความสามารถในการแปลความหมายของ
สภาพนั้น ๆ ดังนั้น การเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพจึงขึ้นอยู่
กับปัจจัยการรับรู้ และสิ่งเร้าท่ีมีประสิทธิภาพ ถ้าไม่มีการ
รับรู้เกิดขึ้น การเรียนรู้ย่อมเกิดขึ้นไม่ได้ การรับรู้จึงเป็น
องค์ประกอบสำคัญ ท่ีทำให้เกิดความคิดรวบยอด ทัศนคติ 
อันเป็นส่วนสำคัญย่ิงในกระบวนการเรียนการสอน 
 

ตัวแปรต้น 

การพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 



737 
 

 
 

 
 
 
 

ภาพ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานวิจัย ได้แก่ นักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ช ั ้นปีที่  2 ภาคการศึกษา 1/2562 
จำนวน 111 คน จาก 3 คณะ ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  การเกษตร  จำนวน 63 คน  คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 26 คน  และคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ จำนวน 22 คน ใช้วิธ ีการเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างแบบเจาะจง (purposive sampling) เนื่องจาก
นักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั ้นปีที่ 2 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาพิษณุโลกมีจำนวนน้อย จึง
เลือกกลุ่มประชากรทั้งหมดเป็นกลุ่มตัวอย่างในงานวิจัย
ชิ้นน้ี 

เคร่ืองมือที่ใช้ในงานวิจัย 
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ได้แก ่ 
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม 

ได้แก ่เพศ สาขาวิชา คณะ 
ส่วนที่  2 แบบสอบถามการร ับร ู ้ต ่อการพูด

นำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการ
พูด เป็นแบบมาตรฐานส่วนประมาณค่า Likert scale 
(Rating Scale) แบ่งระดับความเห็นด้วยออกเป็น 5 ระดับ 
ซึ่งดัดแปลงจากงานวิจัยของ Chikh & Dich (2016) วรา

ภรณ์ วราธิพร และคณะ (2562) และ ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ 
และธัญภา ชิระมณี (2557) ที่เกี่ยวข้องกับทักษะการพูด 
ปัจจัยอื่น ๆ เช่น ความวิตกกังวลในการพูดภาษาอังกฤษ 
เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู้
ของนักศึกษาเกี ่ยวกับการพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนาทักษะการพูด 3 ด้าน จำนวนรวม 
15 ข้อ  

ส ่วนที่  3 แบบสอบถามความค ิดเห ็นของ
นักศึกษาท่ีมีต่อการพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
ช่วยพัฒนาทักษะการพูด พร้อมเหตุผลประกอบ โดยเป็น
คำถามปลายเปิด  

การตรวจสอบเคร่ืองมือ  
นำแบบสอบถามให้ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ท่าน 

ทำการตรวจสอบความเที ่ยงตรงเช ิงเนื ้อหา (Content 
Validity) ทั้งนี้ค่า IOC ที่ได้ต้องมากกว่าหรือเท่ากับ .50 
ผลการตรวจสอบค่า IOC พบว่ามีค่าระหว่าง .67 – 1.00 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ .93 

นำแบบสอบถามไปสำรวจมุมมองของนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 2 เกี่ยวกับการพูดนำเสนอด้วย
วาจาเป ็นภาษาอ ังกฤษ เพ ื ่ อพ ัฒนาท ักษะการ พูด
ภาษาอังกฤษของนักศึกษา  

การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยตนเองจากนักศึกษา
ระดับปริญญาตรีชั ้นปีที่  2 ในภาคการศึกษาที่ 1/2562 
จำนวน 111 คน จากทั้ง 3 คณะ ได้แก่คณะวิทยาศาสตร์
และ เทค โนโลย ี การ เกษตร  จำนวน 63 คน คณะ
วิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 26 คน และคณะบริหารธุรกิจ
และศิลปศาสตร์ จำนวน 22 คน ข้อมูลจากแบบสอบถาม
เป็นข้อมูลเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
ว ิ เค ราะห ์ข ้ อม ู ลทางสถ ิ ติด ้ วยโปรแกรม

คอมพิวเตอร์สำเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณาตามทฤษฎี 
Thematic coding ของ Gibbs (2007) 

สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงบรรยาย ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ค่า

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ  

การรับรู้ของผู้เรียน  
ด้านความรู้และภาษา 

ด้านประโยชน์ ความคาดหวัง และแรงจูงใจ 

ด้านปัญหาและอุปสรรค 

ตัวแปรตาม 

ทัศนคติการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะการพูด 
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4. ผลการวิจัย  
จากการสำรวจการรับรู ้วิธีการใช้การนำเสนอ

ด้วยวาจาเพื ่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ ของ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีชั ้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาที่ 
1/2562 มีดังน้ี  

ตาราง 1 จำนวนผู้ตอบแบบสอบถามท้ัง 3 คณะ  

 

ตาราง 2 การรับรู้ของนักศึกษาต่อการพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการพูด ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562  
ลำดับ
ท่ี 

การรับรู้ต่อการพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย X การแปรผล 
(รวม) ชาย หญิง รวม 

ด้านความรู้ ภาษา 
1 การพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษทำให้ท่านมีการพัฒนาทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษ 
3.53 
(3) 

3.82 
(1) 

3.67 
 

มาก 

2 การพูดนำเสนอด้วยวาจาช่วยทำให้ท่านเรียนรู้ระบบไวยากรณ์ภาษาอังกฤษ เช่น 
โครงสร้างประโยค และกาล 

3.03 3.18 3.10 ปานกลาง 

3 การพูดนำเสนอด้วยวาจาช่วยทำให้ท่านมีความรู้ด้านคำศัพท์เพิ่มขึ้น 3.10 3.02 3.06 ปานกลาง 

4 การพูดนำเสนอด้วยวาจาช่วยให้ท่านมีความรู้ การลงเสียงหนักเบาในระดับคำ และ
การใช้ท่วงทำนองเสียง การออกเสียง 

3.23 3.45 3.33 ปานกลาง 

5 ท่านเข้าใจการส่งสารจากผู้พูดและโต้ตอบได้อย่างถูกต้องเหมาะสม เมื่อท่านฟังการ
พูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 

3.22 3.35 3.28 ปานกลาง 

ด้านประโยชน์  ความคาดหวัง และแรงจูงใจ 
6 การพูดนำเสนอด้วยวาจาทำให้ท่านมีความมั่นใจในการพูดภาษาอังกฤษในชั้นเรียน 3.10 3.33 3.21 ปานกลาง 

7 การพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มความมั่นใจในการพูดคุยกับ
ชาวต่างชาติ 

3.48 
 

3.51 3.50 
 

มาก 

8 การพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษส่งเสริมให้ท่านอยากพูดภาษาอังกฤษ
มากขึ้น 

3.45 3.55 3.50 
 

มาก 

9 การพูดนำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษช่วยเพิ่มโอกาสให้ท่านได้รับงานที่ดี
มากขึ้น 

3.57 
(2) 

3.78 
(3) 

3.67 
 

มาก 

10 การนำเสนองานเป ็นภาษาอังกฤษจะช่วยเพิ ่มความน่าเช ื ่อถือเม ื ่อท่านใช้
ภาษาอังกฤษ 

3.43 3.63 
 

3.52 
 

มาก 

ด้านปัญหาและอุปสรรค 
11 ท่านกลัวที่จะพูดผิดเมื่อมีการนำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 3.53 3.80 

(2) 
3.67 มาก 

12 ท่านมีความวิตกกังวลทุกคร้ังเมื่อต้องพูดนำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 3.65 3.61 3.63 มาก 

 

   /  านวน ว   า า ตร แ      น     าร   ตร ว  ว รรม า ตร   ร  าร  ร   แ     ป า ตร  รวม  

  านวน ( น) ร้       านวน ( น) ร้       านวน ( น) ร้       านวน 
( น) 

ร้  
   

 า  37  33.33 17 15.32 6 5.41 60 54.05 
     26  23.42 9 8.11 16 14.41 51 45.95 
รวม 63  56.76 26 23.42 22 19.82 111 100 
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ลำดับ
ท่ี 

การรับรู้ต่อการพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ ค่าเฉลี่ย X การแปรผล 
(รวม) ชาย หญิง รวม 

(1) 

13 ท่านรู้สึกไม่มั่นใจเมื่อท่านพูดนำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 3.10 3.24 3.16 ปานกลาง 

14 ท่านรู้สึกเขินอายเมื่อต้องพูดนำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 3.20 3.22 3.21 ปานกลาง 

15 ท่านไม่มีโอกาสพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษต่อหน้าชั ้นเรียนอย่าง
สม่ำเสมอ 

3.15 3.29 3.22 ปานกลาง 

รวม 3.32 3.45 3.38 ปานกลาง 

จากตาราง 2 ผลการรับรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีชั้นปีที่ 2 ที่มีต่อการพูดนำเสนองานด้วยวาจา
เป็นภาษาอังกฤษ ในภาคการศึกษาท่ี 1/2562 ภาพรวมมี

ค่าเฉลี่ย เท่ากับ X  = 3.38  มีการรับรู้อยู่ในระดับปาน
กลาง  

ผู้ตอบแบบสอบถามโดยภาพรวม มีการรับรู้ด้าน
ความรู ้และภาษา  ด้านประโยชน์ ความคาดหวังและ
แรงจูงใจ  และด้านปัญหาและอุปสรรค อยู่ในระดับมาก มี
จำนวน 3 หัวข้อ ได้แก่ “(1) การนำเสนองานด้วยวาจา
เป็นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ท่านมีการพัฒนาทักษะการ
พูดภาษาอังกฤษ”  “(9) การพูดนำเสนองานด้วยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษช่วยเพ่ิมโอกาสให้ท่านได้รับงานที่ดีมากข้ึน” 
“ (12) ท่านเกิดความวิตกกังวลทุกครั้งเมื่อต้องพูดนำเสนอ
งานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ” และ โดยมีค ่าเฉลี่ย

เท่ากัน  X  = 3.67   
เมื่อเปรียบเทียบการรับรู้วิธีการใช้การนำเสนอ

ด้วยวาจาเพื ่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษโดย
จำแนกตามเพศ  โดยเพศชายมีมุมมองการรับรู้ว่า “ท่าน
เกิดความวิตกกังวลและไม่มั ่นใจทุกครั ้งเมื ่อต้องพูด
นำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ” มากท่ีสุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  X  = 3.65  ส่วนเพศหญิงมีการรับรู้ว่า 
“การพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษทำให้ท่านมี
การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ” มากที่สุด โดยมี

ค่าเฉลี่ยเท่ากับ  X  = 3.82    
ความคิดเห็นของนักศึกษาแต่ละคณะ ที ่มีต่อ

การพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษช่วยพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ   มีดังน้ี   

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
เห็นด้วย ร้อยละ 35 (จำนวน 25 คน)  ไม่เห็นด้วยร้อยละ 
53 (จำนวน 38 คน)  

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีความเห็นด้วย ร้อยละ 
92 (จำนวน 24 คน) ไม่เห็นด้วยร้อยละ 8 (จำนวน 2 คน) 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มีความเห็น
ด้วย ร้อยละ  55 (จำนวน 12 คน)  ไม่เห็นด้วยร้อยละ  45 
(จำนวน  10 คน)  

จากผลการตอบแบบสอบถามปลายเปิดเก่ียวกับ
ความคิดเห็นในการใช้วิธีการพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษ เพื ่อพัฒนาทักษะการพูด และวิเคราะห์
ข้อมูลเชิงคุณภาพด้วยการวิเคราะห์เชิงพรรณาตามทฤษฎี 
Thematic coding ของ Gibbs (2007) แบ่งออกได้ดังน้ี  

1. เห็นด้วย เพราะว่า  
1.1 เห็นความสำคัญของการพูดนำเสนอด้วย

วาจาเป็นภาษาอังกฤษ ทำให้มีผลต่อความ
มั่นคงในการประกอบอาชีพในอนาคต  

1.2 การพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
ทำให้พัฒนาทักษะการสื ่อสารภาษาต่าง 
ประเทศและเพิ่มความมั่นใจในการพดูได้ 
อย่างคล่องแคล่ว 

1.3 การพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ
ทำให้มีความรู้ทางด้านคำศัพท์เพิ่มมาก
ข้ึน 

2. ไม่เห็นด้วย เพราะว่า  
2.1 มีความรู้พื้นฐานภาษาอังกฤษไม่เพยีงพอ 

เช่น ไวยากรณ์ คำศัพท์ และการออกเสียง  
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2.2 มีความวิตกกังวล ไม่มีความมั่นใจในการ
พูด กลัวพูดผิด เพื่อนหัวเราะทำให้ไม่กล้า
พูด 

2.3 เป็นภาษาที่ยากต่อการเรียนรู้ และทำ
ความเข้าใจ 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาเรื่องการรับรู้ของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรีที ่มีต่อการนำเสนองานด้วยวาจาเพื ่อพัฒนา
ทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับปริญญาตรี
ชั้นปีที่ 2 มีประเด็นที่สามารถนำมาอภิปรายได้ดังน้ี 

1. ผลการรับรู้การใช้วิธีการนำเสนอด้วยวาจา
เพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาระดับ
ปร ิญญาตรี  ช ั ้นป ีที่  2 ในภาคการศ ึกษาที่  1/2562 
ภาพรวมมีการรับรู้อยู่ในระดับปานกลาง โดยมีการรับรู้ว่า 
“การพูดนำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษช่วยเพ่ิม
โอกาสให้ท่านได้ร ับงานที ่ด ีมากขึ ้น” สอดคล้องกับ 
Živković (2014) กล่าวถึงประโยชน์ของการพูดนำเสนอ
ง านด ้ วยวาจ าว ่ านอกจ ากจะช ่ วยทำ ให ้ พ ั ฒ น า
ความสามารถของผู ้เรียนได้แล้วยังมีประโยชน์ต่อด้าน
อาชีพการทำงานในอนาคตอีกด้วย และ Bruce (2011) 
กล ่าวว ่าโดยเฉพาะอย ่างย ิ ่ ง ในบร ิบทของการ ใช้
ภาษาอ ังกฤษทางว ิชาการ  หร ือภาษาอ ังกฤษเ พ่ือ
วัตถุประสงค์เฉพาะ ที่จะทำให้ผู้เรียนมีโอกาสสูงในการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการนำเสนองานสำหรับอาชีพในอนาคต
ของพวกเขา และอีกประเด็นคือ “การนำเสนองานด้วย
วาจาเป็นภาษาอังกฤษ จะช่วยให้ท่านมีการพัฒนาทกัษะ
การพูดภาษาอังกฤษ” ซึ ่งตรงกับความคิดของ Brooks, 
Gavin & Wilson, John. (2015) ศ ึกษาเก ี ่ยวก ับการ
นำเสนองานด ้วยวาจาช ่วยพ ัฒนาท ักษะทางด ้ าน
ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ ข อ ง ผ ู ้ เ ร ี ย น ภ า ษ า อ ั ง ก ฤ ษ เ ป็ น
ภาษาต่างประเทศ ของนักศึกษาในประเทศญี ่ปุ ่น ใช้
กิจกรรมการพูดนำเสนอด้วยวาจาเป็นกิจกรรมการสอน
แบบเน้นผู้เรียน Learner-centered ซึ่งช่วยทำให้ผู้เรียน
มีการพัฒนาทักษะการพูดเพ่ือการสื ่อสารได้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ และ Girard et al. (2011) พบว่าการใช้
กิจกรรมการพูดนำเสนอด้วยวาจาในชั้นเรียนจะช่วยทำให้

เกิดการเรียนรู้ การโต้ตอบกัน การมีส่วนร่วม การเพ่ิม
ความน่าสนใจให้กับการเรียนการสอน และพัฒนาทักษะ
การสื่อสารและทักษะการนำเสนอได้อย่างชัดเจน  King 
(2002) กล่าวเพิ่มเติมว่า การพูดนำเสนอด้วยวาจากช่วย
เป็นตัวเชื่อมระหว่างการเรียนรู้ภาษาและการใช้ภาษาได้ 
เน่ืองจากผู้เรียนจะต้องมีการบูรณาการใช้ทักษะทั้ง 4 ด้าน 
ฟัง พูด อ่าน เขียน ได้อย่างเป็นธรรมชาติ และยังช่วย
กระตุ้นให้ผู้เรียนมีความตื่นตัว และเรียนรู้ด้วยตนเองได้
ด้วย   

2. จากผลการศึกษาในแต่ละคณะ แสดงให้เห็น
ว่านักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ร้อยละ 92  มีความ
คิดเห็นและเห็นความสำคัญของการพูดนำเสนอด้วยวาจา
เป็นภาษาอังกฤษช่วยพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ  
ซ ึ ่งผลการว ิจ ัยในคร ั ้งน ี ้สอดคล ้องก ับงานวิจ ัยของ 
Gözüyeşil (2013) ศึกษาเกี่ยวกับความต้องการในการใช้
ภาษาอังกฤษของผู ้เรียนด้านวิศวกรรมศาสตร์  พบว่า 
ผู ้เรียนทางด้านวิศวกรรมศาสตร์มีความต้องการพัฒนา
ทักษะการอ่านเพื ่อการทำงานวิจัย และนอกจากนี ้ ยัง
เล็งเห็นความสำคัญของทักษะการพูดว่ามีความสำคัญต่อ
อาช ีพอย ่ า งมาก  และนอกจากน ี ้ น ั กศ ึ กษาคณะ
วิศวกรรมศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา พิษณุโลก ส่วนใหญ่จบไปทำอาชีพครู และบางคน
ทำด้านวิศวกรรม ซึ่งมีการติดต่อ สื่อสารกับเพ่ือนร่วมงาน
ชาวต่างประเทศ จึงเล ็งเห็นความสำคัญของการพูด
นำเสนอด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการ
พูด  

แต่ในทางตรงกันข้าม นักศึกษาร้อยละ 53 จาก
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตรไม่ชอบและไม่
เห็นความสำคัญของการใช้วิธีการนำเสนอด้วยวาจาเป็น
ภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ สอด 
คล้องกับงานวิจัยของ ขนิษฐา สุวรรณประชา และกนกพร 
พยอม (2560) ได้ศึกษาความต้องการในการเรียนภาษา 
อังกฤษของนักศึกษาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา น่าน พบว่านักศึกษา
ส่วนใหญ่สนใจที่จะเรียนรู้เก่ียวกับคำศัพท์เฉพาะทางวิทยา 
ศาสตร์และเทคโนโลยี และต้องการเรียนรู ้จากการฟัง
บรรยายโดยผู้สอนเท่านั้น ดังนั้นกิจกรรมการพูดนำเสนอ
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หน้าชั้นเรียนจึงเป็นวิธีการที ่ไม่ตอบสนองความต้องการ
การเรียนรู้ของนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และ  เทคโนโลยี 
การเกษตร นอกจากนี้เหตุผลของความไม่ชอบการใช้
วิธีการนำเสนอด้วยวาจา ยังสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
ณัฏฐ์นรี ฤทธิรัตน์ และธัญภา ชิระมณี (2557) ได้ศึกษา
ป ัญหาและอ ุปสรรค ในการพ ัฒนาท ักษะการ พูด
ภาษาอ ั งกฤษ  และว ิ ธ ี การพ ัฒนาท ักษะก าร พูด
ภาษาอังกฤษด้วยตนเองของนักศึกษามหาวิทยาลัย พบว่า 
นักศ ึกษาม ีความก ังวลและความกล ัวเม ื ่อต ้องพูด
ภาษาอังกฤษ มีปัญหาด้านคําศัพท์ ขาดการฝึกฝนกับ
อาจารย์ ไม ่ชอบเร ียนรายวิชาท ี ่ เน ้นท ักษะการพูด
ภาษาอังกฤษ และนักศึกษาต้องนึกเป็นภาษาไทยก่อน
เสมอเมื่อต้องพูดภาษาอังกฤษ 
 สรุปได้ว่า การรับรู้ของนักศึกษาระดับปริญญา
ตรีที ่มีต่อการนำเสนองานด้วยวาจาเป็นภาษาอังกฤษ 
ภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง แสดงให้เห็นว่าการจัดการ
เรียนการสอนด้วยวิธีการใช้การพูดนำเสนองานด้วยวาจา
เป็นภาษาอังกฤษในชั ้นเร ียนยังคงทำให้ผ ู ้ เร ียนเห็น
ความสำคัญและนำไปใช้ในการพัฒนาทักษะการพูด
ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ควรวางแผนการ
สอน ขั้นตอนการนำเสนองานด้วยวาจาให้เป็นไปอย่างมี
ระบบ โดยเตรียมความพร้อมทางด้านคำศัพท์ รูปแบบ
ประโยคการนำเสนอ และกำหนดหัวข้อที่ทำให้นักศึกษา
สนใจ  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอเชิงทฤษฎีจากการศึกษาปรากฏการณ์ในประเด็นของความสำเร็จในการ

ประกอบการธุรกิจ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอที่แสดงให้เห็นถึงความสำเร็จซึ ่งกลุ ่มผู้ประกอบการ  OTOP ได้
ดำเนินการธุรกิจจนได้รับการคัดเลือกเป็นสุดยอดหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ โดยการวิจัยครั้งนี้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยตามแนวทาง
ทฤษฎีฐานราก ผลการวิจัยพบว่า การสนับสนุนจากภาครัฐ  การมีเครือข่าย  การจัดการกลุ่ม   ความเป็นเอกลักษณ์ของภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น  คุณภาพผลิตภัณฑ์  และการดำเนินการด้านตลาด ล้วนเป็นแนวทางแห่งความสำเร็จของการประกอบการ 
OTOP โดยผลการวิจัยสามารถนำไปปรับใช้เพ่ือประโยชน์ในการวางแผนที่จะพัฒนาการดำเนินงานของกิจการอื่น ๆ จนนำมา
สู่ความสำเร็จของการดำเนินธุรกิจต่อไป  
คำสำคัญ: ความสำเรจ็ของธุรกิจ,  กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ, ทฤษฎีฐานราก 

 
Abstract  

This study aimed to present a theoretical study of the phenomenon on the issue of OTOP 
business successfully for woven product groups which demonstrates the success of management until 
being selected as an OTOP product champion. A grounded theory approach was developed for this study. 
The research results showed that government support, networking, group management, the unique 
combination of local knowledge, product quality, and marketing operations were guidelines for the OTOP 
operator success.  The findings can be applied to benefit the other business operation's improvement 
plan that brings success to that business. 
Keywords: Business success, Woven product groups, Grounded theory 
 
1. บทนำ  

จากการพัฒนาอย่างรวดเร ็วของโลกทำให้
เกิดผลกระทบกับธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลกกำลังเผชิญกับการ
แข่งขันทางธุรกิจที่เข้มข้น ด้วยความต้องการของลูกค้าท่ี
เพิ่มขึ้นและเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้น บริษัทจะต้องนำ
นวัตกรรมและการปฏิรูปมาใช้เพื่อตอบสนองต่อความท้า
ทายที ่สำค ัญที ่ เผช ิญ (Cotteleer & Bendoly, 2006, 
Liang, Saraf, Hu, & Xue., 2007) ด้วยการแข่งขันท ี ่มี
ความเข้มข้นสูงทำให้ธุรกิจที่มีขนาดเล็กหรือธุรกิจฐานราก

ต้องรับแรงกดดันและต้องพยายามอย่างมากที่จะประสบ
ความสำเร็จ เนื ่องจากในปัจจุบันมีการเปลี ่ยนแปลง
ทางด้านเศรษฐกิจและสังคม  โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการ
เปลี่ยนแปลงในระบบเศรษฐกิจ เริ่มตั้งแต่ด้านการเกษตร
ที่เป็นตัวป้อนวัตถุดิบสู่ภาคการผลิต  จนกระทั่งมาสู่การ
พัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมการค้า และการบริการ ซึ่งทำ
ให้ประเทศเกิดการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว เพื่อความ
สมดุลจึงมีความจำเป็นที่จะต้องมีการปรับเปลี่ยนให้มีการ
พัฒนาท้ังภาคอุตสาหกรรมและภาคเกษตรกรรมควบคู่กัน
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ไป ดังน้ันเกษตรกรหรือคนในชนบทจึงต้องมีการรวมกลุ่ม
เพ ื ่ อจ ั ดการก ับผลผล ิตและทร ัพยากรได ้ อย ่างมี
ประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  จึงนำมาสู่การเกิดธุรกิจในรูปแบบที่
ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายการเป็นผู้ประกอบการรายย่อยที่
เป็นประชาชนในชุมชน ภายใต้โครงการสินค้าหนึ่งตำบล
หนึ ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP  Enterprise)  ซึ ่งเป็นหนึ ่งใน
นโยบายสำคัญของรัฐบาลที่เริ่มต้นขึ้นในปี พ.ศ. 2544 มี
เป้าหมายที่มุ่งเน้นให้แต่ละชุมชนได้นำภูมิปัญญาท้องถ่ิน
มาใช้ในการพัฒนาสินค้า โดยภาครัฐพร้อมที ่จะเข้า
ช่วยเหลือในด้านความรู้สมัยใหม่ และการบริหารจัดการ 
เพ ื ่อ เช ื ่ อมโยงส ินค ้าจากช ุมชนส ู ่ตลาดท ั ้ งในและ
ต ่ า ง ป ร ะ เ ท ศ  แ ล ะ เ พ ื ่ อ ส ่ ง เ ส ร ิ ม ส น ั บ ส นุ น
กระบวนการพัฒนาท้องถิ ่น  สร ้างช ุมชนที ่ เข ้มแข็ง 
พ่ึงตนเองได้ ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการสร้างงาน สร้าง
รายได้ ด้วยการนำทรัพยากร ภูมิปัญญาในท้องถิ ่น มา
พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและ
มีมูลค่าเพิ ่ม เพื ่อให้เป็นที ่ต้องการของตลาดทั้งในและ
ต่างประเทศ สอดคล้องกับวัฒนธรรม ประเพณีและวิถี
ชีวิตของท้องถิ ่นนั ้น ๆ (Phadungkiati, Kusakabe, & 
Pongquan,  2011) 

คุณสมบัติที ่เป็นเอกลักษณ์อันสำคัญนี้ทำให้ 
ธุรกิจขนาดเล็กและธุรกิจท้องถ่ินมีอิทธิพลอย่างมากในแต่
ละประเทศ ดังนั้นภารกิจในการส่งเสริมธุรกิจของชุมชน
หรือท้องถิ่นที่มีขนาดเล็กจึงมีความสำคัญต่อการแข่งขัน
และสามารถพัฒนาต่อยอดได้ (Al-Qirim, 2005; Hardin, 
Chang, & Fuller, 2008) ดังนั ้นผู ้ประกอบการ  OTOP  
ถือได้ว่าเป็นลักษณะการดำเนินงานทางธุรกิจอย่างหน่ึง 
ซึ ่งจะประสบความสำเร ็จได้นั ้น ต้องอาศัยปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ (Key  success  factors)  เช่นเดียวกับการ
ประกอบธุรกิจอื่น ๆ 

วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั ้งนี ้ คือ 
การศึกษาวิจัยที่ความสำเร็จของการประกอบการธุรกิจ 
OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอที่ได้รับการรับรองสุด
ยอดหนึ ่งตำบลหนึ ่งผลิตภัณฑ์ไทย (OTOP  Product  
Champion)  และมีเป้าหมายในการนำเสนอข้อสรุปใน
เชิงทฤษฎีที่ได้จากการศึกษาปรากฎการณ์เพ่ือสร้างทฤษฎี
ฐานราก 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 เนื่องจากการศึกษาครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยโดยการ
สร้างทฤษฎีฐานราก จึงเป็น “ทฤษฎีเชิงกระบวนการ”
(Process theory) และได้นำแนวค ิดเร ื ่องปัจจัยแห่ง
ค ว า ม ส ำ เ ร ็ จ  ( Key  success  factors) ม า ใ ช ้ ใ น
กระบวนการจัดการทางธุรกิจ สำหรับการวิเคราะห์
ปรับปรุงกิจกรรมพื้นฐานอย่างต่อเนื ่อง เช่น การผลิต 
การตลาด การติดต ่อสื ่อสาร และองค์ประกอบการ
ดำเนินงานด้านอื ่น ๆ ที ่สำคัญ ภายใต้สถานการณ์ที่
เปลี ่ยนแปลงที ่ต ้องมีความสามารถเชิงพลวัตเข ้ามา
เก่ียวข้อง ตลอดจนความเหมาะสมในการนำเทคโนโลยีมา
ใช้  รวมทั้ งการปร ับปร ุ งอย ่างต ่อเน ื ่อง   ซ ึ ่ งป ัจจัย
ความสำเร็จได้นำเสนอการผสมผสานที่ไม่ซ้ำกัน เพื่อให้
ตอบสนองการเปลี ่ยนแปลงที่เกิดขึ ้นตลอดเวลา ดังน้ัน
ลักษณะความได้เปรียบทางการแข่งขันที่มีความยืดหยุ่น
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมจะสามารถวัดผลได้จาก
ประสิทธิภาพการดำเนินงานที่แตกต่างกันไปในแต่ละกรณี  
(Trkman, 2010)   
 ปัจจัยแห่งความสำเร็จเพื่อความเป็นเลิศในการ
ดำเนินงานมีลักษณะเป็นพลวัตที่ประกอบด้วยความมุ่งมั่น
ของทีมบริหารและทีมดำเนินการที่เข้มแข็ง  และสร้าง
วิส ัยทัศน์ที ่แข็งแกร่ง โดยผู ้นำมีความสามารถในการ
เลือกใช้กลยุทธ์ที ่เหมาะสมสามารถระบุตลาดได้อย่าง
ถูกต้อง รวมถึงมีความสามารถในการพัฒนาและคงไว้ซึ่ง
ขีดความสามารถที่มีอยู่ การดำเนินงานที่สำคัญโดยระบบ
การวางแผนทรัพยากรที ่ ดี  ช ่วยให้องค์กรบรรลุตาม
เป้าหมายที ่กำหนด ซึ ่งความสัมพันธ ์ระหว่างป ัจจัย
คุณภาพและการบริการมีความสำคัญเชื่อมโยงกับผลลัพธ์
ที ่ได้ค ือความสำเร ็จภายใต้สภาพแวดล้อมที ่เก ิดการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา และเพ่ือการบรรลุความสำเร็จ
ตลอดจนความอยู่รอดของธุรกิจในระยะยาวเกิดขึ้นผ่าน
การดำเนินงานที่มีคุณภาพ การนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่  
การปรับปรุงกระบวนการภายใน ศักยภาพในความคิด
สร้างสรรค์ และแรงจูงใจของทีมงาน โดยกระบวนการ
ทั้งหมดต้องมีค่าใช้จ่ายที่ต่ำที ่สุด ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อ
ความสามารถขององค์กร  ในบริบทที่แตกต่างกันของ
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ขนาดขององค์กร  รวมไปถึงการทำงานของเครือข ่าย  
พ ันธม ิตรระหว ่างก ิจการมีอ ิทธ ิพลต ่อการประสบ
ความสำเร็จของธุรกิจภายใต้แนวคิดเกี่ยวกับปัจจัยที่ไปสู่
ความสำเร ็จ  (Success factor) แสดงในหลายม ิต ิที่
แตกต ่ า งก ัน  (Eikebrokk & Olsen, 2007; Olawale, 
Oyedele, Owolabi, Gbadamosi, Kusimo, 2020) 
 สำหรับการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผลิตภัณฑ์ต้องได้รับ
การรับรองการเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์  โดยมีระดับที่สูงสุด
ที ่การได้รับการรับรองมาตรฐานห้าดาว อันจะนำมาซึ่ง
ค ุณภาพการส่งออก รวมถึงการส่งเสร ิมจากรัฐบาล 
ความสามารถในการมีส่วนร่วมในงานแสดงสินค้า ทั้ง
ระดับอำเภอ  จังหวัด  และระดับประเทศ   ในการที่จะ
ได้รับการรับรองการเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ OTOP  ระดับ
ห ้าดาว (Phadungkiati , Kusakabe ,and Pongquan, 
2011) เพื่อตอบคำถามงานวิจัย (Research  question)  
ของการศึกษาในครั ้งนี ้ วัตถุประสงค์การวิจัยมุ ่งไปที่
ความสำเร ็จในแนวค ิดและการดำเนินงานจากกลุ่ม
ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ทำให้ผ่านเกณฑ์ได้รับการ
รับรอง และประสบความสำเร็จเป็นสุดยอดหน่ึงตำบลหน่ึง
ผลิตภัณฑ์ไทย โดยทำการศึกษาผ่านแนวทาง  Grounded  
theory ทำการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ประกอบการ  OTOP 
ที่เป็นกลุ ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอรวมทั้งเก็บรวมรวม
เอกสารหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง   ภาพถ่าย และวิเคราะห์
เปรียบเทียบแบบ  multi  - case  ของกลุ่มผู้ประกอบการ
ในจังหวัดมหาสารคาม 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ระเบียบวิธีวิจัยที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี  เป็นการ 
วิจ ัยเช ิงค ุณภาพ ด้านปัจจ ัยแห ่งความสำเร ็จของ
ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์  OTOP   การศึกษาได้รวบรวม
ปัจจัยแห่งความสำเร็จ  ที ่ทำให้ผ่านเกณฑ์การประเมิน  
จนได้รับการรับรองเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ในระดับห้าดาว  
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่  แบบสัมภาษณ์เชิงลึก
แบบก ึ ่ ง โ ค ร ง ส ร ้ า ง  (Semi – structure in –depth 
interview)  ที่กลุ่มผู้วิจัยสร้างข้ึนให้ครอบคลุม ปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จในการประกอบการ  การสัมภาษณ์นำร่องโดย
เริ ่มจากการถามคำถามทั่ว ๆ ไปและใช้ข้อมูลที ่ได้เพ่ือ

กำหนดกรอบคำถามที่ชัดเจนอีกครั ้ง  จากนั้นออกแบบ
คำถามเชิงกึ่งโครงสร้างขึ้นมา ใช้วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก
และเก็บรวบรวมเอกสารที่เกี ่ยวข้อง บนแนวทางตาม
ทฤษฎีฐานราก (Grounded theory)  เพื ่อประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ข้อมูล ได้ทำตามข้ันตอนตามข้อเสนอทฤษฎี
โดย  Glaser & Strauss (1967)  ทฤษฎ ี ฐานราก คื อ
รูปแบบของการวิจัยแบบอุปนัย (Inductive   research)  
ซึ่งเป็นทฤษฎีที ่สร้างขึ ้นจากข้อมูลและมีการเชื ่อมโยง
แนวความคิด ดังน้ัน ทฤษฎีเกิดข้ึนจากการมีส่วนร่วมของ
ข้อมูลที่มีอยู่ 
 แหล่งข ้อม ูล (Source of evidence) ของ
งานวิจัยนี้เก็บรวบรวมข้อมูลโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจาก
ผู ้ประกอบการ OTOP ในจังหวัดมหาสารคาม  จำนวน
ทั้งหมด 4 แห่งด้วยกัน คือ กลุ่มผ้าทอพอเพียงบ้านใคร่นุ่น 
กลุ ่มทอผ้าบ้านหนองเขื ่อนช้าง กลุ ่มทอผ้าบ้านหนองคู 
และกลุ่มสตรีทอผ้าไหมบ้านน้ำอ้อม โดยมีรายละเอียดใน
การรวบรวมข้อมูลดังต่อไปน้ี 

1. ผู้วิจัย ตรวจสอบคุณสมบัติของกลุ่มตัวอย่าง 
ตามเกณฑ์ที ่ต ั ้งไว้ค ือผู ้ประกอบการ OTOP ที ่ได้รับ
คัดเล ือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ในระดับ 5 ดาว และ
ดำเนินงานอย่างต่อเน่ืองเริ่มต้ังแต่ 10 ปีข้ึนไป ซึ่งสะท้อน
ถึงความสามารถและความย่ังยืนของกิจการ 

2. ผู้วิจัยได้อธิบายวัตถุประสงค์ของการศึกษา 
และขอความยินยอมกลุ่มตัวอย่างในการเข้าร่วมให้ขอ้มูล
ในงานวิจัย โดยมีการจัดทำการขออนุญาตผู ้ประกอบ
กิจการเป็นลายลักษณ์อักษร 

3. ผู้วิจัยสัมภาษณ์เชิงลึก โดยใช้แบบสัมภาษณ์
ก่ึงโครงสร้าง พร้อมทั้งอัดเทปสัมภาษณ์ ซึ่งได้ขออนุญาต
จากผู้ให้ข้อมูลอีกครั้งด้วยวาจาอีกครั้ง ซึ่งการสัมภาษณ์ใช้
เวลาประมาณ 1-2 ชั่วโมง หลังสัมภาษณ์ผู้วิจัยจะทำการ
บันทึกภาคสนาม (field note) ทุกครั ้ง โดยมีทั ้งการลง
พื้นที่ และด้วยการโทรศัพท์สัมภาษณ์ตามความสะดวก
ของผู้ให้ข้อมูล 

4. นำบทสัมภาษณ์มาถอดเทป เพื ่อเตร ียม
วิเคราะห์ข้อมูล โดยการเก็บข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูล
ต้องมีความต่อเน่ืองกัน 
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5. วิเคราะห์ข้อมูลตามวิธีการวิเคราะห์แบบ
ทฤษฎีฐานราก (grounded theory method)   

6. นำสาระของข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ไป
ตรวจสอบกับผู้ให้ข้อมูลอีกครั้ง โดยทำการสัมภาษณ์อีก
ครั้งหน่ึง จนข้อมูลมีความอ่ิมตัว 

ข ั ้นตอนของการว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล  (Data 
Analysis) สำหรับการวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีทฤษฎีฐาน
ร า ก  ( Grounded theory method) แ ล ะ ว ิ ธ ี แ ป ล
ความหมายและตีความข้อมูล นำมาสร้างมโนทัศน์ข้ึนโดย
อาศัยความไวทางทฤษฎี และใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม 
ATLAS.ti  8.0 ในการจัดระบบการวิเคราะห์ข้อมูล  มี
ข ั ้ นตอนด ั ง น้ี  (Glaser & Strauss, 1967 ; Strauss & 
Corbin, 1990;1998) 

1. การเปิดรหัส (Open coding)  ผู้วิจัยจะทำ
การเปิดรหัส ให้ได้มากท่ีสุด การเปิดรหัสโดยถอดเทปและ
พิจารณาแบบประโยคต่อประโยค หรือ ย่อหน้าต่อย่อหน้า
โดยแบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ 

1.1 การเป ิดรห ัสตามข ้อม ูลท ี ่ ได ้จากบท
สัมภาษณ์ (Substantive code) เป็นการเปิดรหัสโดย
นักวิจัยใช้ข้อมูลที่เก็บมากให้มากที่สุด เป็นการหาสาระ
ของบทสัมภาษณ์ว่าเป็นอย่างไรในแต่ละประโยค 

1.2 การเป ิดรห ัสตามข ้อบ ่งช ี ้ทางทฤษฎี  
(Theoretical code)  เป็นการเปิดรหัสขั้นที่ 2 หลังจาก
เปิดรหัสระดับต้น (Substantive code) หมดแล้ว การ
เปิดรหัสชั้นนี้จะขึ้นอยู่กับความไว หรือความรู้ทางทฤษฎี 
หรือแนวคิดของผู้วิเคราะห์ ดังน้ัน ผู้วิจัยต้องศึกษาค้นคว้า
วรรณกรรมที่เกี ่ยวข้อง เพื ่อเพิ ่มความไวต่อมโนทัศน์ 
(Concept) จากข้อมูล นอกจากน้ี  นักวิจ ัยได้ทำการ
เปร ียบเท ียบความคงที ่ ในการเป ิดรห ัส  (Constant 
comparative method) ในแต่ละหน่วยข้อมูลไม่ว่าจะ
เป ็นภายในบทส ัมภาษณ์เด ียวก ัน  และระหว่างบท
สัมภาษณ์ 

2. การสร้างหัวข้อ (Category) เมื่อเปิดรหัส
ทั้ง 2 ระดับข้างต้นเสร็จแล้ว นักวิจัยพิจารณาจัดหมวดหมู่
ของรหัสที่มีความคล้ายกัน หรือมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์
ก ันทางใดทางหนึ ่ง  (Shared attribute) ไม ่ว ่าจะเป็น
บริบท (Context) เง ื ่อนไข (Condition) หรือผลล ัพธ์ 

(Consequences) ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะทำให้ผู้วิจัยได้มองเห็น
กระบวนการ (Process)  ของปรากฏการณ์ อย่างชัดเจน 

3. การเป ิดรห ัสส ัมพ ันธ์  (Axial coding) 
ข้ันตอนน้ีนักวิจัยได้วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวข้อที่
ได้กับบริบทที่เกิดขึ ้น จะได้หัวข้อหลัก และหัวข้อย่อย  
ตลอดจนสาระที่สำคัญ (Central concept) 

4. การสร้างรหัสเชิงคัดเล ือก (Selective 
coding) เพื่อหามโนทัศน์หลัก (Core category) ในการ
หาคุณลักษณะหรือกรอบที่เป็นสาระสำคัญที่สุด โดยการ
วิจัยครั้งน้ีได้กำหนดไว้ที่ความสำเร็จของธุรกิจ (Business 
success) เพื ่อตรวจสอบกับผู ้ให้ข้อมูล โดยการทำการ
สัมภาษณ์อีกครั้ง  

ความน่าเช ื ่อถ ือของผลงานว ิจ ัย  (Trust 
worthiness of the result) เพื ่อให้งานวิจ ัยครั ้งนี ้มี
ความน่าเชื่อถือ หรือ หากเปรียบเป็นภาษาของงานวิจัย
เชิงปริมาณแล้ว  คือ มีความเที่ยงตรงภายใน (Internal 
validity) นักวิจัยได้ดำเนินการดังต่อไปน้ี 

1. การสัมภาษณ์แต่ละครั ้ง ผ ู ้ว ิจ ัยได้ส ังเกต
บริบทต่าง ๆ ตลอดจนสีหน้า ท่าทางของผู้ให้ข้อมูล และ
ได้ทำการบันทึกสนาม (Field note) ทุกครั้งหลังจากการ
สัมภาษณ์ ตลอดจนมีการบันทึกความรู้สึกส่วนตัวต่าง ๆ ที่
เก่ียวข้องกับปรากฏการณ์ที่ได้จากการสัมภาษณ์ (Memo) 
เพื ่อรับรู ้ความคิดเห็นต่าง ๆ ของผู ้วิจัยเองที ่มีต่อการ
สัมภาษณ์นั้น ๆ เพื่อลดความมีอคติ (Bias) และพยายาม
ทำให้การสัมภาษณ์เป็นไปอย่างเป็นกลางมากที่สุด โดย
ผู้วิจัยได้นำบันทึกภาคสนามและบันทึกความรู้สึกเหล่าน้ี
มาวิเคราะห์ร่วมกับบทสัมภาษณ์ที่ได้ในแต่ละราย 

2. ในข้ันตอนของการเตรียมบทสัมภาษณ์ ผู้วิจัย
ได้มอบหมายให้ผู้ช่วยวิจัยถอดเทปสัมภาษณ์แบบคำต่อคำ 
โดยไม่มีการแปลความหมายของข้อมูลใด ๆ เพื่อคงไว้ซึ่ง
บทสัมภาษณ์เดิม  

3. ในการวิเคราะห์ข้อมูล ผู้วิจัยและผู้ร่วมวิจัยได้
กระทำร่วมกันในทุกระดับขั้นของการเปิดรหัส และการ
สร้างหัวข้อ มีการเปรียบเทียบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้เกิด
ความคงที่ในการเปิดรหัสและการสร้างหัวข้อ 

4. นำหัวข้อและหัวใจของสาระที่เกิดจากขอ้มูล  
ไปตรวจสอบความหมาย (Validity check) กับผู้ให้ข้อมูล
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อีกครั้ง โดยการตรวจสอบข้อมูลรวมกันเพื่อให้เกิดความ
เ ป ็ น ก ล า ง  ( Neutrality) ห ร ื อ ค ว า ม เ ป ็ น ป ร นั ย 
(Objectivity) ของข้อมูลที่ได้ 

 
4. ผลการวิจัย  

การศึกษาปัจจัยสู่ความสำเร็จในการเป็นสุดยอด
ผลิตภัณฑ์ มีขั้นตอนและกระบวนการสามารถสรุปได้ 4 
ขั ้นตอน คือ การเปิดรหัส (Open coding)  การสร้าง
หัวข้อ (Category) การเปิดรหัสสัมพันธ์ (Axial coding)  
และการสร้างรหัสเชิงคัดเลือก (Select  coding) เพ่ือ
อภิปรายผลโดยละเอียดได้ดังต่อไปน้ี 

4.1 ข ั ้นตอนของการการเป ิดรห ัส  (Open 
coding) โดยกลุ ่มผู ้วิจัยมีขั ้นตอนของการเปิดรหัส  คือ  
การแปลความหมายและการตีความข้อมูลที ่ได้จากการ
สัมภาษณ์ เชื่อมโยงไปยังการระบุหมวดหมู่ ให้รหัสภายใต้
การเปิดรหัส โดยนำคำพูด วลี หรือกลุ่มคำ และประโยคที่
ได้จากการสัมภาษณ์ โดยการเปิดรหัสทั ้งครั้งที่   1 และ
การเปิดรหัสครั้งที่ 2 ปรากฎ Properties ดังตารางที่ 1  

4.2 ข้ันตอนการสร้างหัวข้อ (Category) เมื่อทำ
การเปิดรหัสข้างต้นแล้ว ผู้วิจัยพิจารณาการจัดหมวดหมู่  
(Category) ของปัจจัยแห่งความสำเร็จที่มีความคล้ายคลึง
กันหรือเกี ่ยวข้องสัมพันธ์ก ัน แบ่งได้เป็น 6 หมวดหมู่
ด ้วยกัน ซึ ่งทั ้งการเปิดรหัสในครั ้งที่  1 และครั ้งที่ 2 
หมวดหมู่ (Category) ที่มีความเหมือนกันแสดงให้เห็นได้
ดังตารางที่ 2 

4.3 ข ั ้ นตอนการ เป ิ ดรห ั สส ั มพ ัน ธ์  (Axial 
coding) 
ข้ันตอนน้ีได้ทำการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของหมวดหมู่ที่
ได้จัดไว้กับสิ่งที่เกิดข้ึน แล้วทำการกำหนดหัวข้อย่อย  ที่มี
ความสัมพันธ์ก ับหัวข้อหลัก ที ่เช ื ่อว่าเป็นปัจจัยแห่ง
ความสำเร็จ 
 4.4 ข ั ้ นตอนการสร ้ า ง รห ั ส เช ิ งค ั ด เ ล ื อก 
(Selective coding) ขั ้นตอนนี ้ทำให ้ได้ความส ัมพันธ์
เชื่อมโยงจนสามารถหามโนทัศน์หลักเป็นตัวกำหนดกรอบ
ในการศึกษาและเก็บข้อมูลข้ันต่อไป หลังจากน้ันได้นำมโน
ทัศน์หลัก (Core category) ไปตรวจเช็คกับข้อมูลที่ได้ทำ
การสัมภาษณ์มาในการเก็บข้อมูล  ครั ้งที่   2  ที ่ผ ่าน 

ขั ้นตอนการวิเคราะห์ข้อมูลตามแนวทาง  Grounded 
theory  ที่ได้แสดงไว้ในข้อมูลขั้นต้น จนแสดงให้เห็นว่า
ข้อมูลมีความอิ่มตัวแล้ว (Salutation)  คือสมมติฐานทั้ง
ในการเปิดรหัสครั้งแรกและในครั้งที่สองตรงกัน ผลที่ได้
ปรากฎดังภาพที่ 1  
 จากผลการวิจัยสามารถอนำเสนอโดยละเอียด
ได้ดังน้ี 

ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ  ปัจจัยด้านการ
สน ับสน ุนจากภาคร ั ฐ  เก ิ ดข ึ ้ น ในล ั กษณะท ี ่กลุ่ม
ผ ู ้ประกอบการ  OTOP  ได ้ร ับความช ่วยเหล ือจาก
หน่วยงานราชการ อาทิ เช่น การสนับสนุนจากอาจารย์ใน
มหาวิทยาลัย  พัฒนาชุมชน  องค์การบริหารส่วนตำบล  
อุตสาหกรรมจังหวัด และมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เป็นต้น  
โดยช่วยเหลือทั ้งด้านการพัฒนาความรู ้ ทักษะ รวมถึง
เงินทุน นำมาซึ่งข้อเสนอดังน้ี 

Proposition 1: การสนับสนุนจากภาครัฐเป็น
ปัจจัยแห่งความสำเร ็จในการเป็นสุดยอดผลิตภ ัณฑ์  
OTOP ในระดับ 5 ดาว 
 ปัจจัยด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ เป็นการแสดงให้
เห็นถึงผลิตภัณฑ์ที่เน้นต้นแบบ มีรูปแบบที่ชัดเจน มีการ
ตรวจสอบ การแก้ไขปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การพัฒนา
ฝีมือจะส่งผลให้เกิดทักษะที่มากข้ึนและทำให้เกิดคุณภาพ
ที ่ดีขึ ้น จนสามารถนำเข้าส ู ่กระบวนการคัดสรร   จน
สามารถได้รับการรับรองหรือมีเอกสารหลักฐานที่แสดงถึง
ความมีคุณภาพที่เป็นมาตรฐาน นำมาซึ่งข้อเสนอ คือ 

Proposition 2: ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์เป็น
ปัจจัยแห่งความสำเร ็จในการเป็นสุดยอดผลิตภ ัณฑ์  
OTOP ในระดับ 5 ดาว 
 ป ัจจ ั ยด ้ านการตลาด เป ็นล ั กษณะของ
ผลิตภัณฑ์มีองค์ประกอบด้านบรรจุภัณฑ์ที ่สวยงาม  
ผลิตภัณฑ์อยู ่ในความต้องการของลูกค้าหรือสามารถ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้  ตลอดจนมีการเข้า
ร่วมในงานการจัดแสดงสินค้า เช่น กิจการถูกชักชวนให้
เข้าร่วมจำหน่ายในงานประจำปีต่าง ๆ เช่น งานกาชาด
ประจำจังหวัด  งานสินค้าหนึ ่งตำบลหนึ ่งผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)  หรือแม้กระทั้งงานแสดงสินค้าที่เมืองทองธานี 
เป็นต้น  นำมาซึ่งข้อเสนอที่ 3 คือ 



749 
 

Proposition 3: ความสามารถด้านการตลาด
เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในระดับ 5 ดาว 
 ปัจจัยด้านภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นลักษณะของ
การสืบทอดภูมิปัญญาจากบรรพบุรุษโดยสานต่อความรู้
ความสามารถที่มีมาแต่ด้ังเดิม เพ่ือให้ยังคงอยู่ต่อไป  เช่น 
การผลิตที่ทำด้วยมือ  (Handmade)  หรือการผลิตที่ใชส้ี
จากธรรมชาติ  นำมาซึ่งข้อเสนอดังน้ี 

Proposition 4: เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
เป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในระดับ 5 ดาว 
 ความสามารถด้านการจัดการกลุ่ม คือ การที่
กลุ่มมีการดำเนินงานที่มีการประสานงานกันภายในกลุ่ม  
สามารถผลิตและบริหารจัดการด้านวัตถุดิบที ่ใช้ในการ
ผลิตภายในกลุ่มได้เป็นอย่างดี มีการประชุมหรือช่วยกัน
แก้ปัญหาที่เกิดข้ึนภายในกลุ่ม อาทิ การแก้ปัญหาการผลิต
ที่บกพร่องด้านคุณภาพโดยบุคคลผู้มีความชำนาญในด้าน
การผลิตของกลุ่ม ตลอดจนกลุ่มมีการบริหารจัดการด้าน
การเงินของกลุ่ม มีการระดมเงินทุนจากสมาชิกภายใน
กลุ่ม โดยไม่ได้รอการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐแต่
เพียงอย่างเดียว อันก่อให้เกิดความเข็มแข็งของกลุ่ม นำมา
ซึ่งข้อเสนอดังน้ี  

Proposition 5: ความสามารถด้านการบริหาร
จัดการเป็นปัจจัยแห่งความสำเร็จในการเป็นสุดยอด
ผลิตภัณฑ์ OTOP ในระดับ 5 ดาว 
 ปัจจัยด้านเครือข่าย คือการร่วมมือร่วมใจกัน
ของกลุ่มผู้ประกอบการ  OTOP  ซึ่งเป็นการช่วยเหลือกัน
ของเครือข่าย ในการนำสินค้าไปฝากขายหรือรับสินค้า
ของกล ุ ่มผ ู ้ประกอบการอ ื ่ นมาขายให้  โดยไม ่คิ ด
ผลตอบแทน  ส่งผลให้เกิดความเข้มแข็งที่มากข้ึนของกลุ่ม
ผู้ประกอบการ  OTOP นำมาซึ่งข้อเสนอดังต่อไปน้ี 

Proposition 6: การสร้างและมีเครือข่ายเป็น
ปัจจัยแห่ง ความสำเร ็จในการเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ 
OTOP ในระดับ 5 ดาว 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 5.1 อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยเรื่องความสำเร็จของการประกอบการ
ธุรกิจ OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ประเภทผ้าทอ: การศึกษา
เพื่อสร้างทฤษฎีฐานราก โดยผู้ประกอบการ ผลิตภัณฑ์ 
(OTOP)  จังหวัดมหาสารคาม มีวัตถุประสงค์เพ่ือนำเสนอ
ข้อสร ุปเช ิงทฤษฎ ีจากการศ ึกษาปรากฎการณ์   ที่
ความสำเร ็จของธ ุรก ิจท ี ่สำค ัญในแนวค ิด และการ
ดำเนินงานจากกลุ่มผู้ประกอบการสินค้า OTOP ที่ประสบ
ความสำเร ็จได้ร ับการรับรองสุดยอดหนึ ่งตำบลหน่ึง
ผล ิตภ ัณฑ ์ ไทย (OTOP  Product  Champion)  โดย
การศึกษาด้วยการเก็บข้อมูลจากกลุ่มผู ้ประกอบการ  
OTOP  ที่ได้รับคัดเลือกเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ในระดับ 5 
ดาว ในจังหวัดมหาสารคาม และดำเนินกิจการมาไม่ต่ำ
กว่า 10 ปี 
 ผลการศึกษาพบว่า ความสำเร็จที ่เกิดขึ ้นกับ
กลุ่มผู้ประกอบการ  OTOP  กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ที่จะ
นำมาซึ ่งการเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์ในระดับ   5  ดาว  
ได้แก ่ ด้านการสนับสนุนจากภาครัฐ  ด้านการสร้างและมี
เคร ือข่าย  ความสามารถด้านการจ ัดการกลุ ่ม ด้าน
เอกลักษณ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์  และ
ความสามารถด้านการตลาด    

5.2 ประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัย 
 สำหรับประโยชน์ที่ได้รับจากงานวิจัยในครั ้งน้ี   
คือ เพ่ือได้ทราบถึงข้อมูลเชิงลึกที่เกี่ยวข้องกับความสำเร็จ
สำหรับผู้ประกอบการ  OTOP กลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอ ที่จะ
นำไปสู่การได้รับการคัดเลือกเข้าสู่มาตรฐานการเป็นสุด
ยอดผลิตภัณฑ์ในระดับ  5 ดาว  อันจะเป็นแนวทาง
สำหรับผู้ประกอบการ OTOP หรือกิจการที่ดำเนินธุรกิจ
อื ่น ๆ นำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนที่จะพัฒนาการ
ดำเนินงานของตนเพื่อเข้าสู่การคัดสรรมาตรฐานการเป็น
สุดยอดผลิตภัณฑ์ในระดับ 5 ดาว หรือพัฒนากิจการใน
การดำเนินธุรกิจต่อไป 

5.3 ข้อจำกัดงานวิจัยและข้อเสนอแนะสำหรับ
การวิจัยในอนาคต 
 การทำวิจัยครั ้งน้ีได้ข้อมูลที ่เป็นแนวทางแห่ง
ความสำเร็จของผู้ประกอบการ OTOP  แต่ได้ทำการศึกษา
เพียงกลุ่มเดียวคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าทอที่เป็นผลิตภัณฑ์ที่มี
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ค ว า ม เ ป ็ น เ อ ก ล ั ก ษ ณ ์ อ ย ่ า ง แ ท ้ จ ร ิ ง ข อ ง ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือ  
 สำหรับข้อเสนอแนะสำหรับการวิจ ัยในครั้ง
ต่อไป ควรจะมีการขยายการศึกษาไปยังภูมิภาคอื่น ๆ ที่
เป ็นกล ุ ่มผล ิตภ ัณฑ ์ เด ียวก ัน เพ ื ่อทำการว ิจ ั ย เชิ ง
เปรียบเทียบ หรือการศึกษาเพื่อได้ประโยชน์ของงานวิจัย
ที่เพ่ิมข้ึนในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ือนำผลและองค์ความรู
ไปขยายผลในการพัฒนาธุรก ิจฐานรากของประเทศ 
ตลอดจนเป็นส่วนหนึ่งในการยกระดับธุรกิจฐานรากของ
ประเทศต่อไป 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 คณะผู ้ว ิจ ัยขอขอบพระคุณผู ้ให้ข้อมูลท ี ่ ไ ด้
เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลสำหรับการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 
ตลอดจนผู้มีส่วนเก่ียวในงานวิจัยในครั้งน้ีทุกท่าน หากเกิด
ความผ ิดพลาดประการใดคณะฯ ผ ู ้ว ิจ ัยขอน้อมรับ
คำแนะนำเพ่ือนำไปพัฒนางานด้านวิชาการต่อไป 
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รูปภาพ ตาราง และสมการ 

 
ตารางที่ 1 มิติของปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

 
ตารางที่  2  แสดงหมวดหมู่ (category) ของปัจจัยแห่งความสำเร็จ 
 

Category 
เก็บข้อมูลครั้งท่ี 1 

Category 
เก็บข้อมูลครั้งท่ี 2 

ปัจจัยความสำเร็จ ปัจจัยความสำเร็จ 

การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

- การสนับสนุนจากบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ การสนับสนุนจาก
ภาครัฐ 

- การสนับสนุนจากภาครัฐ 

คุณภาพผลิตภณัฑ ์ - การพัฒนาฝีมือ 

- ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพ 

- การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 

- เอกสารแสดงหลักฐานการรับรอมาตรฐาน

ต่างๆ 

- คัดสรรวัตถุดิบ 

คุณภาพผลิตภณัฑ ์ - การพัฒนาฝีมือ 

- ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพ 

- การปรับปรุงแก้ไขอย่าง

ต่อเน่ือง 

- การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ์

เก็บข้อมูลครั้งท่ี 1 เก็บข้อมูลครั้งท่ี 2 

Code-Filter: All (17) 
Quotation-
Filter: All 

(88) 
Code-Filter: All (15) 

Quotation-
Filter: All (47) 

การสนับสนุนจากบุคลากร หน่วยงานภาครัฐ 12 การสืบทอดภูมิปัญญา 8 
การพัฒนาฝีมือ 10 ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพ 7 
การเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า 7 ผลิตภัณฑใ์ช้สีธรรมชาติ 6 
ผลิตภัณฑ์เน้นคุณภาพ 7 สามารถผลิตวัตถุดิบได้เอง 5 
การสืบทอดภูมิปัญญา 7 การพัฒนาฝีมือ 4 
ผลิตภัณฑใ์ช้สีธรรมชาติ 7 ผลิตภัณฑ์ทำมือ (Handmade) 3 
การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 7 การพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ ์ 3 
การประสานงานภายในกลุ่ม 6 การสนับสนุนจากภาครัฐ 2 
ผลิตภัณฑ์ทำมือ (Handmade) 4 การช่วยเหลือกันของเครือข่าย 2 
องค์ประกอบด้านบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 4 การประสานงานภายในกลุ่ม 2 
ผลิตภัณฑ์อยูใ่นความต้องการของลูกค้า 4 การร่วมงานจัดแสดงสินค้า 1 
เอกสารแสดงหลักฐานการรับรองมาตรฐานต่าง ๆ 4 การช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม 1 
การบริหารจัดการด้านการเงิน 3 การบริหารจัดการด้านการเงิน 1 
ความร่วมมือเครือข่าย 2 ผลิตภัณฑ์อยูใ่นความต้องการของลูกค้า 1 
การช่วยเหลือกันของเครือข่าย 2 การปรับปรุงแก้ไขอย่างต่อเน่ือง 1 
คัดสรรวัตถุดิบ 1   
สามารถผลิตวัตถุดิบได้เอง 1   
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ด้านการตลาด - การเข้าร่วมงานจัดแสดงสินค้า 

- องค์ประกอบด้านบรรจุภัณฑ์ที่สวยงาม 

- ผลิตภัณฑ์อยูใ่นความต้องการของลูกค้า 

ด้านการตลาด - การร่วมงานจัดแสดงสินค้า 

- ผลิตภัณฑ์อยูใ่นความต้องการ

ของลูกค้า 

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน - การสืบทอดภูมิปัญญา 

- ผลิตภัณฑใ์ช้สีธรรมชาติ 

- ผลิตภัณฑ์ทำมือ (Handmade)  

ภูมิปัญญาท้องถ่ิน - การสืบทอดภูมิปัญญา 

- ผลิตภัณฑใ์ช้สีธรรมชาติ 

- ผลิตภัณฑ์ทำมือ (Handmade) 

การจัดการกลุ่ม - การประสานงานภายในกลุ่ม 

- การบริหารจัดการด้านการเงิน 

- สามารถผลิตวัตถุดิบได้เอง 

การจัดการกลุ่ม - การประสานงานภายในกลุ่ม 

- การบริหารจัดการด้านการเงิน 

- สามารถผลิตวัตถุดิบได้เอง 

- การช่วยเหลือกันภายในกลุ่ม 

เครือข่าย - ความร่วมมือเครือข่าย 

- การช่วยเหลือกันของเครือข่าย 

เครือข่าย - การช่วยเหลือกันของเครือข่าย 

 
ตารางที่  3  ตัวอย่างบทสัมภาษณ์ 
 

 
ใช้ผ้าฝ้ายทอด้วยมือแล้วก็ย้อมสีธรรมชาติเพราะว่าอันน้ีมันเป็นภูมิปัญ
ของชาวบ้านเราน่ะนะคะ” 
 
พ่อ แม่ พาทำมาตลอด โดยใช้ลายสร้อยดอกหมากซึ่งถือว่าเป็นลายผ้า
ประจำจังหวัด ซึ่งแต่ก่อนก็เรียกว่าเกล็ดปลา” 
“เร่ิมต้นการทำผ้าไหมต้ังแต่ปู่ ย่า ตา ยาย ต้ังแต่บรรพบุรุษของเราค่ะ 
เร่ิมทำใช้ในบ้านในครัวเรือนของเรานี่แหละค่ะ” 
 

 
“ตั้งแต่วิธีการเส้นด้ายอันนี้เราจะคัดสรร อย่างเส้นด้ายเส้นฝ้ายที่เรา
จะใช้เน่ีย ก็คือเราจะเลือกที่ว่ามันดีก่อนแล้วก็เอามาย้อม” 
“”อย่างตะเข็บอย่างน้ีนะค่ะ มันยังไม่เรียบอะไรเท่าไหร่ อย่างเวลาเรา
ทำเสร็จอย่างผ้าขาวม้านะคะเราต้องไปเย็บชายเย็บอะไรก่อน มันก็จะ
มีตะเข็บมีปมอะไรบ้าง เค้าก็บอกมาว่าเราติดตรงไหน  พอเค้าบอกมา
เราก้กลับมาแก้ไข” 

 
“ได้รับเงินสนับสนุนจากพัฒนาชุมชนบ้าง อาจารย์ทางมหาวิทยาลัย
มหาสารคามมีพวกอาจารย์ “...”  นะคะ เค้าจะมี order มาให้ด้วยมี
เปิดขายอะไรตรงไหนเค้าจะดึงไปร่วมตลอด ที่ว่าเปิดที่มหาวิทยาลัย
มหาสารคามตอนน้ันเค้าก็ดึงเค้าไปร่วมเหมือนกัน” 
“อย่างวิธีการ pack ด้วยนะคะ มันทำให้มันดูดีขึ้นทำให้มันเป็นแบบ
สวยขึ้นอะไรอย่างเนี ่ยนะค่ะ สหกรณ์จังหวัดเข้ามาช่วย ทางเค้า
ออกแบบให้มีงบให้มา เรามีช่วยออกความคิดเห็นบ้าง” 
 

 
“งานกาชาด ก็ไปบ้าง แต่ส่วนมากฝากกลุ ่มอื ่นไป เพราะเราเป็น
เครือข่ายเดียวกัน” 

“เครือข่ายมีการเอาสินค้ามาขายร่วมกัน ฝากสินค้ากันไปขายได้ ทอ
มาส่งเราได้ เราก็รับไว ้ก็ทำให้มีความเข้มแข็งขึ้น” 

“เราก็สามารถหาได้จากเครือข่าย ซึ่งมาจากพวกกลุ่มต่าง ๆ มา
ช่วยเหลือกัน ในการช่วยกันเอาสินค้าไปขาย  ฝากกันไปขายถ้าเราไม่
พร้อม” 
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รูปภาพที่ 1 ปัจจัยความสำเร็จในการเป็นสุดยอดผลิตภัณฑ์จากการวิเคราะห์รหัสสัมพันธ์ 
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ส่วนผสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซ้ืออาหารริมทาง 
ของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

Service Marketing Mix Influenced on Chinese Tourists Decision Making  
on Street Foods Consumption, Muang Chiang Mai District. 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาเรื่อง ส่วนผสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมทางของนักท่องเท่ียวชาวจีน ใน

เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาส่วนผสมทางการตลาดบริการ (7Ps) ที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารริมทางของนักท่องเท่ียวชาวจีนในเขตอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่ และเพ่ือเป็นแนวทาง ทางการตลาดใน
การพัฒนาร้านอาหารริมทางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  โดยมีกลุ่มตัวอย่างจำนวน 253 คน โดยใช้วิธีการสุ่มกลุ่ม
ตัวอย่างแบบบังเอิญ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เป็นแบบสอบถาม (Questionnaire) ผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่เป็น เพศ
หญิง อาชีพนักเรียน/นักศึกษา มีรายได้ต่อเดือนส่วนมากรายได้ต่ำกว่า 2,480 หยวน มักเดินทางมากับกลุ่มกับเพ่ือน โดยเช่า
จักรยานยนต์ ส่วนใหญ่เคยเดินทางมาใช้บริการร้านอาหารริมทางในจังหวัดเชียงใหม่ 5 ครั้งข้ึนไป ส่วนผสมทางการตลาด
บริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมทาง ด้านบุคลากรมีอิทธิพลอยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ด้านผลิตภัณ์ ด้านราคา 
ด้านกระบวนการ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาดระดับมาก  

 
คำสำคัญ: ปัจจัยการตลาดบริการ การตัดสินใจ การซื้อ อาหารริมทาง 
 
1. บทนำ  
ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีเสน่ห์ทั้งในด้านของวัฒนธรรม
และประเพณี ด้วยเหตุน้ีจึงทำให้มีนักท่องเท่ียวเดินทางเข้า
มาท่องเที่ยวในประเทศไทยเป็นจำนวนมาก แต่มีสิ่งสำคัญ
อีกอย่างหน่ึงที่ดึงดูดใจนักท่องเที่ยวเข้ามาท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยได้เป็นอย่างดีน่ันคือ “อาหารไทย” โดยอาหาร
ไทยเป็นอาหารที่มีชื่อเสียงระดับโลกและเป็นที่นิยมของ
ชาวต่างชาติซึ่งนอกจากความโดดเด่นในเรื่องของรสชาติแล้ว
อาหารไทยยังแสดงถึงความถึงความคิดสร้างสรรค์ ความ
ประณีต บรรจงสวยงามรวมทั้งองค์ประกอบ เครื่องปรุงที่มี
ประโยชน์ รัฐบาลจึงมีนโยบายส่งเสริมอาหารไทยเป็ น
อาหารยอดนิยมของผู้บริโภคในระดับสากล และยัง
เปรียบเสมือนตัวแทนสำคัญในการเผยแพร่วัฒนธรรมและ

ภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทย (ชญาดา เฉลียวพรหม , 
2555) สู่สายตาชาวโลกผ่านทางรูปลักษณ์และรสชาติที่มี
เอกลักษณ์ 
อาหารริมทาง (Street Food) คือ อาหารและเครื่องด่ืมที่
จำหน่ายและรับประทานกันบริเวณริมถนนหรือบริเวณที่
สาธารณะ ลักษณะเป็นร้านที่มีที่น่ังไม่มากนัก บางแห่งเป็น
ซุ้มหรือเป็นรถเข็น เน่ืองจากร้านอาหารริมทางมีต้นทุนต่ำมี
เพียงรถเข็นและอุปกรณ์ทำอาหารเพียงไม่กี่ชิ้นเท่าน้ันก็
สามารถเปิดร้านได้อีกทั้งยังไม่ต้องเสียค่าเช่าหรืออาจเสียใน
อัตราไม่สูงมาก ผู้ประกอบการสามารถเข้า – ออกจากธุรกิจ
ได้โดยง่ายทั้งน้ีร้านอาหารที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันจำนวนไม่
น้อยที่เริ่มจากร้านอาหารริมทางเมื่อมีลูกค้าจำนวนมากจึง
เริ่มขยับขยายไปสู่ร้านอาหารแบบถาวร (ศูนย์อัจฉริยะเพ่ือ
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อุตสาหกรรมอาหาร , 2560) โดยอาหารริมทางน้ันจะมี
วิธีการทำอาหารกันอย่างเปิดเผย ผู้รับประทานสามารถเห็น
วิธีการทำได้เกือบทุกข้ันตอน เป็นอาหารที่มีราคาไม่สูงมาก
และหารับประทานได้ง่าย เรียกได้ว่าแทบจะมีอยู่ทุกมุม ทุก
จังหวัดทั่วประเทศไทย เป็นอาหารที่คนในท้องถ่ินนิยม
รับประทานทำให้อาหารริมทางสะท้อนถึงวัฒนธรรมการกิน
ในแหล่งน้ันๆ และในปัจจุบันกำลังได้รับความนิยมเพ่ิมสูงข้ึน 
โดยในปัจจุบันร้านอาหารริมทางหรือที่ชาวต่างชาติเรียกกัน
ว่า “Street Food” ซึ่งร้านอาหารริมทางในไทยน้ันเป็นที่
ยอมรับของชาวไทยและชาวต่างชาติ เน่ืองจากมีเอกลักษณ์
ในเรื่องของรสชาติและความหลากหลายของรูปแบบอาหาร 
นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวง
อุตสาหกรรม กล่าวว่าปัจจุบันธุรกิจอาหารริมทางของไทย
เติบโตอยู่ที่ร้อยละ 6-7 และมีแนวโน้มขยายตัวถึงร้อยละ 10 
จากการเข้ามาท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวต่างชาติจำนวน
มาก ประกอบกับธุรกิจอาหารริมทางมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่
ที่ร้อยละ 10-20 โดยในอนาคตอีก 5-10 ปี จะเติบโตในส่วน
แบ่งการตลาดมากข้ึน โดยเฉพาะหากพัฒนาให้อาคารคาว
และอาหารหวานไปด้วยกันได้อย่างลงตัวและตอบโจทย์
ผู้บริโภค จึงจำเป็นต้องปรับปรุงและพัฒนาธุรกิจร้านอาหาร
ริมทางของประเทศไทย ให้กลายเป็นอุตสาหกรรมที่สมบูรณ์
แบบและเป็นประเทศแห่ง “มหาอำนาจทางอาหาร” ใน
อนาคต (ศูนย์บริการปรึกษาการออกแบบและวิศวกรรม, 
2563)  
จังหวัดเชียงใหม่ในปี 2561 ที่ผ่านมามีจำนวนนักท่องเท่ียว
ชาวต่างชาติเพ่ิมข้ึนร้อยละ 3.78 โดยเป็นนักท่องเที่ยวชาว
จีนถึง 6.4 แสนคน ท้ังการเดินทางโดยผ่านบริษัททัวร์และ
การเดินทางมาท่องเท่ียวด้วยตนเองและมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน 
(การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่, 2561) 
โดยพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวจีนใน
ปัจจุบันพบว่ามีกำลังในการซื้อสูงมากข้ึน ค่าใช้จ่ายต่อ     
ทริปในการเดินทางของชาวจีนมีอัตราการเติบโตเพ่ิมข้ึนมี
การใช้จ่ายเพ่ือช็อปปิ้งร้อยละ 25 เป็นอันดับสองรองจาก
การใช้จ่ายด้านโรงแรมและที่พัก โดยกลุ่มคนที่เกิดหลัง พ.ศ. 
2523 ซึ่งคนกลุ่มน้ี ยังยอมใช้จ่ายเงินเพ่ือที่จะได้ลิ้มลอง
อาห าร ให ม่ ๆ สั มผั ส กั บ วิ ถี ชี วิตและการ พั กผ่ อน ใน
ต่างประ เทศ ด้วย (Wang Zhouyaying, 2560) โดยใน

จังหวัดเชียงใหม่ เฉพาะในเขตอำเภอเมือง มีการให้บริการ
ร้านอาหารริมทางเป็นจำนวนมาก สามารถพบเห็นได้ตามริม
ถนนและกระจายอยู่ในย่านการท่องเที่ยวชื่อดังของจังหวัด
เชียงใหม่ เช่น ถนนนิมมานเหมินทร์ ตลาดวโรรส หรือ
บริเวณหลังมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รวมไปถึงถนนคนเดิน
เชียงใหม่ที่ได้รับความสนใจจากนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอยู่
ไม่น้อย ซึ่งย่านการท่องเที่ยวเหล่าน้ีถือได้ว่าเป็นแหล่งรวม
ร้านอาหารริมทางรสชาติ ดี  มี อาหารให้ เลื อกซื้ อ ใน
หลากห ลายประ เภทและในราคาที่ ห ลากหลายให้
นักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติได้เข้ามาลิ้มลอง ใน
ส่วนของการประกอบธุรกิจร้านอาหารเป็นลักษณะของ
ผลิตภัณฑ์ควบคู่กับการบริการจึงจำเป็นต้องมีจุดแข็งให้กับ
ธุรกิจและสร้างความพึงพอใจให้กับผู้บริโภคเช่น การใช้
ส่วนผสมทางการตลาด (Service Marketing Mix หรือ 
7P’s) เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของผู้บริโภครวมถึง
สร้างความพึงพอใจให้เกิดการใช้บริการซ้ำ สามารถเพ่ิมผล
ประกอบการและสร้างความย่ังยืนให้กับธุรกิจ (อัญธิกา 
แก้วศิริ, 2556)   
  ดังน้ันผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาส่วนผสม
ทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริม
ทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ เพ่ือศึกษาถึงส่วนผสมทางการตลาดใดที่ส่งผลกับ
การตัดสินใจเลือกซื้ออาหารริมทางในจังหวัดเชียงใหม่ของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนซึ่งผลการศึกษาที่ได้ สามารถนำไปเป็น
แนวทางในการพัฒนาการตลาดของธุรกิจอาหารริมทางใน
จังหวัดเชียงใหม่ ให้มีมาตรฐานและเป็นที่รู้จักมากข้ึน โดยมี
วัตถุประสงค์ในการศึกษา เพ่ือศึกษาส่วนผสมทางการตลาด
บริการ (7Ps) ท่ีส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมทางของ
นักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
และ เพ่ื อ เป็ นแนวทาง ทางการตลาด ในการ พัฒ นา
ร้านอาหารริมทางในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่      
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 ทฤษฎีและแนวคิดเกี่ยวกับส่วนผสมทางการตลาด 
(7Ps) 
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Kotler (1997) ได้กล่ าวไว้ ว่า ส่ วนผสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) หมายถึง  ตั วแปรหรือ เครื่อ งมือทาง
การตลาดที่สามารถควบคุมได้ หน่วยงานมักจะนำมาใช้
ร่วมกันเพ่ือศึกษาการตอบสนองความพึงพอใจและความ
ต้องการของลูกค้าที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย แต่เดิมส่วนผสมการ
ทางตลาดจะมีเพียงแค่  4 ตัวแปรเท่ าน้ัน (4Ps) ได้แก่  
ผลิ ตภัณ ฑ์  (Product) ราคา (Price) สถานที่ หรือช่ อง
ทางการจัดจำห น่ายผลิตภัณ ฑ์  (Place) การส่ งเสริม
การตลาด (Promotion) ต่อมามีการคิดตัวแปรเพ่ิมเติม
ข้ึนมาอีก 3 ตัวแปร ได้แก่ บุคคล (People) ลักษณะทาง
ก า ย ภ า พ  (Physical Evidence) แ ล ะ ก ร ะ บ วน ก า ร 
(Process) เพ่ื อ ให้ ส อดคล้ องกับ แนวคิ ดที่ ส ำคัญ ทาง
การตลาดสมัยใหม่โดยเฉพาะอย่างย่ิงกับธุรกิจทางด้านการ
บริการ ดังน้ันจึงรวมเรียกได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาด
แบบ 7Ps 
 สุ ด าด วง  เรื อ ง รุ จิ ร ะ  (2543) ไ ด้ กล่ าว ไ ว้ ว่ า 
ส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix) คือองค์ประกอบหรือ
ปัจจัยที่สำคัญในการดำเนินงานทางด้านการตลาด เน่ืองจาก
เป็นสิ่งที่กิจการสามารถ ทำการควบคุมได้ โดยพ้ืนฐานของ
ส่วนผสมการตลาด (Marketing Mix) ประกอบด้วย 4 
ปัจจัย คือ ผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) ช่องทางการ
จัดจำหน่าย (Place) การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
รวมเรียกว่า 4Ps แต่สำหรับธุรกิจบริการจะมีส่วนผสม
การตลาด (Marketing Mix) เพ่ิมเข้ามาอีก 3 ปัจจัย คือ 
ด้านบุคคล (People) ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะ
ทางกายภาพ  (Physical Evidence and Presentation) 
และด้านกระบวนการ (Process) รวมเรียกได้ว่าเป็น 7Ps  
 ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2552) ได้กล่าวไว้ว่า 
ส่วนผสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดที่ควบคุม
ได้  ซึ่ งบริษั ท ใช้ ร่ วมกัน เพ่ื อสนองความพึ งพอใจแก่
กลุ่มเป้าหมาย ประกอบด้วยเครื่องมือดัง ต่อไปน้ี 
1) ด้านผลิตภัณฑ์ (Product)  ผลิตภัณฑ์ หมายถึง สิ่งที่
บริษัทนำเสนอออกขายเพ่ือก่อให้เกิดความสนใจ โดย การ
บริโภคหรือการใช้บริการน้ันสามารถทำให้ลูกค้าเกิดความ
พึงพอใจ (Armstrong and Kotler,2009)  โดยความพึง
พอใจน้ันอาจจะมาจากสิ่งที่สัมผัสได้และ/หรือสัมผัสไม่ได้ 
เช่น รูปแบบ บรรจุภัณฑ์ กลิ่น สี ราคา ตราสินค้า คุณภาพ

ของผลิตภัณฑ์ ความมีชื่อเสียงของผู้ผลิตหรือผู้จัดจำหน่าย 
นอกจากน้ี ตัวผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอขายน้ัน สามารถเป็นได้
ทั้งในรูปแบบของการมีตัวตนและ/ หรือการไม่มีตัวตนก็ได้
เพียงแต่ว่าผลิตภัณฑ์น้ันๆจำเป็นต้องมีอรรถประโยชน์ 
(Utility) และมีคุณค่า (Value) ในสายตาของลูกค้าซึ่งเป็น
ผู้บริโภคผลิตภัณฑ์เหล่าน้ัน  
 2) ด้านราคา (Price) หมายถึง จำนวนเงินตราที่
ต้องจ่ายเพ่ือให้ได้รับผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการของ
กิจการ หรืออาจเป็นคุณค่าท้ังหมดที่ลูกค้ารับรู้ เพ่ือให้ได้รับ
ผลประโยชน์จากการใช้ ผลิตภัณฑ์ สินค้าและ/หรือบริการ
น้ันๆ อย่างคุ้มค่ากับจำนวนเงินที่จ่ายไป (Armstrong & 
Kotler, 2009) นอกจาก น้ี ยั งอาจหมายถึงคุณ ค่ าของ
ผลิตภัณฑ์ในรูปของตัวเงิน ซึ่งลูกค้าใช้ในการเปรียบเทียบ
ระหว่างราคา (Price) ที่ ต้องจ่ายเงินออกไปกับคุณค่า 
(Value) ที่ลูกค้าจะได้รับกลับมาจากผลิตภัณฑ์น้ัน ซึ่งหาก
ว่าคุณค่าสูงกว่าราคาลูกค้าก็จะทำการตัดสินใจซื้อ (Buying 
Decision) ทั้งน้ี กิจการควรจะคำนึงถึงปัจจัยต่างๆ ในขณะ
ที่การกำหนดกลยุทธ์ด้านราคา ดังน้ี สถานการณ์ สภาวะ 
และรูปแบบของการแข่งขันในตลาด ต้นทุนทางตรงและ
ต้นทุนทางอ้อมเพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและ/หรือบริการ คุณ
ค่าท่ีรับรู้ได้ในสายตาของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ปัจจัยอื่นๆ ท่ี
อาจเกี่ยวข้อง 
 3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
(Place/Channel Distribution) หมายถึง ช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าและ/หรือบริการ รวมถึงวิธีการที่จะนำสินค้า
และ/หรือบริการน้ันๆไปยังผู้บริโภคเพ่ือให้ทันต่อความ
ต้องการ ซึ่งมีหลักเกณฑ์ที่ต้องพิจารณาว่า กลุ่มเป้าหมายคือ
ใครและควรกระจายสินค้าและ/หรือบริการสู่ผู้บริโภค ผ่าน
ช่องทางใดจึงจะเหมาะสมมากที่สุด (THbusinessinfo, 
2558) จัดจำหน่ายสินค้าสู่ผู้บริโภคโดยตรง (Direct) จัด
จำหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าส่ง (Wholesaler) จัดจำหน่ายสินค้า
ผ่านผู้ค้าปลีก (Retailer) จำหน่ายสินค้าผ่านผู้ค้าส่งและผูค้้า
ปลีก (Wholesaler and Retailer) จำหน่ายสินค้าผ่าน
ตัวแทน (Dealer)  
 4) ด้ านการส่ ง เสริมการตลาด (Promotion) 
หมายถึง เครื่องมือการสื่อสารทางการตลาดเพ่ือสร้าง ความ
จู ง ใจ  (Motivation) ค วาม คิ ด  (Thinking) ค วาม รู้ สึ ก 
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(Feeling) ความต้องการ (Need) และ  ความพึงพอใจ 
(Satisfaction) ในสินค้าและ/หรือบริการ โดยสิ่งน้ีจะใช้ใน
การจูงใจลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้เกิดความต้องการหรือเพ่ือ
เตือนความทรงจำ (Remind) ในตัวผลิตภัณฑ์ โดยคาดว่า
การส่ง เสริมการตลาดน้ันจะมีอิท ธิพล ต่อความรู้สึ ก 
(Feeling) ความเชื่อ (Belief) และพฤติกรรม (Behavior) 
การซื้ อ สิ น ค้ าและ /ห รื อบ ริ ก าร  ห รื อ อ าจ เป็ น ก าร
ติดต่อสื่อสาร (Communication) เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล
ระหว่างผู้ขายกับผู้ซื้อก็เป็นได้ ท้ังน้ีจะต้องมีการใช้เครื่องมือ
สื่อสารทางการตลาดในรูปแบบต่างๆ อย่างผสมผสานกัน 
หรือเรียกได้ว่าเป็นเครื่องมือสื่อสารการตลาดแบบบูรณาการ 
(IMC: Integrated Marketing Communication) ซึ่ งการ
จะใช้เครื่องมือในรูปแบบใดน้ันจะข้ึนอยู่กับความเหมาะสม
ของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายด้วย  (ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ, 
2546)  
 5) ด้านบุคคล (People) หมายถึง พนักงานที่
ทำงานเพ่ือก่อประโยชน์ให้แก่ องค์กรต่างๆ ซึ่งนับรวมต้ังแต่
เจ้าของกิจการ ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับกลาง 
ผู้บริหารระดับล่าง พนักงานทั่วไป แม่บ้าน เป็นต้น โดย
บุคลากรนับได้ว่าเป็นส่วนผสมทางการตลาดที่มีความสำคัญ 
เน่ืองจากเป็นผู้คิด วางแผน และปฏิบัติงานเพ่ือขับเคลื่อน
องค์กรให้ เป็นไปในทิศทางที่ วางกลยุทธ์ไว้  นอกจากน้ี
บทบาทอีกอย่างหน่ึงของบุคลากรที่มีความสำคัญ คือ การมี
ปฏิสัมพันธ์และสร้างมิตรไมตรีต่อลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะทำ
ให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และเกิดความผูกพันกับองค์กร
ในระยะยาว  
 6) ด้ า น ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ  (Physical 
Evidence) หมายถึง สิ่งที่ลูกค้าสามารถสัมผัสได้จากการ
เลือกใช้ สินค้าและ/หรือบริการขององค์กรเป็นการสร้าง
ความแตกต่างอย่างโดดเด่นและมีคุณภาพ เช่น การตกแต่ง
ร้าน รูปแบบของการจัดจานอาหาร การแต่งกายของ
พนักงานในร้าน การพูดจาต่อลูกค้า การบริการที่รวดเร็ว 
เป็นต้น สิ่งเหล่าน้ีจำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจ โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงธุรกิจทางด้าน การบริการที่ควรจะต้องสร้างคุณภาพ
ในภาพรวม ซึ่งก็คือในส่วนของสภาพทางกายภาพที่ลูกค้า
สามารถมองเห็นได้ ลักษณะทางกายภาพที่ลูกค้าให้ความพึง
พอใจ และความแปลกใหม่ของสภาพทางกายภาพที่

แตกต่างไปจากผู้ให้บริการรายอื่น เช่นเดียวกันกับ สมวงศ์ 
พงศ์สถาพร (2546) กล่าวไว้ว่า ลักษณะกายภาพเป็นสิ่งที่
ลูกค้าสามารถสัมผัสจับต้องได้ในขณะที่ยังใช้สินค้าและ/หรือ 
บริการอยู่ นอกจากน้ีอาจหมายความถึงสัญลักษณ์ที่ลูกค้า
เข้าใจความหมายในการรับข้อมูลจากการทำการสื่อสารทาง
การตลาดออกไปในสาธารณะ 
  7) ด้ า น ก ร ะ บ ว น ก า ร  (Process) 
หมายถึง เป็นกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับระเบียบวิธีการและงาน
ปฏิบัติในด้านการบริการที่นำเสนอให้กับผู้ใช้บริการเพ่ือมอบ
การให้บริการอย่างถูกต้องรวดเร็ว โดยในแต่ละกระบวนการ
สามารถมีได้หลายกิจกรรมตามแต่รูปแบบและวิธีการ
ดำเนินงานขององค์กร ซึ่งหากว่ากิจกรรมต่างๆภายใน
กระบวนการมีความเชื่อมโยงและประสานกันจะทำให้
กระบวนการ โดยรวมมีประสิทธิภาพส่งผลให้ลูกค้าเกิด
ความพึงพอใจ ทั้งน้ีกระบวนการทำงานในด้านของการ
บริการจำเป็นต้องมีการออกแบบกระบวนการทำงานที่
ชัดเจนเพ่ือให้พนักงานภายในองค์กรทุกคนเกิดความเข้าใจ
ตรงกัน สามารถปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่าง
ถูกต้องและราบรื่น  

สรุปได้ว่า ส่วนผสมทางการตลาดเป็นตัวแปรหรือ
เครื่องมือทางการตลาดที่สามารถควบคุมได้ เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้า โดยพ้ืนฐาน
ประกอบไปด้วย 4 ปัจจัย ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ (Product), 
ด้านราคา (Price) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย (Place), 
ด้านการส่งเสริมการตลาด (Promotion) แต่สำหรับธุรกิจ
บริการจะมีเพ่ิมอีก 3 ปัจจัย คือด้านบุคคล (People) ด้าน
ลั ก ษ ณ ะ ท า ง ก า ย ภ า พ  (Physical Evidence) ด้ า น
กระบวนการ (Process) 
2.2 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการตัดสินใจซื้อ 
 (Kotler, 1997) กล่าวว่า การตัดสินใจ (Decision 
Making) หมายถึง กระบวนการในการเลือกที่จะกระทำสิ่ง
ใดสิ่งหน่ึงจากทางเลือกต่างๆที่มีอยู่ซึ่งผู้บริโภคมักจะต้อง
ตัดสินใจในทางเลือกต่างๆของสินค้าและบริการอยู่เสมอ 
โดยที่เขาจะเลือกสินค้าหรือบริการตามข้อมูลและข้อจำกัด
ของสถานการณ์การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่สำคัญ
และอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (Kotler, 1997) 
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2.3 ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 2.3.1 ความหมายของผู้บริโภค 
 (ธงชัย สันติวงษ์   2535) พฤติกรรมผู้บริโภค 
หมายถึง การกระทำของบุคคลหน่ึงที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับ
การจัดหา ให้ได้มา และการใช้ซึ่งสินค้าและบริการ ทั้งน้ี 
หมายความรวมถึง กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อน 
แล้ว และเป็นสิ่งที่มีส่วนในการกำหนดให้เกิดการกระทำ
ดังกล่าว 
(Jame F. Engle, Roger D. Blackwell, and Paul W. 
Miniard. 1990) กล่าวว่า พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การ
กระทำต่างๆ ที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหาให้ได้มา ซึ่ง
การบริโภคและการจับจ่ายใช้สอย ซึ่งสินค้าและบริการ 
รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจที่เกิดข้ึน ทั้งก่อนและหลังการ
กระทำดังกล่าวด้วย  
 จากความหมายที่กล่าวมาพอสรุปได้ว่าพฤติกรรม
ผู้บริโภค หมายถึง การกระทำต่างๆ  ของบุคคลที่แสดง
ออกมา ในการแสวงหาซื้อสินค้าและบริการที่คาดหวังว่าจะ
สามารถตอบสนอง ความต้องการและความพึงพอใจของ
ตนเองภายใต้กระบวนการตัดสินใจที่มีมาก่อนการซื้อ ทฤษฏี
พฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer behavior theory) เป็น
การศึกษาถึงเหตุ จูงใจที่ทำให้เกิดการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์
โดยมีจุดเริ่มต้นจากการเกิดสิ่งกระตุ้น (Stimulus) ที่ทำให้ 
เกิดความต้องการ สิ่งกระตุ้นที่ผ่านเข้ามาทางความรู้สึกนึก
คิดของผู้บริโภคเปรียบเสมือนกล่องดำ  (Buyer’s Black 
Box) ซึ่งผู้ผลิตหรือผู้ขายไม่สามารถคาดคะเนได้ ความรู้สึก
นึกคิดของผู้บริโภค จะได้รับอิทธิพลจากลักษณะต่างๆ ของ
ผู้ซื้ อ  (Buyer’s Response) หรือการตัดสินใจของผู้ซื้ อ 
จุดเริ่มต้นอยู่ที่มีสิ่งมากระตุ้นทำให้เกิดความต้องการก่อน 
แ ล้ วท ำ ให้ เกิ ด ก า ร ต อ บ ส น อ ง  (Buyer’s Purchase 
Decision) 
 2.3.2 พฤติกรรมของผู้บริโภค 
 แนวคิดด้านพฤติกรรมผู้บริโภค (The Concept 
of Consumer Behavior) ในการศึกษาพฤติกรรมผู้บริโภค 
เพ่ือให้การศึกษามีความเป็นไปได้ชัดเจน จึงมีผู้พยายาม
เสนอแนวคิด (concept) หรือแบบจำลอง (model) ข้ึน
หลายรูปแบบ ในที่ น้ีขอเสนอตามลำดับกันไปดังต่อไปน้ี  
แบบจำลองของคอตเลอร์และอาร์มสตรอง (model of 

consumer behavior by Philip Kotler and Gary 
Armstrong) ฟิ ลิปคอตเลอร์ เป็ นผู้ มี ชื่ อ เสี ยงทางด้ าน
การตลาดในยุคปัจจุบัน ได้กำหนดแบบจำลองของการศึกษา
ด้านพฤติกรรมผู้บริโภค โดยแบ่งการพิจารณาออกเป็น สิ่ง
กระตุ้นทางการตลาดและสิ่งกระตุ้นอื่น (Marketing and 
other stimuli สิ่งกระตุ้น ทางการตลาด ได้แก่ ปัจจัยที่
เรี ย ก ว่ าส่ ว น ผ ส ม ท าง ก า ร ต ล าด  (Marketing Mix) 
ประกอบด้วย ตัวผลิตภัณฑ์ (Product) ราคา (Price) การ
วางจำห น่าย (Place) และการส่ งเสริ มการจำห น่ าย 
(Promotion) ส่วนปัจจัยกระตุ้นอื่นๆ ได้แก่ ปัจจัยด้าน
เศ รษ ฐกิ จ  (economic) เท ค โน โล ยี  (technological) 
การเมือง (political) และวัฒนธรรม (cultural) กล่องดำ
ของผู้ซื้อ (buyer’s black box) ประกอบด้วยลักษณะของ
ผู้ซื้อ (buyer characteristics) และกระบวนการตัดสินใจ
ของผู้ซื้อ (buyer decision process) การตอบสนองของผู้
ซื้อ (buyer responses) ไม่ว่าด้านการเลือกผลิตภัณฑ์ การ
เลือกตรา สินค้า การเลือกผู้จัดจำหน่าย เวลาที่ซื้อและ
จำนวนที่ซื้อ ลักษณะของตัวแบบน้ีเริ่มจากการพิจารณา
ปัจจัยที่เป็นตัวกระตุ้น ซึ่งประกอบด้วยปัจจัย ทางการตลาด 
ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา การวางจำหน่าย และการส่งเสริม
การจำหน่าย และปัจจัย  กระตุ้นอื่นที่แวดล้อม ได้แก่  
เศรษฐกิจ เทคโนโลยี การเมืองและวัฒนธรรม ส่วนผสมทาง
การตลาดจะเป็น ตัวกระตุ้นโดยตรง ส่วนปัจจัยอื่น ได้แก่ 
สถานการณ์ทางเศรษฐกิจอาจชี้ ให้ เห็นอำนาจซื้อของ
ผู้บริโภค หากเศรษฐกิจเจริญและขยายตัวผู้บริโภคก็จะมี
อำนาจซื้อสูง หากเศรษฐกิจอยู่ในสภาวะตกต่ำอำนาจ ซื้อก็
จะลดลง และยังมีเทคโนโลยีที่แตกต่างกัน รวมทั้งวัฒนธรรม
ของแต่ละกลุ่มสังคมเป็น องค์ประกอบที่กระตุ้นให้ผู้บริโภค
ตัดสินใจซื้อ  

สำหรับกล่องดำ (black box) หมายถึง ลักษณะที่
ประกอบข้ึนเป็นมนุษย์แต่ละคน ประกอบด้วยลักษณะทาง
บุคลิกภาพ (characteristic) ซึ่งได้แก่องค์ประกอบของ
มนุษย์แต่ละคนรวม ต้ังแต่การแสดงออกทางกายจนถึง
สภาพทัศนคติที่ต่อเรื่องต่างๆ และรวมถึงลักษณะทางด้าน 
กระบวนการตัดสินใจของบุคคลแต่ละคนสิ่งเหล่าน้ีเป็นสิ่งที่
มนุษย์แต่ละคนผ่านการเรียนรู้ทางสังคม (Socialization) 
และสั่งสมประสบการณ์ต้ังแต่วัยเด็กจนโตและหลอมรวมกัน
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เป็นมนุษย์แต่ละคน สิ่งเหล่าน้ีสะสมอยู่ในทัศนคติของแต่ละ
คน เรียกว่า “กล่องดำ” หรือ “black box” และส่งผลเป็น 
อย่างสูงไปยังข้ันตอนการตอบสนองต่อการตัดสินใจซื้อของ
ผู้บริโภค  

การตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคนับเป็นข้ันตอน
สุดท้ายของกระบวนการ กล่าวคือ ผู้บริโภค  ตัดสินใจซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชนิดใด ย่ีห้อใด ราคาเท่าใด เมื่อไร และจำนวน
เท่าใด ก็หลังจากที่ได้ผ่าน ข้ันตอนกระตุ้นทางการตลาดและ
อื่นๆ ผ่านเข้ามาในข้ันของกล่องดำ ผสมผสานกับทัศนคติ 
และส่งผล ไปยังการตัดสินใจซื้อ (สุดาพร กุณฑลบุตร. 
2552, น.72-74)  
2.4 งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 

ขนิษฐา เทพบันเทิง (2553) ได้ทำการศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการศูนย์อาหารของผู้บริโภคใน
ห้ า งส รรพ สิน ค้ า เดอะมอลล์  ส าขางามวงศ์ วาน  มี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการศูนย์
อาหารของผู้บริโภคในห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ สาขางาม
วงศ์วาน จำแนกตามลักษณะส่วนบุคคลของประชากร  ผล
การศึกษาพบว่า 1.กลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบสอบถามสวน
ใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 20-25 ปีการศึกษาระดับ
ปริญญาตรีมีอาชีพเป็นพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
ระหว่าง 5,000 – 10,000 บาท 2.ปัจจัยการตัดสินใจในการ
รวบรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก และเมื่อพิจารณา
รายด้าน พบว่าปัจจัยในการตัดสินใจใช้บริการศูนย์อาหาร 
อันดับแรกคือด้านสถานที่รองลงมา ได้แก่ด้าน ราคา 3.ผล
การทดสอบสมมติฐาน พบว่าผู้บริโภคที่มีเพศต่างกัน มี
ปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการแตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติ .05 ส่วนผู้บริโภคที่มีอายุการศึกษา อาชีพ และรายได้
แตกต่างกัน มีปัจจัยการตัดสินใจใช้บริการไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ .05 

ศิรินันท์ อมรประเสริฐชัย (2554) ได้ทำการศึกษา
ส่วนผสมทางการตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการ
ใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่างสุกี้และชาบูชาบู
ของผู้บริโภคในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรีกรุงเทพมหานคร การวิจัยครั้ง
น้ีมีความมุ่งหมายเพ่ือศึกษาถึงส่วนผสมทางการตลาดบริการ
ที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์
ประเภทปิ้งย่างสุกี้และชาบูชาบูของผู้บริโภคในพ้ืนที่ฝั่ง

ธนบุรีกรุงเทพมหานคร  ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล พบว่า
ผู้บริโภคที่ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอายุ
ระหว่าง 25-34 ปี มีสถานภาพโสดสำเร็จระดับการศึกษา
ระดับปริญญาตรีข้ึนไป ประกอบอาชีพรับราชการหรือ 
พนักงานรัฐวิสาหกิจหรือพนักงานบริษัทเอกชน มีรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนระหว่าง 10,000-19,999 บาท และมีจำนวน
สมาชิกในครอบครัวระหว่าง 2-5 คนนอกจากน้ีผลการ
ทดสอบสมมติฐาน พบว่าพฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหาร
บุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่างสุกี้และชาบูชาบู ด้านประเภทของ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ใช้บริการได้รับอิทธิพลจากส่วนผสมทาง
การตลาดบริการ ด้านผลิตภัณ ฑ์  ด้านราคาและด้าน
กระบวนการ 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการศึกษา 
คือ กลุ่มนักท่องเที่ยวชาวจีนที่ เดินทางมาท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ ปี พ.ศ . 2561จำนวน 6.4 แสนคน (การ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานเชียงใหม่ ) กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี ใช้วิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่าง
แบบบังเอิญจากนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เลือกรับประทาน
อาหารริมทาง โดยใช้สูตรของ Taro Yamane ได้ทั้งหมด 
399.75 คน จากการคำนวณปรากฏว่ากลุ่มที่อย่างที่ผู้วิจัย
ต้องเก็บรวบรวมข้อมูลมีจำนวนทั้งหมด 400 คน ทั้ งน้ี
สามารถเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างได้เพียง 253 คน จาก 
400 คนเน่ืองจากอยู่นอกฤดูกาลท่องเท่ียวและมีผลกระทบ
การจากงดการเดินทางของชาวจีนจึงสามารถเก็บได้เพียง 
63.40% 
3.2 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาเพ่ือ
เก็ บ ร วบ ร วม ข้ อ มู ล ส ำห รั บ ก าร ศึ ก ษ าค รั้ ง น้ี  เป็ น
แบบสอบถาม (Questionnaire) ประกอบไปด้วยแบบ
ตรวจสอบรายการ  (Checklist) และ ข้อค ำถามแบ บ
ประมาณค่า (Rating Scale) มีรูปแบบเป็นแบบสอบถาม
ปลายปิ ด (Close – ended Questions) เพ่ือ ใช้ ในการ
สอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับส่วนผสมทางการตลาดบริการ
ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมทางของนักท่องเที่ยว
ชาวจีนในจังหวัดเชียงใหม่ แบ่งออกเป็น 2 ตอนดังน้ี ตอนที่ 
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1 แบบสอบถามข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ เป็น
คำถามแบบปลายปิดในแต่ละข้อเลือกได้เพียงคำตอบเดียว 
เช่ น  เพ ศ  อ า ยุ  ส ถ าน ภ าพ  แ ล ะ อ าชี พ  ต อ น ที่  2 
แบบสอบถามเก่ียวกับความคิดเห็นของนักท่องเท่ียวชาวจีน 
ตามระดับการมีอิทธิพลของปัจจัยทั้ง 7 ที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารริมทางของนักท่องเที่ยวชาวจีน ด้านโดย
จำแนกเป็นแบบมาตรส่วนประมานค่า (Rating Scale) ชนิด 
5 ระดับ โดยมีหลักเกณฑ์ในการแสดงความคิดเห็น ดังน้ี  
ผู้ตอบแบบสอบถามมีความคิดเห็นเก่ียวกับความต้องการว่า
ข้อความน้ันๆ 

เห็นด้วยมากท่ีสุด หมายเลข 5 
เห็นด้วยมาก หมายเลข 4   
เห็นด้วยปานกลาง หมายเลข 3  
เห็นด้วยน้อย หมายเลข 2   
เห็นด้วยน้อยที่สุด หมายเลข 1 

3.3 การตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือวิจัย การตรวจสอบ
เน้ือหาได้นำเสนอแบบสอบถามที่ได้สร้างข้ึนต่ออาจารย์ที่
ปรึกษาและทำการนำแบบสอบถามให้ผู้เชี่ยวชาญที่มีความรู้ 
3 ท่าน ตรวจสอบเน้ือหาเพ่ือหาความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา 
(Content Validity) โดยมี ก ารค ำน วณ ค่ า ดั ช นีค วาม
สอดคล้องจากผู้เชี่ยวชาญของแบบสอบถามทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.75 และนำเสนอต่ออาจารย์ที่ปรึกษาเพ่ือพิจารณาความ
เหมาะสมและปรับปรุงแก้ไขก่อนนำไปทดลองใช้ 
3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล ได้ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตามข้ันตอนดังน้ี 3.4.1 คณะผู้วิจัยรวบรวมแนวคิด ทฤษฎี 
เอกสาร บทความ งานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือนำมาเป็นพ้ืนฐาน
ในการศึกษาวิจัยโดยใช้วิธีวิเคราะห์ทางปริมาณ 3.4.2 ผู้วิจัย
ทำการจัดเตรียมแบบสอบถามและเก็บรวบรวมข้อมูล โดย
ใช้แบบสอบถามเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่าง ในเขตอำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 ชุด ด้วยวิธีการสุ่มแบบ
บังเอิญ  3.4.3 หลังจากเก็บข้อมูลได้ เรียบร้อยแล้วนำ
แบบสอบถามจากกลุ่ม ตัวอย่าง จำนวน 400 ชุด มา
ตรวจสอบความสมบูรณ์เรียบร้อยของข้อมูล เสร็จแล้วจึงนำ
ข้อมูลที่ได้ทั้งหมดไปประมวลผลโดยโปรแกรม SPSS  
3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
3.5.1 วิเคราะห์หาค่าความถ่ีร้อยละจากแบบสอบถามตอนที่ 
1 คือข้อมูลทั่วไปด้านประชากรศาสตร์ของ ตัวแปรอิสระ 

เพศ อายุ อาชีพ สถานภาพ แล้วนำเสนอข้อมูลในรูปแบบ
ตารางประกอบความเรียง  
3.5.2 วิเคราะห์ข้อมูลส่วนผสมทางการตลาดบริการที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมทาง เช่น ปัจจัยใดที่ท่าน
ตัดสินใจซื้ออาหารริมทาง มีลักษณะเป็นแบบมาตรส่วน
ประมาณค่า (Rating Scale) ชนิด 5 ระดับ  
3.5.3 นำผลที่ได้จากการวิเคราะห์มาพิจารณาและปรับปรุง
แก้ไขเรียบเรียงเป็นแนวทางการพัฒนารูปแบบด้านการ
ประกอบธุรกิจร้านอาหารริมทางในเขตอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่  
3.6 สถิติที่ใช้ในการวิจัย สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 
statistic) ประกอบไปด้วย การหาค่าเฉลี่ย (Mean) ร้อยละ 
(Percentage) ก ารห าค่ า ค ว าม เบี่ ย ง เบ น ม าต ร ฐ าน 
(Standard Deviation: SD)  
 
4. ผลการวิจัย  

การศึกษาเรื่อง ส่วนผสมทางการตลาดบริการที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมทางของนักท่องเท่ียวชาว
จีน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีรายละเอียด
สามารถสรุปได้ ดังน้ี ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
จากกลุ่มตัวอย่าง 253 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามปัจจัย
การตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของนักท่องเท่ียว
ชาวจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพศหญิง คิด
เป็นร้อยละ 65.20 สถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 71.50 มี
ช่วงอายุ 21-30 ปี คิดเป็นร้อยละ 72.30 อาชีพนักเรียน/
นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 46.60 รายได้ต่อเดือนส่วนมาก
รายได้ ต่ำกว่า 2,480 หยวน คิดเป็นร้อยละ 26.90 มัก
เดินทางมากับกลุ่มเพ่ือน คิดเป็นร้อยละ 55.30 ส่วนมากเช่า
จักรยานยนต์ คิดเป็นร้อยละ 34.80 เคยเดินทางมาใช้
บริการร้านอาหารริมทางในจังหวัดเชียงใหม่ 5 ครั้งข้ึนไป 
คิดเป็นร้อยละ 41.50  

สรุปผลการศึกษ าด้ าน ข้อมู ลส่ วนผสมทาง
การตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้ออาหารริมทางของ
นักท่องเท่ียวชาวจีนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จาก
กลุ่มตัวอย่าง 253 คน พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามชาวจีนให้
ความคิดเห็นส่วนผสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้ออาหารริมทาง  
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ด้านบุคลากร มีระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับ

มาก ค่าเฉลี่ย 4.09 ร้านค้าริมทางมีพนักงานพูดจาสุภาพ 
พนักงานย้ิมแย้มแจ่มใส พนักงานมีความรู้เรื่องอาหารและ
เครื่องด่ืม สามารถแนะนำเมนูได้เป็นอย่างดี พนักงานแต่ง
กายสะอาด และพนักงานมีความใส่ใจผู้ใช้บริการ อยู่ใน
ระดับมาก  

ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 3.99 ร้านค้าริมทางได้
ผลิตอาหารที่มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ หน้าตาของอาหารมี
ความสวยงามและน่ารับประทาน รายการอาหารมีความ
หลากหลาย และใช้วัตถุดิบที่มีคุณภาพและปราศจากอาหาร
ปนเปื้อน อยู่ในระดับมาก 

ด้านกระบวนการ ค่าเฉลี่ย 3.98 ร้านค้าริมทางมี
กระบวนการหากมีปัญหาสามารถติดต่อพนักงานได้อย่าง
รวดเร็ว  รองลงมา ความรวดเร็วและคล่องแคล่วในการ
ให้บริการ ให้บริการตรงตามความต้องการของลูกค้า 
ใบเสร็จรับเงินแสดงรายการชัดเจน และพนักงานมีการ
ทบทวนรายการอาหารเวลาให้บริการ อยู่ในระดับมาก  

ด้านราคา ค่าเฉลี่ย 3.95 ร้านค้าริมทางมีการต้ัง
ราคาท่ีเป็นมาตรฐานสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ ราคา
มีความเหมาะสมกับคุณภาพและปริมาณของอาหาร มี
ช่องทางการชำระค่าบริการได้หลากหลายช่องทาง และมี
ป้ายบอกราคาอาหารชัดเจน ทั้งหมดอยู่ในระดับมาก 

ด้านช่ องทางการจัดจำหน่าย ค่ าเฉลี่ ย  3.86 
ร้านค้าริมทางมีความสะดวกในการเข้าถึง มีบริการสั่งอาหาร
ผ่านทางแอพพลิ เคชั่น มีการแนะนำเมนูอาหารและ
เครื่องด่ืม มีบริการส่งอาหารถึงที่ (Delivery) มีการเสนอ
ขายสินค้าและบริการโดยตรง และ มีการแนะนำเมนูอาหาร
และเครื่องด่ืม อยู่ในระดับมาก  

ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ  อยู่ในระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 3.96 ร้านค้าริมทางมีการตกแต่งร้านมีความเป็น
เอกลักษณ์ สถานที่มีความสะดวกในการเข้าถึง อุปกรณ์
ภายในร้านสะอาดและจัดวางเรียงอย่างเป็นระเบียบ มีที่น่ัง
สำหรับผู้รอรับบริการและสถานที่มีอากาศถ่ายเท ปลอด
โปร่งสะอาด ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ อยู่ในระดับมาก  

และด้านการส่งเสริมการตลาดมีอิทธิพลอยู่ใน
ระดับมาก ค่าเฉลี่ย 3.68 ร้านค้าริมทางมีการจัดทำอาหาร
เมนูพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆ มีการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆ มี

การเสนอขายสินค้าและบริการโดยตรงโดยพนักงาน และมี
การจัดทำโปรโมชั่นอยู่ในระดับมาก  

ผู้วิจัยจึงได้นำผลสรุปการวิเคราะห์ข้อมูล ปัจจัย
การตลาดบริการในด้านต่างๆ มาเป็นแนวทางในการพัฒนา
ร้านอาหารริมทาง ในจังหวัดเชียงใหม่ดังน้ี 

1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรเลือกใช้
วัตถุดิบที่มีคุณภาพ สะอาด สดใหม่ และปราศจากสิ่ง
ปนเปื้อนในอาหาร คงเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติและ
หน้าตาของอาหาร และมีรายการอาหารให้เลือกหลายหลาก 

2) ด้านราคา ควรมีช่องทางการชำระค่าบริการใน
หลากหลายช่องทาง และมีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน 
เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายกับลูกค้าชาวจีน ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของวัตถุดิบที่ ใช้และปริมาณของ
อาหาร ราคาเป็นมาตรฐานสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ 

3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พนักงานควรมี
การแนะนำและเสนอขายสินค้า อาหาร เครื่องด่ืม ให้กับ
ลูกค้าโดยตรง  

4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดทำ
โปรโมชั่นและโฆษณาร้านค้าผ่านสื่อต่างๆ มีการจัดทำเมนู
พิเศษในช่วงเทศกาลและงานประเพณีต่างๆ เพ่ือดึงดูดลูกค้า
ให้เข้ามาใช้บริการ มีการให้ลูกค้าทดลองชิมผลิตภัณฑ์ใหม่ 
เพ่ือให้ลูกค้าได้ลิ้มรสชาติของสินค้า และจูงใจให้ลูกค้าซื้อ
สินค้าต่อไป 

5) ด้านบุคลากร พนักงานแต่งกายสะอาด พูดจา
สุภาพ ย้ิมแย้มแจ่มใส ใส่ใจลูกค้า และมีความรู้เรื่องอาหาร
และเครื่องด่ืม สามารถแนะนำเมนูอาหารให้กับลูกค้าได้ 

6) ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ควรมีบริการ
อินเตอร์เน็ตไร้สายฟรี ให้กับนักท่องเที่ยวชาวจีนที่มาใช้
บริการ มีลานจอดเพียงพอต่อการมาใช้บริการของลูกค้า มี
การตกแต่งร้านค้าให้ดูสวยงาม สะอาดมีอากาศถ่ายเท
สะดวก ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ 

7) ด้านกระบวนการ ควรทบทวนรายการอาหาร
ให้กับลูกค้า มีใบเสร็จรายการอาหารที่ชัดเจน มีความ
รวดเร็วและคล่องแคล่วในการให้บริการ ให้บริการตรงตาม
ความต้องการของลูกค้า หากลูกค้ามีปัญหาสามารถติดต่อ
พนักงานได้อย่างรวดเร็ว 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
ส่วนผสมทางการตลาดบริการที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
อาหารริมทางของนักท่องเท่ียวชาวจีน ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  
ด้านผลิตภัณฑ์ พบว่านักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นอยู่ในระดับ
มากท่ีสุดคือ มีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ รองลงมาคือ หน้าตา
ของอาหารมีความสวยงามและน่ารับประทาน และรายการ
อาหารมีความหลากหลาย ผลการศึกษาสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก 
(Food Truck) ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ส่งผลเชิงบวกต่อการ
เลือกใช้บริการร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) 
ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครมากที่สุด ในส่วนของ
ปัจจัยด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เรื่องความอร่อยของ
รสชาติอาหาร โดยในวิจัยครั้งน้ีได้ขัดแย้งกับวิจัยของ กนก
พร สุขฤทธ์ิ (2557) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนผสมการตลาดบริการ
และพฤติกรรมการใช้บ ริการร้านอาหาร ญ่ี ปุ่ น  ย่ าน 
Community Mall ของผู้บริโภคในกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ส่วนผสมทางการตลาด ด้านผลิตภัณ ฑ์ที่ สัม พัน ธ์กับ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารญ่ีปุ่น ย่าน Community 
Mall ได้แก่ มีรายการอาหารให้เลือกหลากหลาย ใช้วัตถุดิบ
ที่มีคุณภาพ มีปริมาณที่เหมาะสมและรสชาติตามต้นฉบับ
ญ่ีปุ่น    
 ด้านราคา พบว่านักท่องเท่ียวมีความคิดเห็นอยู่ใน
ระดับมากที่สุด คือ มีราคาที่เป็นมาตรฐานสำหรับชาวไทย
และชาวต่างชาติ รองลงมาคือ ราคามีความเหมาะสมกับ
คุณภาพและปริมาณอาหาร ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับ 
สำนักบริหารกิจการต่างประเทศ สำนักงานปลัดกระทรวง
พาณิชย์ (2554) พบว่า ผู้บริโภคชาวจีนจึงยินดีที่จะจ่ายเงิน
เพ่ิมสำหรับสินค้าที่มีย่ีห้อดีมากกว่าผู้บริโภคของประเทศ 
อื่นๆ และทำให้หลายบริษัทในจีนสามารถเพ่ิมการขายสินค้า
ด้วยการเพ่ิมราคาได้ โดยผู้บริโภคชาวจีนจะเน้นการซื้อ
สินค้าย่ีห้อที่ ได้รับความนิยมในราคาที่ เหมาะสม และ
สอดคล้องกับงานวิจัยของ อธิชัย ช้อยชาญชัยกุล (2553) 

ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการที่พักของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในเกาะพีพี จังหวัด
ภูเก็ต พบว่า ส่วนผสมทางการตลาดด้านราคาในเรื่องของ
ความเหมาะสม โดยการตัดสินใจเลือกใช้บริการค่าห้องพักมี
ความเหมาะสม ค่าอาหารและเครื่องด่ืมมีความเหมาะสม 
และค่าบริการเสริมมีความเหมาะสม เช่น กิจกรรมเรียน
ทำอาหารไทย สปา แกะสลักผลไม้ และมีค่าบริการอื่นๆที่
เหมาะสมมีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการที่พักมากที่สุด 
นอกจากน้ียังสอดคล้องกับ ชิว หลี่ (2556)  ทำการศึกษา
เรื่อง ปัจจัยการสื่อสารแบบปากต่อปากทางอิเล็กทรอนิกส์
และส่วนผสมทางการตลาดที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกที่
พักของนักท่องเที่ยวชาวจีนในเขตกรุงเทพมหานคร พบว่า 
ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับการบริการและสิ่งอำนวย
ความสะดวก ได้แก่ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับขนาด
ห้อง ราคาห้องพักมีความเหมาะสมกับระดับของโรงแรม มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกที่พักของนักท่องเท่ียวชาวจีน
มากท่ีสุด โดยในการวิจัยครั้งน้ีได้ขัดแย้งกับวิจัยของ     
 ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พบว่านักท่องเท่ียวมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากท่ีสุด คือ ร้านมีความสะดวกใน
การเข้าถึง ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิรินันท์ 
อมรประเสริฐชัย (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ส่วนผสมทาง
การตลาดบริการที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการใช้บริการ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่าง สุกี้ และชาบูชาบูของ
ผู้บริโภคในพ้ืนที่ฝั่งธนบุรี กรุงเทพมหานคร ด้านช่องทาง
การจำหน่าย พบว่าส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามชอบ
ร้านอาหารบุฟเฟต์ที่ร้านต้ังอยู่ในทำเลที่สะดวกในการ
เดินทาง และนอกจากน้ียังสอดคล้องกับงานวิจัยของ ธัญว
รัตน์ อัศยานนท์ (2554) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในการเลือกใช้บริการที่พักแรมใน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยที่มีอิทธิพลในการ
ตัดสินใจในการ เลือกใช้บริการที่พักแรมของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติคือ ความสะดวกในการเดินทาง  โดยวิจัยในครั้ง
น้ีขัดแย้งกับวิจัยของ ญาณิศา ทองนาค (2551) ได้ศึกษา
เรื่อง ส่วนผสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการตัวแทนจำหน่ายการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติ ในจังหวัดภูเก็ต พบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ
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ชอบความสะดวกสบายในการจองที่พักเน่ืองจากสะดวก 
สามารถจองผ่านเว็บไซต์ได้ทันที   
 ด้านการส่งเสริมการตลาด พบว่านักท่องเที่ยวมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ มีการจัดทำอาหาร
เมนูพิเศษในช่วงเทศกาลต่างๆที่น่าสนใจ ผลการศึกษา
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วัชรินทร์ เกิดทรัพย์ (2554) ได้
ศึกษาเรื่องการตัดสินใจของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการ
เลือกใช้บริการที่พักในจังหวัดภูเก็ต พบว่า นักท่องเที่ยว
ชาวต่างชาติตัดสินใจในการเลือกใช้บริการที่พักด้านการ
ส่งเสริมการตลาด โดยตัดสินใจเลือกใช้บริการมีแพคเกจทัวร์
ที่น่าสนใจ มีบริการจัดแพ็คเกจทัวร์ที่หลากหลายให้กับ
ลูกค้า และจัดกิจกรรมที่น่าสนใจภายในโรงแรม โดยการ
วิจัยครั้งน้ีขัดแย้งกับงานวิจัยของ สัณห์จุฑา จำรูญวัฒน์ 
(2559) ได้ศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเลือกบริการ
ร้านอาหารประเภทฟูดทรัก (Food Truck) ของผู้บริโภคใน
เขตกรุงเทพมหานคร พบว่า ปั จจัยด้านการส่งเสริม
การตลาด ชื่อเสียงและความหลากหลายของร้านบริเวณทํา
เลที่ ต้ัง ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ  ร้านอาหาร
ประ เภท ฟูดทรั ก  (Food Truck) ของผู้ บ ริ โภค ใน เขต
กรุงเทพมหานคร ในปัจจัยด้านการส่งเสริมการตลาดเป็นอีก
ปัจจัยหน่ึงที่มีความสําคัญและส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้
บริการ โดยเฉพาะอย่างย่ิงในเรื่องของการประชาสัมพันธ์
ผ่านสื่อต่างๆ 
 ด้านบุคลากร พบว่านักท่องเที่ยวมีความคิดเห็น
อยู่ในระดับมากที่สุดคือ พนักงานพูดจาสุภาพและย้ิมแย้ม
แจ่มใส ซึ่งผลการศึกษาสอดคล้องกับบทความของ ไชยรัตน์ 
รุจิพงษ์ (2550) เรื่องการให้บริการอย่างสรรค์ พบว่า การ
บริการที่มีคุณภาพ ประกอบด้วยส่วนสำคัญข้อหน่ึงคือ C-
COURTESY คือ ความมีไมตรีจิตในการบริการด้วยใบหน้า
ย้ิมแย้มแจ่มใส ท่าทางที่สุภาพ อ่อนโยน มีอัธยาศัยของ
ความเป็นมิตร สร้างความอบอุ่นและเป็นกันเอง นอกจากน้ี
ยั งสอดคล้อ งกับ  ศิ ริ นั นท์  อมรประ เส ริฐชั ย  (2554) 
ทำการศึกษาเรื่อง ส่วนผสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลต่อ
พฤติกรรมการใช้บริการร้านอาหารบุฟเฟต์ประเภทปิ้งย่าง สุ
กี้ แ ล ะ ช า บู ช า บู ข อ ง ผู้ บ ริ โ ภ ค ใน พ้ื น ที่ ฝั่ ง ธ น บุ รี  
กรุงเทพมหานคร พบว่า การที่พนักงานในร้านอาหารมีการ
ย้ิมแย้ม และมีการรับฟังออร์เดอร์ได้อย่างรวดเร็ว ถือได้ว่า

เป็นปัจจัยที่มีความสําคัญอย่างมากต่อการให้บริการราน
อาหารและทำให้ผู้บริโภคเกิดความพึงพอใจมากย่ิงข้ึน ใน
การวิจัยครั้งน้ีได้ขัดแย้งกับงานวิจัยของ นพดล เจริญวิริยะ
ธรรม (2551) พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญต่อ
ส่วนผสมทางการตลาดด้านบุคคล ในเรื่องของการที่
พนักงานบริการให้บริการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว มีผลต่อ
การตัดสินใจของผู้บริโภคในการเลือกใช้บริการร้านอาหาร
ญ่ีปุ่นในศูนย์การค้า กรุงเทพมหานคร  
 ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ พบว่านักท่องเท่ียวมี
ความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ การตกแต่งร้านมี
ความเป็นเอกลักษณ์ ผลการศึกษาสอดคล้องกับงานวิจัยของ 
รสริน โอสถานันต์กุล (2556) ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อ
พฤติกรรมการบริโภคของผู้บริโภคที่ใช้บริการร้านอาหารบน
ถนนห้วยแก้ว อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า กลุ่ม
ตัวอย่างให้ความสําคัญระดับมากกับการตกแต่งร้านที่
สวยงาม มีเอกลักษณ์ 
 ด้านกระบวนการ พบว่านักท่องเที่ยวมีความ
คิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด คือ หากมีปัญหาสามารถติดต่อ
พนักงานได้อย่างรวดเร็ว ผลการศึกษาขัดแย้งกับวิจัยของกับ
แนวคิดของ สมวงศ์ พงศ์สถาพร (2551:103) กล่าวว่า 
กระบวนการออกแบบการส่งมอบบริการให้กับลูกค้า ถ้าการ
ออกแบบทำได้ดี การส่งมอบบริการก็จะมีประสิทธิภาพ 
ถูกต้องตรงเวลา มีคุณภาพสม่ำเสมอ และขัดแย้งกับวิจัย
ของ ธารทิพย์ รักการ (2556) ได้ศึกษาเรื่อง การตัดสินใจ
เลือกที่พักของนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดกระบี่ ผล
การศึ กษ าพ บ ว่ า  นั ก ท่ อ ง เที่ ย ว ให้ ค วาม ส ำคั ญ กั บ
กระบวนการให้บริการ อันดับแรกคือ  มี ข้ันตอนการ
ให้บริการที่ชัดเจน มีมาตรฐานในการบริการที่ รวดเร็ว 
รองลงมาคือ มีบริการด้านอื่นๆ ที่เหมาะสม 
ข้อเสนอแนะและแนวทางในการพัฒนาร้านอาหารริมทาง 
ในจังหวัดเชียงใหม่ ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย ดังน้ี 
1) ด้านผลิตภัณฑ์ ผู้ประกอบการควรเลือกใช้วัตถุดิบที่มี
คุณภาพ สะอาด สดใหม่ และปราศจากสิ่งปนเปื้อนใน
อาหาร คงเอกลักษณ์ในเรื่องของรสชาติและหน้าตาของ
อาหาร และมีรายการอาหารให้เลือกหลายหลาก 
2) ด้ านราค า ค วรมี ช่ องทางการชำระค่ าบ ริก ารใน
หลากหลายช่องทาง และมีป้ายบอกราคาอย่างชัดเจน 
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เพ่ือให้เกิดความสะดวกสบายกับลูกค้าชาวจีน ราคามีความ
เหมาะสมกับคุณภาพของวัตถุดิบที่ ใช้และปริมาณของ
อาหาร ราคาเป็นมาตรฐานสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ 
3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย พนักงานควรมีการแนะนำ
และเสนอขายสินค้า อาหาร เครื่องด่ืม ให้กับลูกค้าโดยตรง  
4) ด้านการส่งเสริมการตลาด ควรมีการจัดทำโปรโมชั่นและ
โฆษณาร้านค้าผ่านสื่อต่างๆ มีการจัดทำเมนูพิเศษในช่วง
เทศกาลและงานประเพณีต่างๆ เพ่ือดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาใช้
บริการ มีการใหลู้กค้าทดลองชิมผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือให้ลูกค้า
ได้ลิ้มรสชาติของสินค้า และจูงใจให้ลูกค้าซื้อสินค้าต่อไป 
5) ด้านบุคลากร พนักงานแต่งกายสะอาด พูดจาสุภาพ ย้ิม
แย้มแจ่มใส ใส่ใจลูกค้า และมีความรู้ เรื่องอาหารและ
เครื่องด่ืม สามารถแนะนำเมนูอาหารให้กับลูกค้าได้ 
6) ด้านภาพลักษณ์ทางกายภาพ ควรมีบริการอินเตอร์เน็ตไร้
สายฟรี ให้กับนักท่องเท่ียวชาวจีนที่มาใช้บริการ มีลานจอด
เพียงพอต่อการมาใช้บริการของลูกค้า มีการตกแต่งร้านค้า
ให้ดูสวยงาม สะอาดมีอากาศถ่ายเทสะดวก ปลอดภัยและ
ถูกสุขลักษณะ 
7) ด้านกระบวนการ ควรทบทวนรายการอาหารให้กับลูกค้า 
มีใบเสร็จรายการอาหารที่ชัดเจน มีความรวดเร็วและ
คล่องแคล่วในการให้บริการ ให้บริการตรงตามความ
ต้องการของลูกค้า หากลูกค้ามีปัญหาสามารถติดต่อ
พนักงานได้อย่างรวดเร็ว 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดเดลิ

เวอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่นในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร  เก็บข้อมูลจากประชากรจำนวน 179,099 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 
400 คน ใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือ มีค่าความเชื่อถือได้ 0.95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน ใช้ค่า t-test เพ่ือทดสอบความแตกต่างของตัวแปรสองกลุ่มและใช้การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว ในการ
วิเคราะห์พบความแตกต่างระหว่างตัวแปรมากกว่าสองกลุ่มและทดสอบความแตกต่างเป็นรายคู่ ด้วยวิธีการของเชฟเฟ่  โดย
กำหนดการทดสอบนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

ผลการศึกษาพบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 21-30 ปี ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพ
พนักงานบริษัทเอกชน และรายได้ต่อเดือน 10,001 - 20,000 ข้อมูลพฤติกรรมมีช่วงเวลาการรับบริการ 11.01 – 14.00 น. 
ความถ่ีในการใช้บริการ 1 – 3 ครั้ง/เดือน และนิยมสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดให้
ความสำคัญในระดับมากในทุกด้าน โดยเรียงลำดับดังน้ี ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาด้านราคา ด้านกระบวนการให้บริการ ด้าน
บุคคล ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านลักษณะทางกายภาพ และด้านการส่งเสริมการตลาด ตามลำดับ 

 
คำหลัก : ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, การตัดสินใจซื้อ , ฟู้ดเดลิเวอรี่ , แอปพลิเคชั่น 
 

Abstract 
 The purpose of this research study was to study. Marketing mix factors affecting the decision to 
use food delivery through an application in Prawet District Bangkok. Data were collected from 179,099 
people. Four hundred samples were used as a tool for data collection. There is a reliability of 0.95. Data 
were analyzed using percentage, mean, standard deviation, and t-test to test for differences in two groups 
of variables that were used to analyze the differences between the variables. Two groups and test the 
differences in pairs By the Schaffer procedure by specifying the statistical significance test at the level of 
0.05 
           The results showed that most of the respondents were female, 21-30 years old, bachelor's 
degree. Private company employee And monthly income 10,001 - 20,000. Behavior data has service 
periods of 11.01 - 14.00 hrs. Frequency of usage 1-3 times/month and prefer to order food to eat at 
home. The marketing mix information is given a high level of importance in all aspects. In the following 
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order, Product Next to the price In the process of providing human resources, distribution channels, 
Physical aspects, And marketing promotion, respectively. 
 
Keyword : Marketing mix  Purchase decision  food delivery  Application 
 
1. บทนำ 

ในโลกของการค้าธุรกิจออนไลน์เติบโตข้ึนอย่าง
ต่อเน่ือง การเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของผู้บริโภคเพ่ิมสูงข้ึน 
ธุรกิจต่างๆ เล็งเห็นโอกาสซึ่งถือเป็นช่องทางการขายหลักใน
การการเข้าถึงผู้บริโภค จึงเกิดการแข่งขันด้านการให้บริการ
มากข้ึน เพ่ือตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคให้ได้มาก
ที่สุด ซึ่งรูปแบบระบบการค้าในปัจจุบันมีความแตกต่างไป
จากเดิม การสั่งอาหารออนไลน์ได้รับความนิยมมากข้ึน 
เน่ืองจากได้รับความสะดวกสบายเพียงปลายน้ิวสัมผัสโดย 
โดยไม่ต้องเสียเวลากับการจราจรที่ติดขัด สะท้อนให้เห็นว่า
ความนิยมการสั่งอาหารออนไลน์ยังคงเติบโตอย่างได้อย่าง
ต่อเน่ือง และเป็นช่องทางประชาสัมพันธ์ที่ลงทุนน้อย และ
ช่วยเพ่ิมฐานลูกค้าให้ธุรกิจได้ 

ดังน้ันผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน
แอปพลิเคชั่นในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร เพ่ือนำผลที่
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปรับปรุงและพัฒนารูปแบบการ
บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่ านแอปพลิเคชั่นให้ตรงกับความ
ต้องการของผู้บริโภคนำไปสู่การเพ่ิมยอดขายและรายได้ที่
เพ่ิมสูงข้ึนของธุรกิจ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

แนวคิดและทฤษฎีส่วนประสมทางการตลาด  
ส่วนประสมทางการตลาดมีความสำคัญ เพ่ือให้

การดำเนินงานด้านการตลาดของธุรกิ จ น้ันประสบ
ความสำเร็จตรงตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยหลัก 7Ps 
ประกอบด้วย สินค้า ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด บุคลากร การให้บริการ และลักษณะทาง
กายภาพ (Adrian 2011 อ้างใน ธีรกิติ ณอยุธยา, 2553, 
หน้า 68-88) 

1. สินค้า คือ สิ่งที่นำเสนอขายโดยธุรกิจเพ่ือ
สนองความต้องการของผู้บริโภคให้พึงพอใจในสินค้าที่นำ 

ซึ่งอาจมีตัวตนหรือไม่มีตัวตน ได้แก่ สินค้า บริการ ธุรกิจ
หรือบุคคล สินค้าที่ดีควรมีประโยชน์และคุณค่าต่อผู้บริโภค 
(พิษณุ จงสถิตวัฒนา, 2548) 

2. ราคา คือ สิ่งที่บุคคลยอมจ่ายเพ่ือให้ได้มา 
แสดงได้ถึงมูลค่าในรูปของจำนวนเงิน หรือสิ่งอื่นที่จำป็
นต้องใช้เพ่ือให้ได้มาซึ่งสินค้าและบริการ การกำหนดกล
ยุทธ์ด้านราคาจึงต้องคำนึงถึงการยอมรับของลูกค้าด้วย
เช่นกนั  

3. ส ถ าน ที่  คื อ  ช่ อ งท า งจั ด จ ำห น่ าย ที่ มี
บรรยากาศและสิ่งแวดล้อมที่ดีไว้สำหรับนำเสนอบริการ
ให้แก่ลูกค้า การเลือกทำเลที่ต้ังจึงมีความสำคั เพราะทำเล
ทีต้ั่งถือเป็นสิ่งผู้บรโิภคจพิจารณาที่จะเข้าใช้บริการ 

4. การส่งเสริมการตลาด คือ การติดต่อสื่อสาร
ข้อมูลระหว่างผู้ขายและผู้ซื้อ ซึ่งธุรกิจอาจเครื่องมือสื่อสาร
แบบผสมผสานกัน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสมของ
ลูกค้า สินค้า และคู่แข่งของธุรกิจ 

5. บุคลากร คือ บุคลากรเป็นองค์ประกอบสำคัญ
ในการดำเนินธุรกิจ จึงต้องมีการคัดเลือก การฝึกอบรม การ
จูงใจ ธุรกิจบริการต้องให้ความสำคัญต่อการคัดเลือก
พนักงานที่จะเข้ามาทำหน้าที่ต้องมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี เพ่ือ
สร้างความน่าเชื่อถือในการให้บริการลูกค้า  

6. กระบวนการ คือ เป็นวิธีการบริการเพ่ือส่ง
มอบคุณภาพการให้บริการกับลูกค้ารวดเร็วและประทับใจ 
ธุรกิจบริการน้ันสินค้าเป็นสิ่งที่จับต้องไม่ได้ แต่กระบวนการ
ทั้งหมดส่งผลต่อความรู้สึกนึกคิดของลูกค้าที่ใช้บริการ 
(Procter 2008: 243, อ้างอิงใน อดุลย์ จาตุรงค์กุล, 2550: 
258-259) 

7. ลักษณะทางกายภาพ คือ สิ่งแวดล้อมที่ได้มี
การให้บริการและปัจจัยที่จับต้องได้ ช่วยอำนวยความ
สะดวกในการปฏิบัติการและส่งมอบบริการ เช่น การ
ตกแต่งสถานที่ ชุดยูนิฟอร์ม จึงเป็นสิ่งที่สื่อให้ผู้บริโภคได้รับ
รู้ถึงภาพลักษณ์ของการบริการได้อย่างชัดเจน 
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สรุปได้ว่า ส่วนประสมทางการตลาดบริการ คือ 
แนวคิดที่ธุรกิจที่ให้บริการในการกำหนดกลยุทธ์การตลาด 
ได้แก่ สินค้า ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด กระบวนการ บุคลากร และลักษณะทางกายภาพ
ที่มีผลต่อความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ 

 
  แนวคิดและทฤษฎีการตัดสินใจซือ้ 

การ ตั ดสิ น ใจ  (Decision Making) ห ม าย ถึ ง 
กระบวนการในการตัดสินใจเลือกที่จะกระทำสิ่งใดสิ่งหน่ึง
จากทางเลือกต่างๆ ที่มี การตัดสินใจจึงเป็นกระบวนการที่
สำคัญซึ่งอยู่ภายในจิตใจของผู้บริโภค (เศรษฐพงค์ มะลิ
สุวรรณ, 2553)  

การตัดสินใจ หมายถึง การเลือกทางเลือกใด
ทางเลือกหน่ึงจากหลายๆทางเลือกที่มี (Choosing Among 
Alternatives) Schutte & Ciarlante (1998, pp.112- 
113) อ ธิบ าย ว่าก าร ตั ดสิ น ใจซื้ อ ขอ งผู้ บ ริ โภ ค เป็ น
กระบวนการที่เป็นผลมาจากการตอบสนองการกระตุ้นจาก
สิ่งแวดล้อม เช่น แพ็คเกจของสินค้า การโฆษณา เป็นต้น 
และการตัดสินใจซื้อ (ศิริวรรณ เสรีรัตน์, 2550) ประกอบ
ไปด้วย 1. การตระหนักถึงความต้องการ 2. การแสวงหา
ข้อมูล 3. การประเมินทางเลือก 4. การตัดสินใจซื้อ 5. การ
ประเมนิหลังการซื้อ 

 
แนวคดิและทฤษฎีการบรกิาร 
ศิริวรรณ เสรีรัตน์ และคณะ (2538, หน้า 145) 

กล่าวว่าคุณภาพการให้บริการเป็นสิ่งสำคัญสิ่งหน่ึงในการ
สร้างความแตกต่างของธุรกิจการให้บริการ คือ การรักษา
ระดับการให้บริการที่เหนือคู่แข่ง โดยเสนอคุณภาพการ
ให้บริการตามท่ีลูกค้าคาดหวังไว้  

1. การเข้าถึงลูกค้า (Access) บริการที่ ให้กับ
ลูกค้าต้องอำนวยความสะดวกในด้านเวลา สถานที่แก่ลูกค้า 
คือ ไม่ให้ลูกค้าต้องคอยนาน มีสถานที่ที่ต้ังเหมาะสม 

2. การติดต่อสื่อสาร (Communication) มีการ
อธิบายอย่างถูกต้อง โดยใช้ภาษาท่ีลูกค้าเข้าใจง่าย ซึ่งแม้ผู้
ที่ไม่สามารถอ่านหนังสือได้หรือชาวต่างชาติก็สามารถรู้
วิธีการใช้ได้ 

3. ความสามารถ (Competence) บุคลากรหรือ
อุปกรณ์ที่ให้บริการมีความชำนาญ มีความสามารถในงาน
โดยไม่มข้ีอผิดพลาด 

4. ความ มี น้ ำ ใจ  (Courtesy) บุ ค ล ากรห รื อ
อุปกรณ์ที่ ให้บริการต้องมีมนุษ ย์สัมพันธ์ที่ น่าเชื่อถือ มี
วิจารณญาณหรือสามารถตรวจสอบข้อผิดพลาดจากการสั่ง
การของผู้ใช้บริการได้ชัดเจน 

5. ความน่าเชื่ อ ถือ  (Credibility) บริษั ทและ
บุคลากรที่สามารถสร้างความน่าเชื่อมั่นและความไว้วางใจ
ในการบริการ โดยเสนอบริการที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า  

6. ความไว้วางใจ (Reliability) บริการที่ให้แก่
ลูกค้าต้องมีความสม่ำเสมอและถูกต้อง 

7. การตอบสนองลู ก ค้ า  (Responsiveness) 
พนักงานต้องการให้บริการและแก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าอย่าง
รวดเร็วตามท่ีลูกค้าต้องการ 

8. ความปลอดภัย  (Security) บริการที่ ต้ อง
ปราศจากอันตราย ความเสี่ยงและปัญหาต่างๆ 

9. การสร้ างบริการให้ เป็นที่ รู้จัก  (Tangible) 
บริการที่ลูกค้าได้รับจะทำให้ เขาสามารถคาดคะเนถึง
คุณภาพของบริการได้ 

10. การเข้าใจและรู้จั กลูกค้า (Understand/ 
Knowing Customers) พนักงานหรืออุปกรณ์ที่ให้บริการ
ต้องได้รับการออกแบบตามความต้องการของลูกค้าและให้
ความสนใจตอบสนองความต้องการได้ 

สรุป ได้ ว่า การบริการ  หมายถึง  การสร้าง
ความสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ขอรับบริการ เพ่ือให้มั่นใจว่าจะเกิด
เป็นความสัมพันธ์ระยะยาวที่เป็นผลดีแก่ทุกฝ่ายต่างทีไ่ด้รับ
ประโยชน์ร่วมกัน 
 

แนวคิดและทฤษฎีพฤติกรรมผู้บริโภค 
กัลยกร วรกุลลัฎฐานีย์ และพรทิพย์ สัมปัตตะว

นิช (2553 : 90) ได้อธิบายถึง พฤติกรรมผู้บริโภคว่า 
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับความคิดและความรู้สึกที่
ผู้บริโภคมี 3 รูปแบบ 

1. พฤติกรรมผู้บริโภคแปรเปลี่ยนได้ (Dynamic) 
ความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมภายนอก เช่น การ
สื่อสาร เทคโนโลยี สังคม ฯลฯ ส่งผลกระทบต่อปัจจัยด้าน
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ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมผู้บริโภค จึงทำให้
พฤ ติก รรมผู้ บ ริ โภ ค ไม่ ห ยุด น่ิ ง เห มื อน เดิม  แ ต่อ าจ
เปลี่ยนแปลงเคลื่อนไหวได้ตลอดเวลา 

2. พฤติกรรมผู้บริโภคเก่ียวข้องกับปฏิสัมพันธ์ 
(Interaction) ระหว่างความคิดความรู้สึกและการกระทำ 
ดังน้ัน ความเข้าใจพฤติกรรมผู้บริโภคต้องศึกษาทั้งปัจจัย
ภายในและปัจจัยภายนอก ให้ทราบว่าผู้บริโภคตัดสินใจซื้อ
สินค้า/บริการอะไร อย่างไร และทำไม 

3. พฤติกรรมบริโภคเก่ียวข้องกับการแลกเปลี่ยน 
(Exchanges) หมายความว่า ผู้บริโภคมีพฤติกรรมเพ่ือ
แลกเปลี่ยนคุณค่าบางอย่าง การแลกเปลี่ยนระหว่างผู้ซื้อ 
(ผู้บริโภค) กับผู้ขาย (เจ้าของสินค้า) เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง 

สรุ ป ได้ ว่ า  พ ฤ ติ ก รร ม ผู้ บ ริ โภ ค  ห ม าย ถึ ง 
พฤติกรรมของผู้บริโภคทีไ่ม่หยุดน่ิงเหมือนเดิม แต่อาจมีการ
เปลี่ ยนแป ลงเคลื่ อน ไหวได้ตลอดเวล า  ต้อ งศึ กษ า
แนวความคิดและความรู้สึกว่าบริโภคตัดสินใจซื้อสินค้าหรือ
บริการอะไร อย่างไร และทำไม เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของตนเอง 

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง  

 จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของ
ผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เก็บข้อมูล
จากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 405 คน ใช้แบบสอบถามออนไลน์
และนำข้อมู ลที่ ไ ด้ ม าวิ เค ราะห์ ผ ลค่ าทางส ถิ ติต าม
วัต ถุป ระสงค์ ขอ งงาน วิจั ย ด้ วยโปรแกรมสำเร็ จ รูป 
ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่าน
ท า ง แอ พ พ ลิ เค ชั่ น อ อ น ไล น์ ขอ งผู้ บ ริ โภ ค ใน เข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีจำนวน 4 ปัจจัย โดยเรียงลำดับจากมากไป
น้อย ดังน้ี 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย 
และการยอมรับเทคโนโลยี 2. ปัจจัยด้านความปลอดภัย
และความน่าเชื่อถือ 3. ปัจจัยด้านราคา ความหลากหลาย
ของสินค้าในแอพพลิเคชั่น และความตรงต่อเวลาในการ
จัดส่งสินค้า 4. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร 
และความมีชื่อเสียงของแอปพลิเคชัน ส่วนการศึกษาความ

แตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลวิจัยพบว่า 
อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
แอ พ พ ลิ เค ชั่ น อ อ น ไล น์ ข อ งก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ใน เข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน โดยกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อ มากกว่าผู้ที่มี
อ าชี พ พ นั ก งานบ ริษั ท เอก ชน  ซึ่ ง จ ากผล การ วิจั ย
ผู้ประกอบการและนักพัฒนา แอปพลิเคชันสามารถนำไป
พัฒนาระบบปฏิบั ติการของแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ให้มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคให้ดีมากย่ิงข้ึน 
 พิมพุมผกา บุญธนาพีรัชต์ (2560) ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานคร ได้ศึกษา
ปัจจัยด้านส่วนประสมทางการตลาดและปัจจัยด้าน
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ รายได้ต่อ
เดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ว่ามีการตัดสินใจแตกต่าง
กันหรือไม่ เพ่ือให้ทราบถึงความต้องการของผู้บริโภคได้ดี
มากย่ิงข้ึน และสามารถนำผลการวิจัยไปประยุกต์เป็ น
แนวทางในการปรับปรุงและพัฒนา เพ่ือให้บริการได้อย่าง
ครบวงจร รวมถึงเพ่ิมขีดความสามารถให้ผู้ประกอบการ
สามารถแข่งขันกันได้ ซึ่งดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูล
ตัวอย่างผ่านแบบสอบถาม และวิเคราะห์ข้อมูลด้วยการใช้
การประมวลผลจากโปรแกรมสำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า 
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้
บริการ Food Delivery ในเขตกรุงเทพมหานคร โดย
เรียงลำดับจากมากไปน้อยคือ ปัจจัยด้านความสะดวก
รวดเร็วในการใช้บริการและสภาพสินค้า ปัจจัยด้านช่อง
ทางการชำระเงิน และปัจจัยด้านภาพลักษณ์และพาร์ท
เนอร์ร้ าน อาห าร  ตามล ำ ดับ  ในส่ วน ของลั ก ษ ณ ะ
ประชากรศาสตร์ที่แตกต่างกันในด้านเพศ อายุ รายได้ต่อ
เดือน ระดับการศึกษา และอาชีพ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัย
ประชากรศาสตร์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ Food 
Delivery ได้แก่ ปจัจัยด้านอายุ รายได้ต่อเดือน และอาชีพ 
  
3. วิธีการวิจัย  
 เป็นงานวิจัยเชิงปริมาณ วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
ง่าย (Simple Random Sampling) เลือกวิธีการสำรวจ
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ด้วยแบบสอบถามที่สร้างข้ึนและได้กำหนดขอบเขตการวิจัย
ไว้ ดังน้ี 

1. ด้านเน้ือหา ได้แก่  ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่าน
แอปพลิเคชั่นในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 

2. ด้านประชากร ได้แก่ ผู้ที่ตัดสินใจใช้บริการฟู้ด
เดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่นในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 
ประชากรจำนวน 179,099 คน กลุ่มตัวอย่างจำนวน 400 
คน ใช้หลักเกณฑ์การกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างตามสูตร
ของทาโร่ ยามาเน่ (1973) 

3 . เค รื่ อ งมื อที่ ใช้ ส ำรวจคื อ แบ บสอบ ถาม 
(Questionnaire) แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

ส่ ว น ที่  1  ข้ อ มู ล ส่ ว น บุ ค ค ล ข อ ง ผู้ ต อ บ
แบบสอบถาม ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ
รายได้ต่อเดือน  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่นในเขตประเวศ 
กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ช่วงเวลาการรับบริการ ความถ่ีการ
ใช้บริการ นิยมสั่งอาหารมารับประทานทีใ่ด  

ส่วนที่ 3 ข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่
มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่น
ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้าน
ราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคลากร ด้านกระบวนการให้บริการ และ
ด้านลักษณะทางกายภาพ  

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
4. ด้านระยะเวลา เริ่มทำการศึกษาวิจัยต้ังแต่

เดือนสิงหาคม – กันยายน พ.ศ.2562 
5. การวิเคราะห์ ข้อมูล ด้วยสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ได้แก่ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เพ่ือบรรยายข้อมูลทั่วไป และ
ส ถิ ติ เชิ งอ นุ ม าน  ( Inferential Statistics) ไ ด้ แก่  ก า ร
ทดสอบค่าที (t-test) และการทดสอบความแปรปรวนแบบ
ทางเดียว (One-Way Anova) และการทดสอบ F (F-test) 
เพ่ือทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะห์ค่านัยสําคัญทาง
สถิติทีร่ะดับ 0.05 
 

4. ผลการวิจัย 
ผลการวิจัย 
ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน  207  คน ร้อยละ 48.20 อายุ 
21-30 ปี จำนวน 182 คน ร้อยละ 45.50 ระดับการศึกษา
ปริญญาตรี จำนวน 221 คน ร้อยละ 55.20 อาชีพพนักงาน
บริษัทเอกชน จำนวน 239 คน ร้อยละ 59.80 และรายได้
ต่อ เดือน  10,001 - 20,000 จำนวน 199  คน ร้อยละ 
48.80 ตามลำดับ 

ข้อมูลพฤติกรรมของผู้ตอบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่มีช่วงเวลาการรับบริการ 11.01 – 14.00 น.จำนวน 
147 คน คิดเป็นร้อยละ 36.80 ความถ่ีในการใช้บริการ 1 – 
3 ครั้ง/เดือน จำนวน 172 คน คิดเป็นร้อยละ  43.00 และ
นิยมสั่งอาหารมารับประทานที่บ้าน จำนวน 248 คน คิด
เป็นร้อยละ 62.00 ตามลำดับ 

ข้อมู ลปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาด  ให้
ความสำคัญในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ย  3.89 เมื่อพิจารณา
เป็นรายด้านพบว่าให้ความสำคัญในระดับมากในทุกด้าน 
โดย เรียงลำดับ ดังน้ี  ด้ านผลิตภัณ ฑ์  มี ค่ าเฉลี่ ย  3.99 
รองลงมาด้านราคา มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านกระบวนการ
ให้บริการ มีค่าเฉลี่ย 3.93 ด้านบุคคล มีค่าเฉลี่ย 3.88 ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ย 3.87 ด้านลักษณะทาง
กายภาพ มีค่าเฉลี่ย 3.84 และด้านการส่งเสริมการตลาด มี
ค่าเฉลี่ย 3.81 ตามลำดับ 

 
การทดสอบสมมติฐาน 
เพศที่แตกต่างกันให้ความสำคัญในด้านผลิตภัณฑ์ 

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทาง
สถิติที่ระดับ 0.05 

อายุที่แตกต่างกันให้ความสำคัญในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริม
การตลาด และด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน 
ส่วนในด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 
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ระดับการศึกษาที่แตกต่างกันให้ความสำคัญใน

ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านบุคลากร และ
ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่างกัน ส่วนในด้าน
ผลิตภัณ ฑ์ ด้านการส่งเสริมทางการตลาด  และด้าน
ลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ
ที่ระดับ 0.05 

อาชีพที่แตกต่างกันให้ความสำคัญในด้านราคา 
ด้านบุคคล ด้านกระบวนการให้บริการ ไม่แตกต่าง ส่วนใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการ
ส่งเสริมการตลาด ด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

รายได้ต่อเดือนที่แตกต่างกันให้ความสำคัญใน
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้าน
การส่งเสริมทางการตลาด ด้านบุคคล ด้านกระบวนการ
ให้บริการ และด้านลักษณะทางกายภาพ แตกต่างกัน อย่าง
มีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการศึกษาปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มี
ผลต่อการตัดสินใจใช้บริการฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่น
ในเขตประเวศ กรุงเทพมหานคร ผู้วิจัยจึงได้นำประเด็นที่
เห็นสมควรมาอภิปราย ดังน้ี 
 

ด้านผลิตภัณฑ์  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีสินค้าให้เลือก
หลากหลายพร้อมส่งในทันที รองลงมา ความสะอาดของ
สินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่ใช้ และสินค้ามีคุณภาพ สดใหม่ 
รสชาติดี ตามลำดับ 

 
ด้านราคา  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า การต้ังราคา
สินค้าเหมาะสมเม่ือเทียบกับปริมาณและคุณภาพ รองลงมา 
มีการแจ้งเตือนยอดรวมราคาสินค้าพร้อมค่าบริการจัดส่งให้
ลูกค้าทราบ และมีการแจ้งราคาสินค้าทุกชนิดชัดเจน มี 
ตามลำดับ  

ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการจัดส่ง
สินค้าให้กับผู้บริโภคถึงที่ รองลงมา มีการบริการจัดส่งให้
ลูกค้า 24 ชั่วโมง และมีความสะดวกรวดเร็วในการบริการ
ภายใน 30 นาที ตามลำดับ   

 
ด้านการส่งเสริมการตลาด  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการแจ้งเตือน
โปรโมชั่นอย่างต่อเน่ืองผ่านแอปพลิเคชั่น รองลงมา มี
โปรโมชั่นให้กับลูกค้า เช่น 1 แถม 1 สั่งบริการครบ 5 ครั้ง 
ฟรี 1 ครั้ง และมีส่วนลดพิเศษให้กับลูกค้าท่ีเป็นสมาชิกเพจ
ฟู้ดเดลิเวอรี่ ตามลำดับ   

 
ด้านบุคลากร  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า  พนักงานส่ง
สินค้ามีความชำนาญในการขนส่งสินค้าให้กับลูกค้าอย่าง
ปลอดภัย ครบถ้วนและตรงต่อเวลา รองลงมา พนักงานส่ง
สินค้ามีบุคลิกภาพที่ ดี แต่งกายสุภาพเหมาะสม และ
พนักงานมีความรู้ด้านสินค้าและบริการเป็นอย่างดีสามารถ
ตอบคำถามและแก้ ปัญ หาด้ วยค วามกระ ตือรื อร้น 
ตามลำดับ 

 
ด้านลักษณะทางกายภาพ  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า มีการตรวจสอบ
สินค้าและออเดอร์สินค้าก่อนส่งให้ลูกค้าทุกครั้ง รองลงมา 
มีความรวดเร็วและความถูกต้องในการให้บริการ และมีการ
รับประกันสินค้า ในกรณีสินค้าเกิดความเสียหาย ตามลำดับ  

 
ด้านกระบวนการให้บริการ  
ผู้ตอบแบบสอบถามให้ความสำคัญโดยรวมอยู่ใน

ระดับมาก  เมื่ อ พิจารณ าเป็นรายข้อ  พบ ว่า การเข้า
แอปพลิเคชั่นเลือกสินค้าทำได้ง่าย ประมวลผลรวดเร็วและ
แม่นยำ รองลงมา รูปแบบแอปพลิเคชั่นฟู้ดเดลิเวอรี่มีความ



774 
 

ทันสมัยและมีรูปภาพแสดงในการเลือกซื้อ และภาพลักษณ์
ขององค์กรมีความหน้าเชื่อถือ ตามลำดับ 
 ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของจุฑารัตน์ เกียรติรัศมี 
(2558) ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการซื้อสินค้าผ่านทาง
แอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขตกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล เก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 405 คน 
ใช้แบบสอบถามออนไลน์และนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ผล
ค่าทางสถิติตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยด้วยโปรแกรม
สำเร็จรูป ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าผ่านทางแอพพลิเคชั่นออนไลน์ของผู้บริโภคในเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05 มีจำนวน 4 ปัจจัย โดยเรียงลำดับจากมากไป
น้อย ดังน้ี 1. ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ช่องทางการจัดจำหน่าย 
และการยอมรับเทคโนโลยี 2. ปัจจัยด้านความปลอดภัย
และความน่าเชื่อถือ 3. ปัจจัยด้านราคา ความหลากหลาย
ของสินค้าในแอพพลิเคชั่น และความตรงต่อเวลาในการ
จัดส่งสินค้า 4. ปัจจัยด้านการประชาสัมพันธ์ การสื่อสาร 
และความมีชื่อเสียงของแอปพลิเคชัน ส่วนการศึกษาความ
แตกต่างของปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ผลวิจัยพบว่า 
อาชีพที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าผ่านทาง
แอ พ พ ลิ เค ชั่ น อ อ น ไล น์ ข อ งก ลุ่ ม ตั ว อ ย่ า ง ใน เข ต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลแตกต่างกัน  โดยกลุ่ม
นักเรียน นักศึกษา มีค่าเฉลี่ยการตัดสินใจซื้อ มากกว่าผู้ที่มี
อ าชี พ พ นั ก งานบ ริษั ท เอก ชน  ซึ่ ง จ ากผล การ วิจั ย
ผู้ประกอบการและนักพัฒนา แอปพลิเคชันสามารถนำไป
พัฒนาระบบปฏิบั ติการของแอปพลิเคชันซื้อขายสินค้า
ออนไลน์ให้มี ประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ความต้องการ
ของผู้บริโภคให้ดมีากย่ิงข้ึน 
 

ข้อเสนอแนะการจากศึกษา 
 1. ควรมีสินค้าให้บริการที่หลากหลายรองรับ
ผู้บริโภคได้หลายกลุ่ม เพ่ือให้ใช้บริการครบวงจรในครั้ง
เดียว และพร้อมส่งทันทีเมื่อผู้บริโภคต้องการรับบริการ 

2. ควรต้ังราคามีความเหมาะสมกับปริมาณและ
คุณภาพสินค้าท่ีได้รับเพ่ือให้ผู้บริโภคเกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้บริการ 

3. ควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชั่นประมวลผล
รวดเร็วและแม่นยำ การนำภาพรีวิวการบริการให้เพ่ือสร้าง
ภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้บริโภคจดจำได้ 
 

ข้อเสนอแนะครั้งต่อไป  
1. ควรมีการศึกษาผู้บริโภคที่ตัดสินใจใช้บริการ

ฟู้ดเดลิเวอรี่ผ่านแอปพลิเคชั่นในเขตพ้ืนที่อื่น เพ่ือจะได้
ทราบว่ามีผลการศึกษาเป็นอย่างไรและมีความแตกต่าง
กันอย่างไร 

2. ควรมีการศึกษารายละเอียดแบบเจาะลึกใน
กลุ่มผู้ที่ ไม่ เคย ตัดสินใจใช้บริการฟู้ ดเดลิ เวอรี่ ผ่ าน
แอปพลิเคชั่น ว่าปัจจัยใดทำให้ยังไม่ตัดสินใจใช้บริการ 
โดยใช้วิธีการสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลหรือแบบกลุ่ม เพ่ือ
นำข้อมูลมาปรับใช้กับการวิจัยต่อไป 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การศึกษาค้นคว้าอิสระฉบับน้ีสําเร็จได้ด้วยความ
กรุณาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิที่ช่วยสนับสนุน
ในด้านเวลาในการศึ กษา ดร .อัศ วิน  เสนีชัย  ซึ่ ง เป็น
ผู้ทรงคุณวุฒิที่กรุณาช่วยตรวจสอบและให้คําปรึกษาพร้อม
ทั้งแนวคิดและข้อเสนอแนะรวมทั้งแก้ไข ข้อบกพร่องต่างๆ 
และแหล่งข้อมูลความรู้ต่างๆ  จนทําให้การค้นคว้าอิสระ
ฉบับน้ีสําเร็จข้ึนมาได้ และขอขอบพระคุณกลุ่มตัวอย่างที่
สละเวลาในการตอบแบบสอบถาม ทำให้ผู้ศึกษาสามารถนำ
ข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์และประมวลผล เพ่ือหาเหตุผลใน
การศึกษาค้นคว้าอิสระครั้งน้ี ผู้ศึกษารู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่าง
มาก จึงขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูง  
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