




 

 

 
 
 
 

รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์ 
(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online) 

 
“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม” 

 
 

ระหว่างวันที่ 12-14 พฤษภาคม 2564 
 

ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams 
 

 
เล่ม 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
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ชื่อหนังสือ   รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 7  
   เล่ม 2 มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
 
ประจำปี    2564  
 
เจ้าของลิขสิทธ์ิ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 
เผยแพร่ออนไลน ์  มิถุนายน 2564 
 
จัดทำโดย   สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
   98 หมู่ 8 ตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
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สารจากอธิการบดีมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
 

ในนามผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา รู้สึกยินดี และเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้รับเกียรติ  
เป็นเจ้าภาพ ร่วมกับเครือข่ายพันธมิตร จัดการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 7 ในรูปแบบออนไลน์ (The 7th Conference 
on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online) ระหว่างวันที ่ 12-14 พฤษภาคม 2564 ในสถานการณ์ที ่มีการระบาดของ              
เชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) ซึ่งได้ปรับรูปแบบ วิธีการทำงาน โดยนำเอาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาเป็นส่วนหน่ึงในการติดต่อสื่อสาร เพื่อหลีกเลี่ยง
การพบปะ และการรวมตัวของคนเป็นจำนวนมาก ซึ่งการจัดประชุมในคร้ังน้ีได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นักศึกษา จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา และสถาบันอุดมศึกษาต่างๆ  

ในนามมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอขอบคุณนักวิจัยทุกท่านที่ให้ความสนใจนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ และ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะเป็นกำลังหลักในสร้างและพัฒนางานวิจัยที่มีคุณภาพ ผลักดันสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิจัย และเป็นแนวทาง ในการ
สร้างองค์ความรู้ นวัตกรรม เทคโนโลยีใหม่ๆ ในการพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป 
 
 

 
(รองศาสตราจารย์ศีลศิริ  สง่าจิตร) 

ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 
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สารจากรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
 

ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังที่ 7 รูปแบบออนไลน์  ที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นเจ้าภาพหลัก
คร้ังน้ี กระผมขอชื่นชมผู้นำเสนอผลงานวิจัยทุกท่าน ที่ทุ่มเทความสามารถในการจัดทำบทความเพื่อส่งเข้าพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้นำเสนอผลงาน 
รวมถึงขอชื่นชมคณาจารย์ที่ร่วมเป็นคณะกรรมการวิชาการ และจัดทำรายงานสืบเน่ืองการประชุม ทำหน้าที่กองบรรณาธิการ ทำการคัดเลือก และ
เสนอชื่อผู้เชี่ยวชาญประเมินบทความ ซึ่งเป็นการตรวจสอบคุณภาพบทความ และตรวจสอบความถูกต้องก่อนจะนำมารวบรวมในรายงานสืบเน่ือง
การประชุมวิชาการเล่มน้ี 

 
ในนามของผู้รับผิดชอบงานวิจัยของมหาวิทยาลัย ขอขอบคุณอาจารย์ และผู้ทรงคุณวุฒิภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยทกุท่าน              

ที่ช่วยทำหน้าที่ประเมินบทความ ขอบคุณผู้นำเสนอผลงานทุกท่าน ที่ให้ความสนใจ และจัดทำบทความที่มีคุณภาพ และขอบคุณเครือข่ายเจ้าภาพ
ร่วม ที่ทำให้การจัดประชุมคร้ังน้ี ประสบความสำเร็จ  

 
 

 
(นายสุรพล  ใจวงศ์ษา) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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สถาบันเครือข่ายเจ้าภาพรว่ม 
 

 
 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
(เจ้าภาพหลัก) 

 

 
 

มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่

 
 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
วิทยาเขตเชียงใหม ่

 
 

มหาวิทยาลยัพายพั 

 

 
 

มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 

 

 
 

มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

 

 
 

มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่

 

 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 

 
 

มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 

 

 
 

มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 

 

 
 

สมาคมส่งเสริมนวัตกรรมและการประดิษฐ์ไทย 
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รายชื่อคณะกรรมการพิจารณาอ่านบทความ 
 

1) ศาสตราจารย์ ดร. มนัส สุวรรณ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่
2) รองศาสตราจารย์ ดร. อภิชาติ กาญจนทัต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 
3) รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบา อารีย์ มหาวิทยาลยัพายพั 
4) รองศาสตราจารย์ ดร. รัตน์ชนก พราหมณ์ศิริ มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 
5) รองศาสตราจารย์ ดร. ชูชีพ พุทธประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
6) รองศาสตราจารย์ ดร. ธีระ ชีโวนรินทร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่
7) รองศาสตราจารย์ ดร. ชิติ ศรีตนทิพย์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
8) รองศาสตราจารย์ ดร. ตระกูลพันธ์ พัชรเมธา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
9) รองศาสตราจารย์ ดร. ลิปิกร มาแก้ว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
10) รองศาสตราจารย์ ดร. เดช เหมือนขาว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
11) รองศาสตราจารย์ ดร. สุรสิทธิ์ ระวังวงศ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
12) รองศาสตราจารย์ ดร. สนิท สัตโยภาส มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
13) รองศาสตราจารย์ ดร. วิจิตรา แดงปรก มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
14) รองศาสตราจารย์ ดร. เกศสุดา สิทธิสันติกุล มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
15) รองศาสตราจารย์ ดร. จตุรภัทร วาฤทธิ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
16) รองศาสตราจารย์ ดร. จำเนียร บุญมาก มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
17) รองศาสตราจารย์ ดร. ประเสริฐ จรรยาสุภาพ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
18) รองศาสตราจารย์ ดร. ยงยุทธ ข้ามสี ่ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
19) รองศาสตราจารย์ ดร. สมเกตุ อุทธโยธา มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม ่
20) รองศาสตราจารย์ ดร. สัญญา สะสอง มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
21) รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลพร ลักษมีวาณิชย ์ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
22) รองศาสตราจารย์ ดร. ศิริกร อิ่นคำ มหาวิทยาลยัราชภฏัลําปาง 
23) รองศาสตราจารย์ ดร. บุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
24) รองศาสตราจารย์ ดร. พรชนก ทองลาด มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
25) รองศาสตราจารย์ ดร. ไพฑูรย์ อินต๊ะขัน มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
26) รองศาสตราจารย์ ดร. วิไลลักษณ์ พรมเสน มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
27) รองศาสตราจารย์ ดร. ธรรมกิตต์ิ ธรรมโม สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
28) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐปคัลภภ์ กิตติสุนทรพิศาล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
29) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีรัตน์ เยี่ยมตระกูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
30) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เกรียงศักด์ิ วัฒนวิฑูร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
31) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไกรลาศ ดอนชัย มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
32) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จิรพัฒน์พงษ์ เสนาบุตร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
33) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัชฎาพร ปุกแก้ว มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
34) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชัยวัฒน์ กิตติเดชา มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
35) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชินานาฎ วิทยาประภากร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
36) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ฐิติพร พันธุ์ท่าช้าง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
37) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณภทัร ทิพยศ์รี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
38) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ทนงศักด์ิ สัสดีแพง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
39) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นพพร พัชรประกิติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
40) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประทีป พืชทองหลาง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
41) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกษตร แก้วภักดี มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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42) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พินิจ เน่ืองภิรมย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
43) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัตนาพร นรรัตน์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
44) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รุ่ง หมูล้อม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
45) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรจักร์ เมืองใจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
46) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วรรณพร ทีเก่ง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
47) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศักด์ิสายันต์ ใยสามเสน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
48) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศินุพล พิมพพ์ก มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
49) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ จรรย์สืบศิริ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
50) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุบงกช โตไพบลูย ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
51) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. หฤทยั อาษากิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
52) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อนนท์ นำอิน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
53) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรไท ครุธเวโช มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
54) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรรณพ ทัศนอุดม มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
55) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัจฉรา ดลวิทยาคุณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
56) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พีระเดช สุวิทยารักษ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
57) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศรีชนา เจริญเนตร มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ 
58) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. บัญชา คง้ตระกูล มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่
59) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชุติพนธ์ อู่ยามโสม มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
60) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงศ ์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
61) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุชาดา เมฆพัฒน์ มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
62) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรกิจ คำวงศป์ีน มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
63) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 
64) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวัฒน์ พระงาม มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 
65) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จันทร์จิตร เธียรสิริ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
66) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐติญา บุญวิรัตน์ มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
67) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พงศ์กร จันทราช มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
68) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วีระพันธ์ อนันชัยธวัช มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
69) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีย์วัลย์ เมฆกมล มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
70) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. นิกราน หอมดวง มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
71) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พัชรินทร์ สุภาพันธ ์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
72) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ไพโรจน์ วงศ์พุทธิสิน มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
73) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิยะดา ชัยเวช มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
74) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชยพล คำยอด มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
75) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธัญญา ทะพิงค์แก มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
76) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รัชฎาภรณ์ ทองแป้น มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
77) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. พิรภพ จันทร์แสนตอ มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
78) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญธิชา รุ่งแสง มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
79) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กนิษฐา เรืองวรรณศักด์ิ มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
80) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประมวล ชูรัตน์ มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 
81) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธเนศ ภิรมย์การ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
82) ดร. กิตติศักด์ิ อริยะเครือ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร  
83) ดร. จุราพรรณ พิมูลชาติ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
84) ดร. ตะวัน วาทกิจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
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85) ดร. ธีระศักด์ิ สมศักด์ิ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
86) ดร. นวรัตน์ พรหมอุปถัมภ์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
87) ดร. ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
88) ดร. ภาคภูมิ ภัควิภาส มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
89) ดร. ศกุนตลา สายใจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
90) ดร. ศิรดา ปินใจ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
91) ดร. สุวรรณ จันทร์อินทร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
92) ดร. อิศรา กันแตง มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
93) ดร. ณัฐชานันท์ วงศ์มูลิทธิกร มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่
94) ดร. พงศ์ศิริ คำขันแก้ว มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่
95) ดร. วารุณี โพธาสินธ์ุ มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่
96) ดร. ศุภกร ศิลาเกษ มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่
97) ดร. ภัทรภณ ศิลารักษ์ มหาวิทยาลยันอร์ทเชียงใหม ่
98) ดร. สุชาดา สายทิ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
99) ดร. ปานแพร เชาวน์ประยูร อุดมรักษาทรัพย์ มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
100) ดร. วราภรณ์ ดวงแสง มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
101) ดร. ว่าที่ร้อยเอก จิระชัย ยมเกิด มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
102) ดร. ธิติพร ประมวน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่

 
  



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

สรุปจำนวนบทความ 
 

1) งานวิจัยสาขาวิศวกรรม พลังงาน และเทคโนโลย ี 34 บทความ 
2) งานวิจัยสาขาวิทยาศาสตร์ กายภาพ สุขภาพ และชีวภาพ 22 บทความ 
3) งานวิจัยสาขาเทคโนโลยีเกษตร และอาหาร 15 บทความ 
4) งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ 43 บทความ 
5) งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 14 บทความ 
6) งานวิจัยรับใช้สงัคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน 20 บทความ 
7) งานประจำสู่งานวิจัย 8 บทความ 

รวมท้ังสิ้น 156 บทความ 
 
 

หน่วยงานที่เขา้ร่วม 
 

1) ธนาคารแห่งประเทศไทย 
2) มหาวิทยาลยักรุงเทพ 
3) มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์ 
4) มหาวิทยาลยัขอนแก่น 
5) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
6) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
7) มหาวิทยาลยันอร์ทกรุงเทพ 
8) มหาวิทยาลยันอร์ท-เชียงใหม ่
9) มหาวิทยาลยับูรพา 
10) มหาวิทยาลยัพะเยา 
11) มหาวิทยาลยัพายพั 
12) มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 
13) มหาวิทยาลยัฟาร์อีสเทอร์น 
14) มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
15) มหาวิทยาลยัมหิดล 
16) มหาวิทยาลยัแม่โจ ้
17) มหาวิทยาลยัรังสิต 
18) มหาวิทยาลยัราชภฎันครสวรรค์ 
19) มหาวิทยาลยัราชภฎัอุตรดิตถ์ 
20) มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม ่
21) มหาวิทยาลยัราชภฏัธนบุรี 
22) มหาวิทยาลยัราชภฏับ้านสมเด็จเจ้าพระยา 
23) มหาวิทยาลยัราชภฏับุรีรัมย ์
24) มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  

ในพระบรมราชูปถัมภ ์
25) มหาวิทยาลยัราชภฏัสวนสุนันทา 
26) มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 
27) มหาวิทยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

28) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
29) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ 
30) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
31) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 
32) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ
33) มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
34) วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
35) วิทยาลัยสงฆ์พุทธชินราช 
36) วิทยาลัยอาชีวศึกษาเชียงราย 
37) สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 
38) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 
39) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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CRCI 2021 Proceeding 
เล่ม 2 ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
สารบัญ : 04 งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ 

 
04 งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ 
ลำดับ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน้า 
1 ความผูกพันของแรงงานฝีมือในธุรกิจก่อสร้างที่มีต่อประสิทธิภาพการทำงาน และการมี

จิตสำนึกความเป็นเจ้าของ: กรณีศึกษา อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
วรวุฒิ เม่ามีศรี 02-12 

2 การวิเคราะห์ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนา ตำบลสันทราย อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม ่

ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต 13-23 

3 พฤติกรรมนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย พันทิพา ปัญสุวรรณ 24-32 
4 แนวทางการบริหารธุรกิจกัญชงกัญชาของจังหวัดกาญจนบุรี อนันต์ ธรรมชาลัย 33-42 
5 แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศไทย อนันต์ ธรรมชาลัย 43-52 
6 คุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบญัชีในจังหวัดเชียงใหม่ ปาณิสรา มาเชื้อ 53-62 
7 การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่ กรณีศึกษาในพื้นที่ 3 ตำบล : ตำบลยางเน้ิง ตำบลหนองผึ้ง และตำบลสารภี 
เขมกร รุจนพันธุ์ 63-74 

8 การประเมินผลการนำความรู้ด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร้านโชห่วยในจังหวัด
เชียงใหม ่

พรพิมล กาบบัว 75-82 

9 ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ปลูก
สับปะรดลำปาง จำกัด 

กนกวรรณ เวชกามา 83-91 

10 การจัดการระบบสารสนเทศด้านสินค้าคงเหลือของธุรกิจซื้อมาขายไป  กรรณิการ์ มอญแก้ว 92-99 
11 การออกแบบระบบรายได้จากการรับฝากขายโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์: กรณีศึกษา 

สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 
วรีวรรณ เจริญรูป 100-109 

12 การพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารชาติพันธุ์ (ข้าวแรมฟืน) และการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต สุวิสา ทะยะธง 110-122 
13 ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหลท่อขนแกะ ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย 

จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
กรรณิการ์ จันทร์อินทร์ 123-132 

14 ระดับความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
ปี1 

ยุพิน มีใจเจริญ 133-142 

15 การเพิ่มมูลค่าให้กับกล้วยตากอบน้ำผึ้งตกเกรดของกลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม อำเภอ
แม่ระมาด จังหวัดตาก 

สรินยา สุภัทรานนท ์ 143-151 

16 การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของการปลูกมันสำปะหลัง พวงทอง วังราษฏร์ 152-163 
17 ปััจจัยที่มีผลกระทบต่อดัชนีความสุขของผู้สงูอายุในการประกอบอาชีพทำนาในจังหวัด

พิษณุโลก 
ลัดดาวัลย์ หวังเจริญ 164-175 

18 กระแสของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในอีสาน: พ.ศ. 2547-2560 ศุภกานต์ โสภาพร 176-182 
19 ปัจจัยคณุภาพบริการออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต

ออนไลน์ของผู้บริโภคในจงัหวัดเชียงใหม่ 
ณัฐพงษ์ เรือนทอง 183-196 

20 ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมืองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม ่

พงศ์ศิริ คำขันแก้ว 197-204 
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04 งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์ 
ลำดับ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน้า 
21 อิทธิพลที่ส่งผลต่อการรับรู้ถึงประโยชน์ การรับรู้ถึงความง่ายในการใช้งาน ทศันคติที่มีต่อการ

ใช้งาน โมบายแบงก์ก้ิง แอพพลิเคชั่น ของผูบ้ริโภคเจเนอเรชั่นเอ็กซ์ ในเขตอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม ่

พงศ์ศิริ คำขันแก้ว 205-214 

22 ปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จงัหวัด
ลำปาง 

คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ 215-226 

23 เศรษฐกิจครัวเรือนและภาระหน้ีสินของชาวนาสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก สุพรรัตน์ ทองฟัก 227-237 
24 การบริหารการตลาดเพื่อนำไปสู่ศักยภาพทางการแขง่ขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด ณภัทร ทิพย์ศรี 238-246 
25 แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบอุทยาน

แห่งชาติหาดเจ้าไหม จงัหวัดตรัง 
ธรรมจักร เล็กบรรจง 247-256 

26 ยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ชุมชนบา้นห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

เสาวคนธ์ อาทนิตย์ 257-267 

27 กลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสในยุค New Normal อำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม ่ จิรัฐิติกาล มานะจรรยาพงศ์ 268-275 
28 การศึกษาความจำเป็นและแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสารในสถานที่

ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรีกรุงเทพมหานคร 
กริช ภัทรภาคิน 276-291 

29 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด:กรณีศึกษาการสื่อสารทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของนักศึกษา
มหาวิทยาลยัราชภฏัสงขลา 

เสาวณี ทับเพชร 292-300 

30 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขยีนเรียงความของนักศึกษา
คณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภฏัสงขลา 

เสาวณี ทับเพชร 301-310 

31 การจัดการข้อมูลที่ไม่สมดุลสำหรับแบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทัล ของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชยีงใหม่ 

ชยภัทร พุ่มจันทร์ 311-322 

32 การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับร้านขายกระเป๋าทำมือ กรณีศึกษา ร้านอรุณี
มาคราเม่ 

ธีรภพ แสงศรี 323-331 

33 แนวทางการสร้างต้นแบบเพื่อเพิ่มศักยภาพอุตสาหกรรมด้วยเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ระบบ
โต้ตอบอัตโนมัติสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายและจัดการลูกค้าสัมพันธ์ในสภาวะการแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019:กรณีศึกษา บจก.พีระพัฒน์เทคโนโลย ี

ชาญชัย อรรคผาติ 332-342 

34 การพัฒนาแอปพลิเคชันป้ายบังคับการจราจรโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล 343-349 
35 การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแหล่งที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก พรธิภา หลีน้อย 350-356 
36 บัณฑิตราชมงคล: การวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตผ่านพระบรมราชโชวาทพระราชทานแก่

บัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2548-2561 
สิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรต ิ 357-364 

37 แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายบุ้านก้อทุ่งเพื่อเตรียมความพร้อมในตลาดต่างประเทศ 

พิริยมาศ ศิริชยั 365-375 
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สารบัญ : 05 งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 

05 งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ลำดับ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน้า 
1 สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า มานัส แก้วโยธา 377-383 
2 การสร้างสรรค์รูปทรงในงานประติมากรรมเพื่อประกอบการสอนในรายวิชาประติมากรรม

เหล็ก 
สุรชัย ดอนประศรี 384-394 

3 ผลการออกแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ ศรัณยพงศ์ บุญเจริญ 395-402 
4 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอย้อมสีธรรมชาติและผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสานเชิงสร้างสรรค์  

ที่มีเอกลักษณ์ชนเผ่ากะเหร่ียง บ้านป่างิ้ว 
อรนุตฎฐ์ สุธาคำ 403-415 

5 การเพิ่มมูลค่าไผ่เพื่อการแปรรูปด้วยกระบวนการย้อมสีธรรมชาติ : กรณีศึกษา บ้านป่างิ้ว 
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ 

ญาณิศา โกมลสิริโชค 416-425 

6 ลวดลายผ้าทอไทลื้อบ้านแมส่าบ อำเภอสะเมิง สร้างสรรค์สูย่่ามไทลื้อร่วมสมัยเพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลิตภัณฑ ์

สุพจน์ ใหม่กันทะ 426-431 

7 การพัฒนาแบรนด์และบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิริมา มุกด์ตรา ทองเวส 432-442 
8 การใช้ภาพในใจและกระบวนการออกแบบเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมเพื่อสร้างสรรค์

กราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 
ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน 443-457 

9 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ เร่ือง การออกแบบภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความรู้
เก่ียวกับวัฒนธรรมล้านนา สำหรับศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

เพ็ญศรี จุลกาญจน์ 458-467 

10 วิหารไตยองในล้านนา ศิริศักด์ิ อภิศักด์ิมนตรี 468-479 
11 ปัจจัยที่ควรคำนงึถึงในการออกแบบกายภาพของจุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะจังหวัด

ปทุมธานี 
ณ-ฌรี แก่นทอง 480-487 

12 การใช้สมการทางคณิตศาสตร์สร้างลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกรบนกระถางดินเผาด้วย
โปรแกรมDesmos 

กัญญาภัค รัตนเศรณี 488-497 

13 เทคโนโลยีความจริงเสริมและการพัฒนาแห่งโลกอนาคต ฟาริดา วิรุฬหผล 498-503 
14 หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านหลุก อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง : การออกแบบ ต้นทุน และการ

จำหน่ายที่เหมาะสมในยุคปัจจบุัน 
ภาณุพงศ์ จงชานสิทโธ 504-514 
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สารบัญ : 06 งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน 
 

06 งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน 
ลำดับ ชื่อบทความ เจ้าของบทความ หน้า 
1 แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายหมี่ขติยกดอกเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของหมู่บ้านหินลับ ตำบลหนองสวรรค์ อำเภอเมือง จังหวดัหนองบัวลำภู 
ระพีพรรณ จันทรสา  516-525 

2 กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมห้อมของลาหู่เหลืองอย่างมสี่วนร่วม กรณีศึกษาชุมชน
บ้านขอนม่วง ตำบลป่าไหน่ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

นันท์นภัส ไชยสวสัด์ิ 526-534 

3 การถอดรหัสภูมิปัญญาฮ่อมเพื่อการรักษาโรคของบ้านแม่ลัว ตำบลป่าแดง อำเภอเมือง 
จังหวัดแพร่ 

มัชฌิมา ศุภวิมลพันธ ์ 535-545 

4 การพัฒนาการจัดการเรียนรู้ด้านการผลิตสื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อชุมชนสังคม โสภิตา สุวุฒโฑ 549-556 
5 พุทธจริยศาสตร์สำหรับสังคมอุดมคติ  พระครูธรรมธรชัยวิชิต 

โสภาราช 
557-567 

6 การศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยในกระบวนการผลิตร่มโบราณ กรณีศึกษา  
ศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) 

จุราพรรณ พิมูลชาติ 568-573 

7 ผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้านชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
กรณีศึกษาบ้านห้วยหาดตำบลอวนอำเภอปัวจังหวัดน่าน 

วรรณิดา ชินบุตร 574-582 

8 การสร้างและหาประสิทธิภาพมอดูลการฝึกระบบนิวแมติกควบคุมด้วยไฟฟ้าสำหรับโรงเรียน
ฝึกอาชีพนอกระบบ 

ภราดร เสถียรไชยกิจ 583-593 

9 รูปแบบเส้นทางการท่องเทีย่วที่มีศักยภาพเชงินิเวศและวัฒนธรรมเชื่อมโยง  
ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู

พวงเพชร ราษีสวย 594-602 

10 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุนชนมีส่วนร่วมเพื่อสร้าง
เสริมทักษะความเป็นช่างที่มีสมรรถนะสูง สำหรับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ในยุคประเทศ
ไทย 4.0 

มนตรี แก้วอยู่ 603-612 

11 การปรับปรุงกระบวนการผลิตอิฐมอญโดยใช้หลักการวางผังโรงงาน และเทคนิค ECRS 
กรณีศึกษา โรงงานอิฐมอญ อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ชัชชัย สีตา 613-620 

12 การพัฒนาเคร่ืองบดกล้วยหอมทองระบบแฮมเมอร์มิลล์สำหรับทำแป้งกล้วยหอมทอง ไกรลาศ ดอนชัย 621-632 
13 การพัฒนาผลิตภัณฑ์โดยใช้วัสดุจากธรรมชาติ: กรณีศึกษา กลุ่มโครเชต์ฟอร์เลิฟ บ้านป่า

มะม่วง จ.ตาก 
สุมลมาลย์ อรรถวุฒิชัย 633-638 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความผูกพันกับประสิทธิภาพการทำงาน และความ
ผูกพันกับการมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของของแรงงานฝีมือในธุรกิจก่อสร้างในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี เครื่องมือที่
ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ตรวจสอบค่าความเชื่อมั่นได้เท่ากับ 0.804 ข้อมูลถูกเก็บ
รวบรวมจากแรงงานฝีมือที่ปฏิบัติงานก่อสร้างในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี จำนวน 300 ราย ด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
แบบเจาะจง การวิจัยครั้งนี้ได้แบ่งการทดสอบเป็น 3 แบบ คือการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ (EFA) การวิเคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) และการวิเคราะห์สมการโครงสร้าง (SEM) ผลการวิจัย พบว่า แบบจำลองสมการโครงสรา้งมี
ความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดยมีค่า Chi-square = 206.760, ค่า df = 101, ค่า p-value = 
0.000, GFI = 0.920, IFI = 0.921, CFI = 0.920, RMSEA = 0.059 และ CMIN/DF = 2.047 ผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า 
ความผูกพันของแรงงานฝีมือในธุรกิจก่อสร้างมีผลทางตรงต่อประสิทธิภาพการทำงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เท่ากับ 0.67 
และความผูกพันของแรงงานฝีมือในธุรกิจก่อสร้างมีผลทางตรงต่อการมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ  มีค่าสัมประสิทธิ์เส้นทาง 
เท่ากับ 0.55  
 
คำสำคัญ: ความผูกพันของแรงงานฝีมือ, ประสิทธิภาพการทำงาน, การมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ 
 

Abstract 
The purpose of this study is to analyze the relationship between engagement of performance efficiency 
and engagement of sense of ownership of skilled laborers in the construction business in Mueang Udon 
Thani district, Udon Thani province. The research tools of this study were 5-level scaling questionnaires 
which examined a reliability value of 0.804 by purposive sampling. The data was collected from 300 
skilled laborers working in Mueang Udon Thani district, Udon Thani province. This study was divided into 
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three tests: Exploratory Factor Analysis (EFA), Confirmatory Factor Analysis (CFA), and Structural Equation 
Modeling (SEM). The results of the study revealed that the SEM was consistent with empirical data at a 
given threshold with a chi-square = 206.760, df = 101, p-value = 0.000, GFI = 0.920, IFI = 0.921, CFI = 
0.920, RMSEA = 0.059 and CMIN/DF = 2.047. The hypothetical tests showed that the engagement of 
skilled laborers in the construction business had a direct impact on performance efficiency with a route 
coefficient of 0.67, and the engagement of skilled laborers in the construction business had a direct effect 
on the sense of ownership consciousness with the route coefficient of 0.55.  
 
Keywords: Engagement of Skilled Laborers, Performance Efficiency, Sense of Ownership 
 
1. บทนำ 
 อุตสาหกรรมก่อสร้างถือเป็นหน่ึงในธุรกิจที่มีบทบาท
สำคัญต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ มีส่วนใน
การส่งเสริมความเป็นอยู่และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนให้ดีขึ ้น ภาพรวมธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในปี 
พ.ศ. 2561 พบว่ามีมูลค่ากว่า 1,264.4 พันล้านบาท 
ขยายตัวขึ้นร้อยละ 4.3 จากปี พ.ศ. 2560 (ศูนย์วิจัยกรุง
ศรี, 2562) ส่งผลถึงความต้องการแรงงานที่เพิ ่มสูงข้ึน 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานฝีมือที ่มีความสามารถและมี
ทักษะที่ดีในการปฏิบัติงาน (กฤต โง้วธนสุวรรณ, 2558) 
ถึงแม้ในปัจจุบันจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเข้ามา
ช่วยในการก่อสร้าง แต่แรงงานยังถือเป็นทรัพยากรหลักใน
การดำเนินธุรกิจ เพราะยังมีงานที่ต้องการความละเอียด
หรือเทคนิคเฉพาะที่จำเป็นต้องใช้แรงงานฝีมือทีม่ีทักษะใน
การปฏิบัติงาน (ภิญโญ บุญช่วย, 2554) ผู้ประกอบการจึง
ยังต้องให้ความสำคัญกับแรงงานฝีมือที่มีอยู ่และหาวิธี
รักษาให้อยู่กับองค์กรต่อไป 
 ความผูกพันของแรงงานฝีมือนับว่ามีความสำคัญ
อย่างยิ่งในการนำพาองค์กรไปสู่เป้าหมาย (สรนันท์ บาง
แสง, 2556) เป็นฟันเฟืองสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจให้
เจร ิญเติบโตไปข้างหน้า (อทิตยา สุวรรณโณ, 2558) 
ผู้ประกอบการก่อสร้างจำเป็นอย่างย่ิงที่ต้องให้ความสำคัญ
ในการรักษาแรงงานฝีมือที่มีให้คงอยู่กับองค์กร เพราะว่า
การลงทุนด้านการพัฒนาฝีมือต้องใช้ทั ้งทุนและเวลา 
แรงงานฝีมือจึงถือเป็นทรัพย์สินที ่มีค่าขององค์กรหาก
ได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม (Anitha, 2014)      
 การรักษาแรงงานเหล่านั้นจะต้องสร้างความผูกพัน

ให้เกิดขึ้นกับตัวบุคคล แต่หากองค์กรใดไม่สามารถสร้าง
ความผูกพันให้เกิดขึ้นกับองค์กรได้ย่อมทำให้เกิดช่องว่าง
ระหว่างแรงงานฝีมือกับองค์กร และอาจส่งผลให้เกิด
พฤติกรรมไม่พึงประสงค์ เช่น ยังคงปฏิบัติงานอยู ่กับ
องค์กรแต่การทำงานเป็นไปอย่างเฉ่ือยชา ขาดความมุ่งมั่น
ต ั ้งใจ และความพยายามในการจะทำงานให ้สำเร็จ      
(ปกภณ จันทศาสตร์, 2557) เกิดความไม่พึงพอใจในงานที่
รับผิดชอบ ท้ายที่สุดก็ต้องลาออกจากองค์กรไป ส่งผลเสีย
ต่อประสิทธิภาพการทำงาน คุณภาพของงานไม่เป็นไป
ตามที่กำหนด (อริชัย กุลวิมลประทีป, 2560) ธุรกิจขาด
ความน่าเชื่อถือ และกระทบต่อภาพลักษณ์ขององค์กรด้วย    

ดังนั ้นหากองค์กรใดมีแรงงานฝีมือที ่ม ีความ
ผูกพัน มีความมุ่งมั่นทุ่มเทให้กับงานที่รับผิดชอบอย่างสุด
ความสามารถ ย่อมเกิดข้อผิดพลาดในการทำงานน้อย 
เป็นการควบคุมต้นทุนที่เสียหายจากความผิดพลาดของ
การทำงาน ไม่ทำให้เสียเวลาในการซ่อมแซม และผลลัพธ์
ของงานที่ได้มีคุณภาพ (กัญญนันทน์ ภัทร์สรณ์สิริ, 2554) 
สามารถตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้อย ่าง
ต่อเน่ือง เกิดความย่ังยืนและความมั่นคงของธุรกิจ  
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัยมุ่งเน้นการเก็บข้อมูลใน
จังหวัดอุดรธานี ซึ่งเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่มีความต้องการ
แรงงานฝีมือในอัตราที ่สูง เนื ่องจากมีการขยายตัวด้าน
เศรษฐกิจอย่างต่อเนื ่อง โดยผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัด
อุดรธานี (GDP) ในปี พ.ศ. 2561 ขยายตัวร้อยละ 3.5 จาก
ปีที่ผ่านมา มีมูลค่า 131,521 ล้านบาท จัดอยู่ในอันดับ 1 
ของกลุ่มจังหวัดภาคอีสานตอนบน (สำนักงานคลังจังหวัด
อุดรธานี, 2561) โดยเฉพาะในเขตอำเภอเมืองที ่เป็น
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ศูนย์กลางของจังหวัด ทำให้มีโครงการก่อสร้างต่าง ๆ 
เกิดขึ ้นอย่างมากมาย เกิดการแข่งขันที ่ส ูงของธุรกิจ
ก่อสร้าง แต่การที ่ผ ู ้ประกอบการก่อสร้างจะประสบ
ผลสำเร็จและได้ประสิทธิภาพสูงสุดนั้น จำเป็นต้องอาศัย
แรงงานที่มีฝีมือ มีความชำนาญเฉพาะในการปฏิบัติงาน 
แต่โดยส่วนใหญ่แล้วแรงงานฝีมือเหล่านั้นจะได้รับค่าจ้าง
เป็นรายวันทำให้มีการเปลี ่ยนงานหรือหยุดงานบ่อย 
รวมถึงเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลทำไร่ ทำนา หรือฤดูกาลเก็บเกี่ยวก็
จะโยกย้ายเข้าสู่ภาคการเกษตร แม้แต่ช่วงเทศกาลบุญ
ประเพณีต่าง ๆ ก็จะมีการหยุดงานเพื่อเข้าร่วมประเพณี 
ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนแรงงานในช่วงดังกล่าวใน
ทุก ๆ ปี ซึ่งถือเป็นปัญหาในธุรกิจก่อสร้างในการรักษา
แรงงานฝีมือให้ปฏิบัติงานอยู่กับองค์กร 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 1. เพื่อวิเคราะห์ตัวแปรที่มีผลต่อความผูกพัน 
ประสิทธิภาพการทำงาน และการมีจิตสำนึกความเป็น
เจ้าของของแรงงานฝีมือในธุรกิจก่อสร้าง ในอำเภอเมือง
อุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 2. เพื ่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างความ
ผูกพันกับประสิทธิภาพการทำงาน และความผูกพันกับ
การมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของของแรงงานฝีมือในธุรกิจ
ก่อสร้าง ในอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดความผูกพันต่อองค์กร 
 ความผูกพันต่อองค์กรนับว่ามีความสำคัญต่อ
การบริหารงานขององค์กรเป็นอย่างยิ ่ง ซ ึ ่งส ่งผลต่อ
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์กร ผู ้ที ่มีความ
ผูกพันต่อองค์กรสูงจะมีความมุ่งมั ่นตั้งใจในการทำงาน
มากกว่าผู ้ที ่มีความผูกพันต่อองค์กรน้อยหรือไม่มี เลย 
Buchanan (1974) กล ่าวว ่าความผ ูกพันเป ็นส ิ ่งท ี ่มี
ความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับทุก ๆ องค์กรไม่ว่าองค์กรน้ัน
จะมีลักษณะแบบใด เพราะความผูกพันเปรียบเสมือน
ตัวเชื่อมระหว่างสมาชิกขององค์กรกับองค์กรเข้าด้วยกัน
เพื่อร่วมกันเดินไปสู่เป้าหมายขององค์กร ความผูกพันต่อ
องค์กรเป็นสิ่งที ่ช่วยให้สมาชิกยังคงอยู ่กับองค์กรต่อไป 
ด้าน Burke (2003) อธิบายว่า จากแนวคิด Employee 

Engagement Model มีปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานเกิด
ความผูกพันต่อองค์กร 6 ปัจจัย ได้แก่ 1) ด้านองค์กร 
(Company) บริษัทต้องมีระบบการจ่ายค่าตอบแทนและ
สวัสดิการต่าง ๆ ที่ เหมาะสม 2) ผู ้บริหาร (Manager) 
ความยุติธรรมในการบริหารงานของผู้นำ มีการประเมินผล
การทำงานที่เป็นธรรม 3) เพ่ือนร่วมงาน (Workmates) มี
ความสัมพันธ์ที่ดีในองค์กร และให้ความช่วยเหลือซึ่งกัน
และกัน 4) ลักษณะงาน (Job) งานที่ร ับผิดชอบต้องมี
ความอิสระและท้าทาย 5) ความก ้าวหน้าในอาชีพ 
(Career Paths) ม ี เส ้ นทางในการเต ิบโตและเจริญ 
ก้าวหน้าในองค์กร 6) ลูกค้า (Customer) สามารถแก้ไข
ปัญหาและความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง 
 นอกจากนี้ยังมีผู้วิจัยได้ทำการศึกษาเกี ่ยวกับ
ปัจจัยที ่ส่งผลต่อความผูกพันในด้านอื ่น ๆ  เช่น สาธิต 
วิกรานต์ธนากุล (2559) ได้ศึกษางานวิจัยเรื่อง “ปัจจัยเชิง
สาเหตุที่มีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร
ธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล” พบว่า ความพึงพอใจในงาน
นั้นมีอิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์กรของบุคลากร ด้าน
Maha Ahmed Zaki Dajani (2015) ได ้ทำการว ิจ ัยใน
ประเทศอียิปต์ เร ื ่อง ผลกระทบของความผูกพันของ
พนักงานในการปฏิบัติงานและความมุ่งมั่นต่อองค์การใน
ภาคการธนาคารของอียิปต์ พบว่า ความเป็นผู ้นำหรือ
ภาวะผู้นำ ของหัวหน้างานถือเป็นสิ่งสำคัญที่ผลักดันให้
เกิดความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และยังส่งผลถึง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ด้าน วิชากร เฮงษฎีกุล, จิรา
ภรณ์ กลิ่นสุข และภัสสร จินะวงษ (2559) ได้ทำงานวิจัย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพันต่อองค์การของพนักงาน
บริษัท ยามาเซอิไทย จำกัด พบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อความ
ผูกพันต่อองค์การของพนักงานคือความสัมพันธ์กับเพื่อน
ร่วมงาน ในส่วนของ ปริยนุช ปัญญา (2558) ทำการศึกษา
เรื ่อง ความผูกพันของพนักงานในอุตสาหกรรมเซรามิค 
ของจังหวัดลำปาง พบว่า ความยุติธรรมของผู้บริหารเป็น
ปัจจัยที ่ม ีความสัมพันธ์ก ับความผูกพันของพนักงาน 
เช ่นเดียวกับงานวิจัยของ Maha Ahmed Zaki Dajani 
(2015) ที่พบว่าความยุติธรรมในองค์กรถือเป็นแรงผลักดัน
สำคัญที่ก่อให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร ด้าน ปกภณ จัน
ทศาสตร์ (2557) ได้ทำการวิจัยเรื่องปัจจัยคุณสมบัติส่วน
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บุคคล ปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจที ่มีผลต่อ
ความผ ูกพ ันต ่อองค ์กรของพน ักงานเอกชนระดับ
ปฏิบัติการ ในเขตลาดพร้าว-จตุจักร พบว่า ค่าตอบแทน
และสวัสดิการที่พนักงานได้รับจากบริษัทถือเป็นปัจจัยที่มี
ผลต่อความผูกพันต่อองค์กรของพนักงาน และในส่วนของ 
Anitha (2014) ได้ทำการศึกษาวิจัยในประเทศอินเดีย 
เรื่อง ปัจจัยของความผูกพันของพนักงานและผลกระทบ
ต ่อประส ิทธ ิภาพการทำงานของพน ักงาน พบว่า 
บรรยากาศในการทำงาน และสภาพแวดล้อมในการ
ทำงานที่ดี และถูกสุขลักษณะถือว่าเป็นกุญแจสำคัญใน
การสร้างความผูกพันให้เกิดข้ึนกับพนักงานในองค์กร 

แนวคิดประสิทธิภาพการทำงาน 
 ประสิทธิภาพการทำงานถือเป็นตัวชี้วัดสำคัญ
ต่อความอยู ่รอดขององค ์กรเป ็นส ิ ่งที ่องค์กรต้องให้
ความสำค ัญและต้องพัฒนาปร ับปร ุงอย ู ่ เสมอ โดย 
Peterson & Plowman (1953) กล่าวว่า ประสิทธิภาพ
การทำงานมีองค์ประกอบสำคัญ 4 ประการ  ได้แก่ 1) 
คุณภาพ (Quality) ผลลัพธ์จากการดำเนินงานต้องเป็นไป
ตามมาตรฐาน มีความถูกต้องตามท่ีได้กำหนดไว้และเป็นที่
พึงพอใจของลูกค้า 2) ปริมาณ (Quantity) ปริมาณงานที่
ได้ต้องเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เป็นไปตามแผนงาน
ที่วางไว้ 3) เวลา (Time) การควบคุมระยะเวลาการทำงาน
ให้ตรงตามกำหนดการ เสร็จทันตามเวลาที่ได้ตกลงกับ
ลูกค้าไว้ รวมถึงต้องหาวิธีการพัฒนาปรับปรุงขบวนการ
ทำงานให้รวดเร็วข้ึนอยู่เสมอ 4) ต้นทุน (Cost) เป็นปัจจัย
นำเข้าเพื ่อให้เกิดการดำเนินงาน เช่น ค่าจ้างแรงงาน 
วัตถุดิบ เครื ่องมือที ่ใช้ในการผลิต ต้องควบคุมต้นทุน
เหล่านี้ให้เหมาะสมอยู่ในงบประมาณที่กำหนด มีผลกำไร
และคุ ่มค ่ากับการลงทุน ซึ ่งสอดคล้องกับ สำนักงาน
ข้าราชการพลเรือน (2552) ที่ได้มีการกำหนดตัวชี ้ วัด
ประสิทธิภาพการทำงานไว้ 4 ประการ ประกอบด้วย 1) 
ปริมาณงาน หมายถึง จำนวนผลงานหรือชิ ้นงานที ่ทำ
สำเร็จ 2) คุณภาพ หมาถึง ความถูกต้อง เรียบร้อยของ
ผลงานที่ทำเทียบกับมาตรฐานของงาน 3) การทำงาน
เสร็จตามเวลา หมายถึง เวลาที่ใช้ในการปฏิบัติงานเทียบ
กับมาตรฐานที่กำหนด 4) การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

หมายถึง การใช้วัสดุอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง ควบคุม
ค่าใช้จ่ายในการทำงาน 

แนวคิดการมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ 
การมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของของแรงงาน

ฝ ีม ือส ่ งผลโดยตรงให ้ เก ิดความผ ูกพ ันต ่อองค ์กร
เช ่นเด ียวก ัน โดยพฤติกรรมและการแสดงออกทาง
ความร ู ้ ส ึ กถ ึ งความผ ูกพ ัน  การครอบครอง อาจ
เปรียบเสมือนได้ว่าตนเองเป็นเจ้าขององค์กร ส่งผลถึงการ
เอาใจใส่ดูแล รักษาผลประโยชน์ขององค์กร มีความต้ังใจ 
และมีความใส่ใจในการทำงาน (Avey, Avolio, Crossley 
& Luthans, 2009) 

Olckers & Plessis (2011) กล ่ าวว ่ า  การมี
จิตสำนึกความเป็นเจ้าของถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้าง
ความร ักและความผ ูกพ ันต ่อองค ์กรของบ ุคลากร
เช่นเดียวกับ Pierce, Kostova & Dirk (2001) ที่กล่าวว่า
การมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของเป็นการเชื่อมโยงทางด้าน
อารมณ์และความรู้สึกที่บุคคลมีส่วนร่วมในการทำงานของ
ตนเอง โดยบุคคลมีการยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
ก่อให้เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลที่ปฏิบัติงาน
ร่วมกันในองค์กร ทำให้บุคคลเหล่านั้นเกิดความรู้สึกเป็น
เจ้าของทรัพย์สินในองค์กร และสิ ่งต่าง ๆ รอบตัว มี 3 
องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับรู้ความสามารถของตนเอง 
(Self-Efficacy) 2) เอกลักษณ์ของตนเอง (Self-Identity) 
3) ความเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร (Belonging) ด้าน Avey 
et al (2009) กล่าวว่า การที่บุคลากรมีจิตสำนึกความเป็น
เจ้าของจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพการทำงานในเชิง
บวกขององค์กร ประกอบด้วย 4 มิติ ได้แก่ 1) การรับรู้ถึง
ศ ักยภาพของตนเอง 2) ความรับผิดชอบในหน้าท่ี  3) 
ความรู้สึกเป็นเจ้าของ 4) ความเป็นตัวของตัวเอง ในส่วน
ของ นริศรา ศิริพันธศักดิ์, พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ และวิไล
ลักษณ์ ลังกา (2559) ได้ระบุว่าการมีจิตสำนึกความเป็น
เจ้าของประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ ได้แก่ 1) การรับรู้
ความสามารถของตนเอง (Self-Efficacy) ความคิดและ
ความเชื ่อมั ่นของบุคคลที ่ร ับร ู ้ในความสามารถในการ
ทำงานของตนเอง 2) ความเป็นส่วนหนึ ่งขององค์กร 
(Belonging) ความรู ้สึกของบุคคลที่มองว่าองค์กรเป็น
สถานที่สำหรับอยู่และทำงานร่วมกัน ทำให้บุคคลต้องการ
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ทำงานร่วมกัน เกิดเป็นความผูกพันต่อองค์กร 3) การเป็น
เจ ้าของ (Territoriality) ความร ู ้ส ึกของบ ุคคลที ่ม ีต่อ
องค์กร มีความผูกพันต่อองค์กร เปรียบเหมือนทรัพย์สิน
ของตนเอง ต้องการปกป้องและดูแลองค์กรให้ดี 4) ความ
อิสระในตนเอง (Autonomy) การแสดงออกของบุคคลที่
เป ็นต ัวของต ัวเอง จากข ้อม ูลและองค ์ประกอบที่
นักวิชาการได้กล่าวไว้ข้างต้นแล้วน้ัน ผู้วิจัยสรุปได้ว่า การ
มีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของประกอบด้วย 4 องค์ประกอบ 
ได้แก่ 1) การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื ่อง หมายถึง  การ
เรียนรู้อยู่เสมอเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าความสามารถของตนเอง
ที ่ม ีอยู ่ร ับผิดชอบงานต่าง ๆ สามารถทำงานที ่ได้รับ
มอบหมายให้สำเร็จลุล่วงไปได้ 2) การสร้างความไว้วางใจ 
หมายถึง การสร้างความไว้วางใจให้เกิดขึ ้นว่าสามารถ
รับผิดชอบและรักษาผลประโยชน์ต่าง ๆ ขององค์กรได้ 3) 
ความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร หมายถึง ความรู้สึก
สบายใจเมื่อได้ทำงานในองค์กร รู้สึกได้รับการยอมรับจาก
สังคมภายในองค์กร 4) อัตลักษณ์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ 
หมายถึง รู้สึกภาคภูมิใจที่ได้แสดงออกถึงสัญลักษณ์ของ
องค์กรให้บุคคลอื่นได้รับรู้  

กรอบแนวคิดการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณเป็นวิธี

หลักในการวิเคราะห์ มีวิธีการออกแบบกรอบแนวคิดการ
วิจัย โดยการค้นหาตัวแปรที่สำคัญจากแนวคิด ทฤษฎี 
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องร่วมกับวิธีการสัมภาษณ์แรงงาน
ฝีมือจำนวน 20 ราย เพื่อค้นหาตัวแปรด้านความผูกพนัที่
สามารถสะท้อนปรากฏการณ์จริงในบริบทอุตสาหกรรม
การก่อสร้างได้ ก่อนนำไปสู่การสร้างแบบจำลองสมการ
โครงสร้าง ซึ ่งผลการสัมภาษณ์ พบว่า ปัจจัยด้านความ
ผูกพันของแรงงานฝีมือมีตัวแปรที่สำคัญเพิ่มเติมจำนวน  
2 ตัวแปร ได้แก่ การจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา และ

สถานที่ทำงานใกล้บ้าน ซึ่งสามารถสรุปตัวแปรด้านความ
ผูกพัน ประสิทธิภาพการทำงาน และการมีจิตสำนึกความ
เป็นเจ้าของ แสดงในตารางที่ 1 
 
ตารางที ่ 1 สรุปตัวแปรแฝงที ่ได้จากแนวคิด ทฤษฎี 
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และการสัมภาษณ์แรงงานฝีมือ 
ปัจจัย ตัวแปร 

ความผูกพนั ENG1 ความพึงพอใจในงาน 

ENG2 ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน 

ENG3 ความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงาน 

ENG4 ความยตุิธรรมในองค์กร 

ENG5 คา่ตอบแทนและสวัสดิการ 

ENG6 สภาพแวดล้อมในการปฏิบตังิาน 

ENG7 การจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา 

ENG8 สถานที่ทำงานใกล้บ้าน 

ประสิทธิภาพ 
การทำงาน 

PER1 ปริมาณงาน 

PER2 คุณภาพงาน 

PER3 การทำงานเสร็จตรงตามเวลา 

PER4 การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า 

การมีจิตสำนึก
ความเป็น
เจ้าของ 

OWN1 การพฒันาตนเองอยา่งต่อเน่ือง 

OWN2 การสร้างความไว้วางใจ 

OWN3 ความรู้สึกเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร 

OWN4 อัตลักษณ์ทีแ่สดงความเป็นเจ้าของ 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
สมมติฐานงานวิจัย 
 งานวิจัยนี ้ผู ้วิจัยใช้วิธีการทดสอบสมมติฐาน 
และการว ิ เคราะห ์ผลการว ิจ ัยด ้วยแบบจำลองเชิง
โครงสร้าง (SEM) จากกรอบแนวคิดงานวิจัยข้างต้น (ดูรูป
ที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย) สามารถนำมาสร้างสมมติฐาน
งานวิจัย ได้ดังน้ี  
  H1: สมมติฐานที่ 1 ความผูกพันของแรงงาน
ฝีมือในธุรกิจก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับประสิทธิภาพการ
ทำงาน 

H2: สมมติฐานที่ 2 ความผูกพันของแรงงาน
ฝีมือในธุรกิจก่อสร้างมีความสัมพันธ์กับการมีจิตสำนึก
ความเป็นเจ้าของ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากร กลุ่มตัวอย่าง และการเก็บรวบรวม
ข้อมูล 
 ประชากรที่ใช้ศึกษาในครั้งนี้คือแรงงานฝีมือที่
ปฏิบัติงานก่อสร้างในเขตอำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัด
อุดรธานี ผู้วิจัยใช้แนวทางการกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างที่
เหมาะสมที่ต้องไม่ต่ำกว่า 100 ตัวอย่าง และมีสัดส่วน
ตัวอย่างต่อพารามิเตอร์ที่เหมาะสมอยู่ที่ 10-20 เท่า ของ
จำนวนพารามิเตอร์ (Hair, Black & Anderson, 2010) 
ซึ่งการวิจัยครั้งน้ีมีจำนวน 19 พารามิเตอร์ ซึ่งคำนวณจาก
ขนาดที ่เหมาะสมคือ 10-20 เท่า x 19 พารามิเตอร์ 

เท่ากับ 190-380 ตัวอย่าง ด้าน Comrey & Lee (1992) 
เสนอการจัดระดับสำหรับขนาดตัวอย่างที่เหมาะสมในการ
วิเคราะห์ปัจจัย ดังนี ้ 100 แย่ (Poor) 200 พอใช้ (Fair) 
300 ดี  (Good) และ  500 ด ี ม าก  (Very Good) จ าก
ข้อเสนอแนะดังกล่าวผู ้วิจัยจึงเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่าง 
จำนวน 300 ตัวอย่าง ซึ่งถือว่ามีความเหมาะสมของการ
วิจัยอยู่ในระดับดี (Good) โดยการเก็บรวมรวมข้อมูลใช้
วิธีการแบบเจาะจงที่เลือกเก็บเฉพาะแรงงานฝีมือเท่าน้ัน 

เคร่ืองมือการวิจัย 
เคร ื ่ อ งม ื อท ี ่ ใ ช ้ ในการว ิ จ ั ย ในคร ั ้ งน ี ้ คื อ

แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1) ข้อมูลทั ่วไป
ของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) ปัจจัยที่มีผลต่อความผูกพัน 
ประสิทธิภาพการทำงาน และการมีจิตสำนึกความเป็น
เจ้าของ มีตัวแปรที่สังเกตได้รวมจำนวน 16 ข้อคำถาม 
ผู ้วิจัยได้ทดสอบความเที ่ยงตรงของแบบสอบถามด้วย
วิธีการวิเคราะห์ค ่าด ัชนีความสอดคล้อง (IOC) โดย
ผู้เชี่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน พบว่า ข้อคำถามทุกข้อผ่าน
เกณฑ์ที ่กำหนด โดยค่า IOC อยู ่ในช่วง 0.67-1.00 ซึ่ง
เ กณฑ ์ ท ี ่ ย อมร ั บ  ม ี ค ่ า ม ากกว ่ า  0.5 (Rovinelli & 
Hambleton, 1977)  

การวิเคราะห์ข้อมูล 
ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ทำตรวจสอบความถูกต ้อง ความ

น่าเชื่อถือ และความปกติของข้อมูลที่เก็บจริงของแรงงาน
ฝีมือ จำนวน 300 ราย ก่อนการวิเคราะห์ผลการวิจัย 
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พบว่า ข้อคำถามทุกข้อผ่านเกณฑ์ที่กำหนด โดยค่าครอน
แบคอัลฟา (Cronbach’s Alpha) เท่ากับ 0.804 แสดงถึง
ข้อมูลที่มีความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับดี เนื่องจากมีค่าเข้า
ใกล้ 1 และผลการทดสอบความปกติของข้อมูลพบว่ามีค่า 
Skewness อยู ่ระหว่าง -0.012 ถ ึง -1.081 และค่า 
Kurtosis อยู่ระหว่าง -1.08 ถึง 2.865 ซึ่งบ่งชี้ถึงข้อมูลมี
การกระจายตัวแบบปกติ (กริช แรงสูงเนิน, 2554)   

หลังจากน้ันผู้วิจัยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ
ในการวิเคราะห์ข้อมูลตามลำดับดังน้ี 1) วิเคราะห์ข้อมูล
ทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 2) วิเคราะห์องค์ประกอบ
เชิงสำรวจ (EFA) ของปัจจัยด้านความผูกพันเพ่ือวิเคราะห์
จำนวนปัจจัยแฝงที่พึงมีเน่ืองจากผู้วิจัยได้ทำการค้นพบตัว
แปรท ี ่สำค ัญเพ ิ ่ม เต ิมอ ีก 2 ต ัวแปร  3) ว ิ เคราะห์
องค์ประกอบเชิงยืนยัน (CFA) ของแต่ละปัจจัยแฝง 4) 
วิเคราะห์แบบจำลองโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) ความ
ผ ูกพ ันของแรงงานฝ ีม ื อใน ธุ รก ิจก ่ อสร ้ างท ี ่ ม ี ต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานและการมีจิตสำนึกความเป็น
เจ้าของ 
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั ่วไปของผู ้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 
94.7 เพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 5.3 ส่วนใหญ่อายุระหว่าง 
36-45 ปี ค ิดเป ็นร ้อยละ 34.3  จบการศ ึกษาระดับ
ประถมศึกษามากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 59.7 ส่วนใหญ่มี
รายได้ต่อวัน 320-420 บาท คิดเป็นร้อยละ 39.7 ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นช่างประเภทอื่น ๆ คิดเป็นร้อย
ละ 37.0 และผู ้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดปฏิบัติงานที่
อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี 

4.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ 
(EFA) เนื่องจากผู้วิจัยต้องการทดสอบความสัมพันธ์ของ
ตัวแปรด้านความผูกพันทั้ง 8 ตัวแปร ว่ามีความสัมพันธ์
อย่างไรกับความผูกพัน เมื ่อพิจารณาจากค่า Rotated 
Factor Matrix พบว่าข้อมูลนี ้ม ี 2 องค์ประกอบ ดังน้ี 
องค์ประกอบที่ 1 ประกอบด้วยตัวแปร ความยุติธรรมใน
องค์กร (ENG4), ภาวะผู ้นำของหัวหน้างาน (ENG2), 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน (ENG3) และความพึง

พอใจในในงาน (ENG1) องค์ประกอบที่ 2 ประกอบด้วย
ตัวแปร สถานที่ทำงานใกล้บ้าน (ENG8), สภาพแวดล้อม
ในการปฏิบัติงาน (ENG6),การจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา 
(ENG7)  และค ่ าตอบแทนและสว ั สด ิ การ  (ENG5 ) 
รายละเอียดแสดงดังตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ  

 FACTOR 
1 2 

ความยุติธรรมในองค์กร 0.633  
ภาวะผู้นำของหัวหน้างาน 0.618  
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน  0.518  
ความพึงพอใจในในงาน 0.488  
สถานที่ทำงานใกล้บ้าน  0.685 
สภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน  0.600 
การจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา  0.533 
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ  0.388 

 
จากผลการวิเคราะห์ข้างต้นจึงทำให้ผู้วิจัยแยก

ปัจจัยด้านความผูกพันออกเป็น 2 ปัจจัยแฝง (ดูรูปที่ 2 
โมเดลสมการโครงสร้าง) 

4.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
(CFA) 

4.3.1 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
หลายป ั จจ ั ย  ด ้ านความผ ูกพ ันของแรงงานฝ ีมือ 
องค์ประกอบที่ 1 ที่กำหนดชื่อปัจจัยแฝงว่า ความผูกพัน
เชิงอารมณ์ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักเรียงจาก
มากไปน้อย ดังนี้ 1) ความยุติธรรมในองค์กร = 0.70 2) 
ภาวะผ ู ้นำของห ัวหน้างาน  = 0.58 3) ความส ัมพันธ์
ระหว่างเพื่อนร่วมงาน = 0.57 4) ความพึงพอใจในงาน   
= 0.43 ในขณะที่องค์ประกอบที่ 2 ทีก่ำหนดชื่อปัจจัยแฝง
ว่า ความผูกพันเชิงเหตุผล ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่า
น้ำหนักเรียงจากมากไปน้อย ดังน้ี 1) สภาพแวดล้อมใน
การปฏิบัติงาน = 0.61 2) การจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา 
= 0.59 3) ค่าตอบแทนและสวัสดิการ = 0.53 4) สถานที่
ทำงานใกล้บ้าน = 0.52 โดยโมเดลน้ีมีค่า GFI = 0.955 IFI 
= 0.906 และ CFI = 0.903  
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4.3.2 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน
หน่ึงปัจจัย ด้านประสิทธิภาพการทำงานของแรงงานฝีมือ 
ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักเรียงจากมากไปน้อย 
ดังนี้ 1) คุณภาพงาน (PER2) = 0.79 2) การทำงานเสร็จ
ตรงตามเวลา (PER3) = 0.76 3) การใช้ทรัพยากรอย่าง  
ค ุ ้มค ่า (PER4) = 0.58 4) ปร ิมาณงาน (PER4) = 0.54 
โดยโมเดลน้ีมีค่า GFI = 0.977 IFI = 0.959 CFI = 0.959 

4.3.3 ผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน 
หนึ่งปัจจัย ด้านการมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของของ
แรงงานฝีมือ ประกอบด้วย 4 ตัวแปร มีค่าน้ำหนักเร ียง

จากมากไปน้อย ดังนี ้ 1) ความรู ้สึกเป็นส่วนหนึ่งของ
องค ์กร (OWN3) = 0.92 2) การสร ้างความไว ้วางใจ 
(OWN2) = 0.79 3) อัตลักษณ์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ 
(OWN4) = 0.64 4) การพัฒนาตนเองอย่างต ่อเน ื ่อง 
(OWN1) = 0.59 โดยโมเดลนี ้ม ีค ่า  GFI = 0.958 IFI = 
0.943 และ CFI = 0.943  

จากผลการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันทั้ง 
3 ด้าน พบว่า ค่า GFI, IFI, และ CFI มีค่ามากกว่า 0.90 
ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ยอมรับได้ (กริช แรงสูงเนิน, 2554)

 

 
 

รูปที่ 2 การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) 
 

4.4 ผลการวิเคราะห์แบบจำลองโมเดลสมการ
โครงสร้าง (SEM) จากรูปที ่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์
แบบจำลองโมเดลสมการโครงสร้าง (SEM) พบว่า ความ
ผูกพันของแรงงานฝีมือในธุรกิจก่อสร้างมีผลทางตรงต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน มีค่าสัมประสิทธ์ิเส้นทาง เท่ากับ 
0.67 และความผูกพันของแรงงานฝีมือในธุรกิจก่อสร้างมี
ผลทางตรงต่อการมีจ ิตสำนึกความเป็นเจ้าของ มีค่า
สัมประสิทธิ ์เส้นทาง เท่ากับ 0.55 และโมเดลน้ีมีความ
สอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์อยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด โดย
โมเดลนี้มีค่า Chi-square = 206.760 ค่า df = 101 ค่า  
p-value = 0.000 GFI = 0.920 IFI = 0.921 CFI = 0.920 
RMSEA = 0.059 และ CMIN/DF = 2.047 รายละเอียด
แสดงดังตารางที่ 2 

ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง  
ค่าดัชนี เกณฑ์ ค่าท่ีได้จากการวิเคราะห ์
Chi-square P≥0.05 0.000 
GFI ≥0.90 0.920 
IFI ≥0.90 0.921 
CFI ≥0.90 0.920 
RMSEA 0.05-0.08 0.059 
CMIN / DF <3.00 2.047 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 การวิจัยครั้งน้ีค้นพบว่าปัจจัยความผูกพันที่เกี่ยวข้อง
กับแรงงานฝีมือจะถูกแบ่งออกเป็น 2 ปัจจัยที่สำคัญได้แก่ 
1) ปัจจัยความผูกพันเชิงอารมณ์ ประกอบด้วยตัวแปร
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ความพ ึงพอใจในงาน ภาวะผ ู ้นำของห ัวหน ้าง าน 
ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือนร่วมงาน และความยุติธรรมใน
องค์กร 2) ปัจจัยความผูกพันเชิงเหตุผล ประกอบด้วยตัว
แปร ค่าตอบแทนและสวัสดิการ สภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงาน การจ่ายค่าตอบแทนตรงเวลา และสถานที่
ทำงานใกล้บ้าน ซึ่งสอดคล้องกับความเห็นของ กรรณิการ์ 
เศรษฐี (2559) ที่กล่าวว่า ความผูกพันของพนักงานต่อ
องค ์กรน ั ้นแบ ่งออกเป ็นความผ ูกพ ันเช ิ งอ ารมณ์  
(Emotional Engagement) และความผูกพันเชิงเหตุผล 
(Rational Engagement) ในขณะที่ปัจจัยประสิทธิภาพ
การทำงานของแรงงานฝีมือ และปัจจัยด้านการมีจิตสำนึก
ความเป็นเจ้าของของแรงงานฝีมือยังคงมีตัวแปรที่สำคัญ
เป็นไปตามกรอบแนวความคิดการวิจัยตามรูปที่ 1 ดังน้ัน
ผู้วิจัยจึงได้นำปัจจัยทั้งหมดไปวิเคราะห์ความสัมพันธ์เพ่ือ
การทดสอบสมมติฐานตามรูปภาพที่ 2  
 จากการวิเคราะห์ข้อมูล พบว่า ความผูกพันของ
แรงงานฝีมือในธุรกิจก่อสร้างมีผลทางตรงต่อประสิทธิภาพ
การทำงาน ถ้าผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างทำให้เกิดความ
ผูกพันขึ้นกับแรงงานฝีมือย่อมส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพ
การทำงานที่เพ่ิมมากข้ึน สอดคล้องกับงานวิจัยของ อริชัย 
กุลวิมลประทีป (2560) ที่พบว่า ความผูกพันต่อองค์กร
ของกำล ั ง พลกรมสว ั ส ด ิ ก า รทหารบกส ่ ง ผ ล ต่อ
ประสิทธิภาพการทำงานที่เพิ่มสูงขึ้นของหน่วยงานนั้น ๆ 
เช ่นเดียวกับงานวิจ ัยของ Salomon (2010) ที ่พบว่า 
ความผูกพันของพนักงานเป็นตัวชี้วัดประสิทธิภาพของ
องค์กร เมื่อพนักงานมีความผูกพันต่อองค์กรจะส่งผลให้
เกิดความกระตือรือร้นในการทำงานเพื่อความสำเร็จของ
องค์กรเกินกว่าขอบเขตงานที่ตกลงในสัญญาจ้าง และผล
วิจ ัยยังพบว่า ความผูกพันของแรงงานฝีมือในธุรกิจ
ก่อสร้างมีผลทางตรงต่อการมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ Azka, Tahir, Aslam and 
Syed. (2011) ท ี ่พบว่า ความผ ูกพันของพน ักงานมี
ความสัมพันธ์เชิงบวกต่อการมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ 
โดยความรู้สึกการมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของนั้นเกิดข้ึน
จากความรู้สึกว่าตนเองเป็นส่วนหน่ึงขององค์กร  
 ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญกับการ
สร้างความผูกพันให้เกิดขึ้นในองค์กร ทั้งด้านความผูกพัน

เชิงอารมณ์ที ่จะส่งผลต่อความรู ้ส ึกด้านบวกระหว่าง
แรงงานฝีมือกับองค์กร และความผูกพันเชิงเหตุผล ที่ทำ
ให้แรงงานฝีมือรู้สึกมั่นคงและมีความสุขในการทำงานกับ
องค ์กร โดยความผ ูกพันดังกล ่าวส ่งผลโดยตรงต่อ
ประสิทธิภาพการทำงาน ช่วยให้แรงงานฝีมือปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิผล ได้ผลงานที่มีคุณภาพ ปริมาณงาน 
ระยะเวลา และค่าใช้จ่ายเป็นไปตามที่กำหนด ส่งผลต่อ
กำไรสูงสุดขององค์กร ซึ่งถือเป็นตัวชี้วัดที่สำคัญต่อความ
อยู่รอดขององค์กร และความผูกพันยังส่งผลโดยตรงต่อ
การมีจิตสำนึกความเป็นเจ้าของ ซึ ่งเป็นอีกหนึ่งปัจจัย
สำคัญที่จะช่วยให้องค์กรเจริญก้าวหน้า เพราะการมี
จ ิตสำนึกความเป ็นเจ ้าของจะทำให้ แรงงานฝ ีม ือมี
เป้าหมายร่วมกันกับองค์กร ตระหนักถึงหน้าที ่และ
ความสำคัญของตนเองในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งขององค์กร
ให้ความร่วมมือในการก้าวผ่านอุปสรรคและปรับปรุงการ
ทำงานให้มีประสิทธิภาพเพ่ือผลสำเร็จที่ย่ังยืนขององค์กร 

ข้อเสนอแนะในการวิจัย 
1. ข้อเสนอแนะสำหรับผู้ประกอบการ 
จากการศึกษาครั้งน้ีพบว่า ความผูกพันส่งผลโดยตรง

ต่อประสิทธิภาพการทำงานและการมีจิตสำนึกความเป็น
เจ้าของ ผู้ประกอบการธุรกิจก่อสร้างจึงควรสร้างสภาวะ
ต่าง ๆ ให้เกิดความผูกพันขึ ้นภายในองค์กร เช ่น จัด
สภาพแวดล้อม ที่พักให้เหมาะสมต่อการทำงานและพัก
อาศัยของแรงงานฝีมือ การจ่ายตอบแทนที่เหมาะสมกับ
ความสามารถ จัดกิจกรรมการแข่งขันกีฬาเพื ่อเชื ่อม
ความสัมพันธ์ การอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู้ให้กับแรงงานฝีมือ 
เป็นต้น ซึ ่งองค์ประกอบเหล่านี ้ล้วนแล้วแต่เป็นสิ ่งที่
สนับสนุนให้เกิดความผูกพันต่อองค์กร 

2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยครั้งต่อไป 
งานวิจัยครั้งนี้เป็นการศึกษาเฉพาะกลุ่มแรงงานฝีมือ

ในธุรกิจก่อสร้างเท่านั้น ในอนาคตอาจทำการศึกษากลุ่ม
ตัวอย่างอื ่นในธุรกิจก่อสร้าง เช ่น วิศวกร สถาปนิก       
โฟร์แมนควบคุมงาน หรือพนักงานฝ่ายอื ่น ๆ ในธุรกิจ
ก่อสร้าง นอกจากนี้ยังอาจทำการศึกษากลุ่มตัวอย่างใน
ธุรกิจอื่น ๆ เพ่ือให้ทราบถึงผลของความผูกพันในบริบทที่
แตกต่างกัน 

 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

10 11
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

6. เอกสารอ้างอิง  
Anitha J. (2014). Determinants of employee 

engagement and their impact on 
employee performance. International 
Journal of Productivity and Performance 
Management .Vol.63 Issue:3,pp.308-323. 

Avey, J. B., Avolio, B., Crossley, C. D., & Luthans F. 
(2009). Psychological ownership: 
Theoretical extensions measurement 
and relation to work outcomes. Journal 
of Organizational Behavior, 30(2009),173-
191.  

Azka Ghafoor, Tahir Masood Qureshi, M. Aslam 
Khan and Syed Tahir Hijazi. (2011). 
Transformational leadership, employee 
engagement and performance: Mediating 
effect of psychological ownership. 
African Journal of Business Management 
Vol. 5(17), pp. 7391-7403.  

Bruce Buchanan II. (1974). Building Organizational 
Commitment: The Socialization of 
Managers in Work Organizations. 
Administrative Science Quarterly. Vol. 19, 
No.4 (December 1974), pp.533-546. 

Burke. (2003). Employee engagement. Retrieved 
May 15, 2018 Available. http://www. 
burke.com/eos/prac_EmployeeEngagem
ent.html. 

Comrey, A. L. & Lee, H. B. (1992).  A First Course 
in Factor Analysis. 2nd ed. New Jersey. 
Lawrence Erlbaum Associates, Inc. 

Hair J. F., Black, W. C., Babin, B. J., & Anderson,R.E. 
(2010). Multivariate data analysis: A 
global perspective. (7th ed). New Jersey: 
Pearson Education Inc. 

Maha Ahmed Zaki Dajani. (2015). The Impact of 
Employee Engagement on Job 

Performance and Organizational Commi 
tment in the Egyptian Banking Sector. 
Journal of Business and Management 
Sciences, 2015 Vol. 3 No. 5 138-147. 

Olckers Chantal and Yvonne Du Plessis. (2011). 
Psychological ownership: A managerial 
construct for talent retention and 
organizational effectiveness. African 
Journal of Business Management. Vol.6 
(7), pp. 2585-2596  

Peterson and Plowman. (1 9 5 3 ). Business 
Organization and Management, Irwin, IL. 

Pierce, Kostova & Dirk. (2001). Toward a Theory of 
Psychological Ownership in Organizations 
Academy of Management review. Vol.26 
No.2 pp. 298-310. 

Rovinelli, R. J., & Hambleton, R. K. (1977). On the  
use of content specialists in the 
assessment of criterion-referenced test 
item validity. Dutch Journal of 

Educational Research, 2, 49-60. 
Salomon Makos.  (2010).  Employee Engagement: 

The Key to Improving performance. 
International Journal of Business and 
Management Vol.5, No.12 Dec 2010. 

กรรณิการ์ เศรษฐี. (2559). ความแต่งต่างระหว่าง “ความ
ผูกพันเช ิงเหตุผล” และ “ความผูกพันเชิง
อารมณ์” ของพนักงาน. ค้นเมื ่อ 20 สิงหาคม 
2 5 6 3 .  จ า ก  https://coachkanni.Word 
press.com/2016/05/10/ความแตกต ่ า ง
ระหว่าง-ควา/ 

กริช แรงสูงเนิน. (2554). การวิเคราะห์ปัจจัยด้วย SPSS 
และ AMOS เพื ่อการวิจ ัย. (พิมพ์คร ั ้งที ่ 1)
กรุงเทพ. ซีเอ็ดยูเคชั่น. 

กฤต โง้วธนสุวรรณ. (2558). การวิเคราะห์คุณภาพงาน
บริการของผู ้ร ับเหมาต่างจังหวัดในโครงการ



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

12 13
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ก่อสร้างพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ผังเมือง และนฤมิตศิลป์ 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม. 

กัญญนันท์ ภัทร์สรณ์สิริ. (2554). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อ
ประส ิทธ ิภาพการทำงานของบ ุคล า กร : 
กรณีศึกษาสำหรับสถาบันเทคโนโลยีปทุมวัน. 
บทความวิจ ัย สาขาว ิชาศ ึกษาทั ่วไป คณะ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยี
ปทุมวัน. 

นริศรา ศิริพันธศักด์ิ, พัชราภรณ์ ศรีสวัสด์ิ และวิไลลักษณ์  
ลังกา. (2559). การวิเคราะห์องค์ประกอบการมี
จิตใจเป็นเจ้าของของบุคลากรโรงเรียนในเครือ
ซาลาเซียน. วารสารวิชาการอุตสาหกรรม คณะ
ศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ปี
ที่ 10 ฉบับที่ 2 ก.ค.-ธ.ค. 2559. 

ปกภณ จันทศาสตร์  .)2557. (  ปัจจัยคุณสมบัติส่วนบุคคล 
ปัจจัยด้านลักษณะงาน และแรงจูงใจที่มีผลต่อ
ความผูกพันกับองค์กร ของพนักงานเอกชน
ระดับปฏิบัติการ ในเขตลาดพร้าว  -จตุจักร.  การ
ค ้นคว ้ าอ ิ ส ระ  บร ิหารธ ุ รก ิ จมหาบ ัณฑิต 
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ. 

ปริยานุช ปัญญา. (2558). ความผูกพันของพนักงาน
เซรามิคจังหวัดลำปาง . ปริญญาบริหารธุรกิจ
ดุษฎีบัณฑิตคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์
และการสื่อสาร มหาวิทยาลัยนเรศวร. 

ภิญโญ บุญช่วย. (2554). การศึกษาการว่าจ้างแรงงาน
ก่อสร้าง (ถนนกีบหมู) ถนนสุเหร่าคลองหน่ึง 
เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร. การค้นคว้า
อิสระวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต สาขาวิชาการ
บริหารงานก่อสร้าง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม. 

วิชากร เฮงษฎีกุล, จิราภรณ์ กลิ่นสุข และภัสสร จินะวงษ์. 
(2559). ปัจจยัท่ีมีผลต่อความผกูพันต่อองค์การ
ของพนักงาน บริษัท ยามาเซอิไทย จำกัด. ใน 
การประชุมวิชาการระดับชาติสหวิทยาการ

เอเชียอาคเนย์ ครั้งที่ 3. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัย
เอเชียอาคเนย์. 

ศูนย์วิจัยกรุงศรี. (2562). แนวโน้มธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง.
ค ้นเม ื ่อ  15 พ.ค . 63 .จาก https://www 
.krungsri.com/th/research/industry/indus
try-outlook/Construction-Construction-
Materials/Construction-Contractors/IO/ 
Industry-Outlook-Construction-
Contractors. 

สรนันท์ บางแสง. (2556). ความสัมพันธ์ระหว่างแรงจูงใจ
ในการทำงานกับความผูกพันต่อองค์กรของ
พน ักงานบร ิษ ัท เบอร ์ล ี ่  ย ุค เกอร ์  จำกัด 
(มหาชน). การค้นคว้าอิสระปริญญาศิลปศาสตร์
มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและ
ภาคเอกชน บัณฑิตวิทยาล ัย มหาวิทยาลัย
ศิลปากร. 

สาธิต วิกรานต์ธนากุล. (2559). ปัจจัยเชิงสาเหตุที่มี 
อิทธิพลต่อความผูกพันต่อองค์การของบุคลากร 
ธุรกิจศูนย์การค้าเซ็นทรัล. วารสารหาดใหญ่
วิชาการ 14(1). ม.ค.-มิ.ย. 2559. 

สำนักงานข้าราชการพลเรือน. (2552). คู่มือประเมินผล
การปฏิบัติราชการ. (พิมพ์ครั ้งที่ 1). นนทบุรี. 
บริษัท พี.เอ.ลีฟว่ิง จำกัด. 

สำนักงานคลังจังหวัดอุดรธานี. (2561). สถิติผลิตภัณฑ์
มวลรวมจังหวัดอุดรธานี แบบ Bottom Up 
ประจำปี 2561. โดย คณะทำงานการจัดทำสถิติ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดอุดรธานี. 

อทิตยา สุวรรณโณ. (2558). ปัจจัยที ่มีอิทธิพลต่อการ
ต ั ดส ิ น ใ จ เล ื อกใช ้ แ ร ง งานต ่ า งด ้ า วของ
ผู้ประกอบการธุรกิจรับเหมาก่อสร้างในจังหวัด
สงขลา . ว ิทยานิพนธ์ปร ิญญาบริหารธุรกิจ
มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยหาดใหญ่. 

อริช ัย ก ุลว ิมลประท ีป. (2560) ความผ ูกพ ันและ 
ประส ิทธ ิภาพของกำล ังพลกรมสวัสด ิการ
ทหารบก. เอกสารวิจัยส่วนบุคคล กรมสวัสดิการ
ทหารบก วิทยาลัยการทัพบก. 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

12 13
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

การวิเคราะห์ความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อการพัฒนา 
ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

Analysis of Stakeholder Needs for Development 
San Sai Sub-district Saraphi District Chiang Mai Province 

 
ไพรพันธ์ ธนเลิศโศภิต1* และ ธนศักด์ิ ตันตินาคม2 

Paipan Thanalerdsopi1* and Thanasak Tantinakom2 

 
1*/2คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 

1*/2Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala University of Technology Lanna,  
128 Huay Keaw Road, Chang Phuek District, Muang Chiang Mai District, Chiang Mai Province 50200 

*drpaipan@gmail.com, 081-883-6690 
 

บทคัดย่อ  

การทำงานเพ่ือพัฒนาชุมชนในเชิงพ้ืนที่ ผู้วิจัยต้องทราบข้อมูลพ้ืนฐานและความต้องการของชุมชน ดังน้ัน งานวิจัยน้ีจึงมี
วัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาความต้องการพัฒนาตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการวิจัยทั้งเชิงคุณภาพและเชิง
ปริมาณ ได้แก่ การวิจัยเชิงคุณภาพคือการทบทวนข้อมูลเชิงพื้นที่ของตำบลจากฐานข้อมูลความจำเป็นพื้นฐานและเว็ปไซต์ของ
เทศบาลตำบล การสัมภาษณ์ผู้มีส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ผู้ปฏิบัติงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจำนวน 3 ราย ที่ทำหน้าด้านการ
ปกครอง การเกษตร การพัฒนาผู้สูงอายุ สำหรับการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณ ได้แก่ การสำรวจความคิดเห็นของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ของโครงการหน่ึงตำบลหน่ึงมหาวิทยาลัยประจำตำบลสันทราย อำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 ราย ด้วยแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่า ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการพัฒนาตำบลสามอันดับแรก ได้แก่ ให้มีการช่วยในการ
สร้างสัมมาชีพในพื้นที่ ค่าเฉลี่ย 4.16 การช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.11 และ
ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหารปลอดภัย ค่าเฉลี่ยร้อยละ 4.08 ตามลำดับ สำหรับความต้องการแก้ไขปัญหาของตำบล 3 อันดับ
แรก ได้แก่ ต้องการแก้ไขความแห้งแล้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ค่าเฉลี่ย 4.31 ค่าใช้จ่ายมากข้ึน หน้ีสินไม่ได้รับการชำระ 
เป็นต้น ค่าเฉลี่ย 4.17 และ สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ น้ำประปา ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ย 3.98 ตามลำดับ ทั้งน้ีผลการวิจัยดังกล่าว สามารถ
นำไปใช้ในการวางแผนงานในการพัฒนาตำบลระหว่างนักวิจัย ชาวบ้าน และหน่วยงานปกครองส่วนท้องถ่ินต่อไป 
 
คำสำคัญ: การพัฒนา ตำบลสันทราย ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความต้องการ  

 
 
 
 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

14 15
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

Abstract  

The research on area base has an essential rule is knowing the background information and the 
community's needs. The objective is to study the San Sai Sub-district's needs, Saraphi District, Chiang Mai 
Province. This research was both qualitative and quantitative. The qualitative research reviewed the district's 
spatial data from the database of necessities and the municipality's website. Then the research used interviews 
with relevant stakeholders include workers in the local government organization for three persons in 
experiences of governance, agriculture, and development of the elderly. The quantitative data collection was 
a survey of 400 people who are stakeholders of the project of One Tumbon One University in San Sai Sub-
district, Saraphi District, Chiang Mai Province. The results of the study found that San Sai Sub-district, Saraphi 
District, Chiang Mai Province. The top three sub-districts were needed to develop, namely; assisting in building 
livelihoods in the area with the mean 4.16, enabling analysis of community enterprises and community financial 
institutions with the mean 4.11, and promoting sufficiency agriculture and food safety with the mean 4.08, 
respectively. The first three sub-district needs to be solved were droughts or natural disasters averaging at 4.31, 
the increase of cost and unpaid debt averaging at 4.31, and the utilities such as water supply and electricity 
averaging at 3.98 respectively. The findings can be used in planning the district development among researchers, 
villagers, and local government agencies. 
 
Keywords: Development, Sub-District, Sansai, Stakeholders, Needs  
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1. บทนำ  
ตามท่ีเกิดการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

(COVID-19) ทำให้เกิดปัญหาทางเศรษฐกิจของประเทศ 
ประชาชนว่างงานและบัณฑิตจบใหม่ไม่สามารถหางานทำได้ 
รวมถึงนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรง ประชาชนที่
ว่างงานย้ายกลับถ่ินฐานจำนวนมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาทาง
สังคมตามมา นโยบายการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ จึงมุ่งเน้นที่การฟื้นฟูเศรษฐกิจในระดับชุมชน ทั้ง
การสร้างงาน การพัฒนาอาชีพในชุมชน เพื ่อให้ช ุมชน
สามารถพึ่งพาตนเองได้ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง คาด
ไ ด ้ ว ่ า จ ะ ม ี โ ค ร ง ก า ร ภ า ย ใ ต ้  “พ . ร . ก . ใ ห ้ อ ำ น า จ
กระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ไขปัญหา เยียวยา และฟื้นฟู
เศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การ
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019” ในภาครัฐจำนวน
มากท่ีจะลงไปพ้ืนที่หรือชุมชน อาทิ โครงการด้านการเกษตร
สมัยใหม่ ด้านการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ การ
ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (One 
Tumbon One Product: OTOP) การท่องเท่ียวชุมชน การ
ส่งเสร ิมและสนับสนุนธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(Small Medium Enterprises: SMEs) ในพ้ืนที่ ซึ่งโครงการ
ต่างๆเหล่าน้ีหากไม่บูรณาการกันอย่างเป็นระบบ จะส่งผลให้
ไม่มีประสิทธิภาพที่ดีพอ เกิดการซ้ำซ้อนของโครงการ การใช้
จ่ายงบประมาณไม่มีประสิทธิภาพ และไม่สามารถสร้ าง
ผลกระทบ (Impact) ได้อย่างมีนัยสำคัญ เพื่อให้เกิดการบูร
ณาการโครงการในพื้นที ่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและ
เป็นไปตามความต้องการของพื้นที่อย่างแท้จริง เพื่อให้การ
ทำงานบูรณาการนี้ยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายตำบลที่
สามารถนำไปสู่การลดความยากจนอย่างมีเป้าหมายชัดเจน 
(Targeted Poverty Alleviation) ท ั ้ งน ี ้  กระทรวงการ
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีนโยบายใน
การส่งเสร ิมและปรับเปลี ่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐ เพ่ือ
สนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและสังคมแก่
ชุมชนท้องถ่ินที่มหาวิทยาลัยต้ังอยู่ โครงการน้ีจึงเป็นพ้ืนฐาน
ที่สำคัญในการปรับเปลี่ยนบทบาทของมหาวิทยาลัยเพ่ือการ

พ ัฒนาท ้องถ ิ ่ น  (Area Based University) (กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม, 2564) 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้รับ
การจัดสรรให้บริหารโครงการตำบลพัฒนาตำบล เพื่อสร้าง
รากแก้วสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน จำนวน 70 ตำบล ซึ่งตำบลสัน
ทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เป็นตำบลที่ได้รับการ
จัดสรรให้อาจารย์ นักศึกษา ประชาชน และบัณฑิตจบใหม่
ได้เข้าร่วมทำงานกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลสัน
ทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่  

งานวิจ ัยนี ้ จ ึงมีวัตถุประสงค์ เพื ่อศ ึกษาความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในการทำโครงการหน่ึงตำบล
หนึ ่งมหาวิทยาลัย เพื ่อประโยชน์ในการปฏิบัติงานของ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ในโครงการสามารถทำงานได้ตรง
ความต้องการของผู ้มีส ่วนได้ส่วนเสียในตำบลสันทราย 
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้แนวคิดและทฤษฎีที่
เก่ียวข้อง ดังเสนอในหัวข้อที่ 2 ดังน้ี  

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดการพัฒนาขีดความสามารถการแข่งขันของ
ประเทศ 

การพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งข ันของ
ประเทศไทยในระยะยาวตามนโยบาย Thailand 4.0  ของ
รัฐบาล เพ่ือให้ประเทศไทยก้าวสู่ความเป็นผู้นำในสาขาท่ีเป็น
จุดแข็งของประเทศ สามารถพัฒนาต่อยอดเทคโนโลยี ลด
การนำเข้าเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ซึ่งจะพาประเทศไทย
ให้หลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง (Middle 
Income Trap) ได ้น ั ้น ร ัฐบาลจำเป ็นต้องลงทุนพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลและสถาบันความรู้ ซึ่งถือเป็นปัจจัยเอ้ือที่จะ
ยกระดับการพัฒนาประเทศไทยไปสู ่อนาคต และมีทิศ
ทางการพัฒนาสอดคล้องกับแนวโน้มของโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไป ทั้งด้านเทคโนโลยี ประชากรศาสตร์ ความท้าทายด้าน
สิ่งแวดล้อม ภูมิรัฐศาสตร์ และการปรับเปลี่ยนข้ัวอำนาจทาง
การเมืองโลก เป็นต้น โดยเป้าหมายของการลงทุนพัฒนา
กำลังคนและสถาบันความรู้ ต้องปรับเปลี่ยนจากการลงทุนที่
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ตอบโจทย์ระยะสั้น ไปสู่การลงทุนที่จะเป็นรากฐานของการ
พัฒนาในระยะยาวให้ได้มากขึ ้น เพื ่อพัฒนากำลังคนให้มี
ความรู ้และทักษะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู ้ใช้
ประโยชน์ รวมถึงการมีทักษะใหม่ๆ เฉพาะทางเพื่อรองรับ
การเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีอย่างรวดเร็ว การสร้างองค์
ความรู้จากงานวิจัยในสาขาที่ประเทศไทยมีศักยภาพ และ
การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานขนาดใหญ่เพื ่อการวิจัยและ
นว ัตกรรม (สำน ักงานสภานโยบายการอ ุดมศ ึกษ า 
วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ, 2564) 

2.2 แนวคิดผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 แนวคิดของ ทั้งน้ี Freeman R. E., (2010) กำหนด 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียหลักในองค์กรธุรกิจ เช่น ลูกค้า คู่แข่ง 
ผู้ผลิตวัตถุดิบ พนักงาน และผู้ถือหุ้น และผู้มีส่วนได้เสียรอง 
ได้แก่ ร ัฐบาล องค์กร ช ุมชน สภาพแวดล้อม หรือนัก
เคลื่อนไหวต่าง สำหรับงานวิจัยน้ีกล่าวถึง ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ในโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัย หรืออีกชื่อหนึ่งคือ
โครงการพัฒนาตำบล เพ่ือสร้างรากแก้วสู่การพัฒนาที่ย่ังยืน 
จำแนกเป็นสองประเภท ได้แก่ 1) ผู้มีส่วนได้เสียหลัก ได้แก่ 
ผู้รับจ้างในโครงการ ที่ประกอบด้วย ประชาชนในพ้ืนที่ตำบล
สันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาท่ีรับจ้างใน
โครงการฯ บัณฑิตที ่จบการศึกษาในปีการศึกษา 2560 – 
2563 ที่ถูกจ้างในโครงการจำนวน ชาวบ้านที่อาศัยในตำบล
สันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ที่และ 2) ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียรองได้แก่ ผู ้แทนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ตัวแทนภาคเอกชนในตำบลสันทราย ผู้แทนปราชญ์
ชาวบ้าน และ ผ ู ้แทนด้านศาสนา  ทั ้ง น้ี สอดคล ้องกับ
การศึกษาของ อัจฉรา ธูปบูชากรและคณะ (2561) กล่าวถึง
ผ ู ้ม ีส ่วนได ้ส ่วนเสียขององค์กร ต ้องม ีผ ู ้นำชุมชนเป็น
องค์ประกอบในการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในตำบลผู้นำ
ท้องถิ ่น ได้แก่ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กำนัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำวิสาหกิจชุมชน เจ้าอาวาสวัด และปราชญ์
ชาวบ้าน 

 

2.3 ทฤษฎีวินัยประการที่ 5 (The Fifth Discipline) 

ทฤษฎีว ิน ัยประการที ่ 5 ของ Senge, M.P., 
Kleiner, A., Roberts, C., Ross B.R., & Smith J.B. (1994) 
เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีน้ีเพ่ือทำให้เกิดองค์แห่งการเรียนรู้
ในโครงการ  และเป ็นการเสนอแนวค ิดหลายระบบ 
(Systems Thinking) ซึ่งเป็นการทำงานร่วมกันตามพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เริ่มต้นระบบ
บริการวิชาการ การทำงานของโครงการหนึ่งตำบลหน่ึง
มหาวิทยาล ัย เป ็นงานบร ิการว ิชาของมหาวิทยาลั ย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา แต่หากจะขับเคลื่อนให้งานน้ี
ประสบความสำเร็จ สามารถทำงานครบทุกพันธกิจของ
มหาวิทยาลัย แนวคิดหลายระบบ (Systems Thinking) 
จะต้องถูกนำมาใช้ โดยประโยชน์ที ่เกิดจากการให้บริการ
วิชาการเพื่อนำไปพัฒนาสมรรถนะของอาจารย์ รวมถึงการ
เรียนรู้ที่ได้เพ่ือให้ได้นักศึกษาท่ีมีคุณสมบัติดังประสงค์ มีการ
จัดหลักสูตรทีต่รงกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรม ซึ่ง
ต้องฝึกนักศึกษาให้มีทักษะการทำงาน (Hands-on) เพ่ือ
สร้างโอกาสที่ดีในการทำงาน ทำให้บุคลากรและนักศึกษา
เกิดจากการเรียนรู้ เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยี เพ่ือสร้างองค์กร
ให้เป็นองค์สร้างมูลค่าเพ่ิม นอกจากน้ี การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การเรียนรู้ระหว่างบุคลากรใน องค์กรและหน่วยงานนอก
องค์กร ทั้งนี้โจทย์ที่ควรมีในระบบบริการวิชาการโครงการ
หน่ึงตำบลหน่ึงมหาวิทยาลัยที่วางไว้ ควรมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรรมและสิ่งแวดล้อม อันจะทำให้
มหาวิทยาลัยบรรลุเป้าหมายพันธกิจดังกล่าวด้วย เป็นการ
เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของระบบบริการวิชา ระบบทำนุบำรุง
ศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งระบบที่เชื่อมกับทั้งสอง
ระบบต่อไป คือระบบงานวิจัย เพราะหากต้องการให้การ
บริการวิชาการและการทำนุบำร ุงศ ิลปวัฒนธรรมและ
สิ่งแวดล้อมบรรลุเป้าประสงค์ ควรใช้งานวิจัยเข้ามาช่วยใน
การทำงานร่วมไปด้วย ดังเช่นงานวิจัยน้ี ศึกษาความต้องการ
ของผู ้มีส่วนได้ส ่วนเสียของตำบลสันทราย อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ ผลจากการศึกษาวิจัย จะนำไปใช้เป็นข้อมูล
ในการทำงานบริการวิชาการให้เป็นที่พึงพอใจของชุมชน
เป้าหมาย นอกจากกน้ี ประสบการณ์จากงานวิจัย คณาจารย์
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ยังนำนักศึกษาเข้าร่วม และสามารถใช้กรณีศึกษาของชุมชน
ในการสร้างโจทย์เพ่ือหาคำตอบในวิชาที่สอนในห้องเรียนได้
ด้วย ทั้งน้ีสามารถนำประสบการณ์ที่ได้จากระบบงานวิจัย ไป
ประยุกต์ใช้ในห้องเรียน และการพัฒนาหลักสูตรหรือการ
ปรับปรุงหลักสูตร โดยบุคลากรที่ทำงาน ต้องมีความรู้ความ
ต้องการ คุณลักษณะของบัณฑิตที ่พึงประสงค์ของของ
ภาคอุตสาหกรรม ตอบสนองต่อพันธกิจการเรียนการสอน
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา เมื ่อใช้
ระบบงานวิจัยและระบบบริการวิชาการขับเคลื่อนระบบการ
เรียนสอนร่วมไปด้วย จะทำให้เกิดระบบบริหารจัดการที่ดี 
โดยเฉพาะระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพราะเป็นการหา
ความรู ้และวิธีการใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาบุคลากร ทั ้งสาย
วิชาการและสายปฏิบัติการ โดยการสร้างการทำงาน การ
ลงทุนร่วมกั้น เช่นการทำวิจัยร่วม เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วม
ระหว่างกัน ซึ ่งจะสอดรับกับระบบวิจัยและระบบบริการ
วิชาการ เป็นการแสดงหาองค์ความรู้ใหม่ และการถ่ายทอด
เทคโนโลยีและความรู ้ ดังจะเห็นว่า ระบบการบริหาร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัยต้องเป็นลักษณะการบูรณาการ
ตามพันธกิจของมหาวิทยาลัยได้แก่ การเรียนการสอน การ
วิจัย การบริการวิชาการ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ซึ่งจะทำ
ให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลในมหาวิทยาลัยบรรลุตาม
เป้าหมายที่วางไว้ 
  ดังน้ัน กระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์วิจัยและ
นวัตกรรม จึงสนองต่อภาครัฐบาลมีนโยบายต้องการให้
มหาวิทยาลัยได้ทำงานร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชาวบ้านและหน่วยงานเอกชนในพื้นที่ผ่านโครงการบริการ
วิชาการ หรือโครงการวิจัย ตามแนวคิดการทำงานหลาย
ระบบ ทั้งนี้ การวิเคราะห์ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียในท้องถิ ่นจึงมีส่วนสำคัญที่จะทำให้การทำงานบรรลุ
เป้าหมายที่วางไว้  
 
 
 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
เคร่ืองมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล 

1) แบบสอบถามการวิจัยประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่  
ส่วนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนตัวของ

ประชาชนในตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
ได้แก่ เพศ อายุ  

ส่วนที ่ 2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับความต้องการ
พัฒนาตำบลตาม หลักการพัฒนาเพื ่อแก้ไขปัญหาความ
ยากจนภายใต้ 16 เป้าหมาย ซึ่งมีลักษณะแบบมาตราส่วน
ประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน 16 ข้อ และความต้องการ
แก้ไขปัญหาในระดับท้องถ่ินจำนวน 

2) การตรวจสอบความเชื่อมั่นของแบบสอบถามโดย
ผู ้เช ี ่ยวชาญ จำนวน 3 ท่าน โดยมีความเชี ่ยวชาญทาง
วิชาการด้านการบริหาร จำนวน 1 คน นักเชี่ยวชาญด้านการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นจำนวน 1 คน และผู้เชี่ยวชาญด้านการ
บริการวิชาการแก่ชุมชน จำนวน 1 คน  

จากนั้นนำแบบสอบถามไปทดลองใช้ เพื ่อตรวจสอบ
ความเชื่อมั่น (Try out) กับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในตำบลสัน
ทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 30 คน แล้ว
นำมาหาค่าความเชื ่อมั ่น โดยวิธีสัมประสิทธ์อัลฟ่า (𝛼𝛼- 
Coefficient) ของครอนบัค (Cronbarch) โดยค่าอัลฟ่าที่ได้
จะแสดงถึงระดับความคงที่ของแบบสอบถาม โดยจะมีค่า
ระหว่าง 0< 𝛼𝛼 <1 ค่าที ่ใกล้เคียง 1 มาก แสดงว่ามีความ
เชื่อมั่นสูง ได้ค่าความเชื่อมั่น 0.98  

จากการที่มี ประชากรในตำบลสันทราย อำเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวนทั้งสิ้น 4,435 คน (เทศบาล
ตำบลสันทราย, 2564) กำหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่างที่
ทราบจำนวนประชากรที่ชัดเจน โดยคำนวณได้ตามสูตร 
(Yamane, 1973) 
 n    =      N 
  1+Ne2 

เมื่อ n เป็นขนาดกลุ่มตัวอย่าง  
N   เป็นขนาดของประชากร เท่ากับ 4,435 คน 
e   เป็นความคลาดเคลื่อนของการประมาณค่าคือ 0.05 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

18 19
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

แทนค่า  n =       4,435 
       1+ 4,435(0.05)2 

    = 366.91 ประมาณ 367 คน 
 

 ทั้งน้ีนักวิจัยเก็บข้อมูลเพ่ิมจำนวน 33 ชดุ เป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียจากกลุ่มผู้รับจ้างภายในโครงการหน่ึงตำบล 
หน่ึงมหาวิทยาลัย รวมเป็น 400 ชุด  

3) ว ิธ ีการค ัดเล ือกกล ุ ่ มต ัวอย ่างแบบบ ั ง เอิ ญ
(Accidental Selection) (กลุ่มระเบียบวิธีสถิติ สำนักงาน
นโยบายและวิชาการสถิติสำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2564).  

สำหรับการเก็บข้อมูลปฐมภูมิ จะใช้จากการสำรวจพ้ืนที่ 
สังเกตการณ์ การสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้างกับนัก
ปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน ผู้ปฏิบัติงานในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 2 คนเพ่ือทราบและสอบทานข้อมูลจาก 
 การวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็น (Likert R., (1932))  
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ สองส่วน  

- ส่วนที่หนึ ่ง จำนวน 16 ข้อ เรื ่องความต้องการ
พัฒนาตำบลตามหลักงาน 16 ประการ 

- ส่วนที่สอง จำนวน 7 ข้อ เรื่องความต้องการแก้ไข
ปัญหาของตำบล 

แบบสอบถามดังกล่าว เป็นมาตราส่วนประเมินค่า
แบบลิเคิร์ท (Likert’s Rating Scale) ซึ่งมี 5 ตัวเลือก คือ 

ตัวเลือก      คะแนน 
ระดับมากที่สุด 5 
ระดับมาก 4 
ระดับปานกลาง 3 
ระดับน้อย 2 
ระดับน้อยที่สุด 1 

 
เมื่อรวบรวมข้อมูลและแจกแจงความถ่ีจะใช้

คะแนนเฉลี่ยของกลุ่มตัวอย่างมาพิจารณาเกณฑ์วัดระดับ
การตัดสินใจโดยมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) 
แบ่งออกเป็น 5 ระดับ และกำหนดเกณฑ์สำหรับแปล

ความหมายสำหรับคะแนนเฉลี่ย ดังน้ี (ล้วน สายยศ และ
อังคณา สายยศ, 2543) 
ระดับค่าเฉลี่ย =  คะแนนสูงสุด –คะแนนต่ำสุด  
                                    จำนวนชั้น  
ระดับค่าเฉลี่ย =      5 - 1 

                          5  
ระดับค่าเฉลี่ย =         0.8  

โดยมีการให้ความหมายของระดับค่าเฉลี่ย ดังน้ี 
ค่าเฉลี่ย 4.20 – 5.00 หมายถึง ระดับมากที่สุด 
ค่าเฉลี่ย 3.40 – 4.19 หมายถึง ระดับมาก 
ค่าเฉลี่ย 2.60 – 3.39 หมายถึง ระดับปานกลาง 
ค่าเฉลี่ย 1.80 – 2.59 หมายถึง ระดับน้อย 
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.79 หมายถึง ระดับน้อยที่สุด 
สำหรับข้อมูลทุติยภูมิได้เว็ปไซต์องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 
และเว็ปไซต์สำรวจความจำเป็นข้ันพ้ืนที่ฐาน (จปฐ.) TPMAP  

4. ผลการวิจัย  
4.1 สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานที่สำคัญของตำบลสนั
ทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม ่
ที่ต้ัง 

ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จ ังหวัดเชียงใหม่  
ตั้งอยู่ทางทิศใต้ของที่ว่าการอำเภอสารภี และห่างจากที่ว่า
การอำเภอ สารภี ประมาณ 13 กิโลเมตร 

4.1.1 อาณาเขต 
- ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลขัวมุง อำเภอสารภี 

จังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้ลำเหมืองเพไลย แบ่งเขต 
- ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลประตูป ่า อำเภอเม ือง 

จังหวัดลำพูน โดยมีลำเหมืองชาวยอง แบ่งเขต และตำบล
หนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีแม่น้ำปิง 
แบ่งเขต 

- ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลท่ากว้าง อำเภอ
สารภี จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีถนนกรมโยธาธิการกั้นเขต 
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- ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลขุนคง อำเภอหางดง 
จังหวัดเชียงใหม่ และตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่ โดยมีแม่น้ำปิง เป็นแนวแบ่งเขต 

 

4.1.2 เน้ือที่ ประมาณ 10.50 ตารางกิโลเมตร หรือ
ประมาณ 6,562.50 ไร่ 

4.1.3 ภูมิประเทศ 
ตำบลสันทราย เป็นตำบลที่ต้ังอยู่ริมฝั่งแม่น้ำปิง เดิม

ขึ ้นกับอำเภอทางดง ในสมัยสงครามโลกครั้งที ่ 2 ได้มีเจ้า
มหาวงศ์เดินทางมาอาศัยอยู่ และได้จัดต้ังเป็นที่ต้ังทัพช้างจึง
มีคนเรียกว่า "บ้านสันทรายมหาวงศ์" และวัดสันทรายล่าม
ช้าง มาจนถึงปัจจุบัน ตำบลสันทรายได้มีการดำเนินงานใน
รูปของนิติบุคคลเมื่อวันที ่ 1 พฤษภาคม 2538 ในรูปสภา
ตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้อาคารเด็กเล็ก (ปัจจุบัน) 
หมู่ 2 เป็นที่ทำการ จนเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 ได้รับ
ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ดำเนินการตาม
รูปแบบการบริหารงานส่วนท้องถิ ่น โดยใช้สถานีอนามัย
ตำบลสันทราย หมู่ 2 เป็นที่ทำการมาจนถึงปัจจุบัน ตำบล
สันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ พื้นที่เป็น
ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม ริมฝั่งแม่น้ำปิง ไม่มีป่าไม้และภูเขา 
สภาพโดยทั่วไปเป็นดินร่วนปนทราย เหมาะสำหรับการทำ
เกษตรกรรม เช่น การทำสวนลำไย ปลูกพริก หอม กระเทียม 
และพืชผักต่างๆ 

4.1.4 สถาบันและองค์การทางศาสนา 
ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ มีศา

สนสถานเป็น วัด 8 แห่ง  และ มัสยิด 1 แห่ง ได้แก่ วัดสัน
ทราย หมู่ที่ 1 บ้านสันทรายท่าช้าง วัดป่าสา หมู่ที่ 2 บ้านป่า
สา วัดศรีดอนชัย หมู่ที่ 4 บ้านศรีดอนชัย วัดหนองแบน หมู่
ที่ 6 บ้านหนองแบน วัดพรหมวนารม หมู่ที่ 8 บ้านปิงน้อย 
วัดปากคลอง หมู่ที่ 9 บ้านปากคลอง วัดบุปผาราม (ล้องปู่
หม่น) หมู่ที่ 11 บ้านล้องปู่หม่นวัดต้นผึ้ง หมู่ที่ 12 บ้านต้นผึ้ง 
และ มัสยิดนูรุลฮูดา หมู่ที่ 7 บ้านปิงหลวง 

 

4.1.5 เขตการปกครอง จำนวนหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน 
จำนวนหมู ่บ ้านในเขตเทศบาลตำบลสันทราย

มหาวงศ์ รวมทั้งหมู่บ้าน 12 หมู่บ้าน ได้แก่ 
 

ตารางที่ 1 หมู่บ้านในเขตเทศบาลตำบลสันทราย (เทศบาล
ตำบลสันทราย, 2564) 

ตำบล/ชื่อ
หมู่บ้าน 

บ้าน
ปกติ 

ชาย หญิง รวม 

หมู่ที่ 1 สัน
ท ร า ย ท่ า
ช้าง 

149 103 96 199 

หมู่ที่ 2 ป่า
สา 

214 280 336 616 

หมู่ที่ 3 ท่า
สองแคว 

91 117 143 260 

หมู่ที่ 4 ศรี
ดอนชัย 

176 255 263 518 

หมู่ที่ 5 ท่า
มะขาม 

119 178 193 371 

ห ม ู ่ ท ี ่  6 
หนองแบน 

83 117 130 247 

หมู่ที่ 7 ปิง
หลวง 

141 190 216 406 

หมู่ที่ 8 ปิง
น้อย 

170 266 258 524 

ห ม ู ่ ท ี ่  9 
ปากคลอง 

99 137 175 312 

หม ู ่ท ี ่  10 
ส ั นทร าย
มหาวงค์ 

96 146 155 301 

หม ู ่ท ี ่  11 
ล้องปู่หม่น 

114 148 173 321 

หม ู ่ท ี ่  12 
ต้นผึ้ง 

109 177 183 360 
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ตำบล/ชื่อ
หมู่บ้าน 

บ้าน
ปกติ 

ชาย หญิง รวม 

รวม 1,561 2,114 2,321 4,435 
 
4.2 ด้านสุขภาพ 

ภายในพ้ืนที่ของเทศบาลมี โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ
ตำบลสันทรายมหาวงศ์ อำเภอสารภี จ ังหวัดเช ียงใหม่  
จำนวน 1 แห่ง ศูนย์สาธารณสุขมูลฐานชุมชน 12 แห่ง ศูนย์
พัฒนาครอบคร ัวตำบลส ันทราย 12 แห ่ง  ศ ูนย ์พ ื ้นฟู
สมรรถภาพคนพิการตำบลสันทราย 1แห่ง 

 

4.3 สถานภาพด้านความเป็นอยู ่
ประชากร ความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ย 193 

ครัวเรือนต่อตารางกิโลเมตร ประชากรเฉลี่ย 503 คนต่อ
ตารางกิโลเมตร 

4.4 สถานภาพด้านการศึกษา  
ในพ้ืนที่เทศบาลตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัด

เชียงใหม่  มีสถานศึกษา จำนวน 3 แห่ง ได้แก่ โรงเรียนบ้าน
สันทราย โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 
(สพฐ.) ระดับที่เปิดสอน อายุระหว่าง อ.1 –ป.6 โรงเรียนวัด
ศรีดอนชัย โดย สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พื้นฐาน (สพฐ.) ระดับที ่เปิดสอน อายุระหว่าง อ.1  –ม.3 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลสันทราย โดย เทศบาลตำบลสัน
ทรายมหาวงค์ ระดับที่เปิดสอน อายุระหว่าง 1 –3 ปี ที่อ่าน
หนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน จำนวน 12 แห่ง 

4.5 สถานภาพด้านรายได้ 
4.5.1 การเกษตร  

การทำเกษตรในตำบลสันทราย ทำสวนลำไย จำนวน 
838 ครัวเรือน รวม 4,636 ไร่ การปลูกพืชผัก จำนวน 205 
ครัวเรือน รวม 636 ไร่ 

4.5.2 อุตสาหกรรม  
บริษัท มาตาโปรดักท์ จำกัด ต้ังอยู่เลขที่ 88/8 หมู่

ที่ 1 บ้านสันทราย ประกอบกิจการเก่ียวกับการอบลาไย ซื้อ 

- ขายและส่งออก และบริษัท ศรีเจริญ พรีเมียม อโกร โปร
ดักส์ จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 7/3 หมู่ที่ 2 บ้านป่าสา ประกอบ
กิจการเก่ียวกับการอบลาไย ซื้อ - ขายและส่งออก  

4.5.3 อาชีพหลักที่สำคัญของราษฎรในหมู่บ้าน  
ประชาชนมีอาชีพรับจ้าง อาชีพทำสวน (ลำไย) , ทำ

สวน (ผัก)อาชีพค้าขาย อาชีพช่างไม้ และการทำผลิตภัณฑ์
จากไม้ 

4.5.4 หน่วยธุรกิจในเขตเทศบาลตำบล 
ธุรกิจในตำบลได้แก่ ปั๊มน้ำมัน, ปั้มหยอดเหรียญ 5 

แห่ง วิสาหกิจชุมชน 1 แห่ง โรงอบลำไย, โรงคัดขนาดลำไย, 
จุดรับซื้อลำไย 8 แห่ง โรงงานผลิตน้ำผึ้ง 1 แห่ง 

4.6 สถานภาพด้านการเขา้ถึงบริการรัฐ 
- ตำบลสันทรายมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพย์สิน  
ภายในตำบลมีตู้ยามตำรวจ 1 แห่ง มวลชนจัดต้ัง 

ประกอบด้วย ลูกเสือชาวบ้าน 1 รุ่น 150 คน กองหนุนเพ่ือ
ความมั่นคง 1 รุ่น 100 คน อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) 12 
หมู่บ้าน ตำรวจชุมชน 14 คน อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพล
เรือน (อปพร.) 31 นาย และ ชุดรักษาความปลอดภัยประจำ
หมู่บ้าน 120 นาย 

- ระบบบริการพื้นฐาน ประเภทการคมนาคมขนส่ง 
เทศบาลตำบลสันทราย ตั ้งอยู ่ศ ูนย์กลางการ

คมนาคม มีถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 106 ผ่านพื้นที่
และอยู ่ใกล้กับตัวเมืองเชียงใหม่ และเป็นเส้นทางผ่าน
ระหว่างเช ียงใหม ่ ลำพูน โดยมีถนนทางหลวงชนบท
หมายเลข 4091 ผ่านหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลสันทราย
มหาวงศ์ ทำให้การคมนาคมไปยังอำเภอรอบ ๆ มีความ
สะดวกและรวดเร็ว รวมทั้งการส่งผลผลิตทางการเกษตรไป
จำหน่ายในเมือง หรือมีพ่อค้ามารับซื ้อถึงที่ มีรถโดยสาร
ประจำทางผ่าน สายสันทราย– ยางเน้ิงสำหรับการคมนาคม
ภายในเขตเทศบาลตำบลสันทรายมหาวงศ์ มีถนนสายหลัก 
ท ั ้งส ิ ้น 2 สาย และถนนตามซอยต่างๆ อ ีก 175 สาย 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

20 21
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

(ถนนลาดยาง จำนวน 60 สาย, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก 
จำนวน 69 สาย, ถนนลูกรัง จำนวน 46 สาย)  

 
4.2 ผลการประเมินความต้องการพัฒนาตำบลและการ
แก้ไขปัญหาในตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัด
เชียงใหม่ 
 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็น เพศชายร้อยละ 30.03 
เพศหญิงร้อยละ 69.97 อายุต่ำกว่า 20 ป ีร้อยละ 0.60 อายุ 
20 ปีขึ้นไป - 35 ปี ร้อยละ 11.11 อายุ 35 ปีขึ้นไป - 60 ปี 
ร้อยละ 54.05 อายุ 60 ปี ขึ้นไป ร้อยละ 34.23 การศึกษา 
ประถมศ ึกษาตอนต ้นหร ือตอนปลาย ร ้อยละ 75.68 
มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือเทียบเท่า ร้อยละ 10.81 
มัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า ร้อยละ 6.91 
ปริญญาตรี ร้อยละ 6.01 ปริญญาโท ร้อยละ 0.60 
 
ตารางที่ 2 ความต้องการพัฒนาตำบลตามหลักงาน 16 
ประการ 

การพัฒนาตามหลักงาน 16 ประการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

1. พัฒนาชุมชนให้มีสมรรถนะใน
การจัดการสูง 

   3.97 มาก 

2. ช่วยให้เกิดการจัดการทรัพยากร
อย่างเป็นระบบ 

3.95 มาก 

3. ช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจ
ชุมชนและสถาบันการเงินชุมชน 

4.11 มาก 

4. ช่วยในการสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ 4.16 มาก 

5. ส่งเสริมเกษตรพอเพียงและ
อาหารปลอดภัย 

4.08 มาก 

6. ช่วยให้มีแหล่งน้ำประจำ
ครอบครัว 

3.97 มาก 

7. ช่วยจัดการวิสาหกิจชุมชน 3.94 มาก 

8. ฝึกอบรมทักษะอาชีพ 4.02 มาก 

9. มีการจัดการโครงสร้างพ้ืนฐาน 
กายภาพ สิ่งแวดล้อม พลังงาน 

3.89 มาก 

การพัฒนาตามหลักงาน 16 ประการ ค่าเฉลี่ย แปลผล 

10. ส่งเสริมความปลอดภัยในพ้ืนที่ 3.91 มาก 

11. พัฒนาคุณภาพกลุ่มเปราะบาง 3.99 มาก 

12. พัฒนาระบบสุขภาพคนในพ้ืนที่ 3.98 มาก 

13. ส่งเสริมศูนย์เรียนรู้ตำบล 4.01 มาก 

14. ส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชน 3.88 มาก 

15. ส่งเสริมระบบการสื่อสารชุมชน 3.98 มาก 

16. ส่งเสริมตำบลทำความดี 3.94 มาก 

 จากตารางที่ 2 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม ความ
ต้องการพัฒนาตำบลตามหลักงาน 16 ประการ ค่าเฉลี่ย
สูงสุด 3 ลำดับแรกได้แก่ อันดับที่หนึ่ง การช่วยในการสรา้ง
สัมมาชีพในพื้นที ่ ค่าเฉลี ่ย 4.16 แปลผลระดับมากที ่สุด  
อันดับที ่สอง การช่วยให้สามารถวิเคราะห์วิสาหกิจชุมชน
และสถาบันการเงินชุมชน ค่าเฉลี่ย 4.11 แปลผลระดับมาก 
และอันดับที่สามคือ การส่งเสริมเกษตรพอเพียงและอาหาร
ปลอดภัย ค่าเฉลี่ย 4.08 แปลผลระดับมาก 
 
ตารางที่ 3 ความต้องการแก้ไขปัญหาของตำบล 

ประเด็นการแก้ไขปัญหา  ค่าเฉลี่ย แปลผล 
1. สภาพแวดล้อม อาทิ อากาศ น้ำ

เสีย มลพิษทางอากาศ 
3.80 มาก 

2. สภาพคล่องทางเศรษฐกิจ อาทิ 
รายได้ลดลง ค่าใช้จ่ายมากข้ึน 
หน้ีสินไม่ได้รับการชำระ เป็นต้น 

4.17 มาก 

3. ปัญหาครอบครัว ปัญหาเพ่ือน
บ้าน ยาเสพติด การโจรกรรม 
ความไม่ปลอดภัยในทรัพย์สิน 

3.77 มาก 

4. การเข้าถึงเทคโนโลยี อาทิ 
สัญญาณอินเตอร์เนต 

3.94 มาก 

5. สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ 
น้ำประปา ไฟฟ้า 

3.98 มาก 
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ประเด็นการแก้ไขปัญหา  ค่าเฉลี่ย แปลผล 
6. ความแห้งแล้ง หรือภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติต่างๆ 
4.31 มาก

ที่สุด 
จากตารางที่ 3 ผู้มีตอบแบบสอบถามในตำบลสัน

ทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการให้แก้ไขปัญหา
มากท่ีสุดสามอันดับแรก ได้แก่ อันดับที่หน่ึง ความแห้งแล้ง 
หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.31 แปล
ผลระดับมากที่สุด อันดับที่สอง ต้องการให้แก้ไขปัญหาด้าน
ค่าใช้จ่ายมากข้ึน หน้ีสินไม่ได้รับการชำระ เท่ากับ 4.17 แปล
ผลระดับมาก และอันดับที่สาม ต้องการให้แก้ไขปัญหา 
สาธารณูปโภคต่างๆ อาทิ น้ำประปา ไฟฟ้า ค่าเฉลี่ย เท่ากับ 
3.98 แปลผลระดับมาก 

สำหรับผลการสัมภาษณ์เชิงลึกแบบไม่มีโครงสร้าง
กับนักปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 1 คน ผู้ปฏิบัติงานใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ตำบลสันทราย อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 คนเพ่ือทราบและสอบทานข้อมูล
จากการวิเคราะห์ค่าระดับความคิดเห็น พบว่ามีความคิดเห็น
สอดคล ้องกับผลการสำรวจจากแบบสอบถาม แต ่มี
ข้อคิดเห็นเพิ ่มเติม ให้ส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดศูนย์
เรียนรู้ประจำตำบล โดยให้มีการฝึกวิทยากร คนที่อยู่ประจำ
ตำบลสันทรายให้มีความเชี ่ยวชาญด้านการบริหารจัดการ 
การทำวิสาหกิจชุมชน เพื่อให้เกิดความยั่งยืน เพื่อว่ากรณีที่
มหาวิยาลัยสิ้นสุดโครงการหนึ่งตำบลหนึ่งมหาวิทยาลัยแล้ว 
จะสามารถดำเนินการพัฒนาตำบลสันทราย อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม่ได้ด้วยตนเองต่อไป 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิจัยพบว่าผู้มีส่วนได้เสียของตำบลสัน
ทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ต้องการให้พัฒนาด้าน
การสร้างสัมมาชีพในพื้นที่มากที่สุด ซึ่งการสร้างสัมมาชีพ
ใหม่ ในพื้นที ่ควรมีการจัดทำในลักษณะวิสาหกิจช ุมชน 
เพื ่อให้ได้รับประโยชน์จากบุคคลหลายๆคนในท้องถิ ่นน้ัน 
และการวางโครงสร้าง การทำแผนธุรกิจต้องดำเนินการ
เพื่อให้สามารถคาดการณ์รายได้ค่าใช้จ่าย กำไรของกิจการ 

สอดคล้องกับที ่ชุติมันท์สะสอง และ บุณฑวรรณ วิงวอน 
(2559) กล่าวว่า การประกอบวิสาหกิจใด ผู ้ประกอบการ
ต้องคำนึงถึงการทำแผนธุรกิจ เน่ืองจากเป็นการจัดการความ
เสี่ยงในการดำเนินงานภายใต้สภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา นอกจากน้ีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชนยังต้องการ
ให้แก้ไขปัญหาความแห้งแล้ง หรือภัยพิบัติทางธรรมชาติ
ต่างๆ แสดงให้เห็นถึงข้อกังวลในพื้นที่เรื ่องการขาดแคลน
แหล่งน้ำ นอกจากนี้ การวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
ร่วมกับการทำงานบริการวิชาการแก่ชุมชน ซึ่งเป็นพันธกิจ
ของมหาวิทยาลัย สอดคล้องกับ Senge, M.P., Kleiner, A., 
Roberts, C., Ross B.R., & Smith J.B. (1994) ที ่ ว่า
การสร้างองค์กรแห ่งการเร ียนรู้  โดยเน ้นการวางแผน 
การเร ียนร ู ้ ในองค ์กรด้วยการค ิดท ุกระบบ  (Systems 
Thinking) เพื ่อให้องค์กรตอบสนองต่อการเปลี ่ยนแปลง 
ต่อสภาพแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลง โดยเน้นการสร้างคน 
ให ้ เ ก ิ ดค วามสมด ุ ล  การพ ัฒน าข ี ดค วามส ามารถ 
และการคาดการณ ์ล ่ วงหน ้ า เ พ ื ่ อหน ่ วง เ วล า  เ พ่ื อ
ไมใ่ห้เกิดเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อองค์กรจนทำให้องค์กร
เกิดความเสียหาย 

ผลจากการวิจ ัย สามารถนำไปใช้ในการจัดทำ
โครงการให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้มีส่วนได้เสียใน
ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่และสามารถ
นำไปประยุกต์ใช้กับการทำงานเชิงพ้ืนที่อื่นต่อไป 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอบคุณโครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ตำบลแบบบ ู รณาการ  (1 ต ำบล  1 มหาว ิ ทยาล ั ย ) 
(มหาว ิทยาล ั ยส ู ่ ตำบล  สร ้ า ง รากแก ้ ว ให ้ประ เทศ) 
มหาวิทยาล ัยเทคโนโลยีราชมงคลล ้านนา  กระทรวง
อุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม และเทศบาล
ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ที่ทำให้นักวิจัย
ได้ทำงานวิจัยและร่วมงานบริการวิชาการแบบมีส่วนร่วมกับ
ชุมชน 
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บทคัดย่อ  

     การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดยมีใช้รูปแบบ
การวิจัยเชิงผสมผสาน ระหว่างการวิจัยเชิงคุณภาพและการวิจัยเชิงปริมาณ  การวิจัยเชิงปริมาณใช้แบบสอบถามกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาว
ต่างประเทศที่เดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย จำนวน 400 คน ส่วนการวิจัยเชิงคุณภาพใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการจัดการท่องเที่ยว ผลการวิจัยพบว่า พฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน เขตเทศบาลนครเชียงราย ไม่มีการวางแผนการท่องเที่ยว 
จัดการท่องเที่ยวด้วยตนเอง ใช้เวลา 1 วัน ดูสถานที่ท่องเที่ยวจากเฟซบุ๊คมาท่องเที่ยวมาพักผ่อน ชอบไปหอนาฬิกา  กิจกรรมที่ทำคือ ไหว้พระ สักการะ
สิ่งศักด์ิสิทธ์ิ นิยมพักในโรงแรม ซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกายเป็นของที่ระลึก มุมมองด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยว มองว่าการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเชียงราย เป็นเมืองแห่งความสุข เมืองที่ใช้ชีวิตง่าย  ๆและเป็นเมืองน่าอยู่ มีการรับรู้ภาพลักษณ์มากที่สุดในด้านแหล่งท่องเที่ยว ด้านประสบการณ์
ในการท่องเที่ยว ส่วนการรับรู้ภาพลักษณ์ในระดับมาก ได้แก่ ด้านของฝากของที่ระลึก ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะอาด
และความปลอดภัยในการท่องเที่ยว และ ด้านความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว 
 

คำสำคัญ:  Behavior of tourists, Destination Image, Tourism in Chiang Rai Municipality 
 

Abstract  
 The objective of this research aims to study the behavior of tourists and the tourism image in Chiang Rai municipality by 
using the mixed method between the qualitative and quantitative research. The survey was for quantitative research to collect 400 
Thai and foreign tourists traveling in Chiang Rai city. The in-depth interview was for the qualitative research including the discussion 
group with stakeholders involving with tourism in the Chiang Rai city. As a result, the behavior of the tourists in Chiang Rai city had no 
a traveling plan, preferred a one-day trip to see attractions alone referring from Facebook. The purpose of their journey was traveling 
for leisure. The favorite attraction was the clock tower. The activities while traveling were paying respect to Buddhist holy places, 
staying at a hotel, and buying clothes as souvenirs. The perspective on the tourism image in Chiang Rai city was the city of happiness, 
slow life, and livable city. The highest level of the tourism image perspective was the traveling experience, then following by the 
souvenirs, the convenience in accessing tourist attractions, the cleanliness and safety in tourism, and the worthiness in tourism.  
 
Keywords: Behavior of tourists, Tourism Image, Chiang Rai Municipality 
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1. บทน า  

ในระยะ 4 - 5 ปีที่ผ่านมานอกจากธุรกิจการส่งออก
แล้ว การท่องเที่ยวเป็นตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่ส าคัญของ
ประเทศ จากรายงานของส านักงานเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ปี 2561 เร่ืองสัดส่วนการบริโภคของคนต่างชาติต่อ GDP พบว่า
รายได้จากต่างประเทศในรูปการท่องเที่ยวจากปี 2555-2560
เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้ตัวเลข GDP ของไทยโตขึ้นมาก จาก 
7% เป็น 11 % ในช่วง 5 ปีท่ีผ่านมา ท าให้น าเงินตราต่างประเทศ
เข้าประเทศเป็นปริมาณมหาศาลในแต่ละปี  รวมถึงจ านวน
นักท่องเที่ยวท่ีเดินทางกระจายไปท่ัวทุกภูมิภาคของประเทศไทย 
รวมถึงการเดินทางมายังจังหวัดเชียงรายซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางแห่ง
การท่องเท่ียวล้านนาที่สามารถเช่ือมโยงกับการคมนาคมไปยัง
ประเทศเพื่อนบ้าน ตามแผนยุทธศาสตร์การท่องเที่ยวของ
จังหวัดเชียงรายและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลัก  ๆ เช่น 
เทศบาลนครเชียงรายที่มีแนวคิดมุ่งพัฒนาให้ตัวเมืองเชียงราย
เป็นจุดศูนย์กลางการท่องเที่ยว เทศบาลนครเชียงรายได้ก าหนด
ยุทธศาสตร์มุ่งพัฒนาให้ตัวเมืองเชียงรายเป็นจุดศูนย์กลางการ
ท่องเที่ยว ธุรกิจการให้บริการ และอุตสาหกรรมการค้าและการ
ลงทุนของจั งหวัด  ตลอดจนเป็นศูนย์ รวมจุดนัดพบของ
นักท่องเที่ยวและมีกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวร่วมกันก่อนที่จะ
เดินทางท่องเที่ยวต่อไปยังพื้นที่ต่าง  ๆ ของจังหวัดเชียงราย  
ดังน้ันความชัดเจนของการสื่อสารแนวความคิดดังกล่าวไปยัง
นักท่องเที่ยว หน่วยงานต่าง ๆ ผู้ประกอบการ   ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง 
ตลอดจนชุมชนผู้อยู่อาศัยเป็นปัจจัยส าคัญที่ควรตระหนักถึง
ภาพลักษณ์ที่ต้องการสื่อสาร เพราะภาพลักษณ์ที่ดีนั้นย่อมน ามา
ซึ่งความร่วมมือท่ีดี อีกทั้งภาพลักษณ์มีความส าคัญต่อคุณค่าทาง
ใจท่ีได้รับ มีความสัมพันธ์กับความภาคภูมิใจและความประทับใจ
ซ่ึงจะส่งผลไปยังการส่งเสริมการตลาดแบบปากต่อปาก  ยิ่ง
ผู้ปฏิบัติงานมีการรับรู้ในภาพลักษณ์ดีเท่าไหร่ก็จะท าให้เกิด
ทัศนคติที่ดีต่อเรื่องราวนั้น ๆ และยินดีที่จะสื่อสารออกไปให้ผู้อื่น
ทราบ ซึ่ งภาพลักษณ์เหล่านี้ เกิดมาจากประสบการณ์การ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยตรงหรือได้ยินจากค าบอกเล่าของ
ผู้อื่นรวมถึงการรับรู้จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กร 
การท่องเที่ยว (Tsiotsou & Goldsmith, 2012)  

 

 
รูปที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 
ลักษณะภูมิประเทศของเทศบาลนครเชียงราย ตั้งอยู่

ในที่ราบสูงระหว่างภูเขา พื้นที่มีลักษณะรูปกระทะ มีแม่น้ าสาย
ส าคัญ คือ แม่น้ ากก และแม่น้ ากรณ์ไหลผ่าน ซึ่งเอื้อต่อการ
ประกอบอาชีพท่ีส าคัญต่าง ๆ ในเมืองเชียงราย เช่น ธุรกิจการ
บริการด้านการท่องเที่ยว  การค้า  อุตสาหกรรม  และการ
เกษตรกรรมด้วยสภาพภูมิอากาศในฤดูร้อน แม้จะมีอากาศร้อน
มากแต่ก็มีเทศกาลประเพณีต่าง ๆ ที่ชวนให้นักท่องเที่ยวมา
สัมผัส ตลอดจนวิวทิวทัศน์ท่ีมีลักษณะภูเขาโอบล้อมและมีแม่น้ า
ไหลผ่านในเขตเทศบาลนครเชียงรายจึงเป็นอีกหนึ่งจุดหมาย
ปลายทางที่นักท่องเที่ยวต่างก็อยากจะเดินทางไปสัมผัส  ด้วย
ความงดงามของธรรมชาติ แหล่งท่องเที่ยวชุมชน  ความมี                 
อัตลักษณ์ตามวิถีล้านนา รวมทั้งการเป็นแหล่งก าเนิดงานศิลป์
หลากหลายสาขาที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้มาเยือนอย่าง
หลากหลาย และที่ส าคัญการเดินทางไปท่องเที่ยวในสถานที่   
ต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย โดยใช้เขตเทศบาลนครเชียงรายเป็น
จุดแวะพักจึงท าให้มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาท่องเที่ยวได้ทุก
ฤดูกาล  การท่องเที่ยวก่อให้เกิดการเดินทางและกิจกรรมอื่นๆ 
อีกมากมายเป็นการน าทรัพยากรด้านต่าง  ๆ มาใช้ให้เป็น
ประโยชน์ก่อให้เกิดผลดีต่อเศรษฐกิจน าไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของมวลมนุษย์ ซึ่งส่งผลไปสู่การพัฒนาประเทศ (ปาริฉัตร 
อิ้งจะนิล ,2554)  อย่างไรก็ตาม งานวิจัยนี้จึงให้ความส าคัญกับ
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การศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในครั้งนี้ จึงเป็นการวิจัยที่มุ่งค้นหา
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและการรับรู้ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยว เพื่อน าไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ทางการท่องเที่ยวเชิง
บวกและยกระดับการท่องเที่ยวให้มีมาตรฐาน  โดยผู้วิจัยมีการ
ก าหนดกรอบแนวความคิดจากยุทธศาสตร์ งานวิ จั ย ใน
ยุทธศาสตร์ที่  2 การสร้ างความสามารถในการแ ข่ ง ขัน 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 เศรษฐกิจและสังคม การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน และยุทธศาสตร์ที่ 3 วิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ การวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้พื้นฐานของ
ประเทศ โดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและการวิจัยเชิงคุณภาพเพื่อ
ศึกษาความสอดคล้องของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ใน
ด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย โดย
การศึกษาในด้านภาพลักษณ์การท่องเที่ยวจะน าข้อมูลที่ได้จาก
การวิจัยไปเป็นแนวทางในการก าหนดนโยบายส่งเสริมการ
ท่องเที่ยว ที่เหมาะสมกับบริบทของการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเชียงราย โดยก าหนดวัตถุประสงค์ของงานวิจัยไว้ดังนี้ 

1. เพื่อศึกษาพฤติกรรมการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย 

2. เพื่อศึกษาการรับรู้ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย 
  
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
 ธิติมานันท ์พูนจันทร์ (2554). พฤติกรรมการท่องเที่ยว 
(Tourist Behavior) หมายถึง การแสดงออกของแต่ละบุคคลที่
เกี่ยวข้องโดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการในอุตสาหกรรมการ
ท่องเที่ยว รวมทั้งกระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการ
แสดงออกหรือการกระท าทุกอย่างของนักท่องเที่ยวไม่ว่าการ
กระท าน้ันนักท่องเที่ยวจะรู้ตัว หรือไม่รู้ตัวก็ตาม และบุคคลอื่นจะ
สังเกตการกระท านั้นได้หรือไม่ก็ตามก็เพื่อมุ่งเน้นการตอบสนอง
ในสิ่งใดสิ่งหนึ่งในสภาพการณ์ใดสภาพการณ์หนึ่ง โดยพฤติกรรม
ภายนอกของนักท่องเที่ยว (Tourist's Covert Behavior) จะ
เป็นตัวก าหนดพฤติกรรมภายนอกเป็นส่วนใหญ่ 
 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (2530). ได้อธิบายถึง
พฤติกรรมการท่องเที่ยวที่ส าคัญว่าสามารถแยกพิจารณาได้  8 
ด้าน ดังนี ้

      1. วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยว จาก
วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวทั้งหมด
นั้น อาจกล่าวได้ว่านักท่องเที่ยวชาวไทยมีจุดประสงค์เพื่อการ
ท่องเที่ยวหรือพักแรมมากที่สุด และยังมีวัตถุประสงค์อื่นในการ
เดินทางด้วย คือ เพื่อการเยี่ยมญาติ เพื่อน รวมทั้งการไปราชการ
หรือการติดต่อธุรกิจต่าง  ๆ  อยู่ ในสัดส่วนที่สูงพอสมควร 
นอกจากนี้ในปัจจุบันนักท่องเที่ยวยังมีวัตถุประสงค์ในการ
เดินทางที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น ได้แก่ การท่องเที่ยวเพื่อสุขภาพ 
เพื่อการกีฬา เพื่อการประชุมสัมมนา เพื่อการศาสนา ฯลฯ  
      2. พาหนะที่ใช้ในการเดินทางท่องเที่ยว  การ
เดินทางหรือการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวนั้นจะมีความแตกต่างกัน
ออกไปตามสภาพทางกายภาพและโครงสร้างของการคมนาคม
ขนส่ง แต่โดยภาพรวมแล้วนักท่องเที่ยวชาวไทยมักนิยมเดินทาง
ด้วยรถยนต์ส่วนตัว เพราะมักจะเป็นการเดินทางท่องเที่ยวไป
เรื่อย ๆ ตามสถานที่ท่องเที่ยวในเส้นทางที่ผ่านและมีความเป็น
อิสระ สะดวกสบาย สามารถเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวได้ดี (จงพิศ  
ศิริรัตน์ และคณะ, 2534 : 27) 
      3. ลักษณะของการเดินทางท่องเที่ยว ในด้านการ
เดินทางท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทย   จะไม่ชอบโดดเดี่ยว
หรือกระท าอะไรในลักษณะโดยล าพัง แต่จะมีผู้ร่วมเดินทางด้วย
ในลักษณะการเดินทางเป็นกลุ่มและกลุ่มที่มีความส าคัญมาก
ที่ สุ ด  ได้ แก่  กลุ่ ม เพื่ อน  ซึ่ งการ เดินทางกับกลุ่ ม เพื่ อนนี้
นักท่องเที่ยวสามารถแสดงพฤติกรรมต่าง ๆ ได้อย่างเป็นอิสระ
มากกว่าการเดินทางท่องเที่ยวกับบุคคลอื่น นอกจากนี้ ยังจะมี
การเดินทางท่องเที่ยวแบบครอบครัวและการท่องเที่ยวกับบริษัท
น าเที่ยว รวมทั้งการไปท่องเที่ยวในลักษณะพิเศษ เช่น การ
ประชุมสัมมนาและบริการท่องเที่ยวเพื่อสวัสดิการด้วย 
      4. สิ่งดึงดูดใจในการท่องเที่ยว แหล่งท่องเที่ยวใน
ประเทศไทยสามารถจัดแบ่งได้เป็นหลาย ประเภท เช่น ประเภท
ธรรมชาติ ได้แก่ ป่าเขา น้ าตก ชายหาด ถ้ า อุทยาน เป็นต้น 
ประเภทวัดหรือแหล่งประวัติศาสตร์ ประเภทศิลปวัฒนธรม และ
ความสนใจพิ เศษ  โดยแหล่ งท่องเที่ ยวที่ เป็นที่นิยมของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยมากที่สุด ได้แก่ แหล่งท่องเท่ียวประเภท
ธรรมชาติ 
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      5. ระยะเวลาในการท่องเที่ยว ส าหรับจ านวนวัน
เฉลี่ยต่อครั้งในการพักแรมของนักท่องเที่ยวชาวไทย  พบว่ามี
ค่าเฉลี่ยเป็นจ านวน 4 วันต่อครั้ง  
      6. ลักษณะของการพักแรม โดยทั่วไปนักท่องเที่ยว
ชาวไทยส่วนใหญ่จะพักแรมตามบ้านญาติ หรือเพื่อน ซึ่งเป็น
รูปแบบดั้งเดิมของการท่องเที่ยวภายในประเทศของคนไทยที่
แสดงออกถึงวัฒนธรรมไทย ส่วนที่เหลือจะพักตามสถานที่พัก
แรมประเภทต่าง ๆ เช่น โรงแรม บังกะโลหรือเรือนทัศนาจร  
      8. ลักษณะของการใช้จ่ายเงิน เมื่อพิจารณาการใช้
จ่ายของนักท่องเที่ยวออกเป็นหมวดหมู่ต่าง ๆ ได้แก่ ค่าที่พัก ค่า
พาหนะในการเดินทาง ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าใช้จ่ายในการ
บันเทิง ค่าซื้อของที่ระลึกและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ พบว่าลักษณะการ
ใช้จ่ายเงินของนักท่องเที่ยวแตกต่างกันออกไป โดยค่าใช้จ่าย
ส าหรับอาหารและเครื่องดื่มเป็นสัดส่วนที่สูงที่สุด รองลงมาคือ
ค่าใช้จ่ายในการซื้อของ ค่าพาหนะ และค่าที่พักตามล าดับ 
 
ภาพลักษณ์ท่ีมีผลต่อการท่องเท่ียว 

ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเป็นภาพที่เกิดขึ้นในใจของ
นักท่องเที่ยวที่มีต่อการท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใดแห่ง
หนึ่งในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 ด้าน ได้แก่ 1) ด้านองค์กร   
2) ด้านสินค้าและบริการและ 3) ด้านแหล่งท่องเที่ยว (Kozak & 
Decrop, 2009) ซึ่งภาพลักษณ์เหล่านี้เกิดมาจากประสบการณ์
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวโดยตรงหรือได้ยินจากค าบอกเล่า
ของผู้อื่นรวมถึงการรับรู้จากสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ขององค์กร
การท่องเที่ยว (Tsiotsou & Goldsmith, 2012) โดยสถานที่
ท่องเที่ยวแต่ละแห่งจะมีลักษณะของภาพลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที่ยวท่ีแตกต่างกัน นักท่องเที่ยวจึงมีการรับรู้ในองค์ประกอบ
ต่าง ๆ แตกต่างกัน  

วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2551). ได้อธิบายว่า ปัจจัยด้าน
ภาพลักษณ์ที่มีผลต่อการท่องเที่ยวสามารถจ าแนกออกเป็น 8 
ด้าน ดังนี ้ 
      1. ด้านประสบการณ์ หมายถึง การศึกษาความ
เป็นมาตรฐานการมีสิ่งอ านวยความสะดวกที่มีคุณภาพ การมี
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน  การมีแหล่งท่องเที่ยว
ธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยวกลางคืนที่สวยงามและโรงแรมที่
พักเหมาะสม 

      2.  ด้ านสิ่ งดึ งดู ด ใจ  หมายถึ ง  การศึกษาถึ ง
ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม เทศกาล ศิลปะ การช่าง สิ่งปลูกสร้าง
และธรรมชาติที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ 
      3.  ด้ านราคาและสภาพแวดล้อม  หมายถึ ง 
การศึกษาถึงราคาสินค้าท่ีมีความเหมาะสมเป็นมาตรฐาน อากาศ
และสภาพแวดล้อมดี ไม่มีสิ่งปฏิกูลและสามารถเดินเที่ยวชม
ธรรมชาติได้ 
      4.  ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย  หมายถึง 
การศึกษาที่ไม่อึดอัดวุ่นวาย เป็นสถานที่ที่สามารถหลีกเลี่ยง
ความวุ่นวายให้กับชีวิตและสามารถใช้เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อน
ใจได้ดี 
      5. ด้านความน่าต่ืนเต้นและการผจญภัย หมายถึง
การศึกษาถึงสถานที่ที่สามารถค้นพบและท าสิ่งตื่นเต้นแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงผจญภัยได้ เช่น การเดินป่า ไต่เขา เป็นต้น 
      6. ด้านการเรียนรู้ หมายถึง การศึกษาถึงสถานที่
สามารถเรียนรู้และค้นพบวัฒนธรรมและวิถีชีวิตใหม่ ๆ หรือเกิด
ความนิยมชมชอบต่อวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของแหล่งท่องเที่ยว
นั้น ๆ และการได้รับประสบการณ์ใหม่ ๆ จากการเดินทางมา
ท่องเที่ยว 
      7. ด้านสังคม หมายถึง การศึกษาประชากรใน
แหล่งท่องเที่ยวว่ามีความสนใจและวิถีชีวิตที่คล้ายกัน การมีน้ าใจ 
อัธยาศัยไมตรีที่ดี และการมีปฏิสัมพันธ์ความสามัคคีกัน 
      8. ด้านช่ือเสียง หมายถึง การศึกษาถึงการเล่า
ประสบการณ์ท่องเที่ยวในสถานที่นั้น ๆ ให้เพื่อนหรือบุคคลอื่น
รับฟัง 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 

การศึกษาเรื่อง  พฤติกรรมของนักท่องเที่ยวและ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย เป็นการ
วิจัยแบบผสมผาน (Mix Method Research) โดยใช้การวิจัยเชิง
คุณภาพน าร่องและตามด้วยการวิจัยเชิงปริมาณ ดังนี ้

1 .1 กา ร ใ ช้ ก า ร วิ จั ย เ ชิ ง คุณภาพ  (Qualitative 
Research)  เพื่อให้ได้ข้อมูลเชิงลึกทีใช้เป็นแนวทางในการ
ก าหนดกรอบแนวคิดในการวิจัย ภายใต้การศึกษาบริบทการ
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย ในขั้นตอนแรกผู้วิจัย ใช้
วิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview ) โดยเจาะจงเลือก 
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(Purposive Sampling) สอบถามความคิดเห็นของผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย จ านวน          
9  คน  ได้แก่ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครเชียงราย ผู้แทนการ
ท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย   ตัวแทนสมาคมธุรกิจโรงแรม 
ผู้ประกอบการธุรกิจการท่องเที่ยว  ผู้น าชุมชนที่ด าเนินกิจกรรม
ทางการท่องเที่ยว ต ารวจท่องเที่ยว นักวิชาการด้านการตลาด 
และนักวิชาการด้านการท่องเที่ยว รวมถึงตัวแทนนักท่องเที่ยวที่
พักอาศัยอยู่ในจังหวัดเชียงรายโดยให้อธิบาย (Story telling)  
ถึงภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของเทศบาลนครเชียงราย พฤติกรรม
การท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยว ประสบการณ์และคุณค่าที่ได้รับ 
(Value in use) จากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องหรือมีกิจกรรม
ร่วมกับการจัดการท่องเที่ยวในเขต เทศบาลนครเชียงราย 
หลังจากที่ได้ข้อมูลมาแล้วผู้วิจัยน ามาสรุปและทบทวนเพื่อเลือก
ประเด็นส าคัญ ตามสภาพการณ์ที่ค้นพบ และเกี่ยวข้องกับ
ประเด็นที่ศึกษา ท าการแยกเป็นหมวดหมู่ของข้อมูล  (Data 
Organizing) ผนวกเข้ากับการศึกษา แนวคิด ทฤษฎี เอกสาร
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง ท าการวิเคราะห์เนื้อหา (Content 
Analysis) แล้วน ามาพัฒนาเป็นข้อค าถามในการวิจัยเชิงปริมาณ 
ตามกรอบแนวคิดในการวิจัย 

1.2 การวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research)  
ใช้การเก็บข้อมูลด้วยแบบสอบถามที่สร้างมาจากการศึกษา 
แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่ เกี่ยวข้อง  และการ
สัมภาษณ์เชิงลึก แล้วน าผลจากการวิเคราะห์เนื้อหาน ามาสร้าง
แบบสอบถาม ใน 2 ประเด็นหลัก คือ พฤติกรรมการท่องเที่ยว
ของนักท่องเที่ยวและการรับรู้ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขต
เทศบาลนครเชียงราย โดยเก็บข้อมูล กับกลุ่มตัวอย่างที่เป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาท่องเที่ยวใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่ งก าหนดขนาดของตัวอย่าง
การศึกษา โดยใช้การหากลุ่มตัวอย่างกรณีไม่ทราบจ านวน
ประชากรตามสูตร Cochran (1953 อ้างถึงใน ธานินทร์ ศิลป์
จารุ , 2550, หน้า 48)  ก าหนดความเช่ือมั่นที่ 95% จะได้
ตัวอย่างจ านวนทั้งสิ้น 384 คน เพื่อความสะดวกในการวิเคราะห์
ข้อมูล ผู้วิจัยจึงใช้ขนาดกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน และน า
แบบสอบถามไปเก็บข้อมูลจากกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีให้ผู้ตอบ
สามารถตอบได้ตามความสมัครใจ  และวิเคราะห์ข้อมูลจาก
แบบสอบถาม ด้วยโปรแกรมส าเร็จรูปทางสังคมศาสตร์ สถิติที่ใน

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
4. ผลการวิจัย  
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ  

จากการสัมภาษณ์เชิงลึก (Indepth Interview ) โดย
วิธีเจาะจงเลือก (Purposive Sampling) สอบถามความคิดเห็น
ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
เ ชียงรายโดยให้อธิบายถึ งพฤติกรรมการท่องเที่ ยว ของ
นักท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย พบว่า การเดินทางมา
ท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงรายของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่
ใช้เป็นจุดแวะพักเพื่อเดินทางไปต่อยังจุดหมายปลายทางที่อื่น 
นักท่องเที่ยวใช้ช่วงเวลาสั้น ๆ จึงไปเที่ยวในสถานที่ส าคัญที่เป็น
สัญลักษณ์ของเมือง เช่น หอนาฬิกา ไนท์บาซาร์ วัดพระแก้ว 
เป็นต้น นอกจากน้ันยังต้องการให้นักท่องเที่ยวมองการท่องเที่ยว
ในเขตเทศบาลนคร เป็นเมืองที่มีสถานท่องเที่ยวที่มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรม จึงมีการจัดรูปแบบกิจกรรมที่แตกตา่ง
กันในแต่ละชุมชนเพื่อให้นักท่องเที่ยวได้มีโอกาสสัมผัสวิถีชุมชน
มากขึ้น เช่น ถนนคนเดิน หรือ ถนนคนม่วน เป็นเมืองแห่งศิลปิน 
เป็นเมืองทีม่ีความพร้อมในการให้บริการด้านอาหาร และที่พัก มี
สถานที่ท่องเที่ยวที่หลากหลาย เมื่อมาท่องเที่ยวแล้วต้องรู้สึก 
สนุก มีความสุข สามารถมาใช้ชีวิตสบาย ๆ  มีวิถีชีวิตที่เรียบง่าย 
มีความอบอุ่นและปลอดภัย ซึ่งสามารถสรุปมุมมองที่ต้องการให้
นักท่องเที่ยวมองการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได้ 3 
มุมมอง คือ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสุข น่าอยู่ และมีความ
ปลอดภัยในการท่องเที่ยว 
 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณ  

พฤติ ก ร ร ม ขอ งนั ก ท่ อ ง เ ที่ ย ว ใ น ก า ร เ ดิ น ท า ง
นักท่องเที่ยวในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
เชียงรายส่วนใหญ่มีการวางแผนการเดินทางมาท่องเที่ยว
ล่วงหน้าด้วยตัวเองทั้งหมด เดินทางมาโดยรถส่วนตัวพร้อมกับ
ครอบครัว/ญาติ มีวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ  โดยหา
ข้อมูลจากเฟซบุ๊ค (Facebook) ประกอบการตัดสินใจและไม่
พลาดที่จะไปท่องเที่ยวในสถานที่ท่องเที่ยว 3 แห่ง ได้แก่                    
หอนาฬิกาเชียงราย วัดร่องเสือเต้น และวัดพระแก้ว กิจกรรม
ท่องเที่ยว ส่วนใหญ่ไปไหว้พระ สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเยี่ยม
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ชมธรรมชาติ เลือกเข้าพักในโรงแรมจะใช้เวลาในการท่องเที่ยว
มากที่สุด 1 วัน ของที่ระลึกท่ีนิยมซื้อ ได้แก่เสื้อผ้าและเครื่องแต่ง
กายพื้นเมือง มีงบประมาณที่ตั้งใจไว้ในการซื้อของที่ระลึก โดย
เฉลี่ย 1948.00 บาท  
 จากการศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยว
เทศบาลนครเชียงราย จ าแนกตามความรู้สึกเม่ือได้เดินทางมา
สัมผัสการท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย พบว่า ส่วนใหญ่รู้สึก 
มีความสุข รองลงมาคือ ใช้ชีวิตง่าย ๆ (Slowlife) และเป็นเมือง
น่าอยู่  ในขณะที่การวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้เกี่ยวกับภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย  สรุปได้ดั งนี้                         
1) ภาพลักษณ์ด้านแหล่งท่องเที่ยว พบว่า รับรู้มากที่สุดว่ามี
แหล่งท่องเที่ยวที่หลากหลายให้เลือก มีแหล่งท่องเที่ยวที่
ทรงคุณค่าทางศิลปะ มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีสะท้อนวิถี
ชุมชนท่ีโดดเด่น เช่น ถนนคนเดิน ถนนคนม่วน  และรับรู้มาก
ผลงานทางศิลปะของศิลปินท้องถิ่นสามารถพบเห็นได้ทั่วไปใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย  2) ภาพลักษณ์ด้านของฝากและของที่
ระลึก พบว่า รับรู้มากว่าของฝากของท่ีระลึกสามารถหาซื้อได้
ง่าย ราคาจับต้องได้ มีการใช้สื่อที่หลากหลายในการแนะน าของ
ฝากของที่ระลึก และรับรู้มากที่สุดที่ว่าของฝากของที่ระลึก
สะท้อนความเป็นท้องถิ่น 3)ภาพลักษณ์ด้านความสะดวกในการ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก ได้แก่ มี
ป้ายสื่อความหมายหรือน าทางทุกระยะสู่แหล่งท่องเที่ยว สภาพ
ของถนนในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมีมาตรฐาน  มี
บริการการขนส่งที่หลากหลายให้เลือกในการเข้าถึงแหล่ง
ท่องเที่ยว และเส้นทางในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวมี
จุดเช่ือมต่อท่ีเดินทางได้ง่าย 4) ภาพลักษณ์ด้านความสะอาดและ
ความปลอดภัยในการท่องเที่ยว มีการรับรู้ในระดับมากได้แก่
แหล่งท่องเที่ยวมีความสะอาด แหล่งท่องเที่ยวมีป้ายแนะน าบอก
ข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้าม ร้านอาหารส่วนใหญ่มีความปลอดภัย
ถูกสุขลักษณะ ถนนหนทางมีแสงไฟส่องสว่างในยามค่ าคืน
ครอบคลุมทั่วถึง และมีจุดรับแจ้งเหตุในแหล่งท่องเที่ยวที่สังเกต
ได้ง่าย 5) ภาพลักษณ์ด้านความคุ้มค่าในการท่องเที่ยว รับรู้ใน
ระดับมาก ในการตั้งราคาสินค้าและบริการเหมาะสม เป็นธรรม
ไม่เอารัดเอาเปรียบเอาเปรียบนักท่องเที่ยว 6) ภาพลักษณ์ด้าน
ประสบการณ์ในการท่องเที่ยว พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับมาก
ที่สุด ได้แก่ เสน่ห์ของแหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้อยากกลับมาเที่ยว

อีก แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่งดึงดูดที่ชวนให้หวนร าลึกนึกถึง ส่วนรับรู้
ในระดับมาก ได้แก่ มีกิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่ต้องไปร่วม
หากมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย  
  
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยครั้งนี้ใช้การวิจัยเชิงคุณภาพน าร่องเพื่อค้นหา
ข้อมูลในการสร้างแบบสอบถาม และใช้การวิจัยเชิงปริมาณใน
การเก็บข้อมูล ซึ่งท าการประเมินผลทางสถิติที่สามารถ น ามา
สนับสนุนในการตอบค าถามการวิจัยให้สมบูรณ์ขึ้น ซึ่งเกี่ยวกับ
พฤติกรรมการท่องเที่ยวและภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ในเขต
เทศบาลนครเชียงรายจากมุมมองของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งฝั่งของ
นักท่องเที่ยว (Demand Side)  และ ผู้สนับสนุนการจัดการ
ท่องเที่ยว (Supply Side)  ซึ่งสามารถจ าแนกได้ดังนี้ จากข้อมูล
ในการสัมภาษณ์ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับนักท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเชียงรายที่พบว่าการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเชียงรายของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ใช้เป็นจุดแวะพักเพื่อ
เดินทางไปต่อยังจุดหมายปลายทางที่อื่น  นักท่องเที่ยวใช้
ช่วงเวลาสั้น ๆ จึงไปเที่ยวในสถานที่ส าคัญที่เป็นสัญลักษณ์ของ
เมือง เป็นไปตามผลการวิจัยเชิงปริมาณ ท่ีพบว่านักท่องเที่ยว
ส่วนใหญ่มีความถี่ในการเดินทางมาท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย ต่ าสุด 1 ครั้ง และสูงสุด 22 ครั้ง มักมีการวางแผน
ล่วงหน้า โดยวางแผนการท่องเที่ยวด้วยตัวเองทั้งหมด ซึ่งส่วน
ใหญ่มีการตัดสินใจท่องเที่ยวด้วยตนเอง โดยตัดสินใจเดินทางมา
ท่องเที่ยวจาก  Facebook มักเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัว  มี
วัตถุประสงค์ของการเดินทางท่องเที่ยวเพื่อต้องการพักผ่อน
หย่อนใจ พบว่าสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมมาเที่ยว คือ หอนาฬิกา
เชียงราย ส่วนใหญ่มักเข้าร่วมกิจกรรมไหว้พระ สักการะสิ่ง
ศักดิ์สิทธิ์ และซื้อเสื้อผ้าและเครื่องแต่งกาย โดยมีงบที่ตั้งไว้ใน
การซื้อของที่ระลึกเฉลี่ย 1,948.00 บาท และส่วนใหญ่จะแนะน า
ให้มาท่องเที่ยวแน่นอน สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ จตุภัทร 
เบ้ียวบรรจง (2553) ศึกษาวิจัยเรื่อง พฤติกรรมการท่องเที่ยวใน
จังหวัดเชียงใหม่ของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาจาก
กรุงเทพมหานคร พบว่า วัตถุประสงค์ในการเดินทางมาจังหวัด
เชียงใหม่เพื่อท่องเที่ยวพักผ่อน ต้องการเยี่ยมชมความเป็นอยู่
และวัฒนธรรม สถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมไปเที่ยวชม ได้แก่ ถนน
นิมมานเหมินทร์ ใช้บริการโรงแรมในจังหวัดเชียงใหม่ จ านวน 3 
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คืน เดินท่องเที่ยวในช่วงวันหยุดนักขัตฤกษ์ เดินทางมาจังหวัด
เชียงใหม่โดยใช้รถส่วนตัว มีการวางแผนการเดินทางมาอย่างดี มี
การจองที่พัก จองพาหนะล่วงหน้า ค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อคน ต่อ
วันเท่ากับ 1,001-1,500 บาท ค่าที่พักต่อวันต่ ากว่า 500 บาท 
ค่าอาหารและเครื่องดื่มต่อวันต่ ากว่า 500 บาท ซื้อสินค้าและ
ของที่ระลึกต่อวันต่อวันต่ า กว่า 500 บาท เคยมาเที่ยวจังหวัด
เชียงใหม่ก่อนหน้านี้มากกว่า 5 ครั้ง และยังสอดคล้องกับการ
ศึกษาวิจัยของ จารุมาศ เสน่หา (2562) ศึกษาวิจัยเรื่อง ปัจจัย
ส่วนประสมตลาดบริการที่มีความส าคัญต่อพฤติกรรมการ
ท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาท่องเที่ยวตลาด
น้ าบางกล่ า จังหวัดสงขลา พบว่า พฤติกรรมการท่องเที่ยวของ
นักท่องเที่ยวชาวไทยส่วนใหญ่มีวัตถุประสงค์ในการท่องเที่ยวเพือ่
พักผ่อนหย่อนใจ เดินทางมาท่องเที่ยวโดยรถยนต์ส่วนตัว มี
สมาชิกในการร่วมทางมาท่องเที่ยว 2-3 คน กลุ่มคนท่ีเดินทางมา
ด้วย คือ เพื่อนหรือเพื่อนร่วมงาน ทราบข้อมูลสถานที่ท่องเที่ยว
จากเว็บไซต์ สื่อออนไลน์ และความถี่ในเดินทางท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่เป็นการมาท่องเที่ยวครั้งแรก นอกจากน้ีปัจจัยทางการตลาด
บริการ ด้านราคาและด้านการส่งเสริมการตลาดที่แตกต่างกัน
ส่งผลต่อพฤติกรรมของการท่องเที่ยวของนักท่องเที่ยวท่ีแตกต่าง
กัน ระดับนัยส าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 รวมถึงสอดคล้องกับ
การศึกษาวิจัยของ ธนิต บุตรทิพย์สกุล (2560) ศึกษาวิจัยเรื่อง 
พฤติกรรมการท่องเท่ียวเชิงพุทธศาสนาของนักท่องเที่ยววัดใน
จังหวัดน่าน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามนิยมใช้สื่อ นิตยสาร/สื่อ
ทางออนไลน์ หรือโซเชียลมีเดียในการประกอบการตัดสินใจ
ท่องเที่ยว มักเดินทางด้วยรถยนต์ส่วนตัว สิ่งดึงดูดใจที่ท าให้มา
ท่องเที่ยวที่จังหวัดน่าน คือ ความมีช่ือเสียงของแหล่งท่องเที่ยว 
เช่น ภูมิทัศน์ที่สวยงาม แหล่ง ท่องเที่ยวหลากหลาย และต้องการ
สัมผัสวัฒนธรรมท้องถิ่น  โดยมีระยะเวลาส่วนใหญ่ในการ
ท่องเที่ยว 3-4 วัน 

จากการศึกษาข้อมูลเชิงคุณภาพมุมมองของผู้มีส่วนได้
เสียในการจัดการท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย ท่ีมี
ความต้องการให้นักท่องเที่ยวมองการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล
นครเชียงรายใน 3 มุมมอง คือ เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีความสุข 
น่าอยู่ และมีความปลอดภัยในการท่องเที่ยว การรับรู้เกี่ยวกับ
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวเทศบาลนครเชียงราย จ าแนกตาม
ความรู้สึกเมื่อได้เดินทางมาสัมผัสการท่องเที่ยวในเขตเทศบาล

นครเชียงราย และผลจากการศึกษาข้อมูลเชิงปริมาณการรับรู้
ภาพลักษณ์การท่องเที่ยว ทั้ง 7 ด้าน  พบว่า นักท่องเที่ยวส่วน
ใหญ่มีความรู้สึก มีความสุข รองลงมาคือ ใช้ชีวิตง่าย ๆ (Slow 
Life) และเป็นเมืองน่าอยู่ โดยผลการวิเคราะห์ข้อมูลการรับรู้
เกี่ยวกับภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
โดยรวมรับรู้ในระดับมากในทุกๆด้าน และเมื่อพิจารณารายด้าน 
สามารถสรุปได้ดังนี้ ด้านแหล่งท่องเที่ยวมีการรับรู้มากที่สุด  ว่า
มีแหล่งท่องเท่ียวให้เลือกที่หลากหลาย  มีแหล่งท่องเที่ยวที่
ทรงคุณค่าทางศิลปะ มีการจัดกิจกรรมการท่องเที่ยวท่ีสะท้อนวิถี
ชุมชนที่โดดเด่น เช่น ถนนคนเดิน ถนนคนม่วน  ด้านของฝาก
และของที่ระลึก มีการรับรู้ในระดับมาก ว่าของฝากของที่ระลึก
สามารถหาซ้ือได้ง่าย ราคาของฝากและของท่ีระลึกสามารถจับ
ต้องได้ มีการใช้สื่อที่หลากหลายในการแนะน าของฝากของที่
ระลึก ด้านความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว  มีการรับรู้
ในระดับมาก ได้แก่ มีป้ายสื่อความหมายหรือน าทางทุกระยะสู่
แหล่งท่องเที่ยว สภาพของถนนในการเดินทางไปยังแหล่ง
ท่องเที่ยวมีมาตรฐาน มีบริการการขนส่งที่หลากหลายให้เลือกใน
การเข้าถึงแหล่งท่องเที่ยว ด้านความสะอาดและความปลอดภัย
ในการท่องเที่ยว มีการรับรู้ในระดับมาก ได้แก่ แหล่งท่องเที่ยวมี
ป้ายบอกข้อควรปฏิบัติหรือข้อห้าม  ด้านความคุ้มค่าในการ
ท่องเที่ยว มีการรับรู้ในระดับมาก ได้แก่ มีการตั้งราคาเหมาะสม
กับสินค้าและบริการไม่เอารัดเอาเปรียบ ด้านประสบการณ์ใน
การท่องเที่ยว โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด ได้แก่ เสน่ห์ของ
แหล่งท่องเที่ยวที่ท าให้อยากกลับมาอีก แหล่งท่องเที่ยวมีสิ่ง
ดึงดูดที่ชวนให้หวนร าลึก หรือนึกถึง ด้านประชาชน มีการรับรู้ใน
ระดับมากที่สุด ได้แก่ ผู้คนในท้องถิ่นมีอัธยาศัยไมตรีที่ดี เป็น
กันเอง ผู้คนมีความเป็นเจ้าบ้านในการเต็มใจให้ความช่วยเหลือ 
และผู้คนในท้องถิ่นช่วยให้ค าแนะน าและแก้ปัญหาต่าง ๆ ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ สุขุม คงดิษฐ์ และธนรัตน์                 
รัตนพงศ์ธระ. (2558) ศึกษาวิจัยเรื่อง ภาพลักษณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาใน
สายตาของนักท่องเที่ยว พบว่า ภาพลักษณ์ด้านการท่องเที่ยว
ของมรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา และความ
พึงพอใจของนักท่องเที่ยวที่มีต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
มรดกโลก นครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ในด้านต่าง ๆ 
เป็นดังนี้  ด้านประสบการณ์ พบว่า นักท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์
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การท่องเที่ยวมากท่ีสุด คือ ความสะดวกในการเข้าถึงแหล่งขอ้มลู 
บริษัทน าเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่นหาง่าย มีคุณภาพ  ด้านสิ่ง
ดึงดูดใจ พบว่า นักท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมากที่สุด 
คือ  มีศิลปวัฒนธรรมที่เป็นเอกลักษณ์และน่าสนใจ มีสิ่งปลูก
สร้างที่น่าสนใจและมีเอกลักษณ์ และมีประวัติศาสตร์ความ
เป็นมาที่น่าสนใจ ด้านราคา พบว่า นักท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์
การท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ราคาอาหารและเครื่องดื่มเหมาะสม
กับบริการและรสชาติที่ ได้รับ  ด้านสภาพแวดล้อม  พบว่า 
นักท่อง เที่ ย วมีภาพลั กษณ์การท่ อ ง เที่ ย วมากที่ สุ ด  คือ 
สภาพแวดล้อมดี ไม่มีสิ่งปฏิกูล ด้านการพักผ่อนและผ่อนคลาย 
พบว่า นักท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมากที่สุด  คือ 
สถานที่ท่องเที่ยวสามารถใช้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจได้ดี  เป็น
สถานที่ที่สามารถหลีกเลี่ยงกับความวุ่นวายในชีวิตได้  ด้านการ
เรียนรู้ พบว่า นักท่องเที่ยวมีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมากที่สุด 
คือ ได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่  ๆ เมื่อมาท่องเที่ยวที่นคร
ประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา ด้านสังคม พบว่า นักท่องเที่ยว
มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมากท่ีสุด คือ เสน่ห์ในวิถีชีวิตของผู้คน
ในแหล่ งท่องเที่ ยวของประชากรในนครประวัติศาสตร์
พระนครศรีอยุธยา ผู้คนในแหล่งท่องเที่ยวเป็นมิตร มีอัธยาศัย
ไมตรีที่ดี และมีน้ าใจกับนักท่องเที่ยว  ด้านช่ือเสียง พบว่า 
นักท่องเที่ยว มีภาพลักษณ์การท่องเที่ยวมากที่สุด คือ ช่ือเสียง
ของนครประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นที่รู้จัก สามารถเล่า
ประสบการณ์จากการมาท่องเท่ียวแหล่งท่องเที่ยวของนคร
ประวัติศาสตร์ พระนครศรีอยุธยา ให้แก่เพื่อนหรือคนรู้จัก และ
ยังสอดคล้องกับการศึกษาวิจัยของ การท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย. (2555) ศึกษาวิจัยเรื่อง การใช้สื่อและการรับรู้ภาพลักษณ์
การท่องเที่ยว พบว่า ในภาพรวมกลุ่มตัวอย่างทั้งที่เพิ่งเคยมา
ประเทศไทยเป็นคร้ังแรกและกลุ่มที่เคยมาประเทศไทย ระบุว่า 
แหล่งข้อมูลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนเดินทางมา
ประเทศไทย เป็นสื่อออนไลน์มากกว่าสื่อออฟไลน์ โดยกลุ่ม
ตัวอย่างที่มาเที่ยวประเทศไทยเป็นครั้งแรกมีการเปิดรับสื่อเพื่อ
หาข้อมูลแหล่งท่องเที่ยวก่อนการเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทย
เป็นจ านวนมากและหลากหลายช่องทางกว่ากลุ่มที่มาเที่ยว หาก
พิจารณาในภาพรวมทุกประเภทสื่อ พบว่า สื่อที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจในช่วงก่อนเดินทางมาประเทศไทย คือ ค าบอกเล่าของ
ครอบครัวและเพื่อน  รองลงมาคือ หนังสือแนะน าสถานที่

ท่องเที่ยว หากพิจารณาเฉพาะสื่อออฟไลน์ พบว่า สื่อท่ีมีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนเดินทางมาประเทศไทยคือ หนังสือ
แนะน าเกี่ยวกับสถานที่ท่องเที่ยว รองลงมาคือ โทรทัศน์ ในส่วน
ของสื่อออนไลน์ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในช่วงก่อนเดินทางมา
ประเทศไทยคือ เว็บไซต์การท่องเที่ยว รองลงมาคือ สื่อสังคม
ออนไลน์ เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะของภาพลักษณ์การ
ท่องเที่ยวของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ
รวมทั้ง 14 ประเทศ พบว่า ภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของ
ประเทศไทย 5 อันดับแรก ได้แก่ การเป็นประเทศพุทธศาสนา 
รองลงมาคือ การมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ความตื่นตาตื่นใจของแหล่ง
ท่องเที่ยว การต้อนรับเป็นอย่างดี และความแปลกใหม่จากการ
ผสมผสานวัฒนธรรมที่หลากหลาย ตามล าดับ ส่วนภาพลักษณ์
การท่องเที่ ยวที่นักท่องเที่ ยวชาวต่างชาติ ไม่ เห็นว่ า เป็น
ภาพลักษณ์การท่องเท่ียวของประเทศไทย คือ ความสงบความ
เงียบ ความมีระเบียบในการจัดการ ดังนั้น ผลการศึกษานี้จึงเป็น
อีกหนึ่งเสียงสะท้อนในการตอกย้ าภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทย
ที่ควรขับเคลื่อนให้เกิดภาพที่ยังไม่ได้รับรู้อย่างกว้างขวางให้เกิด
เป็นภาพลักษณ์การท่องเที่ยวไทยที่เด่นชัดขึ้นและสามารถรับรู้ได้
อย่างกว้างขวาง 
ข้อเสนอแนะ 

1) นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
ส่วนใหญ่จะมาเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยกิจกรรมที่ท าคือการไหว้
พระสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ และเยี่ยมชมธรรมชาติ จึงควรเน้นการ
พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวให้งดงามตามวัตถุประสงค์หลักของ
สถานที่ เช่น ศาสนสถาน โบราณสถาน มากกว่าจะเน้นการ
พัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียว  

2) หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการท่องเที่ยว ใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย ควรสื่อสารภาพลักษณ์การท่องเที่ยว 
ในการเป็นเมืองที่มี “ความสุข ใช้ชีวิตเรียบง่าย (Slowlife) และ
เมืองน่าอยู่” โดยเฉพาะภาครัฐควรก าหนดนโยบายด้านการ
ท่องเที่ยว รวมถึงการจัดตั้งคณะท างานร่วมกันระหว่างภาครัฐ
และเอกชนในการขับเคลื่อนภาพลักษณ์และจัดหางบประมาณใน
การพัฒนาและสื่อสารประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้ง แผน
ระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว 

3) ควรบริหารจัดการด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวทาง 
สังคม และวัฒนธรรม โดยการปลูกฝังจิตส านึกและให้คนใน
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ชุมชน และนักท่องเที่ยวให้ปกป้อง หวงแหนและอนุรักษ์มรดก
ทางวัฒนธรรม สนับสนุนและส่งเสริมผู้ประกอบการที่มีความ
ซื่อสัตย์และเป็นธรรมแก่ผู้และช่วยเหลือสินค้าและบริการของ
ชุมชน เพื่อสร้างความยั่งยืนให้กับการท่องเที่ยว 

4) สนับสนุนการสร้างเครือข่ายชุมชนนโยบายเพื่อการ
ท่องเที่ยวที่ยั่งยืน เพื่อกระตุ้นการติดต่อสื่อสารและประสานงาน
กันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
และการให้ข้อเสนอแนะที่จะน าผลการวิจัยนั้นไปใช้ประโยชน์  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ส าเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โดยได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณจากส านักงานคณะกรรมการส่งเสริม
วิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม งบประมาณประจ าปี พ.ศ. 
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ขอขอบพระคุณมา ณ ที่น้ี 
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บทคัดย่อ 

 บทความวิจัยน้ีเรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจกัญชงกัญชาของจังหวัดกาญจนบุรี เป็นการวิจัยเชิงเอกสาร โดยใช้หลักการ
บริหาร การมีเอกภาพในการบังคับบัญชา และการสั่งการ การแบ่งงานกันทำ การรวมอำนาจไว้ที่ส่วนกลาง อำนาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบ ความเสมอภาค สายการบังคับบัญชา การให้ผลประโยชน์ตอบแทน การมีระเบียบข้อบังคับ ความมีระเบียบวินัย ความคิดริเริ่ม 
ผลประโยชน์ของบุคคลควรจะเป็นรองจากผลประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคงในหน้าที่การงาน ความสามัคคีเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกัน ร่วมกับ 
ระบบเทคโนโลยี Blockchain มาช่วยบริหารจัดการเพ่ือเพ่ิมประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการที่ผู้บริโภคจะสามารถได้รับสินค้าที่มี
คุณภาพและได้รับประโยชน์จากสารสกัดสูงท่ีสุดในอนาคต หากประเทศไทยใช้กัญชงกัญชาได้ถูกต้องตามกฎหมายและสามารถควบคุม
มาตรฐาน สามารถส่งผลต่ออุตสาหกรรมการเกษตรของไทยได้มีการพัฒนาข้ึนเรื่อย ๆ จนสามารถมี Smart Farm ที่ดีที่สุดในโลก เพ่ือหา
ข้อสรุป ข้อเสนอแนะ และแนวทางการปฏิบัติในการบริหารธุรกิจกัญชงกัญชาต่อไปในอนาคตประกอบด้วย 1) แนวทางเชิงรุก 2) แนวทาง
เชิงรับ 3) แนวทางเชิงป้องกัน และ 4) แนวทางเชิงแก้ไข 

คำสำคัญ: การบริหารธุรกิจ, กัญชงกัญชา 

Abstract 
 This research article on Guidelines for administering the cannabis hemp business of Kanchanaburi 
Province is documentary research, using management principles of unity in command and command Division of labor 
Centralization Authority and responsibility, equality, chain of command Compensation Regulation Discipline Initiative. 
The interests of individuals should be secondary to shared interests. Job security Solidarity and solidarity with Blockchain 
technology can help management increase the efficiency in which consumers will get the highest quality products and 
benefit from the extracts in the future. If Thailand has legal and regulated use of cannabis hemp, it can affect the 
agricultural industry of Thailand to develop so that it can have the best Smart Farm in the world. To draw conclusions, 
recommendations, and practical guidelines for the administration of the cannabis hemp business in the future include 
1) proactive approach, 2) passive approach, 3) preventive approach and 4) corrective approach. 

Keywords: Business administration, Cannabis hemp 
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1. บทน า 
 กัญชง หรือ เฮมพ (Cannabis sativa L.subsp. 
sativa) และกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) 
มีชื่อทางพฤกษศาสตรเดียวกันคือ Cannabis sativa L. 
เพราะมีตนก าเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะ
ภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืช ทั้งสองชนิดนั้นจึงไม
แตกตางกันหรือมีความแตกตางกันนอยมากจนยากในการ 
จ าแนก แตจากการที่พืชทั้งสองชนิดนี้มีการใชประโยชน
อยางกวางขวางมาเปนระยะเวลายาวนาน จึงท าใหมีการ
คัดเลือกพันธุ เพื่ อใหไดสายพันธุที่มีคุณสมบัติดีและ
เหมาะสมที่สุด ตรงตามวัตถุประสงคของการใชประโยชน 
จึงมีความแตกตางกันชัดเจนมากขึ้นระหวาง ตนกัญชาที่
เปนยาเสพติดและกัญชงที่ใชเปนพืชเสนใยในปจจุบัน กัญ
ชง-กัญชา เปนพืชเดิมที่ขึ้นอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย
สันนิษฐานวา มีการกระจายพันธุเปนบริเวณกวางอยูทาง
ตอนกลางของทวีป ไดแกพื้นที่ทางตอนใต ของแควนไซบี
เรีย ประเทศเปอรเซีย ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย
บริเวณแควนแคชเมียร และเชิงเขาหิมาลัยและประเทศจีน 
เปนพืชที่ไดรับการบันทึกไวในเอกสารเกาหลายเลมวามี
การปลูกใชประโยชนเปนพืชเสนใย และปลูกเปนพืชเสพ
ติดมาแตดึกด าบรรพ 

ในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมารัฐบาล
ไทยมีนโยบาบปลดล็อกกัญชา-กัญชง โดยถอดออกจาก
ประกาศกระทรวงเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้ โทษ  ใน
ประเภท 5 ส่งผลให้ธุรกิจต่าง ๆ รวมถึงผู้บริโภคให้ความ
สนใจศึกษาข้อมูลจ านวนมาก  มีกิจกรรมต่ าง  ๆ  ที่
เกี่ยวข้องกับกัญชาตามมามากมาย ปลุกการจัดกิจกรรม
งานแสดงสิ นค้ าและสั มมนาที่ เค ย เงียบ เห งาจาก
สถานการณ์โควิด-19 ให้กลับมาคึกคักขึ้นอีกครั้ง ขณะนี้มี
วิสาหกิจชุมชนที่ได้รับอนุญาตปลูกกัญชาได้ จากองค์การ
อาหารและยา (อย.) แล้ว 82 ราย โดยมีรูปแบบการปลูก
ทั้งแบบระบบปิด (indoor) แบบโรงเรือน (greenhouse) 
และแบบกลางแจ้ ง  (outdoor) ตามวัตถุประสงค์ที่
วิส าหกิ จชุ มชนขออนุญ าตปลูก  อาทิ  1) วิสาหกิ จ
ศูนย์กลางการพัฒนาสมุนไพร เพลาเพลินเพื่อชุมชน สังกัด 
รพ.คูเมือง อ. คูเมือง จ. บุรีรัมย์ 2) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มรัก
จังฟาร์มวังน้ าเขียว อ.วังน้ าเขียว จ.นครราชสีมา สังกัด 

รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร 3) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและ
แปรรูปบุกเกษตรอินทรีย์บ้านทุ่งแพม อ.แม่สะเรียง จ.
แม่ฮ่องสอน 4) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเกษตรอินทรีย์เพชร
ล้านนา 5) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 6) 
กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสมุนไพรไทยโนนมาลัย  ร่วมกับ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านโนนมาลัย  

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข  เปิดเผยว่า ได้
ส่งเสริมให้พัฒนากัญชาเป็นประโยชน์ต่อภาคเกษตรกร 
อุตสาหกรรม ธุรกิจ และประชาชน ตลาดกัญชาโลกมี
มูลค่า 5 แสนล้านบาท เติบโตกว่าร้อยละ 17 โดยตลาด
ทางแพทย์และเพื่อสุขภาพ คิดเป็นสัดส่วนร้อยละ 70 ของ
มูลค่าทั้งหมด รัฐบาลจึงส่งเสริมให้พัฒนาสินค้ากัญชาแบบ
ครบวงจร  ตั้ งเป้ าหมายให้ เป็น  product champion 
สร้างเศรษฐกิจประเทศ ยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สุขภาพ 
และการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ “ราคาจ าหน่ายต้องเป็นไป
ตามกลไกตลาด จะมีการควบคุมพื้นที่ปลูก ปริมาณการ
ผลิตไม่ให้เกิดอุปสงค์และอุปทาน ต้องมีความสมดุล ที่
ผ่านมาเรามีอุปสรรคมากมายจากการต่อต้านนโยบายว่า
กัญชงกัญชาเป็นสิ่ งเสพติด  ต่อไปกัญชาจะเป็นพืช
เศรษฐกิจสร้างรายให้กับประเทศโดยค านึงถึงการน า
ประโยชน์มาใช้ และต้องอยู่ภายในกฎหมาย”รายงานข่าว
ระบุว่า ก่อนหน้านี้ในท้องตลาดมีการประกาศราคารับซื้อ
ช่อดอกแห้งเกรด A ปริมาณสารส าคัญ CBD มากกว่าร้อย
ละ 12 ราคากิโลกรัมละ 45,000 บาท เกรด B ปริมาณ
สารส าคัญ ร้อยละ  CBD 10-11.9 ราคากิ โลกรัมละ 
37,500-43,125 บาท ปริมาณสารส าคัญ CBD ร้อยละ 8-
9.9 ราคากิโลกรัมละ 30,000-35,625 บาท (ประชาชาติ
ธุรกิจออนไลน์. 2564)  

ข้อมูลจังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในภาคกลางตอนใต้ 
พื้ น ที่ ส่ วน ใหญ่ ของจั งหวัด เป็ นป่ า ไม้ และภู เขาสู ง 
โดยเฉพาะพื้นที่ทางด้านเหนือและตะวันตกของจังหวัด 
ถึงแม้จังหวัดกาญจนบุรีจะมีเขตพื้นที่ติดกับจังหวัดตาก
ทางด้านทิศเหนือ แต่ก็ไม่มีถนนเชื่อมต่อกัน เนื่องจากมี
เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวร ซึ่งเป็นมรดกโลก
และมี ป่ าที่ อุ ดมสมบู รณ์ รกทึ บสลั บกั บมี ภู เข าอั น
สลับซับซ้อน หากจะเดินทางติดต่อกันต้องอ้อมไปทาง



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

34 35
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์ 
จังหวัดก าแพงเพชร แล้วจึงเข้าจังหวัดตาก ซึ่งมีระยะทาง
กว่า 490 กิโลเมตร และหากต้องการเดินทางไปอ าเภออุ้ม
ผาง  จั งหวัดตาก  ซึ่ งมี อ าณ าเขตติ ดต่ อกับจั งหวัด
กาญจนบุรี จะต้องเดินทางย้อนลงมาทางใต้รวมระยะทาง
กว่า 700 กิโลเมตร ลักษณะภูมิประเทศจังหวัดกาญจนบุรี 
แบ่งออกได้ 3 ลักษณะดังนี้ 1) เขตภูเขาและที่สูง พื้นที่
ทางด้านทิศเหนือของจังหวัด ได้แก่ บริเวณอ าเภอสังขละ
บุรี อ าเภอทองผาภูมิ อ าเภอศรีสวัสดิ์ และอ าเภอไทรโยค 
มีลักษณะเป็นเทือกเขาต่อเนื่องมาจากเทือกเขาถนนธงชัย
ถัดไปทางด้านตะวันตกของจังหวัด เทือกเขาตะนาวศรีซึ่ง
กั้นพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศพม่าทอดยาวลงไป
ทางด้านใต้ บริเวณนี้จะเป็นแหล่งก าเนิดต้นน้ าที่ส าคัญ
ของจังหวัด คือ แม่น้ าแควใหญ่ และแม่น้ าแควน้อย ซึ่งใน
แถบนี้จะมีรอยเลื่อนอยู่หลายรอยและมักเกิดแผ่นดินไหว
ในพื้ นที่ บ่ อยครั้ ง  2) เขตที่ ราบลูกฟู ก  ได้ แก่  พื้ นที่
ตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด มีลักษณะเป็นที่ราบเชิง
เขาสลับกับเนินเขาเตี้ย  ๆ อยู่บริเวณอ าเภอเลาขวัญ 
อ าเภอบ่อพลอย และบางส่วนของอ าเภอพนมทวน และ 
3) เขตที่ราบลุ่มน้ า ได้แก่ พื้นที่ทางด้านใต้ของจังหวัด 
ลักษณะเป็นที่ราบ ดินมีความอุดมสมบูรณ์ อยู่บริเวณ
อ าเภอท่ามะกา อ าเภอท่าม่วง และบางส่วนของอ าเภอ
พนมทวน อ าเภอเมืองกาญจนบุรี (วิกิพีเดีย สารานุกรม
เสรี. 2563) 

ในด้านธรณีวิทยา ด้านทรัพยากรดิน พื้นที่ส่วน
ใหญ่ของจังหวัดกาญจนบุรีมีภูเขาสลับซับซ้อน  พื้นที่ที่
เหมาะส าหรับเกษตรกรรมคือ ที่ราบระหว่างภูเขาซึ่งมี
แม่น้ าและล าน้ าสายต่าง ๆ ไหลผ่าน เนื่องจากเป็นบริเวณ
ที่มีหินปูน  หินแกรนิต  หินแกรไนโอออไรท์  หินไนล์ 
หินดินดาน หินควอทโซฟีลไลท์ เป็นวัตถุต้นก าเนิดดิน ที่
ราบระหว่างหุบเขาและสองฝั่งแม่น้ าจึงมีลักษณะเป็น
ตะกอนที่เกิดจากการสลายตัวของหินดังกล่าวแล้วถูกน้ า
พัดพามาทับถม และเนื่องจากพื้นที่ส่วนนี้มีหินปูนเป็นส่วน
ใหญ่ ดินจึงมีปฏิกิริยาเป็นกลางหรือเป็นด่าง มีความอุดม
สมบูรณ์ปานกลางถึงดี (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. 2563) 
จึงเป็นแหล่งเพาะปลูกพืชไร่ที่ส าคัญของประเทศเช่น อ้อย 
ข้าวโพด มันส าปะหลัง และสับปะรด ส่วนในบริเวณที่ราบ

ต่ าใช้ปลูกข้าวแต่มีเนื้อที่ไม่มากนักซึ่งมีความเหมาะสมใน
การเพาะปลูกพืช กัญชง-กัญชาเป็นอย่างมาก ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่1 พื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีอยู่ในภาคกลางทางตอนใต้
ที่ใช้ส าหรับการเพาะปลูกกัญชง-กัญชา 

 
การขับเคลื่อนนโยบายกัญชาทางการแพทย์และ

ส่งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืชเศรษฐกิจใหม่ของ
ประเทศ “กัญชง -กัญชา” มาต่อยอดทางธุรกิ จใน
หลากหลายรูปแบบ เนื่องจากเป็นที่รับรู้กันดีว่า ใบ ราก 
ก้าน สามารถใช้ในต ารับยาแผนไทย ผลิตภัณฑ์สมุนไพร 
ส่วนเปลือก แกนล าต้น เส้นใย สามารถน าไปใช้ ใน
อุตสาหกรรมสิ่งทอได้ ขณะที่สารสกัดก็ใช้ในอุตสาหกรรม
ยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องส าอาง ส่วนเมล็ดหรือ
น้ ามันจากเมล็ดกัญชง ใช้ในอาหารและเครื่องส าอางกัญชง
กัญชา เพื่อให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์
เท่านั้น ขยายผลไปยังผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ เช่น อาหาร 
เครื่องส าอาง เวชส าอาง อาหารเสริม เป็นต้น  บุคลากร
ทางการแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับ
ประโยชน์ของกัญชาทางการแพทย์ การผลิตและวิจัยได้
ถู กต้ อ งตามที่ อ งค์ ก รอาหารและยา  วิ ธี ก ารน า ไป
บ าบัดรักษาโรค กฎหมายที่รองรับไปจนถึงวิธีการปลูกเพื่อ
สร้างผลผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงสุด สิ่งเหล่านี้เป็นปัญหาที่
ส าคัญที่ควรแก้และควรจะน าการบริหารจัดการที่ดีมาใช้ 
พร้อมน าระบบการจัดเก็บและการขนส่งในรูปแบบการ
จัดการห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain Management) 
มาช่วยในการดูแลอุตสาหกรรมกัญชาโดยเฉพาะ 
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รูปที่ 2 ลักษณะของกัญชง กัญชา  
ที่มา: ศูนย์ข้อมูลเพื่อข้อมูลเศรษฐกิจไทยในสหรัฐ, 2562. 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
แนวคิดและทฤษฎีการบริหารจัดการ  
 หนึ่ ง ในแนวคิ ดทฤษฎี การบริห ารจั ดการ 
(Management Theory) ที่เกิดขึ้นในอดีตและได้รับความ
นิยมมาจนถึงยุคปัจจุบันนั้นก็คือทฤษฎีที่เรียกว่า POCCC 
ซึ่งผู้ให้ก าเนิดทฤษฎีนี้ก็คือ เฮนรี่ ฟาโยล (Henri Fayol) 
วิศวกรเหมืองแร่และนักวิชาการชาวฝรั่งเศสที่มีชื่อเสียง 
โดยเขาได้สรุปหลักทฤษฎีไว้ว่า หากวันหนึ่งคุณต้องอยู่ใน
สภาวะที่ต้องใช้คนจ านวนมาก ในการท างานแล้วละก็ 
หัวใจของการบริหารจัดการเพื่ อ ให้ งานส าเร็จตาม
เป้าหมายนั้นมีองค์ประกอบ 5 ปัจจัย ดังนี้ 
 1. การวางแผน  (Planning) หมายถึ ง  การ
ก าหนดแผนปฏิบัติการหรือวิถีทางที่จะปฏิบัติงานไว้ตั้งแต่
ต้นจนจบ ให้ครอบคลุมทุกกระบวนการ เป็นแนวทางที่
วางไว้ส าหรับการท างานในอนาคต ซึ่งการวางแผนนี้จะ
เกิดขึ้นจากวิสัยทัศน์บวกกับจินตนาการในการบริหาร
จัดการที่คาดการณ์ล่วงหน้า ซึ่งจะถ่ายทอดออกมาเป็น
แผนปฏิบัติการการท างานและเป้าหมายที่จะต้องบรรลุสู่
ความส าเร็จ 
 2. การจัดองค์กร (Organizing) หมายถึง การ
ก าหนดต าแหน่งงาน  ภาระ หน้าที่ ความรับผิดชอบ 
ตลอดจนจ านวนคน  ให้ครอบคลุมการท างานครบทุก
กระบวนการ รวมถึงการจัดโครงสร้างต าแหน่ง โครงสร้าง

องค์กร เพื่อจัดล าดับการบริหารและสั่งการด้วย  หาก
องค์กรมีการจัดการองค์กรที่เป็นระบบระเบียบ แบ่งงาน
ชัดเจน ไม่ทับซ้อน มีหน้าที่ครบ มีปริมาณคนพอกับที่
ต้องการ ก็ย่อมท าให้การท างานมีประสิทธิภาพ  และ
โอกาสบรรลุผลส าเร็จที่สูง 
 3.  ก า ร บั ง คั บ บั ญ ช า ห รื อ ก า ร สั่ ง ก า ร 
(Commanding) หมายถึง การจัดองค์กรตลอดจนจัด
โครงสร้างการท างานนั้นจะท าให้เราเห็นสายบังคับบัญชา
ที่ชัดเจน เห็นล าดับความส าคัญ ตลอดจนอ านาจหน้าที่ใน
การสั่ งการ  เพราะการท างานหมู่ มากจ าเป็นต้องมี
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้การท างานด าเนินไปได้อย่างราบรื่น 
มีคนคอยควบคุม สั่งการ ดูภาพรวม ตลอดจนสอดส่อง
ปัญหาเพื่อหาทางแก้ไขให้ไวที่สุด ข้อดีในการมีอ านาจสั่ง
การอีกอย่างก็คือช่วยให้เกิดการตัดสินใจอย่างทันท่วงที ผู้
ที่มีอ านาจการตัดสินใจจะต้องสามารถวิเคราะห์สิ่งต่าง ๆ 
ได้อย่างรอบคอบ  และตัดสินใจได้ เฉียบขาด  ว่องไว 
ตลอดจนมีความรับผิดชอบในการตัดสินใจของตนด้วย 
และผู้บังคับบัญชาที่ดียังสามารถที่จะสร้างแรงจูงใจในการ
ท างาน เข้าใจและเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ก าลังใจ 
รวมถึงอยู่ข้างๆ ในยามที่เกิดวิกฤต ิ
 4. การประสานงาน (Coordinating) หมายถึง
ภาระหน้าที่ในการเชื่อมโยงงานตลอดจนการปฏิบัติการ
ทุกอย่างรวมไปถึงก าลังคนที่หน่วยให้ท างานเข้ากันให้ได้ 
ก ากับให้มุ่งไปสู่ เป้าหมายเดียวกัน  อ านวยให้เกิดการ
ท างานที่ราบรื่น เพื่อให้เกิดผลส าเร็จตามที่วางไว้ ทุกอย่าง
หากขาดการประสานงานที่ดีก็อาจท าให้เกิดความล้มเหลว
ได้ เม่ือมีการแบ่งโครงสร้างตลอดจนมอบหมายงานให้กับ
แต่ละส่วนชัดเจนแล้วการประสานงานให้เกิดการท างานที่
ดีที่สุดนั้นมีความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพราะแต่ละส่วนต้อง
ท างานสอดประสานกันเพื่อผลส าเร็จเดียวกันนั่นเอง การ
ประสานงานที่ดีนั้นจ าเป็นจะต้องมีในทุกระดับ  ตั้งแต่
ระดับบุคคลต่อบุคคล หัวหน้างานต่อลูกน้อง แผนกต่อ
แผนก ไปจนถึงผู้บริหารต่อทุกหน่วยงานในองค์กรเช่นกัน 
 5. การควบคุม  (Controlling) หมายถึง การ
ควบคุม คือการก ากับตลอดจนบริหารจัดการทุกอย่างให้
ส าเร็จลุล่วงไปตามแผนที่วางไว้ ประครองการด าเนินงาน
ให้เป็นไปตามกรอบที่ก าหนด ทั้งในเรื่องของกรอบเวลา 
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มาตรฐานการปฏิบัติการ ขั้นตอนการท างาน ไปจนถึงการ
ประสานงานทุกฝ่ายให้เกิดความราบรื่น การควบคุมนี้ยัง
รวมไปถึงการบริหารที่ไม่ใช่ทรัพยากรบุคคลอีกด้วย แต่
รวมถึงทรัพยากรที่เป็นวัตถุดิบ เครื่องจักร ผลผลิตที่ได้ 
ตลอดจนงบประมาณในการด าเนินงานทั้ งหมดด้วย 
เพื่อให้การท างานมีประสิทธิภาพที่สุด 
 

 
 

รูปที่ 2 ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC 
 
 ข้อดี                                                                                                                              
 1) องค์กรมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจากที่มีการ
ปรับปรุงกระบวนการบริหาร         
 2) สามารถพัฒนาผลผลิตของคนงานให้ดีขึ้นได้ 
 3) สามารถน ามาใช้ในการบริหารงานวิชาการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 ข้อเสีย 
 1) มุ่งเน้นผู้ปฏิบัติงานในระดับผู้บังคับบัญชา
เป็นส่วนใหญ่ 

สรุปได้ว่า แนวคิดการบริหารธุรกิจกัญชง-กัญชา 
ผู้ประกอบการธุรกิจสามารถน าหลักการบริหารธุรกิจมา
ประยุกต์ใช้ภายใต้กรอบการขับเคล่ือนนโยบายกัญชาทาง
การแพทย์และส่ งเสริมให้กัญชาและกัญชงเป็นพืช
เศรษฐกิจ ตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ  พ.ศ. 
2522 ประเภทที่ 5 และประกาศกระทรวงสาธารณสุข
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563  
ให้สอดรับกับแนวนโยบายพืชเศรษฐกิจ กัญชง กัญชาของ
ประเทศไทยต่อไป 
 

3. วิธีด าเนินการวิจัย 
 บทความวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจกัญ
ชงกัญชาของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้ออกแบบการวิจัย
เชิงเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวม
ข้อมูลและเอกสารที่เกี่ยวข้อง ผู้ประกอบการธุรกิจต้อง
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 
ประเภทที่ 5 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563  จากงานวิจัย 
บทความ รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet Network) ที่
เกี่ยวข้องมาศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ 
 
ขอบเขตของการวิจัย 
 บทความวิจัยนี้มีขอบเขตในการวิจัยเฉพาะ
จังหวัดกาญจนบุรี โดยผู้วิจัยได้ทบทวนวรรณกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการบริหารธุรกิจกัญชงกัญชาที่มุ่งเน้นการ
ส่ งเสริมและสนับสนุนธุรกิจกัญชงกัญชาตลอดจน
หลักเกณฑข์้อบังคับของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
4. ผลการวิจัย 
 กระทรวงสาธารณสุขได้ออกประกาศกระทรวง 
เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 (ฉบับที่ 2) 
เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2563 ให้บางส่วนของต้นกัญชาและ
กัญชงไม่จัดเป็นยาเสพติด ส่วนต่าง ๆ ของกัญชาที่ไม่
จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ล าต้น เส้นใย กิ่งก้าน ราก 
ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย สารสกัด CBD ที่มี 
THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 และกากที่ เหลือจากการสกัด
กัญชา ซึ่งต้องมี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 ส่วนต่าง ๆ ของ
กัญชงที่ไม่จัดเป็นยาเสพติด ได้แก่ เปลือก ล าต้น เส้นใย 
กิ่งก้าน ราก ใบ ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมาด้วย สาร
สกัด CBD ที่มี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 เมล็ด น้ ามันหรือ
สารสกัดจากเมล็ด และกากที่เหลือจากการสกัดกัญชง ซึ่ง
ต้องมี THC ไม่เกินร้อยละ 0.2 ประชาชน เอกชน สามารถ
ใช้ประโยชน์จากส่วนเหล่านี้ของกัญชงกัญชาได้ แต่มี
ข้อก าหนดว่าต้องได้มาจากสถานที่ปลูกหรือผลิตใน
ประเทศ ซึ่งได้รับอนุญาตแล้วเท่านั้น กรณีการน าเข้า
สามารถน าเข้าได้ โดยขออนุญาตเป็นยาเสพติด ยกเว้น
เปลือกแห้ง แกนล าต้นแห้ง และเส้นใยแห้ง ได้รับการ
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ยกเว้นไม่เป็นยาเสพติดตามประกาศนี้  กรณีกัญชงนั้น
ก้าวหน้าไปก่อนกัญชาแล้ว เพราะกระทรวงสาธารณสุขได้
ออกกฎกระทรวง เรื่อง การขออนุญาตผลิต น าเข้า 
ส่งออก จ าหน่าย หรือมีไว้ในครอบครองซึ่งยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 เฉพาะกัญชง (Hemp) พ.ศ. 2563 ให้
ขออนุญาตปลูก ผลิต ส่งออก จ าหน่าย ครอบครองได้
ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม 2564 ส่วนการน าเข้าเมล็ดพันธุ์
กัญชงเข้ามาปลูกจะสามารถท าได้ภายใน 5 ปี นับตั้งแต่
กฎกระทรวงฉบับนี้บังคับใช้ 
 กัญชงกัญชา มีความคล้ายความเหมือนทั้งชื่อ
และรูปร่างหน้าตา จริง ๆ แล้ว กัญชงกัญชาเป็นพืชที่มีต้น
ก าเนิดจากพืชชนิดเดียวกัน คือ Cannabis sativa L. ใน
วงศ์ Cannabidaceae จึงท าให้ลักษณะภายนอกแตกต่าง
กันน้อยมาก แต่หลังจากที่มีการน าพืชทั้ง 2 ชนิดนี้ไปใช้
ประโยชน์อย่างกว้างขวาง โดยในอดีตกัญชาถูกใช้เป็นยา
รักษาโรคและเพื่อการสันทนาการ ขณะที่กัญชงเป็นพืชที่
น าเส้นใยมาใช้ส าหรับการถักทอ จึงมีการคัดเลือกสาย
พันธุ์ที่ดีสุด ท าให้กัญชงกัญชามีความแตกต่างกันเกิดขึ้น 
กัญชา (Marijuana) มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า Cannabis 
sativa L.subsp. indica ต้นสูงไม่มากหากเทียบกับกัญชง 
โดยมีความสูงไม่เกิน 2 เมตร มีลักษณะเป็นต้นพุ่ม แตก
กิ่งก้านสาขาค่อนข้างมาก ล าต้นเป็นปล้องหรือข้อสั้น ใบสี
เขียวจัด มี 5-7 แฉก โดยจะเรียงชิดกัน จะออกดอกเมื่อ
อายุประมาณ  3 เดือน และช่อดอกมียางมาก  กัญชง 
(Hemp) มีชื่ อทางวิทยาศาสตร์ว่ า  Cannabis sativa 
L.subsp. sativa โดยทั่วไปจะมีล าต้นสูงกว่ากัญชา หรือ
สู งมากกว่า  2 เมตร  มีลักษณ ะล าต้นสู ง เรียว  แตก
กิ่งก้านสาขาน้อย ปล้องหรือข้อยาว ใบสีเขียวอ่อน มี
ประมาณ 7-11 แฉก โดยใบมีการเรียงสลับค่อนข้างห่าง
อย่างชัดเจน กัญชงจะออกดอกเมื่ออายุมากกว่า 4 เดือน 
และช่อดอกมียางไม่มาก ดงัรูปที ่3 
 

 
รูปที่ 3 แสดงการเปรียบทียบความแตกตาง ทางกายภาพ

ระหวางกัญชงกับกัญชา 
 
 การจะแยกแยะพืชสองพี่น้องนี้ด้วยตาเปล่า เรา
ต้องจ าลักษณะส าคัญของมันว่า กัญชาต้นเตี้ยและใบอ้วน 
ส่วนกัญชงต้นสูงและใบเรียว  นอกจากลักษณะทาง
กายภาพที่ค่อนข้างต่างกันแล้ว สารสกัดที่ได้จากพืชทั้ง 2 
ชนิดก็มีปริมาณที่ต่างกันด้วย กัญชงกัญชามีสารที่เรียกว่า 
(Tetrahydroconnabinol:  THC)  แ ล ะ  (Canabidiol: 
CBD) ซึ่งสารเหล่านี้จะเป็นตัวแบ่งแยกพืชทั้ง 2 ชนิดนี้
ออกจากกัน THC เป็นสารที่ท าให้เมาหรือเคลิบเคลิ้ม พบ
ได้มากในกัญชา โดยมีประมาณร้อยละ 1-20 ส่วนกัญชงมี
สารชนิดนี้น้อยกว่าร้อยละ 1  ในทางการแพทย์สาร THC 
มีประโยชน์ช่วยลดอาการปวด ช่วยเพิ่มความอยากอาหาร 
รักษาผลข้างเคียงจากการท าเคมีบ าบัด แต่การใช้สารชนิด
นี้ในการรักษาก็อาจจะท าให้ผู้ป่วยปากแห้ง ตาแห้ง หรือ
การตอบสนองช้าลงได้ ส่วนสาร CBD ซึ่งเป็นสารที่พบได้
ในกัญชงมากกว่ากัญชา คือพบประมาณร้อยละ 2 แต่ใน
กัญชามีสารชนิดนี้อยู่น้อยมาก เมื่อเสพสารชนิดนี้เข้าไปจะ
ไม่มีอาการเมาหรือเคลิบเคลิ้มเหมือนกัญชา คุณสมบัติทาง
การแพทย์ของ CBD มีหลากหลาย ช่วยลดอาการปวด แก้
อาการนอนไม่หลับ  แก้อาการโรคลมชัก  แม้จะใช้ใน
ปริมาณมากก็ไม่มีผลข้างเคียง และสารนี้ยังนิยมน ามาใช้
ในเครื่องส าอางและสกินแคร์ต่าง ๆ ด้วย อีกประโยชน์
หนึ่งของกัญชง คือ เป็นพืชที่ให้เส้นใยยาว เส้นใยมีความ
ละเอียดใกล้เคียงกับลินิน มีความเหนียวทนทาน และมี
ความเงางาม ครบถ้วนคุณสมบัติเส้นใยชั้นดี จึงเป็นเส้นใย
ชนิดหนึ่งที่นิยมใช้ผลิตเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มกันมาเป็นเวลา



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

38 39
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ยาวนานแล้ว ในปัจจุบันผ้าที่ทอจากเส้นใยกัญชงมีราคาสูง
และเป็นที่ต้องการมาก ด้วยประโยชน์ที่หลากหลาย ใช้
งานได้เกือบทุกส่วน จึงไม่น่าแปลกใจที่ทั้งกัญชาและกัญ
ชงก าลังได้รับความสนใจอย่างมาก 
 ปัจจุบันในประเทศแคนาดาได้มีบริษัทด้าน
เทคโนโลยีบล็อกเชนชื่อว่า DMG Blockchain Solutions 
Inc. ได้พัฒนาแพลตฟอร์มในการดูแลอุตสาหกรรมกัญชา
ขึ้นมาร่วมกับเทคโนโลยี  Blockchain ที่จะช่วยให้ทั้ ง
ผู้ผลิต หน่วยงานรัฐที่ก ากับดูแล นักวิจัย ผู้จัดจ าหน่าย
และผู้ป่วยที่ต้องการน ากัญชามาใช้สามารถตรวจสอบที่มา
ที่ไป ขั้นตอนการวิจัย และอีกทั้งยังสามารถน ามาช่วยใน
การประกันคุณภาพของกัญชาและสารสกัดที่ได้อีกด้วย 
จากการสร้าง Platform ในครั้งนี้จะท าให้เราเราสามารถ
ติดตามสถานการณ์ปลูกกัญชาได้ตั้งแต่ต้นน้ าจนถึงปลาย
น้ าหรือเรียกว่าตั้งแต่ยังเป็นเมล็ดจนถึงขั้นตอนออกมาจัด
จ าหน่าย โดยขั้นตอนการท างานของระบบจะแบ่งเป็น 5 
ช่วงคือ 1) ช่วงการปลูก ผู้ที่มีความประสงค์จะปลูกท าการ
ล งท ะ เบี ยน ผ่ าน บน ระบบ  Blockchain เมื่ อ ได้ รั บ
ใบอนุญาตในการปลูก ผู้ปลูกจะต้องมีการบันทึกสถานะ
ตั้งแต่ปลูกไปจนถึงจัดส่งให้ผู้ซื้อ 2) ช่วงการซื้อขาย ผู้ที่มี
ความประสงค์จะซื้อไปแปรรูปไม่ว่าจะเป็นโรงงานยาหรือ
ห้องปฏิบัติการที่ต้องการน าไปใช้ในงานวิจัยจะต้องมีการ
ลงทะเบียนเพื่อท าการซื้อขาย โดยสามารถตรวจสอบ
คุณภาพและสถานะของสินค้าย้อนหลังไปได้ตั้งแต่ยังเป็น
เมล็ดเพื่อเลือกวัตถุดิบที่มีคุณภาพตามต้องการ โดยในการ
ซื้อขายจะต้องมีการแลกเปลี่ยนจากเงินสดเป็นเหรียญคริป
โตที่รองรับเท่านั้นเพื่อที่จะสามารถตรวจสอบรายการซื้อ
ขายต่าง ๆ 3) ช่วงการแปรรูป เมื่อผ่านช่วงการซื้อขาย 
โรงงานหรือห้องปฏิบัติการจะต้องมีการระบุในระบบว่า
น าไปใช้ท าอะไร ผ่านกระบวนการใดบ้าง ใครเป็นผู้
ควบคุมดูแลและติดแท็กบาร์โค้ดบนผลิตภัณฑ์เพื่อให้ผู้ซื้อ
ที่ น าไป ใช้ สามารถตรวจสอบถึ งกระบวนการและ
แหล่งที่มาได้  4) ช่วงการจัดจ าหน่าย  ในการที่จะจัด
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์จากกัญชา ผู้ประสงค์ในการเป็นผู้จัด
จ าหน่ายจะต้องมีการลงทะเบียนและบันทึกข้อมูลการซื้อ
ขายทั้ งหมดเข้ าสู่ ระบบ  5) ช่วงการซื้ อ เพื่ อบริ โภค 
ผู้บริโภคจะต้องมีการลงทะเบียนเพื่อขอรับใบอนุญาต

พร้อมระบุความต้องการที่จะน าไปใช้ โดยในการเลือกซื้อก็
จะสามารถน าบาร์โค้ดที่ติดอยู่บนผลิตภัณฑ์มาใช้ในการ
ตรวจสอบรายละเอียดสินค้าได้ จากขั้นตอนที่กล่าวมา
ทั้งหมด ระบบนี้จะใช้เทคโนโลยี  Blockchain มาช่วย
จัดการเพื่อเพิ่มความโปร่งใสและมีความปลอดภัยในการที่
ผู้บริโภคจะสามารถได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับ
ประโยชน์จากสารสกัดสูงที่สุดในอนาคต หากประเทศไทย
ของเราสามารถใช้กัญชาเพื่อการแพทย์ได้ถูกต้องตาม
กฎหมายและสามารถควบคุมมาตรฐานได้ โดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะเป็นทางเลือกที่ดีอีกทางหนึ่งที่จะ
สามารถช่วยลดความกังวลของภาครัฐและลดค่าใช้จ่าย
ด้านสาธารณสุขไม่มากก็น้อย และในอนาคตอันใกล้เราคน
ไทยเองอาจจะได้เห็น อุตสาหกรรมการเกษตรของไทยได้
มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถมี Smart Farm ที่ดี
ที่สุดในโลกก็เป็นได้ 
 ก ฎ ห ม า ย ว่ า ด้ ว ย ย า เส พ ติ ด ใ ห้ โ ท ษ
พระราชบัญญัตินี้มีบทบัญญัติบางประการเกี่ยวกับการ
จ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบ
กับมาตรา 28 มาตรา 34 มาตรา 37 มาตรา 38 และ
มาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติ
ให้กระท าได้โดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย 
เหตุผลและความจ าเป็นในการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของ
บุคคลตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อก าหนดมาตรการในการ
ควบคุมยาเสพติดให้ โทษในประเภท  5 (กัญชา พืช
กระท่อม ) ให้ เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและ
สอดคล้องตามหลักสากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัตินี้
สอดคล้องกับเงื่อนไขที่บัญญัติ ไว้ ในมาตรา 26 ของ
รั ฐ ธ ร รม นู ญ แ ห่ ง ร า ช อ าณ าจั ก ร ไท ย  ม าต ร า  1 
พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
(ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2562 มาตรา 2 พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้
บังคับตั้งแต่วันถัดไปจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป มาตรา 3 ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสอง
ของมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ.
2522 ให้ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อธิบดีกรมการ
แพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก อธิบดีกรมโรงงาน
อุตสาหกรรม อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ อธิบดี
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กรมสุขภาพจิต นายกแพทยสภา นายกสภาการแพทย์
แผนไทย และนายกสภาเภสัชกรรม เป็นกรรมการในคณะ
ควบคุมนาเสพติดให้โทษตามวรรคหนึ่งเพิ่มขึ้นด้วย เฉพาะ
ในวาระท่ีเกี่ยวกับยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ส าหรับ
มาตรา 26/2 ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยา
เสพติดให้โทษประเภท 5 เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 1) ใน
กรณีจ าเป็นเพื่อประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การ
รักษาผู้ป่วย หรือการศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งนี้ ให้รวมถึง
การเกษตรกรรม  พาณิ ชยกรรม  วิทยาศาสตร์ หรือ
อุตสาหกรรม เพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับ
ใบอนุญ าตจาก ผู้อนุ ญ าต โดยความ เห็ น ชอบของ
คณะกรรมการ 2) ในกรณีเป็นกัญชง ให้กระท าได้เมื่อ
ได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาตโดนความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ 3) ในกรณีเป็นการน าติดตัวเข้ามาในหรือ
นอกราชอาณาจักรไม่เกินปริมาณที่จ าเป็น ส าหรับใช้รักษา
โรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่งยาหรือหนังสือรับรองของผู้
ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้
ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพ
การแพทย์แผนไทยประยุกต์  หรือหมอพื้นบ้านตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การ
รักษา ให้กระท าได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต 
 ทั้งนี้ ผู้ประกอบการวิชาชีพการแพทย์แผนไทย
และหมอพื้นบ้าน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เง่ือนไขที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการ การผลิต น าเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติด
ให้โทษประเภท 5 มีปริมาณตั้งแต่ 10 กิโลกรัมขึ้นไปให้
สันนิษฐานว่า เป็นการผลิต  น าเข้า หรือส่งออกเพื่อ
จ าหน่าย การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพิ่มเติม
กฎหมาย เพื่อเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้
กัญชาและพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในการรักษาโรคและ
ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือน าไปใช้ใน
การบ าบัดรักษาผู้ป่วยหรือน าไปใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์และยังก าหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครอง

ด้วย ดังนั้นเพื่อเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย
ที่จะได้รับและใช้กัญชาเพื่อประโยชน์ ในการรักษาและ
พัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้ค าแนะน าของแพทย์ผู้ได้รับ
อนุญาต เพื่อให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ท าได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และเพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านยาของ
ประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา
สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 เพื่อเปิดโอกาสให้สามารถน ากัญชาและพืช
กระท่อมไปท าการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพื่อประโยชน์ทาง
การแพทย์และสามารถน าไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การ
ดูแลและควบคุมของแพทย์ ได้  จึ งจ า เป็ นต้ องตรา
พระราชบัญญัตินี้ ดังนั้น แนวทางการบริหารธุรกิจกัญชง
กัญชาของจังหวัดกาญจนบุรี ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และขอ
น าเสนอแนวทางให้กับหน่วยงานภาครัฐผู้รับผิดชอบใน
จังหวัดกาญจนบุรี ดังนี้ 1) แนวทางเชิงรุก โดยหน่วยงาน
ที่ก ากับดูแลเร่งเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเปิดโอกาส
ให้กับกลุ่มนักลงทุน กลุ่มเกษตรกรรายย่อยเพื่อเสริมสร้าง
รายได้ลงไปในระดับครัวเรือน อีกทั้งควรออกนโยบายใน
ระดับจังหวัดให้เป็นจังหวัดน าร่องในการส่งเสริมและ
สนับสนุนพืชเศรษฐกิจจ านวกกัญชง กัญชาในภาคกลาง 
(ฝั่งทิศตะวันตก) 2) แนวทางเชิงรับ โดยหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องหามาตรการในกรณีที่เกษตรกรหรือผู้ที่ไม่ปฏิบัติ
ตามเจตนารมณ์และมีแผนงานปฏิบัติการกับผู้ที่กระท าผิด
กฎหมาย  3) แนวทางเชิ งป้ องกัน  โดยหน่ วยงานที่
เกี่ ย วข้ อ ง เร่ งห ามาตรการใน การป้ อ งกั น  เพื่ อ ให้
ผู้ประกอบการธุรกิจต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติดให้ โทษ  พ .ศ . 2522 ประเภทที่  5 และประกาศ
กระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้โทษใน
ประเภท 5 พ.ศ. 2563  และ 4) แนวทางเชิงแก้ไข โดย
ห น่ ว ย งาน ที่ ก า กั บ ดู แ ลอ อ ก ม าต รก าร ใน ก รณี ที่
ผู้ประกอบการไม่ปฏิบัติตามเจตนารมณ์โดยมีบทลงโทษที่
เหมาะสม 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 พืชกัญชาเป็นพืชที่สามารถใช้ได้ทุกส่วน ทั้งราก 
ล าตน้ ใบ ดอก และเมล็ด โดยน ามาเป็นส่วนประกอบหลัก
ในหลากหลายอุตสาหกรรม  เช่น อุตสาหกรรมสิ่งทอ 
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อุตสาหกรรมกระดาษ อุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าง ล้วนแต่
เป็นอุตสาหกรรมที่ผลิตจากเส้นใยพืชกัญชา นอกจากนี้ยัง
มีอุ ตสาหกรรมเครื่อ งส าอาง  อุตสาหกรรมอาหาร 
อุตสาหกรรมยาที่ล้วนผลิตจากเมล็ดพืชกัญชา ผลิตภัณฑ์
จากพืชกัญชาจึงเป็นสินค้าที่ตลาดต้องการ พืชกัญชาเป็น
หนึ่ งในพืชที่ ได้รับการส่งเสริมการเพาะปลูกจากทาง
ภาครัฐ รัฐบาลจึงออกมาตรการส่งเสริมการปลูกพืช
เศรษฐกิจทดแทนการน าเข้าและการสนับสนุนจากรัฐบาล 
พืชกัญชายังคงเป็นพืชในหมวดยาเสพติดให้โทษตาม
กฎหมาย แต่มีการออกกฎหมายเพื่อก ากับดูแลการ
เพาะปลูก และการแปรรูปเพื่อใช้ในทางอุตสาหกรรม
พร้อมกันนี้รัฐบาลให้การสนับสนุนด้านการเงิน การพัฒนา
สายพันธุ์ และการต่อยอดผลิตภัณฑ์จากพืชกัญชาไปสู่
ผู้บริโภค ส าหรับประเทศไทยพืชกัญชา และพืชกัญชงถูก
จัดให้เป็นยาเสพติดให้โทษส่งผลให้ทัศนะคติทางสังคมไทย
เป็นไปในเชิงลบจึงต้องมีการปรับการเข้าใจในความ
แตกต่างระหว่างพืชกัญชาและพืชกัญชง และให้ข้อมูล
เกี่ยวกับประโยชน์ทางอุตสาหกรรม และทางการแพทย์
เพื่อการเปลี่ยนมุมมองของสังคมต่อพืชกัญชา ในปัจจุบัน 
แม้รัฐบาลไทยมีการผ่อนปรนในทางกฎหมายเกี่ยวกับพืช
กัญชา โดยอนุญาตให้เพาะปลูกภายใต้ข้อจ ากัดในด้าน
พื้นที่การเพาะปลูก และผู้มีสิทธิ์ในการเพาะปลูก แต่การ
เพาะปลูกเป็นไปได้ยากเนื่องจากข้อจ ากัดเหล่านี้ การ
แก้ไขจึงควรเริ่มจากการปรับเปลี่ยนทัศนคติของชาวไทย
เพื่อให้เข้าใจในคุณสมบัติที่เพียบพร้อมของพืชกัญชาต่อ
การเป็นพืชเศรษฐกิจในทางอุตสาหกรรม  และทาง
การแพทย์เพื่อภาพลักษณ์ต่อพืชกัญชาที่ในสังคมไทยมอง
ว่าเป็นยาเสพติดให้โทษซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา ยะปัญญา 
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง กัญชง สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จาก
สารสกัด ที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบหลักและมีสาร 
THC ต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ าหนัก ซึ่งเป็นยาหรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  และต้องใช้ตามวัตถุประสงค์ทางยาหรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเท่านั้น  เมล็ดกัญชง (hemp seed) 
หรือน้ ามันจากเมล็ดกัญชง (hemp seed oil) ซึ่งเป็น
อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตาม
วัตถุประสงค์ทางอาหารเท่านั้น  น้ ามันจากเมล็ดกัญชง 

(hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ซึ่งเป็น
เครื่องส าอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องส าอาง และต้องใช้
ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องส าอางเท่านั้น ทั้งนี้ เมล็ดกัญ
ชงที่น าไปเป็นอาหาร หรือเครื่องส าอางต้องเป็นเมล็ดที่ไม่
สามารถน าไปเพาะพันธุ์ได้ (non-viable seed) หรือถูก
ท าให้ไม่มีชีวิต ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขตามที่คณะกรรมการประกาศก าหนด 
 ดังนั้น ควรใช้หลักการบริหารการมีเอกภาพใน
การบังคับบัญชา และการสั่งการ การแบ่งงานกันท า การ
รวมอ านาจไว้ที่ ส่ วนกลาง  อ านาจหน้าที่ และความ
รับผิดชอบ ความเสมอภาค สายการบังคับบัญชา การให้
ผลประโยชน์ตอบแทน การมีระเบียบข้อบังคับ ความมี
ระเบียบวินัย ความคิดริเริ่ม ผลประโยชน์ของบุคคลควร
จะเป็นรองจากผลประโยชน์ส่วนรวม ความมั่นคงในหน้าที่
การงาน ความสามัคคีเป็นน้ าหนึ่งใจเดียวกัน  ร่วมกับ 
ระบบเทคโนโลยี  Blockchain มาช่วยจัดการเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิผลและประสิทธิภาพในการที่ผู้บริโภคจะสามารถ
ได้รับสินค้าที่มีคุณภาพและได้รับประโยชน์จากสารสกัดสูง
ที่สุดในอนาคต หากประเทศไทยใช้กัญชงกัญชาได้ถูกต้อง
ตามกฎหมายและสามารถควบคุมมาตรฐานได้โดยใช้
เทคโนโลยี Blockchain เข้ามาช่วยในการบริหารจัดการ
ได้เป็นอย่างดีแล้ว ก็จะสามารถส่งผลต่ออุตสาหกรรม
การเกษตรของไทยได้มีการพัฒนาขึ้นเรื่อย ๆ จนสามารถ
มี Smart Farm ที่ดีที่สุดในโลก  เพื่อเป็นแนวทางการ
บริหารธุรกิจกัญชงกัญชาต่อไปในอนาคต 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณหน่วยงานราชกิจจา
นุเบกษา ส านักวิทยาศาสตร์ ราชบัณฑิตยสภา ส านักงาน
ส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
กรุงเทพมหานคร ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี ที่ให้ความอนุเคราะห์เป็นแหล่งข้อมูลใน
การจัดท าการวิจัยเรื่องแนวทางการบริหารธุรกิจกัญชง
กัญชาของจังหวัดกาญจนบุรีจนสามารถส าเร็จลุล่วงได้เป็น
อย่างดี 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศไทย มีลักษณะเป็นการวิจัยเชิงเอกสาร
โดยใช้หลักการกระบวนการบริหารที่สำคัญของนักบริหาร คือ การวางแผน เพ่ือให้การดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดองค์กร เป็นการกำหนดโครงสร้างขององค์กร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การแบ่งงาน โดยอาศัยปริมาณ
งาน คุณภาพงาน หรือจัดตามลักษณะเฉพาะของงาน การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เป็น เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ใน
องค์กร ทั้งน้ีเพ่ือให้บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่กำหนดไว้ การอำนวยการ เป็น
ภารกิจในการใช้ศิลปะในการบริหารงาน การประสานงานส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานมีความต่อเน่ืองกัน เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปด้วยความราบรื่น การรายงาน เป็นกระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่
มีความสัมพันธ์กับการติดต่อสื่อสาร ในองค์กรอยู่ด้วย การงบประมาณ เป็นภารกิจที่เกี่ยวกับการวางแผน การทำบัญชี การควบคุม
เกี่ยวกับการเงินและการคลัง เพ่ือหาข้อสรุป และแนวทางการปฏิบัติในการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศไทยต่อไปใน
อนาคตประกอบด้วย 1) แนวทางเชิงรุก 2) แนวทางเชิงรับ 3) แนวทางเชิงป้องกัน และ 4) แนวทางเชิงแก้ไข 

คำสำคัญ: แนวทาง, การส่งเสริม, พัฒนาธุรกิจ, กัญชงกัญชา 

Abstract 
This research article on Guidelines for promoting the development of the cannabis hemp business in Thailand 

is documentary research. Applying the management process principles is planning so that operations can achieve the 
goals that have been set efficiently. The organization defines the organizational structure by considering the job's suit, 
such as the division of work by the workload, quality of work, or the specific nature of the work. Personnel organization 
performance is about human resource management in the organization itself. This is to enable personnel to perform 
their work efficiently and according to the department's defined division. Coordination of the various parts of the work 
process is continuous. To ensure a smooth operation, reporting is the process and technique of informing class 
supervisors of the performance results. Where there is a relationship with communication in the organization, budgeting 
is a mission related to planning, accounting, control, finance, and finance. To draw conclusions, recommendations, and 
practical guidelines for promoting Thailand's cannabis hemp business in the future include 1) proactive approach, 2) 
passive approach, 3) preventive approach, and 4) corrective approach. 

Keywords: Guideline, Promoting, Business Development, Cannabis Hemp
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1. บทนำ 
 หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติผ่านร่าง
กฎกระทรวง การขออนุญาตและการอนุญาตผลิตนำเข้า
ส่งออกจำหน่าย หรือมีไว้ในครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้
โทษ  ประเภท  5 เฉพาะกัญชง (Hemp)  พ .ศ .... เพ่ือ
ปรับป รุ งห ลั ก เกณ ฑ์  วิ ธีก ารและ เงื่ อ น ไขท ดแท น
ก ฎ ก ระ ท ร วงฯ เดิ ม  โด ย เต รี ย ม ส่ ง ให้ ส ำ นั ก ง าน
คณ ะกรรมการกฤษฎีกาพิจารณ า  หลังจากน้ันจะ
ประกาศใช้ได้ทันที โดยจะอนุญาตให้ประชาชนทั่วไปปลูก
ระดับครัวเรือนละไม่เกิน  1 ไร่ และต้องเป็นไปตาม
กฎหมายของสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.
ซึ่ ง กั ญ ช ง  ห รื อ  เฮ ม พ  (Cannabis sativa L.subsp. 
sativa) และกัญชา (Cannabis sativa L.subsp. indica) 
มีชื่อทางพฤกษศาสตรเดียวกันคือ Cannabis sativa L. 
เพราะมีตนกำเนิดมาจากพืชเดิมชนิดเดียวกัน ลักษณะ
ภายนอกหรือสัณฐานวิทยาของพืช ทั้งสองชนิดน้ันจึงไม
แตกตางกันหรือมีความแตกตางกันนอยมากจนยากในการ 
จําแนก แตจากการที่พืชทั้งสองชนิดน้ีมีการใชประโยชน
อยางกวางขวางมาเปนระยะเวลายาวนาน จึงทำใหมีการ
คัดเลือกพันธุเพ่ือใหไดสายพันธุที่มีคุณสมบั ติดีและ
เหมาะสมที่สุด ตรงตามวัตถุประสงคของการใชประโยชน 
จึงมีความแตกตางกันชัดเจนมากข้ึนระหวาง ตนกัญชาที่
เปนยาเสพติดและกัญชงที่ใชเปนพืชเสนใยในปจจุบัน กัญ
ชง-กัญชา เปนพืชเดิมที่ข้ึนอยูในเขตอบอุนของทวีปเอเชีย 
สันนิษฐานวา มีการกระจายพันธุเปนบริเวณกวางอยูทาง
ตอนกลางของทวีป ไดแกพ้ืนที่ทางตอนใต ของแควนไซบี
เรีย ประเทศเปอรเซีย ทางตอนเหนือของประเทศอินเดีย
บริเวณแควนแคชเมียร และเชิงเขาหิมาลัยและประเทศจีน 
เปนพืชที่ไดรับการบันทึกไวในเอกสารเกาหลายเลมวามี
การปลูกใชประโยชนเปนพืชเสนใย และปลูกเปนพืชเสพ
ติดมาแตดึกดําบรรพ ดังรูปที่ 1 

 
 

รูปที่ 1 แสดงตนกำเนิดของกัญชง-กัญชาบริเวณ
ตอนกลางของทวีปเอเชีย 

วิเชียร กีรตินิจกาล, 2564 ในฐานะอาจารย์จาก
ภาควิชาพืชไร่นา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
และที่ปรึกษาองค์การเภสัชกรรม  (อภ.) กล่าวว่า ทาง
กายภาพของกัญชงกัญชาและตัวปริมาณสารสำคัญ ซึ่ง
สหประชาชาติกำหนดไว้ ว่า  ในกัญ ชง  ต้องมี ซี บี ดี  
Cannabidiol: CBD) สู ง  แ ล ะ มี ที เ อ ช ซี
(Tetrahydrocannabinol: THC) ไม่ ต่ำกว่าร้อยละ 0.2  
สำหรับประเทศไทยกำหนดไว้ว่า ต้องมีสารทีเอชซีไม่ต่ำ
กว่าร้อยละ 1 ซึ่งในปัจจุบันตามกฎหมายไทยกำหนด ไว้ 
กัญชงต้องมีสารทีเอชซีไม่เกินร้อย 1 ซึ่งสามารถพัฒนา
สายพันธ์ุกัญชงจนได้สารทีเอชซีไม่ต่ำกว่า 0.3-0.4  ขณะที่
สหประชาชาติ (ยูเอ็น) กำหนดให้ไม่ต่ำกว่าร้อยละ 0.2   
ดังน้ัน ในขณะน้ีถือว่าประเทศไทยได้พัฒนาใกล้เคียงกับที่
ยูเอ็นกำหนด แต่เพราะอากาศของประเทศไทยมีสภาพ
อาการร้อน ทำให้ค่าทีเอชซียังไม่ได้เท่ากับที่ยูเอ็นระบุไว้  
ซึ่งค าดการณ์ ว่าอีกไม่นานจะสามารถทำได้ตามค่ า
มาตรฐานและจะพัฒนาในด้านการส่งออกควบคู่ไปด้วย”  

เน่ืองจาก เป็นที่รับรู้กันดีว่า ใบ ราก ก้าน ของกัญ
ชงกัญชา สามารถใช้ในตำรับยาแผนไทย  ผลิตภัณฑ์
สมุนไพร ส่วนเปลือก แกนลำต้น เส้นใย สามารถนำไปใช้
ในอุ ตส าห กรรม สิ่ งท อ ได้  ขณ ะที่ ส ารสกั ดก็ ใช้ ใน
อุตสาหกรรมยา ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเครื่องสำอาง 
ส่วนเมล็ดหรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชงกัญชา ใช้ในอาหาร
และเครื่องสำอาง ไม่เพียงเฉพาะการปลดล็อกกัญชงกัญชา 
เพ่ือให้ประชาชนได้ใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่าน้ัน สธ.
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ยังวางเส้นทางการดำเนินธุรกิจและเตรียมขยายผลไปยัง
ผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น ๆ เช่น อาหาร เครื่องสำอาง เวช
สำอาง อาหารเสริม เป็นต้น จนยอดธุรกิจกัญชาสร้าง
รายได้ประมาณ 542,000 ล้านบาทในปี 2562 ดังรูปที่ 2 

 

 
 

รูปที่ 2 รายได้จาการทำธุรกิจกัญชาในประเทศแคนนาดา 
ที่มา: กรุงเทพธุรกิจ, 2562 

 
ด้วยความสำคัญและความจำเป็นในภาพรวม

ทางด้านการรักษาพยาบาลผู้ป่วยและตอบสนองแนวนโน
บายของรัฐบาลที่ ให้ การสนับสนุนและส่งเสริมพื ช
เศรษฐกิจกัญชงกัญชา ผู้วิจัยจึงสนในการศึกษาเรื่อง แนว
ทางการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศ
ไทย เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารจัดการหน่วยงาน
ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ภาคธุรกิจ นักลงทุน กลุ่มเกษตรกร 
และ ภาควิชาการใช้เป็นแนวทางในการศึกษาเรียนรู้เพ่ือ
สร้างรายได้ให้กับระดับครัวเรือน ระดับชุมชน และ
ระดับประเทศชาติต่อไป  
 
2. การทบทวนวรรณกรรม แนวคิด ทฤษฎี และ
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
กัญชา เป็นพืชดอกล้มลุก สูง 120-150 ซม. ในแถบเอเชีย
กลาง ในตระกูล Cannabaceae ในภาษาอังกฤษเรียก
กัญชาว่า Cannabis, Hemp, Marijuana เป็นพืชที่มีต้น
ตัวผู้และตัวเมียอยู่แยกกันคนละต้น สารทางยาได้แก่ สาร
แคนนาบินอยด์ (Cannabinoids) มีมากกว่า 100 ตัวยา 
ที่ ส ำคั ญ  คื อ  เต ตร้ า ไฮ โดรแคนนาบิ น อล  (THC : 

Tetrahydrocannabinol) ซึ่งมีมากในยอดดอกกัญชา 
เปน็สารที่มีผลกระตุ้นระบบประสาท จึงควรมีการใช้อย่าง
ระมัดระวัง  

คุณประโยชน์ของพื ช กัญ ชง -กัญ ชาทาง
การแพทย์  

สารที่ พบ ในกัญ ชา  คื อ  สาร  Cannabinol, 
Cannabidiol, Tetrahydrocannabinol (THC) และ ยั ง
พ บ น้ ำ มั น ร ะ เห ย  เช่ น  Cannabichromenic Acid, 
Linolledie Acid, Lecihin, น้ำมัน โปรตีน วิตามินบี 1 
วิตามินบี 2 Choline เป็นต้น 2) ยางจากช่อดอกเพศเมียมี
สารเสพติดหลายชนิด เช่น Tetrahydrocannabinol 3) 
กลุ่มนักวิทยาศาสตร์ได้นำสาร THC มาศึกษาทดลองทาง
คลินิก โดยนำมาใช้รักษาในหลายอาการ เช่น ลดอาการ
ปวด ลดอาการลดเกร็งและชักกระตุกของกล้ามเน้ือ 
อาการของโรคทางกระเพาะปัสสาวะ โรคพาร์กินสัน โรค
ลมชัก โรคอัลไซเมอร์ ซึ่งผลการตอบสนองของการรักษา
เป็นไปในทิศทางที่ดี 4) สาร Cannabinol มีฤทธ์ิทำให้
เคลิ้มฝัน ยับย้ังการจับตัวของเกล็ดเลือด 5) สารในกลุ่ม 
Cannabinol มีฤทธ์ิระงับอาการปวด พบว่าผู้ชายที่สูบ
กัญชาวันละ 8-20 มวน เป็นระยะเวลา 4 สัปดาห์ จำนวน
เชื้ อ ขอ งอสุ จิ จ ะลดล ง  6) เม ล็ ดกัญ ช าที่ ส กั ด ด้ วย
แอลกอฮอล์ แล้วนำมาแยกสารจากแอลกอฮอล์อีกที จะ
ได้สารที่มีลักษณะเป็นสารเหนียวคล้ายกับนมผึ้ง เมื่อนำมา
ฉีดเข้าในลำไส้เล็กของแมวที่ถูกทำให้สลบในปริมาณ  2 
กรัมต่อน้ำหนักตัว 1 กิโลกรัม จะพบว่าหลังจากฉีดยาผ่าน
ไปแล้วครึ่งชั่วโมง ความดันโลหิตจะลดลงไปครึ่งหน่ึงจาก
ระดับปกติ แต่มีระดับการหายใจปกติ ไม่มีเปลี่ยนแปลง 
7) จากการทดลองในห้องแล็บพบ ว่า  Cannabidiol 
สามารถรักษาแผลในเซลล์ลำไส้ที่เกิดจากอาการอักเสบ
ของโรค Crohn’s Disease ได้ เน่ืองจากมีคุณสมบัติเป็น
ตั ว ดู ด ซั บ อ นุ มู ล อิ ส ร ะ ซึ่ ง เป็ น อั น ต ร าย ต่ อ เซ ล ล์  
Cannabidiol จึงช่วยชะลอการทำงานของเซลล์ภูมิ
ต้านทาน Microglia ที่อาจจะถูกกระตุ้นจากอนุมูลอิสระ
มากเกินไปและทำให้ เกิดการอักเสบมากข้ึน โดยการ
ทดสอบน้ีเกิดข้ึนในสมองและตาจากการทดสอบในตาจึง
อาจนำไปสู่การใช้ในผู้ป่วยเบาหวานที่กำลังจะสูญเสียตา
ได้อีกด้วย และ 8) จากการทดลองของนักวิทยาศาสตร์
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จากเมื องมาดริด  ประเทศสเปนได้พบ ว่าสาร  THC 
สามารถฆ่าเซลล์มะเร็งในสมอง ผิวหนัง และตับอ่อนได้ 
โดย THC จะทำลายกระบวนการเกิดมะเร็ง โดยเน้ือร้าย
จะสร้างร่างแหเส้นเลือดข้ึนเลี้ยงตนเองและป้องกันไม่ให้
เซลล์มะเร็งเคลื่อนย้ายไปที่อื่น จากน้ันสาร THC จะเข้าไป
จับกับโปรตีนรีเซพเตอร์บนผิวเซลล์มะเร็ง กระตุ้นเซลล์
สร้างสารประเภทไขมันที่เรียกว่า “Ceramide” แล้วทำให้
เซลล์ทำลายตัวเอง โดยไม่ส่งผลต่อเซลล์ดี และรายงาน
ก่อนหน้าน้ียังแสดงให้เห็นว่า THC สามารถต่อสู้กับมะเร็ง
เต้านมและโรคลูคี เมียได้อีกด้วย  นอกจากน้ียังมีการ
ทดสอบกัญชากับเบาหวาน โรคอักเสบตามข้อต่อการอุด
ตันของเส้นเลือดเลี้ ยงสมอง  โรคจิตเสื่ อม  และโรค
ลมบ้าหมูอีกด้วย สาร THC สามารถช่วยเร่งให้หนูทดลอง
ลืมประสบการณ์ที่ไม่ดีได้เร็ว สำหรับในคนสาร THC ที่อยู่
ในรูปแคปซูลจะทำให้นอนหลับดีข้ึนได้ ดังรูปที่ 2 

 

 
รูปที่ 3 ลักษณะพืชกัญชง และพืชกัญชา 
ที่มา: (บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด, 2562) 
 
บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด (2562) การสกัด

สารสกัดจากพืชกัญชงกัญชา รองรับการเติบโตของตลาด
ในประเทศ โดยโรงงานน้ีสามารถผลิตเครื่องสารสกัดได้ปี
ละมากกว่า 100 เครื่อง และในไตรมาส 3-4 มีแผนจะทำ

สารสกัดกัญชงกัญชาสำหรับใช้ภายนอก อาทิ ยาหม่อง 
น้ำมันสกัดต่าง ๆ รวมอาหารเสริม หรือยาต่าง ๆ จากกัญ
ชงกัญชาออกมา เช่นเดียวกับความเคลื่อนไหวของบริษัท 
ดีโอดี ไบโอเทค จำกัด (มหาชน) หน่ึงในผู้รับซื้อกัญชง
กัญชาในโครงการรับสมัครผู้ปลูกกัญชงกัญชาเชิงพาณิชย์
ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่ระบุว่า นอกจากการเตรียมย่ืน
ใบอนุญาตต้ังโรงงานสกัดสาร CBD แล้ว บริษัทยังเตรียม
ย่ืนคำขอรับใบอนุญาตผลิต (ที่มิใช่การปลูก) ขอนำเข้า-
ส่งออกเมล็ดพันธ์ุ พร้อมท้ังเตรียมย่ืนขอรับใบอนุญาต
จำหน่ายเมล็ดพันธ์ุ และขอใบอนุญาตมีไว้ในครอบครอง
เมล็ดพันธ์ุด้วยเช่นเดียวกัน น่ีเป็นการต่ืนตัวของบรรดา
ผู้ประกอบการเพียงส่ วนห น่ึงเท่ าน้ัน  ที่ เริ่มมีค วาม
เคลื่อนไหวเพ่ือรองรับโอกาสใหม่  “บลูโอเชียน” ที่เปิด
กว้างของ “ธุรกิจกัญชงกัญชา” ที่ยังไม่มีใครประเมิน
มูลค่าได้เน่ืองจากสามารถแปรรูปผลิตภัณฑ์กัญชงกัญชา
ในทางการแพทย์เพ่ือบำบัดรักษาอาการเจ็บป่วยได้หลาย
อย่าง ในประเทศอเมริกาน้ันยังออกกฎหมายให้สามารถ
นำกัญชามาใช้ในทางการแพทย์ได้ถึง 14 รัฐ ดังรูปที่ 3

 
รูปที่ 4 ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่ถูกต้องและวางจำหน่ายใน 

14 รัฐของประเทศสหรัฐอเมริกา 
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ที่มา: (บริษัท เทคโนโลยี มีเดีย จำกัด, 2562) 
 
แนวคิดทฤษฎีการบริหารจัดการองค์กร  

 กูลิ ค และ เออร์ วิกส์  (Luther Gulick luther 
gulick and Lyndall Urwick, 1937) ได้รวบรวมแนวคิด
ทางด้านการบริหาร  ต่าง ๆ เอาไว้ในหนังสือชื่อ “Paper 
on the Science of Administration” โดยเสนอแนวคิด
ก ร ะ บ วน ก า ร บ ริ ห า ร  ซึ่ ง เป็ น ที่ รู้ จั ก กั น ดี ชื่ อ ว่ า 
“POSDCoRB” ภาระหน้าที่ที่ สำคัญของนักบริหาร  7 
ประการ คือ 
 1.  การวางแผน (Planning) เป็นการวางเค้า
โครงกิจกรรมซึ่งเป็นการเตรียมการก่อนลงมือปฏิบัติ  
เพ่ือให้การดำเนินการสามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
 2.  การจั ด อ งค์ ก ร  (Organizing) เป็ น ก าร
กำหนดโครงสร้างขององค์กร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับ
งาน เช่น การแบ่งงาน (Division of Work) เป็นกรม กอง 
หรือแผนก โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัด
ตามลักษณะเฉพาะของงาน (Specialization) 
 3.  การจัดบุคลากร  (Staffing) เป็น  เรื่องที่
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร ทั้งน้ีเพ่ือให้
บุคลากรมาปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้อง
กับการจัด แบ่งหน่วยงานที่กำหนดไว้ 
 4.  การอำนวยการ (Directing) เป็นภารกิจใน
การ ใช้ ศิ ล ป ะ ใน การบ ริ ห ารงาน  เช่ น  ภ าวะผู้ น ำ 
(Leadership) มนุษยสัมพันธ์ (Human Relations) การ
จู ง ใจ  (Motivation) และการ ตัดสิ น ใจ ใจ  (Decision 
making) เป็นต้น 
 5.  การประสานงาน (Coordinating) เป็นการ
ประสานให้ส่วนต่าง ๆ ของกระบวนการทำงานมีความ
ต่อเน่ืองกัน  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย และราบรื่น 
 6.  การรายงาน (Reporting) เป็นกระบวนการ
และเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตามชั้นได้ทราบ
ถึงผลการปฏิ บั ติงาน  โดยที่ มี ความสัมพัน ธ์กับการ
ติดต่อสื่อสาร (Communication) ในองค์กรอยู่ด้วย 

 7.  การงบประมาณ (Budgeting) เป็นภารกิจที่
เกี่ยวกับการวางแผนการทำบัญชีการควบคุมเกี่ยวกับ
การเงินและการคลัง 

 
  

รูปที่ 5 ทฤษฎี กระบวนการบริหาร POSDCoRB 
                                                                                                                      
ข้อดี 1) องค์กรมีโอการประสบผลสำเร็จบรรลเุป้าหมาย มี
สายบังคับบัญชาเดียว 2) สมาชิกองค์กรมีความเข้าใจ
วัตถุประสงค์องค์กร แบ่งสายงานชัดเจน และไม่สับสน 3) 
ในหน่วยงานเดียวกัน มีความเข้มแข็ง เพราะเลือกสาย
อาชีพเดียวกันมาร่วมกันทำงาน 4) ใช้ทรัพยากรได้อย่าง
คุ้มค่า ถูกที่ถูกงาน 5) การประสานงานระหว่างหน่วยงาน
มีความสะดวก และ 6) จัดเตรียมงบประมาณสนับสนุนแต่
ละส่วนได้อย่างเหมาะสม 
ข้อเสีย 1) เมื่อมีสายงานบังคับบัญชาที่ชัดเจน  บาง
หน่วยงานอาจเลี่ยงปฏิบัติงานจนกว่าผู้บริการจะสั่งการลง
มาโดยตรง 2) อุปกรณ์หรือเครื่องมือบางชนิดที่อ ยู่
นอกเหนือหน่วยงานตนเอง อาจต้องรอจนกว่าหน่วยงานที่
รับผิดชอบมาเป็นเมื่อการดำเนินงานให้ และ 3) ทุกคน
ล้วนอยากอยู่ในหน่วยงานบริหารหลัก  ทำงานใกล้ชิด
ผู้บริหาร อาจเกิดความขัดแย้ง 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศไทย ผู้วิจัยได้ออกแบบการ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) โดยรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับพืชกัญชงกัญชา เอกสารที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบธุรกิจพืชกัญชงกัญชาให้ปฏิบั ติตาม
พระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522 ประเภทที่ 5 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ประกาศกระทรวงสาธารณสุขเรื่องระบุชื่อยาเสพติดให้
โทษในประเภท 5 พ.ศ. 2563  จากงานวิจัย บทความ 
รวมทั้งสื่ออินเตอร์เน็ต (Internet Network) ที่เกี่ยวข้อง
มาศึกษาวิเคราะห์อย่างเป็นระบบและสรุปแนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศไทย ที่
เหมาะสมให้กับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชน นักลงทุน
กลุ่มเกษตรกร และนักวิชาการที่มีความสนใจในการศึกษา
ต่อยอดต่อไป  เพ่ื อสร้างรายได้ ในระ ดับชมชุน  ใน
ภาคอุตสาหกรรมในประเทศและต่างประเทศต่อไป 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

แนวทางการส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกัญชง
กัญชาของประเทศไทย 

 
ขอบเขตของการวิจัย 
 ได้กำหนดขอบเขตที่เกี่ยวข้องกับแนวทางการ
ส่งเสริมการพัฒนาธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศไทย โดย
ผู้ วิ จั ย ไ ด้ท บ ท วนวรรณ ก รรม ที่ เกี่ ย ว ข้อ งกั บ ก าร
บริหารธุรกิจกัญชงกัญชาที่มุ่ ง เน้นการส่งเสริมและ
สนับสนุนธุรกิจกัญชงกัญชาตลอดจนหลักเกณฑ์ข้อบังคับ
ของกฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 
4. ผลการวิจัย 
 การวิจัยเรื่อง แนวทางการส่งเสริมการพัฒนา
ธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศ  ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิด 
ทฤษฎี เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการ กฎหมาย เอกสาร
และงานวิจัยที่เก่ียวข้อง จึงขอสรุปได้ท้ังหมด 4 แนวทาง
ดังน้ี  

1. แนวทางเชิงรุก โดยมีแนวทางการดำเนินการดังน้ี 
การต่อยอดกัญชงกัญชา ไปสู่ ธุรกิจสินค้าเพ่ือสุขภาพ 
เครื่องด่ืม อาหารแล้ว ล่าสุดยังมีความเคลื่อนไหวของ
ธุรกิจแฟรนไชส์กัญชงกัญชา พัฒนาผลิตภัณฑ์จากกัญชง
กัญชา เช่น น้ำมันอโรมากัญชงกัญชา ซอสพริกจากกัญชง
กัญชา สเปรย์ดับกลิ่นปากจากกัญชงกัญชา พร้อมกับ
เตรียมเปิดร้านจำหน่ายสินค้าไลฟ์สไตล์เกี่ยวกับกัญชง
กัญชาด้วย เป็นการต่ืนตัวของบรรดาผู้ประกอบการเพียง
ส่วนหน่ึงเท่าน้ัน ที่เริ่มมีความเคลื่อนไหวเพ่ือรองรับโอกาส

ใหม่ “บลูโอเชียน” ที่เปิดกว้างของ “ธุรกิจกัญชงกัญชา” 
ที่ยังไม่มีใครประเมินมูลค่าได้ การผลิต นำเข้า หรือส่งออก 

2. แนวทางเชิงรับ โดยมีแนวทางการดำเนินการดังน้ี 
กระแสของกัญชงกัญชากำลังเป็นที่น่าสนใจของผู้บริโภค 
หากสังเกตจะเห็นว่า เริ่มมีหลาย ๆ ธุรกิจเข้ามาในตลาดน้ี
อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากเป็นโอกาสนำมาต่อยอดพัฒนา
แผนผลิตภัณฑ์ใหม่ออกมาตอบสนองพฤติกรรมของ
ผู้บริโภคในอนาคต เช่น การนำกัญชงกัญชามาต่อยอดใน
ธุรกิจเครื่องด่ืม ซึ่งปัจจุบันได้มีการย่ืนคำขอรับใบอนุญาต
ผลิต (ที่มิใช่การปลูก) เรียบร้อยแล้ว และมีการนำสารสกัด
จากกัญชงกัญชา นำมาผสมในเครื่องด่ืมและขนมขบเคี้ยว 
เพ่ือสร้างสีสันใหม่ให้กับตลาดอาหารและเครื่องด่ืม มี
การศึกษาความเป็นไปได้และคุณประโยชน์ต่าง  ๆ ของ
ผลิตภัณฑ์จากกัญชงกัญชาที่จะสามารถนำมาต่อยอดใน
ธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญ ทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ 
และมีแผนจะนำไปวางจำหน่ายในช่องทางจัดจำหน่ายทั้ง
ในและต่างประเทศ และมีการศึกษาเรื่องของงานวิจัยกัญ
ชงกัญชาไปแปรรูปและสร้างมูลค่าเพ่ิมเป็นผลิตภัณฑ์
สุขภาพต่าง ๆ ซึ่งที่ผ่านมาได้เตรียมความพร้อม  โดย
ร่วมมือกับสถาบันวิจัยชั้นนำศึกษาและคิดค้นสูตรเพ่ือนำ
กัญ ชงกัญชามาพัฒ นาและต่อยอดเป็นผลิตภัณ ฑ์
นวัตกรรม ทั้งในส่วนของสกินแคร์ เครื่องด่ืม และอาหาร
เสริม รวมถึงมีการพูดคุยกับพันธมิตรที่เป็นผู้ปลูกกัญชง
กัญชาเชิงพาณิชย์ โรงสกัด และผู้ผลิตไว้เรียบร้อยแล้ว 
นอกจากน้ี ผู้ประกอบการรายใหญ่หลายแห่งเริ่มมีความ
เคลื่อนไหวที่จะรุกธุรกิจกัญชงกัญชา ต้ังแต่ต้นน้ำถึงปลาย
น้ำ กัญชงกัญชาเป็นพืชเศรษฐกิจที่น่าสนใจและตลาดมี
ความต้องการ 

3. แนวทางเชิงป้องกัน โดยมีแนวทางการดำเนินการ
ดังน้ี กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษพระราชบัญญัติน้ีมี
บทบัญญัติบางประการเก่ียวกับการจำกัดสิทธิและเสรีภาพ
ของบุคคล ซึ่งมาตรา 26 ประกอบกับมาตรา 28 มาตรา 
34 มาตรา 37 มาตรา 38 และมาตรา 40 ของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย บัญญัติให้กระทำได้โดยอาศัย
อำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เหตุผลและความ
จำเป็นในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลตาม



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

พระราชบัญญัติน้ี เพ่ือกำหนดมาตรการในการควบคุมยา
เสพติดให้โทษในประเภท 5 (กัญชา พืชกระท่อม) ให้
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและสอดคล้องตามหลัก
สากล ซึ่งการตราพระราชบัญญัติน้ีสอดคล้องกับเงื่อนไขที่
บัญญัติไว้ในมาตรา 26 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย มาตรา 1 พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า พระราชบัญญัติ
ยาเสพติดให้ โทษ  (ฉบับที่  7) พ .ศ . 2562 มาตรา  2 
พระราชบัญ ญั ติ น้ีให้ ใช้บั งคับ ต้ังแต่ วันถัดไปจากวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  มาตรา 26/2 
ห้ามมิให้ผู้ใดผลิต นำเข้า หรือส่งออกซึ่งยาเสพติดให้โทษ
ประเภท 5 เว้นแต่กรณีดังต่อไปน้ี 1) ในกรณีจำเป็นเพ่ือ
ประโยชน์ทางราชการ การแพทย์ การรักษาผู้ป่วย หรือ
การศึกษาวิจัยและพัฒนา ทั้งน้ี ให้รวมถึงการเกษตรกรรม 
พาณิชยกรรม  วิทยาศาสตร์ หรืออุตสาหกรรม  เพ่ือ
ประโยชน์ทางการแพทย์ด้วย ซึ่งได้รับใบอนุญาตจากผู้
อนุญาตโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 2) ในกรณี
เป็นกัญชง ให้กระทำได้เมื่อได้รับใบอนุญาตจากผู้อนุญาต
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และ 3) ในกรณีเป็น
การนำติดตัวเข้ามาในหรือนอกราชอาณาจักรไม่ เกิน
ปริมาณที่จำเป็น สำหรับใช้รักษาโรคเฉพาะตัว โดยมีใบสั่ง
ยาหรืหนังสือรับรองของผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม  ผู้
ประกอบวิชาชีพทันตกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ผู้ประกอบวิชาชีพการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
หรือหมอพ้ืนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการแพทย์
แผนไทย ซึ่งเป็นผู้ให้การรักษา ให้กระทำได้เมื่อได้รับ
ใบอนุญาตจากผู้อ นุญาต  และ ซึ่ งยาเสพติดให้ โทษ
ประ เภท  5 มีป ริ ม าณ ต้ังแ ต่  10 กิ โล กรั ม ข้ึน ไป ให้
สันนิษฐานว่า เป็นการผลิต นำเข้า หรือส่งออกเพ่ือ
จำหน่าย การขอรับใบอนุญาตและการออกใบอนุญาต ให้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดใน
กฎกระทรวง ซึ่งหลายประเทศทั่วโลกได้แก้ไขเพ่ิมเติม
กฎหมาย เพ่ือเปิดโอกาสให้มีการอนุญาตให้ประชาชนใช้

กัญชาและพืชกระท่อมเพ่ือประโยชน์ในการรักษาโรคและ
ประโยชน์ในทางการแพทย์ได้ ตามพระราชบัญญัติยาเสพ
ติด ให้โทษ พ.ศ. 2522 กัญชาและพืชกระท่อมเป็นยาเสพ
ติดให้โทษในประเภท 5 ที่ห้ามมิให้ผู้ใดเสพหรือนำไปใช้ใน
การบำบัดรักษาผู้ป่วยหรือนำไปใช้ประโยชน์ในทาง
การแพทย์และยังกำหนดโทษทั้งผู้เสพและผู้ครอบครอง
ด้วย ดังน้ันเพ่ือเป็นการรับรองและคุ้มครองสิทธิของผู้ป่วย
ที่จะได้รับและใช้กัญชาเพ่ือประโยชน์ ในการรักษาและ
พัฒนาทางการแพทย์ ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ได้รับ
อนุญาต เพ่ือให้ถูกต้องตามหลักวิชาการให้ทำได้โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย และเพ่ือสร้างความม่ันคงทางด้านยาของ
ประเทศ และป้องกันไม่ให้เกิดการผูกขาดทางด้านยา
สมควรแก้ไขเพ่ิมเติมพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ. 2522 เพ่ือเปิดโอกาสให้สามารถนำกัญชาและพืช
กระท่อมไปทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาเพ่ือประโยชน์ทาง
การแพทย์และสามารถนำไปใช้ในการรักษาโรคภายใต้การ
ดูแลและควบคุมของแพท ย์ได้  จึ งจำเป็ น ต้องตรา
พระราชบัญญัติน้ี 

4. แนวทางเชิงแก้ไข โดยผู้วิจัยมีความเห็นสอดคล้อง
กับแนวทางการดำเนินการของ กิตติพงศ์ เกิดผลและ นาถ
นิรันดร์ จันทร์งาม (2563) โดยกำหนดไว้ดังน้ี 1) ให้มีการ
เพ่ิมเติมหลักเกณฑ์เป็นกฎหมายลำดับรองเพ่ือยกเว้นไม่ให้
นำหลักเกณฑ์ในเรื่องลักษณะบ่งเฉพาะและเครื่องหมาย
ต้องห้ามตามมาตรา 6,7 และ 8(9) แห่งพระราชบัญญัติ
เครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 มาใช้กับการจดทะเบียน
เครื่องหมายการค้าพืชตระกูลกัญชา 2) ให้มีการเพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์ในพระราชกำหนดพิกัดศุลกากร (ฉบับที่ 6) 
พ.ศ. 2559 เพ่ือรองรับในส่วนพิกัด “เมล็ดกัญชงไม่ว่าจะ
ใช้การบริโภคหรือใช้ในการเพาะปลูก” “น้ำมันเมล็ดกัญ
ช ง”  “ส าร  Cannabinoids” “ด้ าย จ าก กั ญ ช งแล ะ
ผลิตภัณฑ์พืชตระกูลกัญชา” จะทำให้เกิดความครอบคลุม
ของพิกัดมากข้ึน รวมทั้งไม่คิดภาษีเฉพาะ ภาษีศุลกากร
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เท่าน้ันเพ่ือเป็นการส่งเสริมและผลักดันพืชตระกูลกัญชาสู่
พืชเศรษฐกิจ 3) ควรมีระบบการบริการจัดการในการ
ติดตามพืชตระกูลกัญชาอันเป็นระบบหลักที่ใช้เพ่ือติดตาม
ตลอดห่วงโซ่อุปทานการค้าพืชตระกูลกัญชาโดยนำระบบ
ติดตามพืชตระกูลกัญชาที่มีลักษณะคล้ายกับมลรัฐ
โคโลราโดมาใช้บังคับเป็นระบบติดตามพืชตระกูลกัญชา
ของประเทศไทย เน่ืองจากว่าไม่เพียงแต่ต้องมีการแจ้ง
ข้อมูลเก่ียวกับการครอบครองพืชตระกูลกัญชาเท่าน้ัน แต่
รวมถึงระบบในการติดตามโดยในทุกต้นพืชและผลิตภัณฑ์
จะมีป้ายแทร็กติดเอาไว้ซ่ึงป้ายแทร็กน้ีจะทำงานโดยผ่าน
คลื่นวิทยุเพ่ือส่งสัญญาณให้กับตัวหน่วยงานท่ีควบคุมว่า
พืชตระกูลกัญชาท่ีได้มีการติดตามน้ันอยู่ท่ีใด 4) เพ่ิมเติม
หลักเกณฑ์ของมาตรฐานที่ใช้เฉพาะพืชตระกูลกัญชาไม่ว่า
จะเป็นผลิตภัณฑ์ยา เครื่องสำอาง อาหารหรือผลิตภัณฑ์
อื่น ๆ โดยกำหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ 
พ.ศ.2522 และเพ่ิมเติมหลักเกณฑ์มาตรฐานข้ันตอนการ
ดำเนินการ  (Standard Operating Procedures: SOP) 
เพ่ือใช้ตรวจสอบหลักเกณฑ์ของมาตรฐานท่ีเสนอแนะให้
กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติยาเสพติดให้โทษ พ.ศ. 2522
อีกทีหน่ึง 5) ให้มีการเพ่ิมเติมเป็นกฎหมายลำดับรอง เพ่ือ
กำหนดข้อความเตือนให้มีความครอบคลุมมากข้ึน   

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

 ธุรกิจกัญชงกัญชา ถือเป็นหน่ึงในกระแสหลัก
ของโลกที่กำลังเติบโตอย่างรวดเร็วจากการที่หลาย
ประเทศเริ่มปลดล็อกให้ออกจากการเป็นยาเสพติด รวมถึง
ประเทศไทย หุ้นกัญชาในระดับโลกในหลาย ๆ ประเทศ
เริ่มที่จะเปิดเสรีในเรื่องของ ธุรกิจกัญชา ไม่ว่าจะเป็นการ
เพาะปลูก การนำไปใช้ในเชิงการแพทย์ การผลิตในเชิง
พาณิชย์ ตลอดจนใช้ในเชิงสันทนาการ 
 ธุรกิจกัญชายังไม่เริ่มต้นในประเทศไทยแต่เริ่มที่
กัญชง กัญชาและกัญชงมีความแตกต่างกัน บ้างก็ว่ากัญชง
เหมือนเป็นเพศเมียของกัญชา แต่ในเชิงทฤษฎี กัญชาจะมี

สารที่เรียกว่า THC ซึ่งมีผลออกฤทธ์ิทางประสาท ตรงน้ียัง
ไม่ได้รับอนุญาตให้สกัดออกมาทำธุรกิจเชิงพาณิชย์แต่
อย่างไรสามารถใช้ในทางการแพทย์ได้เท่าน้ันและปลูกใน
วงจำกัด ส่วนกัญชงจะมีสารที่เรียกว่า CBD ซึ่งสามารถ
นำไปใช้เป็นส่วนผสมของสินค้าต่างซึ่งไม่มีผลออกฤทธ์ิทาง
ประสาท แต่มีคุณสมบัติทำให้รู้สึกผ่อนคลายโดย CBD ที่
น้อยกว่าระดับร้อยละ 0.2 จะไม่นับเป็นสารเสพติด ธุรกิจ
หรือบริษัทจดทะเบียนในประเทศไทยที่จะมีโอกาสของ
ธุรกิจกัญชงในการนำมาต่อยอดธุรกิจก็คือกลุ่มผู้ผลิต
เครื่องสำอางสมุนไพรและกลุ่มผู้ผลิตอาหารเครื่องด่ืม  
ส่วนโอกาสที่จะสามารถนำกัญชามาต่อยอดทางธุรกิจหรือ
เปิดเสรีให้สามารถทำธุรกิจเกี่ยวกับกัญชาได้ต้ังแต่ต้นน้ำ
อย่างเช่นเพาะปลูกเหมือนในหลายประเทศอาจจะยังเป็น
อนาคตที่ ค่อนข้างไกลพอสมควรซึ่ งอาจจะต้องรอ
พัฒนาการตรงน้ีไปก่อน หุ้นตัวไหนจะได้รับประโยชน์จาก
กระแสกัญชง สำหรับประเทศไทยนับต้ังแต่กระทรวง
สาธารณสุขปลดล๊อกให้กัญชงและกัญชาออกจากกลุ่มยา
เสพติดต้ังแต่ปลายปี 2563 ที่ผ่านมา องค์การอาหารและ
ยาได้ออกมาประกาศว่าสินค้ากลุ่มแรกที่จะสามารถนำกัญ
ชงมาผลิตเชิงพาณิชย์ได้ก็คือเครื่องสำอาง และสมุนไพร
ไทย ส่วนอาหาร ซึ่งครอบคลุมทั้งเครื่องด่ืม อาหารเสริม 
ขนม คาดว่าจะอนุญาตได้ภายในเดือนเมษายน 2564 น้ี 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ กิตติพงศ์ เกิดผลและ นาถนิ
รันดร์ จันทร์ งาม  (2563) ได้ วิจัยเรื่ อง อุปสรรคทาง
กฎห มายเกี่ ย วกั บก ารค้ ากัญ ช าของป ระ เทศ ไท ย 
ผลการวิจัยพบว่า ประเทศไทยควรแก้ไขหลักเกณฑ์พืช
ตระกูลกัญชาทั้งในส่วนกฎหมายยาเสพติดและกฎหมาย
อื่น ๆ ที่ยังคงมีหลักเกณฑ์ที่ขัดกันในเรื่องของค่านิยาม
กัญชาและกัญชง  อีกทั้ ง เป็นการผูกขาดใบอนุญาต
ประกอบกิจการพืชตระกูลกัญชาไว้เพียงหน่วยงานของรัฐ
รวมไปถึงหลักเกณฑ์ที่ยังไม่มีไว้รองรับการค้าไม่ว่าจะเป็น
ระบบติดตามพืชตระกูลกัญชา มาตรฐานพืชตระกูลกัญชา 
เครื่องหมายกำกับฉลากผลิตภัณฑ์ พิกัดและภาษีศุลกากร
รวมไปถึงเครื่องหมายการค้าสำหรับผู้ประกอบกิจการ
เก่ียวกับพืชตระกูลกัญชา โดยบริษัทเงินลงทุนดีบีเอส วิค
เคอร์ส (ประเทศไทย) ได้ออกบทวิเคราะห์ว่าอาจมีหุ้นตัว
ใดบ้างที่มีดอกาสจะผลิตสินค้าท่ีเก่ียวข้องกับกัญชงออกมา
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ในล๊อตแรกซึ่งน่าจะประกอบไปด้วย 1) กลุ่มบริษัทผู้ผลิต
อาหารและเวชภัณฑ์ต้นน้ำซึ่งสามารถสกัดสาร CBD ออก
จากกัญชงนำไปใช้งานต่อ ซึ่งปัจจุบันมี  3 บริษัทที่มี
ศั ก ยภ าพ สาม ารถท ำได้คื อ  RBF, DOD แล ะ  IP 2)  
ผู้ประกอบการเครื่องสำอางและสมุนไพรที่จะนำสาร CBD 
ไปผลิตสินค้าต่อ เช่น BEAUTY, KAMART, DDD และ RS 
3) ผู้ประกอบการอาหารและเครื่องด่ืมเช่นCBG, OSP, 
ICHI, SAPPE, RS, GLOCON, JKN, NRF ขณะที่ บล.โกล
เบล็ก ได้แนะนำหุ้นที่จะได้รับอานิสงส์จากการขออนุญาต
ปลูกกัญ ชงเพ่ือการค้ า  ได้แก่  DOD  ICHI CBG OSP 
SAPPE  DDD และ RBF ซึ่งถือว่าท้ังสองโบรกฯได้แนะนำ
หุ้นที่มีความเกี่ยวข้องกับกัญชงที่ใกล้เคียงกัน ถือได้ว่าท้ัง
กัญชงและกัญชาเป็นธุรกิจที่มีโอกาสสร้างผลตอบแทนได้
สูงในอนาคต อย่างไรก็ตามธุรกิจดังกล่าวเพ่ิงจะอยู่ในสเตจ
แรก เท่ า น้ั น ยั ง ต้ อ ง ยั ง ถือ ว่ามี ค วาม เสี่ ย งท างด้ าน
กฎระเบียบอยู่อีกพอสมควร  นักลงทุนต้องระมัดระวัง
ความเสี่ยงน้ีเป็นอย่างดีซึ่งสอดคล้องกับ ปวีณา ยะปัญญา 
(2562) ได้ศึกษาเรื่อง กัญชง สารสกัดหรือผลิตภัณฑ์จาก
สารสกัด ที่มีสาร CBD เป็นส่วนประกอบหลักและมีสาร 
THC ต้องไม่เกินร้อยละ 0.2 โดยน้ำหนัก ซึ่งเป็นยาหรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรตามกฎหมายว่าด้วยยาหรือผลิตภัณฑ์
สมุนไพร  และต้องใช้ตาม วัต ถุประสงค์ทางยาหรือ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรเท่าน้ัน  เมล็ดกัญชง (hemp seed) 
หรือน้ำมันจากเมล็ดกัญชง  (hemp seed oil) ซึ่งเป็น
อาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารและต้องใช้ตาม
วัตถุประสงค์ทางอาหารเท่าน้ัน  น้ำมันจากเมล็ดกัญชง 
(hemp seed oil) หรือสารสกัดจากเมล็ดกัญชง ซึ่งเป็น
เครื่องสําอางตามกฎหมายว่าด้วยเครื่องสําอาง และต้องใช้
ตามวัตถุประสงค์ทางเครื่องสําอางเท่าน้ัน ทั้งน้ี เมล็ดกัญ
ชงที่นําไปเป็นอาหาร หรือเครื่องสําอางต้องเป็นเมล็ดที่ไม่
สามารถนําไปเพาะพันธ์ุได้ (non-viable seed) หรือถูก
ทําให้ไม่มีชี วิต ซึ่งเป็นไปตามหลักเกณฑ์  วิธีการ และ
เงื่อนไขตามท่ีคณะกรรมการประกาศกําหนด 
 ดังน้ัน ควรใช้หลักการกระบวนการบริหารที่
สำคัญของนักบริหาร  คือ  การวางแผน  เพ่ือให้การ
ดำเนินการสามารถบรรลุ เป้ าหมายที่ วางไว้อย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดองค์กร เป็นการกำหนดโครงสร้าง

ขององค์กร โดยพิจารณาให้เหมาะสมกับงาน เช่น การ
แบ่งงาน โดยอาศัยปริมาณงาน คุณภาพงาน หรือจัดตาม
ลักษณะเฉพาะของงาน การจัดบุคลากรปฏิบัติงาน เป็น 
เรื่องที่เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ในองค์กร
น่ัน เอง  ทั้ ง น้ี เพ่ื อ ให้บุ คลากรมาปฏิบั ติ งานอย่างมี
ประสิทธิภาพและสอดคล้องกับการจัดแบ่งหน่วยงานที่
กำหนดไว้ การอำนวยการ เป็นภารกิจในการใช้ศิลปะใน
การบริหารงาน  การประสานงานส่วนต่าง  ๆ  ของ
กระบวนการทำงานมีความต่อเน่ืองกัน  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปด้วยความราบรื่น  การรายงาน เป็น
กระบวนการและเทคนิคของการแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาตาม
ชั้นได้ทราบถึงผลการปฏิบัติงาน โดยที่มีความสัมพันธ์กับ
การติดต่อสื่อสาร ในองค์กรอยู่ด้วย การงบประมาณ เป็น
ภารกิจท่ีเกี่ยวกับการวางแผนการทำบัญชีการควบคุม
เก่ียวกับการเงินและการคลัง เพ่ือเป็นแนวทางการส่งเสริม
การพัฒนาธุรกิจกัญชงกัญชาของประเทศไทยต่อไปใน
อนาคต 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาคุณภาพชีวิตในการทำงาน ศึกษาความสุขในการทำงานและศึกษา
ความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานกับความสุขในการทำงานของพนักงาน รวมทั้งเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการ
ทำงานของพนักงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล โดยศึกษาจากพนักงานที่ทำงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ 121 แห่ง 
กลุ่มตัวอย่าง 385 คน โดยใช้แบบสอบถามเป็นเครื่องมือในการวิจัย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ การแจกแจงความถ่ี 
ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การวิเคราะห์ใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความแปรปรวนแบบทางเดียว และค่าสัมประสิทธ์
สหสัมพันธ์ ผลการศึกษาในแต่ละด้าน พบว่าคุณภาพชีวิต ในการทำงานของพนักงาน ในภาพรวมอยู่ในระดับปานกลางถึงมากในแต่
ละด้าน ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสุขในการทำงาน พบว่าคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในภาพรวมอยู่ในระดับมากทุก
ด้าน ผลการศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขในการทำงานของพนักงานมีความสัมพันธ์
ไปในทิศทางเดียวกัน และผลการศึกษาเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานจำแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล ได้แก่ เพศ 
อายุรายได้เฉลี่ยต่อเดือน พบว่า ในภาพรวมของคุณภาพชีวิต 6 ด้าน มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ 0.05 
 
คำสำคัญ : คุณภาพชีวิตในการทำงาน ความสุขในการทำงาน 
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Abstract 
The purposes of this research were to study the quality of life, the happiness at work, and the 

relationship between quality of life and the happiness at work as well as to compare the quality of life of the 
employees classified by personal factors. The study covered 385 employees working in 121 accounting firms in 
Chiang Mai province. The research tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency 
distribution, mean, standard deviation, and inferential statistics have used t-test statistics, One-Way Analysis of 
Variance, and Pearson's Correlation Analysis. The results of the study in each aspect found that the quality of 
life in the work of employees in accounting firms, overall, was at the moderate level to high level in each 
aspect. The results on happiness at work showed that the quality of life in the work of employees firms in all 
aspects at a very high level. The results of the study on the relationship between quality of work-life and 
happiness at work of employees in accounting firms were correlated in the same direction. A comparative study 
of the quality of life of employees by personal factors, including gender, age, and average monthly income, 
found that in overall the quality of life in the 6 areas was statistically significantly different at 0.05. 
Keywords : Quality of life Happiness at work  
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1.บทนำ 
การดำรงชีวิตในปัจจุบันของคนเรานั้นเต็มไปด้วย

ความเครียดมากมายที่เกิดจากสาเหตุต่าง ๆ ความเครียดอัน
เกิดจากการประกอบอาชีพหรือการทำงาน หนึ่งในนั ้นคือ
วิชาชีพอิสระก็นับเป็นอีกอาชีพที ่มีหน้าที ่โดยตรงในการ
รองรับเรื่องต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทำงาน รวมถึงงานด้าน
การบัญชีก็เป็นอาชีพที่เกิดความเครียดจากการทำงานมาก
เป็นอันดับต้น ๆ อาจเนื่องมาจากนักบัญชีเป็นวิชาชีพอิสระ
สาขาหน่ึงที่อาจเกิดความเครียดจากการทำงานด้วยสาเหตุที่
จะต้องจัดทำรายงานทางการเงินและทำบัญชีต่าง ๆ เพ่ือ
นำไปเสนอต่อบุคคลทั้งภายนอกและภายในขององค์กร ซึ่ง
จะต้องรับผิดชอบทั้งความถูกต้อง ของผลงานและคุณภาพ
ของผลงาน ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 
(อาทรณ์ กิจจา, และ อุษณา แจ้งคล้อย, 2560, น. 40) และ
เมื ่อเราได้ก้าวเข้าสู ่วัยทำงานย่อมมีความมุ่งหวังที ่จะได้
ประกอบอาชีพตามที่ตนพึงพอใจในการทำงานให้ตรงกับ
ความสามารถที ่ม ีทำงานได้อย่างมีความสุขรวมไปถึงได้
ค่าตอบแทนที่เพียงพอ (ผจญ เสริมสาร, 2555)  

ปัจจุบันผู้คนส่วนใหญ่จะต้องทำงานเพื ่อให้ชีวิต
ดำรงอยู ่ได้ และตอบสนองความต้องการขั ้นพื ้นฐานของ
ตนเอง เมื ่อต้องทำงานกับคนส่วนมากจึงควรมีสภาวะที่
เหมาะสม ทำให้เกิดความสุขทั ้งร่างกายและจิตใจ (กอง
สวัสดิการแรงงาน, 2547, น. 17 -22) ความสุขในการทำงาน
นั้นเป็นความรู้สึกภายในจิตใจที่เป็นเชิงบวกและตอบสนอง
ความต้องการในการทำงานในชีวิตประจำวัน ดังนั้น (ณัฐชา 
บริการด้านบัญชีและภาษี, 2561)  
 จังหวัดเช ียงใหม่ตั ้งอยู ่ในเขตพื ้นที ่ภาคเหนือ
ตอนบนและเป็นจังหวัดที ่มีขนาดใหญ่ ซึ ่งมีการประกอบ
กิจการเป็นจำนวนมาก รวมไปถึงสำนักงานบัญชีและบริษัทที่
จดทะเบ ียนในพื ้นท ี ่จ ังหว ัดเช ียงใหม ่ก ็ม ีจำนวนมาก
เช่นเดียวกัน โดยสำนักงานบัญชีในจังหวัดเช ียงใหม่ มี
ทั้งหมด121 สำนักงาน (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวง
พาณิชย์, 2560) และในปัจจุบันความสุขในการทำงาน ลด
น้อยลงและรวมไปถึงบุคลากรทางด้านบัญชีขาดแคลน 

เพราะที่ผ่านมาพนักงานบัญชีทำงานอย่างหนัก ซึ่งอาจส่งผล
ทำให้เกิดปัญหาการขาดแคลนพนักงานบัญชีมากข้ึน 
 จากสภาพของปัญหาดังกล่าว ผู ้วิจัยได้มีความ
สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพชีวิตและความสุขในการ
ทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการนำข้อมูลไปเป็นแนวทางเพ่ือพัฒนา 
เพ ื ่อส ่งเสร ิมความส ุขในการทำงานให้ แก ่พนักงานใน
สำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ให้มีความสุขในการ
ทำงานอันจะส่งผลทำให้งานมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากย่ิงข้ึน 
 
2.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

คุณภาพชีวิตในการทำงาน หมายถึง ความรู้สึกที่ดี
และความคิดเชิงบวกของนักบัญชีที่มีต่อการทำงาน ซึ่งได้รับ
การตอบสนองต่อความต้องการในด้านต่าง ๆ จากองค์กรทั้ง
ในรูปแบบที่เป็นวัตถุ เช่น เงินเดือน ของขวัญ และไม่เป็น
วัตถุ เช่น บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรในท่ี
ทำงาน มีความยุติธรรม สวัสดิการต่าง ๆ รวมไปถึง คำ
ชมเชยจากหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะ
ก่อให้เกิดความพึงพอใจ สร้างแรงจูงใจในการทำงานรวมไป
ถึงมีส่วนสร้างความสุขในที่ทำงานอีกด้วย (ผจญ เฉลิมสาร , 
2555) คุณภาพชีวิตในการทำงาน มี 6 ด้าน ดังน้ี 1) คุณภาพ
ชีวิตในการทำงานด้านรายได้และผลตอบแทนอื่น ๆ หมายถึง 
จำนวนเงินและผลตอบแทนที่พนักงานแต่ละคนจะได้รับจาก
การทำงานของแต่ละเด ือน รวมถึงสำนักงานบัญชี มี
สวัสดิการอื ่น ๆ ให้แก่พนักงานอย่างเพียงพอกับการใช้
ชีวิตประจำวัน 2) คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ หมายถึง สภาพแวดล้อมรอบ 
ๆ องค์กรต้องมีความเหมาะสม ซึ่งไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อ
พนักงานและผู้อื่น รวมถึงช่วยให้พนักงานนั้นปฏิบัติงานได้
อย่างมีความสุข3) คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านโอกาส
พัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในการทำงาน หมายถึง 
สำนักงานบัญชีได้มีการสนับสนุนพนักงานในเรื่องต่าง ๆ และ
มีการพัฒนาความสามารถในแต่ละด้าน มีการจัดอบรม เป็น
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ต้น เพื ่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพและมีบททดสอบเพ่ือ
เลื่อนตำแหน่งให้สูงข้ึน 

4) คุณภาพชีวิตในการทำงานด้านสัมพันธภาพใน
องค์กร หมายถึง หัวหน้าหรือผู้บังคับบัญชาในสำนักงานและ
พนักงานมีสัมพันธภาพอันดีต่อกัน คอยช่วยเหลือกัน และ
ความเข้าใจซึ่งกันและกัน 5) คุณภาพชีวิตในการทำงานด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 
หมายถึง ช่วงเวลาในการทำงานในของแต่ละวันมีความ
เหมาะสมกับงานที่ได้รับมอบหมาย 6) คุณภาพชีวิตในการ
ทำงานด้านความภูมิใจในองค์กร หมายถึง พนักงานมีความ
ภูมิใจต่อสำนักงานบัญชีว่ามีมากหรือน้อย 
 ความส ุขในการทำงานด ้านบ ัญช ี  หมายถึง 
ความรู้สึกที่เกิดขึ ้นภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อ
เหตุการณ์ที ่เกิดขึ ้นในการทำงาน หรือประสบการณ์ของ
บุคคลในการทำงาน ประกอบด้วย ความรื ่นรมย์ในงาน 
ความพึงพอใจในงาน และความกระตือรือร้นในการทำงาน 
(Warr, 1990) ความสุขในการทำงานในแต่ละวันและ มี

คุณภาพชีวิตที่ดีในการดำเนินชีวิตประจำวัน เพราะพนักงาน
ส่วนใหญ่จะใช้เวลาอยู่กับงานที่ได้รับมอบหมาย อาจกล่าวได้
ว่า การทำงานเป็นกิจกรรมหลัก ๆ ของพนักงานในสำนักงาน
บัญชี ซึ่งประกอบด้วย 4 ด้าน คือ ด้านการติดต่อสัมพันธ์
เปน็พ้ืนฐานที่ทำให้เกิดความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่
ทำงาน โดยที่บุคลากรมาร่วมกันทำงาน เกิดสังคมการทำงาน 
เกิดสัมพันธภาพที่ดีกับบุคลากรที่ตนปฏิบัติงานด้วย มีการให้
ความร่วมมือ ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ด้านความรักในงาน 
เป็นการรับรู้ถึงความรู้สึกรักและผูกพันอย่างเหนียวแน่นกับ
งาน รับรู้ว่าตนมีพันธกิจในการปฏิบัติงานให้สำเร็จ มีความ
ยินดีในส่วนที่เป็นองค์ประกอบของงาน กระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน ด้านความสำเร็จในงานเป็นการรับรู ้ว่าตนได้
ปฏิบัติงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และด้านการเป็น
ที ่ยอมรับเป็นการรับร ู ้ว ่าตนเองได้รับความเชื ่อถือจาก
ผู้ร่วมงาน ผู้ร่วมงานรับรู้ถึงความพยายามของตนเกี่ยวกับ
เร ื ่ องงาน การได ้ร ับการยอมร ับจากผ ู ้ร ่ วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา (ฌานิกา วงษ์สุรีย์รัตน์, 2554 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 
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3.วิธีดำเนินการวิจัย 
 การศึกษาวิจัยครั้งน้ี ผู้วิจัยได้ดำเนินการศึกษาเรื่อง 
“คุณภาพชีวิตและความสุขในการทำงานของพนักงานใน
สำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่” ได้ใช้วิจัยเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี 
ค ือ พนักงานบัญชีที ่ทำงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัด
เชียงใหม่ 121 แห่ง โดยการสุ ่มตัวอย่าง 385 คน ใช้
แบบสอบถามเป็นเครื ่องมือในการวิจ ัย สถิติที ่ใช้ในการ
ว ิ เคราะห ์ข ้อม ูล  ได ้แก ่  สถ ิต ิพรรณนา ( Descriptive 
Statistics) โดยนำข้อมูลที่รวบรวมได้มาวิเคราะห์หาค่าทาง
สถิติ ซึ ่งประกอบด้วย การแจกแจงความถี ่ (Frequency) 
ค่าเฉลี่ย(Mean) และร้อยละ (Percentage) สถิติเชิงอนุมาน 
(Inferential Statitics) ใช้สถิติ t-test การวิเคราะห์ความ
แป ร ป ร วนแบ บท าง เด ี ย ว  ( One - Way Analysis of 
Variance:ANOVA) และการวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหวา่ง
ตัวแปรเชิงปริมาณ 2 ตัวแปร ด้วยเทคนิคการวิเคราะห์
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์(Pearson’s Correlation Analysis)  
4.ผลการวิจัย 

1. สร ุปข้อม ูลท ั ่วไปของผ ู ้ตอบแบบสอบถาม 
ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างของพนักงานในสำนักงาน
บัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ส่วนมากเป็นเพศหญิง ที่มีช่วงอายุ
ไม่เกิน 30 ปี และมีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25,000 บาท
ขึ้นไป ส่วนมากมีอายุงาน 5-6 ปี มีตำแหน่งงานในปัจจุบัน
เป็น ผู ้ทำบัญชี และมีลักษณะการจ้างงานแบบพนักงาน
ประจำของสำนักงานบัญชีหรือบริษัทที่จดทะเบียนในจังหวัด
เชียงใหม่ 

2. สรุปผลคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงาน
ในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลางถึงมากในแต่ละประการมีทั ้งหมด 6 ด้าน ดังน้ี 
(แสดงดังตารางที่ 1) 

2.1 ด้านรายได้และผลตอบแทนอื ่น ๆ ใน
ภาพรวมด้านรายได้และผลตอบแทนอื่น ๆ ของคุณภาพชีวิต
ในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัด
เชียงใหม่อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ย

ด้านรายได้และผลตอบแทนอื ่น ๆ เรียงจากมากไปน้อย 
ได้แก่ ท่านได้รับการดูแลเอาใจใส่ในเรื่องของสิทธิประโยชน์
จากระบบสวัสดิการต่าง ๆ อย่างเต็มที่ มีระดับความสำคัญ
อยู ่ในระดับมาก รองลงมาท่านได้รับผลตอบแทนตามวุฒิ
การศึกษาและประสบการณ์ มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มากและท่านได้ผลตอบแทนที่เหมาะสมกับปริมาณงานท่ี
ท่านรับผิดชอบ มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

2.2 ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพในภาพรวมด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริม
สุขภาพของคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานใน
สำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก เมื่อแยก
เป็นรายข้อ พบว่าค่าเฉลี่ยด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและ
ส่งเสริมสุขภาพ เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ หน่วยงานของ
ท่านมีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานอย่างเพียงพอใน
การปฏิบัติงาน มีระดับความสำคัญอยู ่ในระดับมากที่สุด 
รองลงมาหน่วยงานของท่านมีความสะอาดมีความปลอด
โปร่งและอากาศถ่ายเทได้สะดวก มีระดับความสำคัญอยู่ใน
ระดับมากที่สุด และหน่วยงานของท่านมีระบบการรักษา
ความปลอดภัยที ่ดีไว้วางใจได้ มีระดับความสำคัญอยู ่ใน
ระดับมาก 

2.3 ด ้ า น โ อ ก า ส พ ั ฒ น าศ ั ก ยภ าพ และ
ความก้าวหน้าในการทำงาน ในภาพรวมด้านโอกาสพัฒนา
ศักยภาพและความก้าวหน้าในการทำงานของคุณภาพชีวิต
ในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัด
เชียงใหม่อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า
ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในการทำงาน 
เร ียงจากมากไปน้อย ได้แก่ หน่วยงานของท่านม ีการ
แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลข่าวสารร่วมกันระหว่าง
เพ่ือนร่วมงาน มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก รองลงมา
ท่านมีความอิสระในการใช้ความสามารถตามความถนัด
ปฏิบัติงาน ตามหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมาย มีระดับความสำคัญ
อยู่ในระดับมาก และระบบการพิจารณาเลื ่อนตำแหน่งใน
องค์กรเป็นไปอย่างยุติธรรมและสามารถตรวจสอบได้ ระดับ
ความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 
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2.4 ด้านสัมพันธภาพในองค์กรในภาพรวม
ด้านสัมพันธภาพในองค์กรของคุณภาพชีวิตในการทำงาน
ของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่อยู ่ใน
ระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่าด้านสัมพันธภาพใน
องค์กรเรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านได้รับความนับถือ
และไว้วางใจจากเพื่อนร่วมงาน มีระดับความสำคัญอยู ่ใน
ระดับมาก รองลงมาท่านสามารถขอคำแนะนำหรือการ
ปรึกษาจากหัวหน้างานได้ทันทีที ่ประสบปัญหาจากการ
ปฏิบ ัต ิงาน ม ีระดับความสำค ัญอยู ่ ในระดับมากและ
หน่วยงานของท่านได้รับความช่วยเหลือร่วมมือกับหน่วยงาน
อื่น มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

2.5 ด้านความสมดุลระหว่างชีว ิตในการ
ทำงานและชีวิตส่วนตัวในภาพรวมของด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัวของคุณภาพชีวิต
ในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัด
เชียงใหม่อยู ่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่าด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัว เรียง

จากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านสามารถจัดสรรเวลาการทำงาน
และเวลาส่วนตัวได้อย่างเหมาะสม มีระดับความสำคัญอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาท่านมีเวลาส่วนตัวให้ก ับบุคคลใน
ครอบครัวหรือเพ่ือนได้เสมอ มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับ
มาก และท่านได้รับสิทธ์ิในการหยุดพักผ่อนประจำปี วันหยุด
ตามประเพณี วันหยุดประจำสัปดาห์อย่างเพียงพอ มีระดับ
ความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

2.6 ด้านความภูมิใจในองค์กรในภาพรวมด้าน
ความภูมิใจในองค์กรของคุณภาพชีวิตในการทำงานของ
พนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่อยู ่ในระดับ
ปานกลาง เมื ่อแยกเป็นรายข้อ พบว่าด้านความภูมิใจใน
องค์กร เรียงจากมากไปน้อย ได้แก่ ท่านมีความภาคภูมิใจใน
องค์กร มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง รองลงมา
ท่านมีความเสียสละและยินดีที่จะทำงานในองค์กร มีระดับ
ความสำคัญอยู ่ในระดับปานกลาง และองค์กรของท่าน
อำนวยประโยชน ์และร ับผ ิดชอบต ่อส ั งคม ม ีระดับ
ความสำคัญอยู่ในระดับปานกลาง 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามรายด้าน 

คุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านรายได้และผลตอบแทนอื่น ๆ 3.860 0.511 

ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัยและส่งเสริมสุขภาพ 3.873 0.498 
ด้านโอกาสพัฒนาศักยภาพและความก้าวหน้าในการทำงาน 3.357 0.568 

ด้านสัมพันธภาพในองค์กร 3.920 0.452 
ด้านความสมดุลระหว่างชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัว 4.040 0.692 

ด้านความภูมิในใจองค์กร 3.095 0.627 
รวม 3.691 0.296 

3. สรุปผลความสุขในการทำงานของพนักงานใน
สำนักงานบัญชี ภาพรวมอยู่ในระดับมาก ทุกประการ มี 4 
ด้าน ดังน้ี (แสดงดังตารางที่ 2) 

3.1 ด้านการติดต่อสัมพันธ์ในภาพรวมด้าน
การติดต่อสัมพันธ์ของความสุขในการทำงานของพนักงานใน
สำนักงานบัญชี อยู่ในระดับมาก เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า

ด้านการติดต่อสัมพันธ์ เพ่ือนร่วมงานให้ความร่วมมือในการ
ทำงาน อยู ่ในระดับมากที่สุด ความสัมพันธ์ที ่ดีกับเพื ่อน
ร่วมงานและหัวหน้า อยู่ในระดับมาก และเปิดเผยความคิด 
ความรู้สึกกับเพ่ือนร่วมงานได้ อยู่ในระดับปานกลาง 

3.2 ด้านความรักในการทำงานในภาพรวม
ด้านความรักในการทำงานของความสุขในการทำงานของ
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พนักงานในสำนักงานบัญชี เมื่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า ด้าน
ความรักในการทำงาน ท่านมีความรักและผูกพันกับงานที่ทำ
ในปัจจุบัน อยู ่ในระดับมาก รองลงมาท่านปรารถนาที่จะ
ทำงานด้วยความเต็มใจ และท่านมีความรู้สึกตื่นเต้น ดีใจ 
และเพลิดเพลินในการทำงาน อยู่ในระดับปานกลาง 

3.3 ด้านความสำเร็จในการทำงานในภาพรวม
ด้านความสำเร็จในการทำงานของความสุขในการทำงานของ
พนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่อยู ่ในระดับ
มาก เมื ่อแยกเป็นรายข้อ พบว่า ด้านความสำเร็จในการ
ทำงาน ได้แก่ สามารถทำงานที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุ
ความสำเร็จตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อยู ่ในระดับมาก 

รองลงมา รู้สึกว่างานที่ทำในปัจจุบันมีคุณค่าในชีวิตของท่าน 
อยู ่ในระดับมาก และท่านได้รับโอกาสให้ทำงานที่ท้าทาย
ความสามารถของท่าน มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

3.4 ด้านการเป็นที ่ยอมรับในภาพรวมด้าน
การเป็นที่ยอมรับของความสุขในการทำงานของพนักงานใน
สำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่อยู่ในระดับมาก เมื่อแยก
รายข้อ พบว่าด้านการเป็นที่ยอมรับ ความรู้ความสามารถ
ของท่านได้ร ับการยอมร ับจากเพื ่อนร ่วมงานมีระดับ
ความสำคัญมาก รองลงมาท่านได้รับความเชื่อถือกับเพื่อน
ร่วมงาน มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก และท่านได้รับ
ให้มีการทำงาน มีระดับความสำคัญอยู่ในระดับมาก 

 
ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยความสุขในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามรายด้าน 

 
 
 
 
 
 
 

4. ผลการศึกษาการทดสอบสมมุติฐานค่าสัมประส ิท ธ์ิ
สหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุข 

ในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชีใน พบว่า มี
ความสัมพันธ์เชิงบวกอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
(แสดงดังตารางที่ 3) 

 
ตารางที่ 3 ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ระหว่างคุณภาพชีวิตในการทำงานและความสุขในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชี
ในจังหวัดเชียงใหม่ 

Q11 (คุณภาพชีวิตในการทำงาน) J11 (ความสุขในการทำงาน) 
0.309** 0.309** 

** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
 
5. ผ ล ก า ร ศ ึ ก ษ า ก า ร ท ดส อ บ ส ม ม ุ ต ิ ฐ า น

เปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานของพนักงานใน
สำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่จำแนกตามลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ พบว่า คุณภาพชีวิต 6 ด้าน ได้แก่ ด้าน

รายได้และผลตอบแทนอื่น ๆ ด้านสิ่งแวดล้อมที่ปลอดภัย
และส่งเสริมสุขภาพ ด ้ าน โ อกาสพ ัฒน าศั ก ยภา พ แล ะ
ความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านสัมพันธภาพในองค์กร ด้าน
ความสมดุลระหว่างชีวิตในการทำงานและชีวิตส่วนตัว ด้าน

ความสุขในการทำงานของพนักงานในสำนักงานบัญชี ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ด้านการติดต่อสัมพันธ์ 3.785 0.585 

ด้านความรักในการทำงาน 3.467 0.587 
ด้านความสำเร็จในการทำงาน 3.636 0.516 

ด้านการเป็นที่ยอมรับ 3.939 0.654 
รวม 3.707 0.394 
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ความภูมิในใจองค์กร มีความแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ 0.05 และ 0.01 (แสดงดังตารางที่ 4) 
 
ตารางที่ 4 การเปรียบเทียบคุณภาพชีวิตในการทำงานกับปัจจัยส่วนบุคคลของพนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ 
จำแนกตามลักษณะทางประชากรศาสตร์ 

คุณภาพชีวิต 
ในการทำงาน 

ด้านรายได้
และผล 

ตอบแทน
อื่น ๆ 

ด้านสิ่งแวดล้อม
ที่ปลอดภัย 
และส่งเสริม

สุขภาพ 

ด้านโอกาสพัฒนา
ศักยภาพและ

ความก้าวหน้าในการ
ทำงาน 

ด้านสัมพันธ 
ภาพใน
องค์กร 

ด้านความสมดุล
ระหว่างชีวิตในการ
ทำงานและชีวิต

ส่วนตัว 

ด้านความ
ภูมิในใจ
องค์กร 

รวม 

เพศ 
ค่า t 0.161 -0.785 0.876 0.811 0.246 -0.598 0.208 

ค่า Sig 0.872 0.433 0.382 0.418 0.806 0.55 0.835 

อายุ 
ค่า F 4.192 4.386 1.457 5.951 4.876 2.217 5.59 

ค่า Sig 0.006** 0.005** 0.226 0.001** 0.002** 0.086 0.001** 
รายได้เฉลี่ย 
ต่อเดือน 

ค่า F 8.07 4.925 9.304 21.457 20.316 8.833 10.372 
ค่า Sig 0.000** 0.002** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 

อายุงาน 
ค่า F 7.028 3.2 0.457 1.75 0.837 2.218 5.772 

ค่า Sig 0.000** 0.023 0.713 0.156 0.474 0.086 0.001** 

ตำแหน่งงาน 
ค่า F 11.465 5.283 9.534 32.412 20.619 7.986 10.853 

ค่า Sig 0.000** 0.005** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 0.000** 
ลักษณะการ

จ้างงาน 
ค่า t 0.035 1.412 -0.503 1.137 -0.84 -2.536 -0.741 

ค่า Sig 0.972 0.163 0.615 0.256 0.401 0.012 0.459 
* มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ** มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  

 
5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการศึกษา พบว่า กลุ ่มตัวอย่างที ่ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง ที่มีช่วงอายุไม่เกิน 30 
ปี และมีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือนอยู่ที่ 25 ,000 บาทขึ้นไป ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ชัยรัตน์ จิตหมั ่น (2557) ได้
ทำการศึกษาเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้ คุณค่าใน
ตน คุณภาพชีวิตในการทำงานที ่ส ่งผลต่อความสุขของ
พนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) เขตราชนาวี 
กรุงเทพมหานคร 

กลุ่มต ัวอย ่างที ่ตอบแบบสอบถามส ่วนใหญ่มี
ความสุขในการทำงานอยู่ในระดับมาก ซึ ่งสอดคล้องกับ

งานวิจัยของ อัญชุลี จำนงค์ผล (2553) และ ชัยรัตน์ จิตหมั่น 
(2557) ซึ ่งงานวิจ ัยของอนุร ักษ์ เร ืองรอบ (2563) ได้
ทำการศึกษาเรื ่อง คุณภาพชีวิตในการทำงานที ่ม ีผลต่อ
ประส ิทธ ิภาพการทำงานของพน ักงานฝ ่ายผล ิ ตใน
โรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ในภาคตะวันออกของไทย ซึ่ง
สอดคล้องกับ ชัยรัตน์ จิตหมั่น (2557) 
 
ข้อเสนอแนะ 

ด้านคุณภาพชีวิตในการทำงานโดยภาพรวมน้ัน 
พนักงานบัญชีมีระดับคุณภาพชีวิตในการทำงานในระดับ
มาก แต่หากพิจารณาในประเด็นย่อยพบว่ามีระดับปานกลาง 
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2 ประ เด ็น  ได ้ แก ่ ด ้ านโอกาสพ ัฒนาศ ักย ภาพและ
ความก้าวหน้าในการทำงาน ด้านความภูมิใจในองค์กร 
ระบบการพิจารณาเลื ่อนตำแหน่งในองค์กรจะต้องเป็นไป
อย่างยุติธรรม และสามารถตรวจสอบได้ แนวทางการพัฒนา 
คือ องค์กรใช้ระบบพิจารณาตามประเด็น และมีส่วนร่วมกัน
โดยให้โอกาสต่อผู้ที่เข้ารับการพิจารณาได้เข้ามามีบทบาท
และส่วนร่วมอย่างโปร่งใส เช ่น มีการแจ้งเกณฑ์ในการ
ทำงานไว้ล ่วงหน้า มีการเปิดเผยผลการพิจารณาเลื ่อน
ตำแหน่ง และจัดทำเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงผล
การพิจารณา โดยนำส่งให้กับบุคลากรน้ัน ๆ อย่างชัดเจน 

ควรม ีการสน ับสน ุ น ในบ ุคล ากร ในองค ์ มี
ความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน มีแนวทางการพัฒนา คือ 
องค์กรจะต้องวางแผนเส้นทางความก้าวหน้าในการทำงาน
ให้ชัดเจน เช่นบอกรายละเอียดเกี่ยวกับระดับตำแหน่งงาน 
เป้าหมายของงาน และขอบเขตหน้าที ่ในการทำงาน เพ่ือ
นำไปสู่ความก้าวหน้าในการทำงานที่สูงขึ้น และจัดสัมมนา
ในรูปแบบใหม่ เช่น active learning เป็นการให้ความรู้และ
แทรกกิจกรรมต่าง ๆ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น เป็นต้น และ
จัดทำในรูปแบบออนไลน์ให้ได้เรียนรู้ด้วยตนเองและองค์กร
สามารถให้ความเชื่อมั่นและความมั่นคงในงานในระยะยาว
ได้ มีแนวทางการพัฒนา คือ องค์กรต้องสนับสนุนในการ
พัฒนาความรู้ในองค์กร เช่น มีการจัดคอร์สเรียนออนไลน์
เก่ียวกับความรู้ใหม่ ๆ ในทางบัญชี ท่ีบุคลากรสามารถเรียนรู้
ได้ด้วยตนเอง หรือสามารถเรียนร่วมกันกับเพื ่อนร่วมงาน
นอกสถานที ่ โดยไม่รบกวนเวลาทำงานและองค์กรจัด
กิจกรรมประจำปี เช่น จัดกรุ๊ปทัวร์ท่องเที่ยวตามผลโหวต
ของบุคลากร เพื่อกระชับความสัมพันธ์ของหัวหน้างานและ
พนักงานทั่วไป ผ่อนคลายจากการทำงาน องค์กรได้จัดอบรม
และให้ความรู้กับคนในชุมชนระแวกใกล้เคียง เกี่ยวกับการ
จัดทำบัญชี ให้กับผู้ที่สนใจ เพ่ือใช้เป็นข้อมูลประกอบในการ
ปร ับปร ุงค ุณภาพชีว ิตและความสุขในการทำงานของ
พนักงานในสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่ 

จากผลการศึกษาการสมมุติฐานการวิจัยลักษณะ
ส่วนบุคคล และลักษณะของงาน ในเรื่องของเพศ มีความ

คิดเห็นว่าในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานไม่มีผลต่อ
เพศของบุคลากรในองค์กร ทุกคนสามารถทำงานได้มี
คุณภาพเท่าเทียมกัน ในเรื่องของอายุ การสร้างคุณภาพชีวิต
ในการทำงานในด้านต่าง ๆ ส่วนใหญ่กลุ่มคนที่มีอายุต่ำกว่า 
30 ปี จะมีคุณภาพชีวิตที่ต่ำกว่ากลุ่มคนที่มีอายุต้ังแต่ 31 ปี
ข้ึนไป เน่ืองด้วยกลุ่มคนอายุน้ี อยู่ในช่วงที่กำลังจบการศึกษา
และเริ ่มต้นการทำงานในช่วงแรก ๆ อาจจะส่งผลให้เกิด
ปัจจัยหลาย ๆ อย่างที่ไม่เอื้ออำนวยต่อบุคคลน้ัน ผู้วิจัยได้มี
ข้อเสนอแนะว่า ควรจะจัดให้มีการเพิ่มการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร และเสริมคอร์สเรียนความรู้เพ่ิมเติมใน
ระบบออนไลน์ เพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพและคุณภาพในการ
ทำงาน เพื ่อที ่จะได้รับพิจารณาเลื ่อนตำแหน่งหรือรายได้
เฉลี่ยต่อเดือนมากข้ึน ในเรื่องของรายได้เฉลี่ยต่อเดือน ส่วน
ใหญ่กลุ่มคนที่มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำจะมีคุณภาพชีวิตใน
การทำงานต่ำ ผู ้วิจัยมีความคิดเห็นว่า องค์กรควรจะเพ่ิม
ส่วนกลาง หรือสวัสดิการเพิ ่มมากขึ ้น เช ่น ฟิตเนท จัด
กิจกรรมสันทนาการ พาไปพักผ่อนต่างจังหวัด เพ่ือลดความ
เล ื ่อมล ้ำภายในองค์กร ในเร ื ่องของอายุงาน ผ ู ้ วิ จ ัยมี
ข้อเสนอแนะว่า ควรจะจัดให้มีการเพิ่มการเรียนรู้ทั้งภายใน
และภายนอกองค์กร เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพของงาน 
เพื่อที่จะได้รับพิจารณาเลื่อนตำแหน่งหรือรายได้ต่อเดือน
มากขึ้น ในเรื่องของตำแหน่งงานในปัจจุบัน ผู้วิจัยมีความ
คิดเห็นว่าในการสร้างคุณภาพชีวิตในการทำงานเกี ่ยวกับ
ตำแหน่งของงานสามารถเลื ่อนขั ้นให้สูงขึ ้นได้จากปัจจัย
หลาย ๆ ด้าน และองค์กรควรให้บุคลากรในฝ่ายน้ันเสนอชื่อ
บุคคลที ่ได้เลื ่อนตำแหน่ง เพื ่อช ่วยในการตัดสินใจหรือ
พิจารณาเลื่อนข้ันให้กับบุคคลน้ัน  

 
6.กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยฉบับนี ้ สามารถสำเร็จลงได้ด้วยความ
กรุณาและความอนุเคราะห์จากบุคคลต่าง ๆ ดังน้ี 
 รองศาสตราจารย์พรรณนุช ชัยปินชนะ ที่ปรึกษา
ค้นคว้ารายงานวิจัย ที ่ได้เสียสละเวลาช่วยเหลือ และให้



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

คำปรึกษา พร้อมให้การสนับสนุนในทุกด้านแก่ผู้วิจัยมาโดย
ตลอด ซึ่งผู้วิจัยขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูง ไว้ ณ ที่น้ี 
 ขอขอบพระคุณสำนักงานบัญชีในจังหวัดเชียงใหม่
ที่อนุญาตให้เข้าไปเก็บแบบสอบถาม และพนักงานทุกท่านที่
ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามเป็นอย่างดี และ
กัลยาณมิตรทุกท่านที่ช่วยเหลือในการทำวิจัยครั้งน้ี 

ทางผู้วิจัยหวังว่า งานวิจัยฉบับน้ีจะมีประโยชน์อยู่
ไม่มากก็น้อย จึงขอมอบส่วนดีทั ้งหมดนี้ให้แก่อาจารย์ที่
ปรึกษา ที ่ได้ให้แนวคิดและแนวทางต่าง ๆ จนทำให้ผล
งานวิจัยเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง สำหรับข้อบกพร่อง
ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิดแต่เพียงผู้
เดียว และยินดีรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่ได้เข้ามาศึกษา 
เพ่ือเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัยต่อไป 
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 
 

การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายชุมชนด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ กรณีศึกษาในพ้ืนท่ี 3 ตำบล  :  

ตำบลยางเนิ้ง ตำบลหนองผึ้ง และตำบลสารภี 
The development cooperation between community networking  

in the field of cultural tourism on three sub-districts in Saraphi district;  
Yang Noeng, Nong Phueng, and Saraphi. 
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บทคัดย่อ 

การศึกษานี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจและเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม เพื่อพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายชุมชนด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ ในพ้ืนที่ 3 ตำบล ได้แก่ ยางเน้ิง หนองผึ้ง และสารภี จากการลงพ้ืนที่สัมภาษณ์ 
และสำรวจปัญหาของชุมชนทั้ง 3 ตำบลพบว่า (1) ไม่มีเครือข่ายส่งเสริมการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน (2) กลุ่มชุมชนขาดการ
ประสานงานระหว่างกลุ่มเครือข่าย และหน่วยงานของรัฐเรื่องข้อมูลข่าวสารในการจัดกิจกรรมของชุมชน (3) หน่วยงานของรัฐขาดการ
วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน ทั้งน้ีวัตถุประสงค์ของการดำเนินการวิจัย เพ่ือสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม การสร้างเครื่องมือและช่องทางการสื่อสารที่เหมาะสมระหว่างเครือข่ายฯ การกำหนดเวทีให้กลุ่มเครือข่ายได้ทำกิจกรรม
ร่วมกัน ในพ้ืนที่ ๓ ตำบล ทีมวิจัยและผู้นำกลุ่มเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวพร้อมสมาชิกเครือข่ายของชุมชนในพ้ืนที่ และเจ้าหน้าที่ของ
เทศบาลทั้ง 3 ตำบล จำนวน 70 คน ได้ร่วมประชุมระดมสมอง เพื ่อสรุปข้อมูล และวางแผนออกแบบเส้นทางการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม โดยมีการทดลองใช้เส้นทาง และทำกิจกรรมด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เพื่อประเมินศักยภาพ และให้ข้ อเสนอแนะ
รูปแบบเส้นทาง กิจกรรมที่ได้รับการออกแบบ โดยได้สร้างเครื่องมือและช่องทางการสื่อสาร ในการนัดหมายเครือข่าย การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล และการรายงานผลการดำเนินงาน เพ่ือพัฒนาเป็นศูนย์กลางการติดต่อสื่อสารของเครือข่ายการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่
อย่างสม่ำเสมอ ผลจากการวิจัย กลุ่มเครือข่ายมีการใช้ Facebook Line Page เป็นช่องทางการสื่อสาร และประชาสัมพันธ์กิจกรรม
มากข้ึน มีจำนวนกลุ่มเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการที่อยู่ในชุมชนเข้ามาเป็นสมาชิกเพ่ิมมากข้ึน และมีการพัฒนาเครือข่าย (Hub Center) 
ที่อำนวยความสะดวกด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอย่างย่ังยืน  

ทีมวิจัยเสนอว่า การพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในพ้ืนที่ 3 ตำบล (1) ควรรวมถึงการมี
ส่วนร่วมขององค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในชุมชน ร่วมกันกำหนดทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาเครือข่ายการ
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของชุมชน (2) มีผู้รับผิดชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญด้านการประชาสัมพันธ์เป็นผู้ดูแลระบบสื่อเพื่อส่งเสริมการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ  และ (3) ควรรวบรวมข้อมูล และแก้ไขประวัติศาสตร์ท้องถ่ิน และสถานที่ท่องเท่ียว ให้มีข้อมูล
ที่ถูกต้อง และใช้เป็นบรรทัดฐานในการเผยแพร่ในชุมชนได้  

คำสำคัญ: เครือข่าย, ช่องทางการสื่อสาร, การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
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Abstract 
The purposes of this research were to study the quality of life, the happiness at work, and the relationship 

between quality of life and the happiness at work as well as to compare the quality of life of the employees 
classified by personal factors. The study covered 385 employees working in 121 accounting firms in Chiang Mai 
province. The research tool was a questionnaire. The statistics used for data analysis were frequency distribution, 
mean, standard deviation, and inferential statistics have used t-test statistics, One-Way Analysis of Variance, and 
Pearson's Correlation Analysis. The results of the study in each aspect found that the quality of life in the work of 
employees in accounting firms, overall, was at the moderate level to high level in each aspect. The results on 
happiness at work showed that the quality of life in the work of employees firms in all aspects at a very high level. 
The results of the study on the relationship between quality of work-life and happiness at work of employees in 
accounting firms were correlated in the same direction. A comparative study of the quality of life of employees by 
personal factors, including gender, age, and average monthly income, found that in overall the quality of life in 
the 6 areas was statistically significantly different at 0.05. 
 
Key words: Hub center, communication channel, cultural tourism 
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1. บทนำ 
 1.1 ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา 

“สารภี” เป็นอำเภอหน่ึงในเขตพ้ืนที่ของจังหวัด
เชียงใหม่ที่มีความเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว มีการพัฒนา 
มีประชากรหนาแน่นรองจากอำเภอเมืองเชียงใหม่ และ
เป็นอำเภอที่รองรับความเจริญของจังหวัดเชียงใหม่เพ่ือ
ขยายไปยังจ ังหวัดลำพูน จากการลงพื้นที ่สำรวจและ
สัมภาษณ์ปลัดเทศบาล ทีมนักวิจัยพบว่า สภาพพ้ืนที่และ
สภาพแวดล้อมภายในอำเภอสารภี มี 3 ตำบลที่มีความ
ใกล้ชิดทางภูมิศาสตร์และการปกครอง ได้แก่ ตำบลยาง
เน้ิง ตำบลหนองผึ้ง และตำบลสารภี ที่มีพ้ืนที่การปกครอง
และการบริหารจัดการทับซ้อนกันในบางส่วน ในขณะที่
ตำบลอื่น ๆ ในอำเภอมีการบริหารและปกครองครอบคลมุ
ตนเองทั้งตำบล ผลของความทับซ้อนในการบริหารและ
การปกครอง ส่งผลให้เกิดผลกระทบหลายประการในพ้ืนที่ 
ประการสำคัญ คือ (1) มีผลต่อวิถีชีวิตและแนวทางการ
ดำเนินชีวิตของประชาชนในพื้นที่ เช่น กรณีที่ประชาชน
ในหมู่ 1 เขตพื้นที่ตำบลสารภีที่อยู่ชิดเขตแดนตำบลยาง
เนิ้ง ประชาชนจะติดต่อขอความช่วยเหลือจากเทศบาล
ตำบลยางเนิ้งเป็นหลัก มากกว่าเทศบาลตำบลสารภี รวม
ไปถ ึ งการประช ุมประชาคมหม ู ่ บ ้ านและการขอ
งบประมาณเพ่ือการพัฒนา (นายอภิชาติ เทพชา, 2560)  
(2) ความเกี ่ยวเนื ่องของลักษณะพื้นที ่ทั ้ง3ตำบล ด้าน
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตความเป็นอยู่ คือ พื้นท่ี3ตำบลใน
อำเภอสารภีที่อยู่ร่วมกันตลอดถนนวัฒนธรรมต้นยางนา 
(ถนนเชียงใหม่-ลำพูน)  
 ปัญหาที่เกิดขึ ้นในชุมชน ได้แก่  (1) การขาด
ผู้นำเครือข่ายที่ไม่เป็นทางการในพ้ืนที่ (2) ปัญหาจิตอาสา 
และการทำงานร่วมกับผู ้อื ่น (3) ขาดแรงจูงใจในการ
กระตุ้น (4) ขาดความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเครือข่ายใน
พ้ืนที่ ทีมวิจัยได้สรุปประเด็นปัญหาท่ีเกิดข้ึนในชุมชนทั้ง3
ตำบลในด้านของการบริหารจัดการกลุ่มเครือข่ายของแต่
ละกลุ่มตามลักษณะของกิจกรรมที่เกิดขึ้นในชุมชน ได้แก่ 
(1) กลุ่มเครือข่ายแต่ละกลุ่มมีการจัดกิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกัน
ในช่วงที่มีเทศกาล หรือประเพณีท้องถิ่นที่เหมือนกัน ทำ
ให้มีจำนวนผู้เข้าร่วมน้อยเน่ืองจากมีการจัดกิจกรรมหลาย
ที่ (2) หน่วยงานองค์กรของรัฐ (เทศบาลตำบล) ขาดการ

วางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกัน (ต่างหน่วยงานต่างจัดทั้ง
ที่เป็นกิจกรรมที่เหมือนกัน และจัดในระยะเวลาเดียวกัน 
ทำให ้เปล ืองงบประมาณ ) (3) กล ุ ่มช ุมชนขาดการ
ประสานงานระหว่างกลุ่มเครือข่าย และหน่วยงานองค์กร
ของรัฐ ในเรื่องของข่าวสารข้อมูลในการจัดกิจกรรมของ
ชุมชน 

1.2 วัตถุประสงค์ของงานวิจัย  
การวิจ ัยนี ้เป็นการวิจ ัยเช ิงสำรวจ และเชิง

ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม จากการลงพื้นที ่เพื ่อศึกษา
บริบทของกลุ่มเครือข่ายต่างๆ โดยเฉพาะกลุ่มเครือข่าย
ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในชุมชน ทั้งในรูปแบบ
เครือข่ายเชิงพื้นที่ (area), เครือข่ายเชิงประเด็นกิจกรรม 
(issue)  และเครือข่ายตามโครงสร้างหน้าที่ รวมถึงผู้ที่มี
ส ่วนได้ส ่วนเส ียกับการที ่จะจัดตั ้งกลุ ่มในอนาคต 3 
ประเด็นดังน้ี (1) เพื ่อสำรวจและศึกษาเครือข่ายความ
ร่วมมือด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ใน3ตำบล ได้แก่ 
ตำบลหนองผึ้ง ตำบลยางเนิ ้ง และตำบลสารภี  (2) เพ่ือ
สร้างความร่วมมือระหว่างกลุ่มเครือข่ายด้านการท่องเท่ียว
เชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่ 3 ตำบล (3) เพื่อสร้างเครื่องมือ
และช่องทางการสื่อสาร รวมถึงศูนย์กลางการพัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Hub 
Center) ที่เหมาะสม ในพ้ืนที ่3 ตำบล 

1.3 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
(1) ได้ทราบจำนวนเครือข่ายความร่วมมือด้าน

การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่  หนองผึ้ง 
ยางเนิ ้ง และสารภี (2) เกิดความร่วมมือระหว่างกลุ่ม
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื้นที่ทั้ง  3 
ตำบล (3) เก ิดเคร ื ่องมือและช่องทางการสื ่อสารที่
เหมาะสม รวมถึงศ ูนย์กลางการพัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (Hub Center) 
ระหว่างเครือข่ายในพ้ืนที่3ตำบล  
 วิธีการดำเนินงานภายใต้ความร่วมมือและ
การบูรณาการทำงานร ่วมกันของเครือข ่ายในพื ้นท่ี 
หน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน รวมถึงกลุ่มอาชีพของ
ชาวบ้านต่างๆ ในพื้นที่  3 ตำบล ได้แก่ ตำบลหนองผึ้ง 
ตำบลยางเนิ้ง และตำบลสารภี  ทั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของ
การดำเนินการร่วมกัน เพื ่อสร้างความร่วมมือระหว่าง
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เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กับการสร้าง
เครื ่องมือและช่องทางการสื ่อสารที่เหมาะสมระหว่าง
เครือข่ายฯ ในพ้ืน 3 ตำบล  

1.4 กรอบแนวคิด

 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเครือข่าย เครือข่ายเป็นรูปแบบ

ความสัมพันธ์ทางสังคมที่แตกต่างไปจากกลุ่ม โดยที่กลุ่ม
จะมีขอบเขตที่ชัดเจน มีความเป็นรูปธรรม มองเห็นได้ มี
โครงสร้างทางสังคมในระดับหน่ึง แต่เครือข่ายเป็นรูปแบบ
ความส ัมพ ันธ ์ทางส ั งคมท ี ่ ไม ่ม ีขอบเขต การเช ื ่อม
ความสัมพันธ์ระหว่างสมาชิกเครือข่ายอาจจะมองเห็นและ
มองไม่เห็น เป็นร ูปธรรมก็ได้ สาระของการเชื ่อมโยง
ระหว่างกันที่จะช่วยให้มองเห็นรูปธรรมของเครือข่ายมี 3 
ลักษณะ คือ (1) เครือข่ายการแลกเปลี่ยน (2) เครือข่าย
การติดต่อสื่อสาร และ (3) เครือข่ายความสัมพันธ์ในการ
อยู่ร่วมกัน เครือข่ายไม่มีโครงสร้างที่แน่นอนตายตัว อาจมี
การออกแบบโครงสร้างขึ้นมาทำหน้าที่สานความสัมพันธ์
ระหว่างคน/กลุ่มองค์กรให้ต่อเนื ่อง แต่ในเครือข่ายไม่มี
ใครบังคับให้ใครกระทำอะไรได้ แต่ละคน/กลุ่มองค์กรต่าง
ก็เป็นศูนย์กลางของเครือข่ายได้พอ ๆ กัน ดังน้ันรูปแบบ

ความสัมพันธ์ทางสังคมของเครือข่ายจึงมีความซับซ้อน
กว่ากลุ ่ม/องค์กรมากนัก (Boissevain and Mitchell, 
1973) 
 Paul Starkey (1997 )  ให ้ ค วามหมายของ 
"เครือข่าย" ว่า คือ กลุ ่มของคนหรือองค์กรที ่สมัครใจ
แลกเปลี ่ยนข่าวสารข้อมูลระหว่างกัน หรือทำกิจกรรม
ร่วมกัน ในลักษณะที่บุคคลหรือองค์กรสมาชิกยังคงมี
ความเป็นอิสระในการดำเนินกิจกรรมของตน การสร้าง
เครือข่ายเป็นการทำให้บุคคลและองค์กรที่กระจัดกระจาย
ได้ติดต่อและแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสาร และการร่วมมือ
กันด้วยความสมัครใจ อีกทั ้งให้สมาชิกในเครือข่ายมี
ความสัมพันธ์ก ันฉันท์เพื ่อนที่ต ่างก็มีความเป็นอิสระ 
มากกว่าสร้างการคบค้าสมาคมแบบพึ่งพิง 
 Adam Burke (1999: 76-79) กล่าวว่า การท่ี
เครือข่ายดำรงอยู่ได้ก็ด้วยเหตุผลหลายประการ เช่น เพ่ือ
แลกเปลี ่ยนข้อมูลข่าวสารเพื ่อเป็นศูนย์รวมของการ
สนับสนุนเพื ่อให้เกิดประโยชน์จากการมีประสบการณ์
แตกต่างกัน เพื่อเป็นช่องทางสำหรับแหล่งทุน เครือข่าย
เป็นเวทีในการเจรจาต่อรองกับหน่วยงานหรือองค์กรอื่น ๆ 
หน่วยงานส่งเสร ิมสนับสนุนการสร้างเคร ือข่ายด้วย
เป้าหมาย 2 ประการ  คือ (1) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพและ
สนับสนุนการเสริมสร้างอำนาจแก่ประชาชน (2) เพ่ือเป็น
ช่องทางสำหรับการให้บริการแก่ประชาชน เครือข่ายจึง
เป็นรูปแบบการทำงาน ในลักษณะสร้างความร่วมมือ
ประสานงานกัน ในแนวราบ ระหว่างผู้ที่เกี ่ยวข้อง ด้วย
การระดมสรรพกำลัง รวมถึงคน สติปัญญา ความสามารถ 
และทรัพยากรในการทำงาน เพื่อเอาชนะอุปสรรค ที่เป็น
จุดอ่อนของระบบงานราชการ และเป็นแนวทางที่ตรงกัน
กับแนวคิดของการพัฒนาในปัจจุบัน ประสานภารกิจ และ
ร่วมทรัพยากร (Area, Function, Participation) เป็นกล
ยุทธ์ในการพัฒนา  
การเกิดเครือข่าย 
 ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ (2556) การสร้าง
เครือข่ายเพ่ือการการพัฒนา เครือข่ายแต่ละเครือข่าย ต่าง
ก็มีจุดเริ่มต้น หรือถูกสร้างมาได้ด้วยวิธีการต่างๆ กัน ซึ่ง
สรุปเป็นหลักๆ ไว้ 3 ลักษณะ ดังน้ี  
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1) เครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติ เครือข่ายน้ี
เกิดจาก คนมีความคิดตรงกัน ทำงานคล้ายคลึงกัน หรือ
ประสบกับสภาพปัญหาเดียวก ัน มารวมตัวกัน เพ่ือ
แลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ์ จนถึงร่วมกันหาทาง
เลือกใหม่ที่ดีกว่า ในการดำรงอยู ่ของกลุ่มสมาชิก ส่วน
ใหญ่เกิดในพื ้นที ่ช ุมชน ที ่ม ีว ัฒนธรรมความเป ็นอยู่
คล้ายคลึงกัน มารวมกันเป็นกลุ่ม เป็นชมรมก่อนต่อเมื่อมี
การเพ่ิมข้ึนของสมาชิกมีการขยายพ้ืนที่ดำเนินการออกไป 
หรือมีการขยายเป้าหมาย (วัตถุประสงค์) ของกลุ่มมากข้ึน 
กลุ่มก็จะพัฒนาขึ้นมาเป็นเครือข่าย เพื่อให้ครอบคลุมต่อ
ความต้องการของสมาชิก เครือข่ายนี ้ มีเวลาการสร้าง
เครือข่ายนาน แต่เมื่อเกิดแล้ว ก็จะมีความเข้มแข็งยั่งยืน 
และมีแนวโน้มที่เครือข่ายจะขยายตัวเพ่ิม  

2) เครือข่ายจัดตั้ง เครือข่ายจัดตั้งนี ้ มีความ
เกี่ยวข้องกับนโยบาย หรือการดำเนินงานของภาครัฐเป็น
ส่วนมาก โดยอาศัยกลไกของรัฐผลักดันให้เกิดรูปธรรม
ของงานโดยเร็ว ภาคีสมาชิกที่เข้าร่วมเครือข่าย ไม่ได้มี
พื้นฐานความต้องการ ความคิด และความเข้าใจที่ตรงกัน
มาก่อน การรวมตัวกันจึงเป็นลักษณะชั่วคราว เป็นการ
เฉพาะกิจ ไม่มีความต่อเน่ือง และหายไปในที่สุด ยกเว้นว่า
เครือข่ายจะได้รับการชี้แนะที่ดี 3ารถสร้างความเข้าใจที่
ถูกต้อง และนำไปสู่การพัฒนาเป็นเครือข่ายที่แท้จริงได้  

3) เครือข่ายวิวัฒนาการ เครือข่ายวิวัฒนาการ
เป็นลักษณะของกระบวนการพัฒนา โดยเริ่มที่กลุ่มบุคคล/
องค์การ มารวมกันด้วยวัตถุประสงค์กว้างๆ โดยการ
สนับสนุน และเรียนรู้ไปด้วยกัน อาจไม่มีเป้าหมาย และ
วัตถุประสงค์ร่วมเฉพาะไม่ชัดเจน หรือถูกจุดประกาย
ความคิดจากภายนอก จากการได้รับฟัง หรือการได้ไปเห็น
เครือข่ายอื ่นๆ แล้วเกิดความคิดที ่จะรวมตัวกัน สร้าง
พันธะสัญญา เป็นเครือข่ายเพื่อช่วยเหลือพัฒนาตนเอง 
เครือข่ายน้ีถ้าสมาชิกมีความตั้งใจจริง ที่เกิดจากจิตสำนึก
ที่ดี ได้รับการกระตุ ้น 3ารถร่วมกันกำหนดเป้าหมายที่
ชัดเจนได้ โดยสอดคล้องกับความต้องการของสมาชิกแล้ว 
จะ3ารถพัฒนาตนเองต่อไป จนสร้างเป็นเครือข่ายท่ี
เข้มแข็ง เหมือนเครือข่ายที่เกิดโดยธรรมชาติได้เช่นกัน  
 
 

องค์ประกอบของเครือข่าย 
1) สมาชิก การมีสมาชิกประกอบเข้ากันเป็น

เครือข่าย โดยสมาชิกเหล่าน้ี หากมีจำนวนมากจำเป็นต้อง
มีคณะกรรมการ เพื่อทำหน้าที่ในการจัดการประสานงาน 
ให้เคร ือข่ายดำเนินไปได้โดยราบรื ่น และด้วยเหตุ ท่ี
เครือข่ายมีสมาชิกหลายองค์กร หลายบทบาท สมาชิก
ทั ้งหมดจึงอาจจำแนกคร่าวๆ ตามน้ำหนักความสำคัญ 
ของสมาชิกที่มีต่อเป้าหมายเครือข่าย เป็น 2 กลุ่มใหญ่ 
ได้แก่ (1) สมาชิกแกนหลักผู้เกี่ยวข้อง โดยตรงกับผลงาน
ตามเป้าหมาย เครือข่าย และ (2) สมาชิกแกนเสริม ผู้เป็น
ฝ่ายสนับสนุน  

2) กรรมการ / ผ ู ้ประสานงาน  การเป็น
เครือข่าย ให้ความสำคัญกับสมาชิกทุกคนเสมอกัน สมาชิก
แต่ละคนมีอิสระทางความคิด การตัดสินใจของเครือข่าย 
จึงเป็นผลรวมทางความคิดของเหล่าสมาชิก ดังนั้น การ
ขับเคลื่อนเครือข่าย จึงมีลักษณะการ "นำ" การดำเนินงาน
ในแบบที่ไม่ต้องมีผู้นำ เพราะผู้นำที่แท้จริง คือ สมาชิก
ทั้งหมด สิ่งที่เครือข่ายต้องการ จึงได้แก่ ผู้ประสานงาน
เพื่อให้เกิดการจัดการที่ดี ต่อกระบวนการที่ทำให้สมาชิก 
3ารถนำพาเครือข่ายขับเคลื ่อนไป ด้วยพลังร ่วมของ
สมาชิก  

3) เป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ เป้าหมาย หรือ
วัตถุประสงค์ ถือเป็นจุดร่วมสำคัญของการเป็นเครือข่าย 
ดังน้ัน ความชัดเจนของเป้าหมาย จึงมีความสำคัญต่อการ
เข้าร่วม และคงอยู่ของสมาชิกที่หลากหลาย เพราะสมาชิก
ที่เข้ามา ต้องการคำตอบสำหรับตัวเองว่า เข้าในเครือข่าย
เพ่ืออะไร และเครือข่าย3ารถตอบสนอง ต่อความต้องการ 
หรือภาระกิจของตนเอง/องค์กรหรือไม่ โดยเป้าหมายต้อง
มีความชัดเจน และมีความเป็นไปได้ ของการที่เครือข่าย
จะดำเนินการไปสู่เป้าหมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง สำหรับ
เครือข่ายที ่อยู ่ในระยะเริ่มก่อตั ้ง ควรกำหนดเป้าหมาย
หลักเพียงอย่างใดอย่างหน่ึง ท่ีจะ3ารถบรรลุได้เสียก่อน  

4) กิจกรรม เครือข่าย (จัดตั้ง) จำนวนมากที่มี
องค์ประกอบทั้งสมาชิก (ที่ถูกแต่งต้ัง) และมีเป้าหมาย (ที่
ถ ูกกำหนดมาให ้ ) ครบถ้วน แต่กล ับไม่3ารถดำเนิน
กิจกรรมร่วมกัน ของเครือข่าย โดยที่เครือข่ายคิด หรือ
ดำเนินการเองได้ ต้องอาศัยองค์กร หน่วยงานภายนอก 
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เป็นผู้จัดกิจกรรมให้ กิจกรรมจึงถูกจัดเป็นครั้งคราว ขาด
ความต่อเน่ือง และแม้ว่ากิจกรรมเกิดข้ึน สมาชิกก็อาจจะ
ไม่รู้สึกว่า เป็นเรื่องของเครือข่าย เนื่องจากกิจกรรมน้ัน 
มิได้เกิดจากความคิด การตัดสินใจของสมาชิกส่วนรวม แต่
เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงาน ผู ้จัด (เจ้าของ
งบประมาณ) ซึ่งแตกต่างจากเครือข่าย ที่3ารถจัดกิจกรรม
ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ ของเครือข่ายได้ อาศัยการมี
ส ่วนร่วมคิด ร ่วมตัดสินใจ ร ่วมดำเนินการ และร่วม
ทรัพยากรของสมาชิกด้วยกันเอง โดยกิจกรรมที่อาจเป็น
กิจกรรมที่สมาชิกส่วนหน่ึง มีความสนอกสนใจ ใคร่เรียนรู้
จากสมาชิกอีกส่วนหนึ่ง เป็นการเฉพาะ ก็นับว่า เป็นกิ
จรรมในเครือข่ายที ่ควรสนับสนุนให้มี เพื ่อให้เกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กันเอง อย่างเป็นธรรมชาติ และเป็นการ
กระตุ้นให้เกิดการต่ืนตัว ในหมู่สมาชิกด้วยกัน  

การจัดเวทีพบปะกัน ของสมาชิกจำนวนมากๆ 
จะ3ารถกระตุ้นกระแส ให้เกิดความต่ืนตัวได้ค่อนข้างดี แต่
ก็อาจทำให้การมีปฏิสัมพันธ์เรียนรู้ ระหว่างสมาชิกกันเอง
น้อยลง ซึ่งเป็นสภาพที่มีผู้เข้าร่วมประชุมมากๆ นอกจากน้ี 
การเตรียมการพบปะสำหรับคนหมู่มาก ก็ต้องการเวลา 
และทรัพยากรมากขึ ้น ซึ ่งปัจจัยเหล่านี ้ เครือข่ายควร
นำมาเป็นข้อพิจารณาด้วย ในการเลือกรูปแบบการพบปะ
กัน ของสมาชิก 
ปัจจัยความสำเร็จของเครือข่าย  
 1) ความเข้าใจ เครือข่ายที่ตั้งขึ้น และล้มไป มี
สาเหตุสำคัญประการแรก มาจากการที่เครือข่ายไม่3ารถ
สร้างความเข้าใจให้ตรงกันได้ ระหว่างสมาชิก เช่นไม่
เข้าใจต่อวัตถุประสงค์ของเครือข่าย ต้ังแต่เริ่มต้น หรือเป็น
ความไม่เข้าใจ ในบทบาทของสมาชิกที่ตนเองเป็นอยู่ ว่ามี
บทบาทอย่างไร เป็นบทบาทหลัก หรือบทบาทสนับสนุน 
เครือข่ายไม่3ารถตอบสนอง ต่อความต้องการของตนเอง 
หรือสำหรับสมาชิกที่ไม่เข้าใจบทบาทของแต่ละส่วน  
 2) ความเป็นประชาธิปไตย สมาชิกทุกคนใน
เครือข่าย มีอิสระทางความคิด สิ ่งที ่ตามมาก็คือ ความ
หลากหลายที่มีทั ้งคล้ายคลึงกัน และแตกต่างกัน ของ
ความคิดที่แสดงออกมา ดังนั้น จุดเริ่มต้นที่จะทำให้ความ
แตกต่างเหล่านี ้ อยู ่ด้วยกันได้อย่างราบรื ่น คือ การให้
เกียรติ ยอมรับความคิดเห็นของกันและกัน เป็นการเปิด

โอกาสให้สมาชิกได้เห็นทางเลือกอื่นๆ ที่นอกเหนือไปจาก
ที่ตนคิดเห็น ตามประสบการณ์ที ่จำกัดของแต่ละบุคคล 
และเมื่อได้เกิดปฏิสัมพันธ์ ทางความคิดระหว่างกัน จุดดี 
จุดด้อย ของแต่ละทางเลือก จะได้รับการวิเคราะห์ อย่าง
เป็นเหตุเป็นผล เพื ่อให้ได้ข้อสรุปที่ เป็นทางเล ือกที่
เหมาะสมที่สุด บนพ้ืนฐานการยอมรับของสมาชิกโดยรวม 
 3) ความจริงใจ การทำงานในเครือข่าย เน้น
การประสานงานในแนวราบ ไม่เน้นการบังคับสั ่งการ 
ดังนั ้น ผู ้ที ่เป็นสมาชิก จึงต้องเข้ามาด้วยความสมัครใจ 
และมีความจริงใจในการทำงานร่วมกัน โดยเห็นประโยชน์
ร่วม ตามที่เครือข่ายกำหนดวัตถุประสงค์ไว้ ซึ่งบางครั้ง
ประโยชน์ร่วมที่จะเกิดขึ้นได้นั้น อาจหมายถึงผลรวมของ
การเสียสละ ท่ีมาจากสมาชิกแต่ละส่วนน่ันเอง  
 4) การจัดการ การจัดการเป็นปัจจัยสำคัญ ของ
ความสำเร ็จขององค์กรเสมอ และสำหรับการจัดการ
เครือข่าย ที่มีพื้นฐานสมาชิกหลากหลาย มารวมกันโดย
อิสระ ไม่ถือการสั่งการเป็นกลไกหลักนั้น การจัดการจะมี
ความสำคัญมาก สิ่งที่สำคัญประการหนึ่ง ในการจัดการ
เครือข่ายที่ต้องมีคือ ความยืดหยุ่นในการจัดการ ให้ได้กับ
สถานการณ์ที่เปลี่ยนไป โดยเฉพาะอย่างย่ิงในสภาวการณ์ 
ที ่เคร ือข่ายต้องต ิดต ่อ ประสานงานกับกลุ ่มองค ์กร
ภายนอกอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการจัดการของเครือข่าย  
 5. การสื่อสาร คือ ตัวกลางที่ทำให้เครือข่าย3
ารถเชื่อมโยงติดต่อถึงกันได้ โดยเป็นที่ทราบกันเป็นอย่างดี
ว่า การสื่อสารที่มีประสิทธิผล ไม่ควรจะเป็นแบบทางเดียว 
เพราะนั่นคือ ระบบสั่งการ การสื่อสารที่มีประสิทธิผลใน
เครือข่าย จะต้องมีลักษณะหลากหลายช่องทาง เชื่อมโยง
ระหว่างสมาชิกกันเองได้โดยอิสระ คล่องตัว เพื ่อเปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน ข้อมูลข่าวสารกันให้มากที่สุด 
แต่มิควรกำหนดเป็นระบบการสื่อสารที่ตายตัวขึ้ ว่าต้อง
ผ่านเป็นขั้นเป็นตอนตามนั้น เพราะการกำหนดเช่นนี้อาจ
ทำให้เครือข่าย ติดอยู่ในระบบที่มีขั้นตอนมาก ทำให้การ
ทำงานไม่คล่องตัว  

2.2 แนวคิดการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
บุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า แนวคิด

ของการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมก็เหมือนแนวคิดการ
ท่องเท่ียวเชิงนิเวศ โดยได้รับการตอบสนองเป็นอย่างดีทั้ง
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ภาครัฐและเอกชนในการตระหนักถึงการท่องเที ่ยวที่ไม่
ทำลายสิ่งแวดล้อม จึงก่อให้เกิดกระแสเรียกร้องหลัก 3 
ประการ ดังต่อไปน้ี 

1. กระแสความต้องการของชาวโลกให้เกิด
จิตสำนึกการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแหล่งท่องเที่ยว เป็น
กระแสความต้องการของประชาชนทั่วโลก ให้เกิดการ
สร้างจิตสำนึกในแง่การอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมระดับท้องถ่ิน 
จนถึงขอบข่ายกว้างขวางไปทั่วโลก โดยเฉพาะอย่างย่ิงการ
อนุรักษ์ระบบนิเวศ เพ่ือคงความหลากหลายทางชีวภาพไว้ 

2. กระแสความต้องการของนักท่องเท่ียวให้เกิด
การเรียนรู้ในแหล่งท่องเท่ียว เป็นกระแสความต้องการที่มี
มากขึ ้น กลุ ่มนักท่องเที่ยวที่ต้องการได้รับความรู ้ความ
เข้าใจเรื่องการท่องเที่ยว มากกว่าความสนุกเพลิดเพลิน
เพ ียงอย ่าง เด ียว เพ ื ่อสร ้างความพ ึงพอใจ ให ้ แก่
นักท่องเท่ียวในรูปแบบใหม่ 

3. กระแสความต้องการของชุมชนท้องถิ่น ใน
การมีส่วนร่วมในการพัฒนาการท่องเที ่ยว เป็นกระแส
ความต้องการของชุมชนท้องถิ ่น ที ่จะมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเพ่ือเป็นหลักประกันให้การพัฒนาการ
ท่องเที ่ยวเป็นไปในทิศทางที ่ถูกต้อง และชุมชนท้องถ่ิน
ยอมรับในผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจที่จะได้รับ เพ่ือให้เกิด
การกระจายรายได้ที่เหมาะสม  
ประเภทของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

บุญเลิศ จิตตั ้งวัฒนา (2548) กล่าวว่า การ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม คือการท่องเท่ียวชมโบราณสถาน 
ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีของท้องถิ ่นต่าง ๆ เพื ่อได้รับ
ความสนุกสนานเพลิดเพลิน ศึกษาความเชื่อ พิธีกรรม มี
จิตสำนึกต่อการรักษาสภาพแวดล้อมและวัฒนธรรม โดย
ให้ชุมชนในท้องถ่ินมีส่วนร่วมต่อการจัดการการท่องเที่ยว
ด้วย โดยแบ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นประเภทได้ 
5 ประเภท คือ 

1. การท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์ (Historical 
Tourism) หมายถึง การเดินทางท่องเที ่ยวไปยังแหล่ง
ท่องเท่ียวทางโบราณคดีและประวัติศาสตร์ เพ่ือชื่นชมและ
เพลิดเพลินในสถานที่ท่องเท่ียว โดยได้รับความรู้และความ
เข้าใจต่อประวัติศาสตร์และโบราณคดีในท้องถิ ่น บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษา

มรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยที่
ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว 

2. การท่องเที ่ยวงานวัฒนธรรมและประเพณี 
(Cultural and Traditional Tourism) หมายถ ึ ง  การ 
เดินทางท่องเที่ยวเพื่อชมงานศิลปวัฒนธรรมประเพณีที่
ชาวบ ้านในท้องถิ ่นนั ้น จ ัดข ึ ้น เพ ื ่อให ้ได ้ร ับความ
เพลิดเพลินตื่นตาตื่นใจในสุนทรีศิลป์และศึกษาความเชื่อ 
การยอมรับนับถือ การเคารพพิธีกรรมต่าง ๆ อีกทั้งไดร้ับ
ความรู ้ความเข้าใจต่อสภาพสังคมและวัฒนธรรม มี
ประสบการณ์ใหม่ ๆ เพิ ่มขึ ้น บนพื ้นฐานของความ
ร ับผ ิดชอบและมี จ ิตสำน ึกต ่อการร ักษามรดกทาง
วัฒนธรรมและคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดยชุมชน
ท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว 

3. การท่องเท ี ่ยวเช ิงว ิถ ีช ีว ิตชนบท (Rural 
Tourism/ Village Tourism) หมายถ ึ ง  การ เด ินทาง
ท่องเท่ียวในหมู่บ้านชนบทที่มีลักษณะวิถีชีวิต และผลงาน
สร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์พิเศษโดดเด่น เพ่ือให้ได้รับความ
เพลิดเพลิน ได้ความรู้ ดูผลงานสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา
พื้นบ้าน อีกทั ้งมีความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิ ่น บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดย
ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว 

4. การท่องเที ่ยวเช ิงกีฬา (Sport Tourism) 
หมายถึง การเดินทางท่องเท่ียวไปยังสถานที่ออกกำลังกาย
หรือเล่นกีฬาหรือแข่งขันการกีฬา โดยมีกิจกรรมการ
ท่องเท่ียวในรูปแบบของการจัดรายการกีฬา ตามเส้นทาง
ที่มีแหล่งท่องเที ่ยวที่น่าสนใจ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
กีฬาได้สนุกสนานเพลิดเพลินกับการออกกำลังกาย หรือ
เล่นกีฬาหรือการแข่งขันกีฬา ในขณะเดียวกันก็ได้ไปยัง
แหล่งท่องเที่ยว ตามเส้นทางการจัดรายการกีฬา ทำให้
ได้รับความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ใหม่ๆเพิ่มข้ึน 
บนพื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการ
รักษามรดกทางวัฒนธรรมและคุณค่า 

5. การท่องเที ่ยวเช ิงส ุขภาพทางวัฒนธรรม 
(Cultural Health Tourism) หมายถ ึ ง  การ เด ินทาง
ท่องเท่ียวไปเย่ียมชมแหล่งท่องเท่ียวทางวัฒนธรรม โดยมี
กิจกรรมส่งเสริมสุขภาพหรือฟื้นฟูสุขภาพทางวัฒนธรรม 
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เช่น การนวดตัว นวดฝ่าเท้า การอบสมุนไพร การประคบ
สมุนไพร การฝึกกายบริหาร การฝึกสมาธิ เป็นต้น เพ่ือ
เสริมสร้างสุขภาพและคุณภาพชีวิตของนักท่องเที่ยว บน
พื้นฐานของความรับผิดชอบและมีจิตสำนึกต่อการรักษา
มรดกทางวัฒนธรรม และคุณค่าของสภาพแวดล้อม โดย
ชุมชนท้องถ่ินมีส่วนร่วมในการจัดการการท่องเท่ียว 

 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตการวิจัย ทีมวิจัยได้กำหนดกรอบ
หรือขอบเขตการวิจัย เป็น ๓ ด้าน เพ่ือสร้างความเข้าใจ
ร่วมกันก่อนการดำเนินการศึกษาในข้ันต่อไป 3ารถ
นำเสนอตามรูปภาพได้ ดังน้ี 

 
 
ขอบเขตด้านวิธ ีการศึกษา  (1) ฐานข้อมูล

รายชื่อเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ที่ก่อต้ัง
ในพ้ืนที่ทั้ง 3 ตำบล ท่ีเป็นทางการ และไม่เป็นทางการ (2) 
เกิดการดำเนินกิจกรรมภายใน/หรือระหว่าง 3 พ้ืนที่ และ
มีการทำงานบูรณาการร่วมกันของเครือข่ายด้านการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม (3) เกิดเครื่องมือและช่องทางการ
สื ่อสารที่เป็นกลาง รวมทั้งศูนย์กลางการพัฒนาความ
ร่วมมือเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (Hub 
Center) ที ่เหมาะสมต่อกล ุ ่มต่างๆ เพื ่อใช ้เป็นพ ื ้นที่
สาธารณะในการสื่อสารข้อมูลข่าวสาร ความเคลื่อนไหว
ต่างๆ ของเครือข่ายฯ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน ทั้ง
ภายในหรือระหว่าง 3 พ้ืนที ่

ขอบเขตด ้ านประชากร ได ้กำหนดกลุ่ ม
ประชากรที่จะทำการศึกษา ตามแนวคิดด้านรูปแบบของ
เครือข่าย โดยแบ่งเป็น 3 ลักษณะสำคัญ ได้แก่  (1) กลุ่ม
เครือข่ายเชิงพื้นที่ (area)  (2) กลุ่มเครือข่ายเชิงประเด็น
กิจกรรม (issue)  (3) กลุ่มเครือข่ายตามโครงสร้างหน้าท่ี 

ขอบเขตด้านพื้นที่ ได้กำหนดพื้นที่ในการวิจัย
ของอำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ใน 3 พ้ืนที่  คือ  ตำบล
หนองผึ้ง  ตำบลยางเน้ิง และตำบลสารภี 

3.2 เคร ื ่ อ งม ือและร ูปแบบที่ ใช ้ ในการ
ดำเนินงานวิจัย ทีมวิจัยได้ใช้เครื่องมือหลัก ในการเก็บ
ข้อมูลเพ่ือทำการศึกษา ในเขตพ้ืนที่ทั้ง 3 ตำบล ได้แก่  (1) 
การสัมภาษณ์เชิงลึกผู้ที่มีข้อมูลเก่ียวกับกลุ่มเครือข่ายด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆ (2) แบบสำรวจข้อมูล
กลุ่มเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆ (3) 
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และทบทวนวัตถุประสงค์ 
(KM) กับแกนนำกลุ ่มเครือข่ายด้านการท่องเที ่ยวเชิ ง
วัฒนธรรมต่างๆ (4) กิจกรรมระดมความคิดเห็น (Brain 
Storming & Focus Groups) กับแกนนำกลุ่มเครือข่าย
ด้านการท่องเที ่ยวเช ิงวัฒนธรรมต่างๆ (5) ตัวอย่าง
เครื ่องมือการและช่องทางการสื ่อสาร ที ่ใช้สำหรับกลุ่ม
เครือข่ายด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมต่างๆ และ (6) 
กิจกรรมการลงมติและแสดงข้อคิดเห็น ของแกนนำกลุ่ม
เครือข่ายด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมต่าง ๆ 

 

4.ผลการวิจัย 
4.1 การสำรวจและศึกษาเครือข่ายความ

ร่วมมือทำให้ทราบจำนวนเคริอข่ายในชุมชนทั ้ง 3 
ตำบล กลุ่มที่เป็นทางการ และไม่เป็นทางการ ได้แก่ (1) 
แม่บ้าน (2) อาสาสมัครสาธารณสุช (3) ชมรมศิลปะ
ล้านนา (4) สภาเด็ก (5) ผู้สูงอายุ (6) กรรมการวัดพระ
นอนหนองผึ้ง (7) อนุรักษ์ต้นยาง (ชมรมคนฮักต้นยาง) (8) 
เกษตรไฮโดรโปรนิก (9) วิสาหกิจชุมชนยางเนิ ้ง (10) 
เยาวชนโรงเร ียนเวฬุวัน (11) เคร ือข่ายผลิตผลทาง
การเกษตร (12) เครือข่ายเช ียงใหม่เขียว สวย หอม 
เครือข่ายที่ขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ของทั้ง 3 ตำบลขาด
การประสานงานระหว่างกลุ ่มเครือข่าย ทำให้มีการจัด
กิจกรรมที่ซ้ำซ้อนกัน และขาดการวางแผนร่วมกัน ขาด
ความเชื่อมโยงระหว่างกลุ่มเครือข่ายในพื้นที่ แกนนำที่
ขับเคลื่อนเครือข่ายส่วนใหญ่เป็นบุคคลเพียงคนเดียวหรือ
กลุ่มเดียวที่มีบทบาทในหลายๆ เครือข่าย ส่วนสมาชิกของ
ชุมชน ให้ความสนใจในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ใน
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 
 

ลักษณะของเครือข่ายน้อยมาก กลุ่มที่มีบทบาทสูงในพ้ืนที่
ของ 3 ตำบล ได้แก่ (1) ตำบลหนองผึ ้ง ได้แก่ กลุ่ม
ผู้สูงอายุ และกลุ่มแม่บ้าน  (2) ตำบลยางเน้ิง ได้แก่ กลุ่มผู้
สุงอายุ (3) ตำบลสารภี ได้แก่ กลุ ่มผู ้สูงอายุ และกลุ่ม
อาสาสมัครสาธารณสุข ปัจจุบันทั้ง 3 ตำบล ได้มีความ
พยายามในการส่งเสริมบทบาทของกลุ่มเยาวชนของแต่ละ
ชุมชน แต่ก็ยังคงจำกัดอยู ่ในกิจกรรมบางประเภท เช่น 
การรณรงค์การต่อต้านยาเสพติด การรณรงค์ต่อต้านการ
ทุจริตคอรัปชั ่น ยังคงไม่สามารถเพิ ่มบทบาทของกลุ่ม
เยาวชนในด้านการจัดกิจกรรมเพื่อชุมชนด้านอื่นๆ ไม่พบ
เครือข่ายที่มีการดำเนินการที่มีวัตถุประสงค์ในด้านการ
ส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวในทั ้ง 3 ตำบล ชุมชนไม่ได้ให้
ความสำคัญกับการส่งเสร ิมการท่องเที ่ยวของชุมชน 
สมาชิกในชุมชนขาดจิตอาสา และการทำงานร่วมกับผู้อื่น 
เน่ืองจากสภาพของพ้ืนที่ของทั้ง 3 ตำบลเป็นลักษณะของ
ชุมชนกี่งเมือง ประชากรส่วนใหญ่จะออกไปทำงานนอก
พื้นที ่ของชุมชน หรือกลุ ่มเยาวชนก็จะออกไปศึกษายัง
สถานศึกษาในเมือง ดังนั ้นจะไม่มีเวลาที ่จะเข้าร ่วม
กิจกรรมต่างๆ ของชุมชน เหลือแต่กลุ ่มผ ู ้สูงอายุที ่มี
บทบาทอยู่ในชุมชน 

4.2 การสร ้างความร ่วมมือระหว ่างกลุ่ม
เครือข่ายในพื ้นที่ (1) มีการประชุม กลุ ่มเคร ือข่าย 
ตัวแทนผู้บร ิหาร พนักงาน และผู ้นำชุมชน ของทั้ง 3 
ตำบล และได้ข้อมูลรายละเอียดของสถานที่สำคัญ ๆ ใน
ช ุมชน ที่สามารถจ ัดเป ็นเส ้นทางการท่องเท ี ่ยวเชิง
วัฒนธรรมได้ โดยมีการเสนอให้มีกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติม ใน
เส้นทางการท่องเท่ียวในแต่ละตำบล (2) เครือข่ายในพ้ืนที่ 
และทีมนักวิจัยโครงการที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันออกแบบ
เส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ของแต่ละกลุ่ม เช่น 
วัด สถานที่สำคัญ ภูมิปัญหาท้องถิ ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผลิตภัณฑ์เกี ่ยวกับการเกษตร สมุนไพร อาหารท้องถ่ิน 
โดย3ารถนำมาประยุกต์ใช้ให้เป็นเส้นทางการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมที่หลากหลาย (3) มีการจัดประชุมผู้ที่มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำเสนอผลการสำรวจเส้นทาง
เบื้องต้น และร่วมออกแบบเส้นทางตามที่กลุ่มเครือข่าย
พิจารณาตามความเหมาะสมของพื้นที่ และมีการตกลง
ร่วมกันในการใช้เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่ม

เครือข่าย เพื ่อดำเนินกิจกรรม คือ การใช้ Line group 
และเครื่องมือที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ่ม
เครือข่ายสู่สาธารณะ ได้แก่ page facebook : เครือข่าย
3 ตำบล  (4) ดำเนินกิจกรรมทดลองการใช้เส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และรูปแบบกิจกรรม เพ่ือประเมิน
ศักยภาพ และให้ข้อเสนอแนะเกี ่ยวกับรูปแบบเส้นทาง
และกิจกรรม ดังนี้ (4.1) ภาพรวมของสถานที่ ควรมีการ
สร้างจุดเด่นของแต่ละสถานที่ (Land mark) , มีจุดศูนย์
รวมของร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ (ของที่ระลึก), จุดสำหรับ
พักผ่อน (แวะพัก) สำหรับนักท่องเท่ียว (4.2) การให้ข้อมูล
สถานที่ท่องเที่ยวของตัวแทนชุมชน  ผู้ให้ข้อมูลส่วนใหญ่
เป็นตัวแทนของชุมชน และมีความรู้ ความเข้าใจในภูมิ
ประวัติของแต่ละสถานที่ แต่อาจมีข้อมูลคลาดเคลื่อนบาง
ประเด็น เนื่องจากไม่มีการบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร
อย ่ า งช ั ด เจน ( เ ร ื ่ อ ง เล ่ า  ตำนาน จากร ุ ่ นส ู ่ ร ุ ่ น )                 
(4.3) ภาพรวมของเส้นทาง และการเดินทาง ทางเทศบาล
ได้จัดรถรางเพ่ือทดลองเส้นทางในครั้งน้ี แต่อุปกรณ์ขยาย
เสียงไม่มีความพร้อม, ควรมีตัวเลือกของการเดินทางเพ่ิม 
เช่น รถจักรยาน ,รถ3ล้อ รถจักรยานยนต์ โดยเส้นทางที่
ใช้ในการทดลองมีปริมาณผู้ใช้รถหนาแน่น ประกอบกับมี
การตัดแต่งกิ ่งต้นยางนา ทำให้การจราจรติดขัด (4.4) 
ระยะเวลาท่ีใช้ในแต่ละสถานที่ค่อนข้างจำกัด เน่ืองจากแต่
ละสถานที่ (Land mark) มีประวัติศาสตร์ และเรื่องราว
มากมาย ทำให้มีระยะเวลาในการบรรยายแต่ละสถานที่ใช้
เวลาไม่เท่ากัน ทำให้เกิดปัญหากับการบรรยายในสถานที่
ต่อไป ดังน้ันจึงควรกำหนดระยะเวลาในการบรรยายแต่ละ
สถานที่อย่างชัดเจน โดยระหว่างเดินทาง3ารถบรรยาย
ประวัติต่าง ๆ ของแต่ละสถานที่บนรถรางได้   

4.3 การสร ้างเคร ื ่องม ือและช่องทางการ
สื่อสาร และศูนย์กลางการพัฒนาความร่วมมือเครือข่าย
ด้านการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม  (Hub Center) ที่
เหมาะสม ในพื้นที่ 3 ตำบล (1) เกิดเครื่องมือที่จะใช้เป็น
ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่าง นักวิจัย และเครือข่ายที่
สร้างความร่วมมือกันในการส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมในพ้ืนที่ 3 ตำบล ข้ึน (2) มีการใช้ประโยชน์จาก
เครื่องมือติดต่อสื ่อสารในการนัดหมาย การแลกเปลี่ยน
ข้อมูล การรายงานผลการดำเนินงาน เพื ่อพัฒนาเป็น
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
 

ศ ูนย ์กลางการติดต ่อส ื ่อสารของเคร ือข ่ายด้านการ
ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม ในพื ้นที ่ 3 ตำบล จาก Line 
group และ Facebook ในเพจที่สร้างให้เครือข่าย โดยมี
การขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม และข่าวสารข้อมูลผ่าน
เครื ่องมือที ่เป็น Social Media (3) มีการพัฒนาการใช้
ช่องทางการสื ่อสารให้มีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น โดย
สามารถเพิ่มจำนวนสมาชิกเครือข่ายไปยังกลุ่มสภาเด็ก 
แ ล ะ เ ย า ว ช น ป ร ะ จ ำ ต ำ บ ล แ ต ่ ล ะ ต ำ บ ล  แ ล ะ
สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ทั้ง 3 ตำบล 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์งานวิจัย 

ด้านการสำรวจและศึกษาเครือข่ายความร่วมมือด้าน
การท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม อำเภอสารภี ในเขตพื้นที่ 3 
ตำบล ได้แก่ หนองผึ้ง ยางเนิ ้ง และสารภี ได้มีการลง
พ้ืนที่พบผู้นำชุมชน ช่วงเดือน พฤษภาคม – ตุลาคม 2560 
เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์และขอบเขตงานวิจัย พร้อมสำรวจ
จำนวนกลุ่มเครือข่ายที ่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ
จากแกนนำของชุมชน โดยวิเคราะห์จากกิจกรรมต่างๆ ที่
เกิดขึ ้นในชุมชน พบว่าเครือข่ายมีการรวมตัวอย่างเป็น
ทางการ มีการจัดโครงสร้างการดำเนินงานและมีกิจกรรม
อย่างต่อเนื ่อง ได้แก่ กลุ ่มแม่บ้าน กลุ ่มอาสาสมัคร
สาธารณสุข กลุ่มผู้สูงอายุ กลุ่มศิลปะล้านนา กลุ่มสภาเด็ก
และเยาวชน กลุ่มอนุรักษ์ต้นยาง กลุ่มเกษตรไฮโดรโปรนิก 
กลุ ่มวิสาหกิจชุมชน กลุ ่มเครือข่ายเชียงใหม่เขียว สวย 
หอม ส่วนเครือข่ายที ่ไม่เป็นทางการซึ ่งมีล ักษณะการ
รวมตัวกันเฉพาะกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่ง  เมื ่อเสร็จสิ้น
วัตถุประสงค์ของกิจกรรมก็สลายตัวไป ไม่ได้ม ีการ
ดำเนินการอย่างอื่นๆ ต่อไปอีก ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ อนันต์ มาลารัตน์ และคณะ (2551) เรื่องการพัฒนา
รูปแบบความสัมพันธ์เชิงสาเหตุของปัจจัยที ่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชนด้านสุขภาพ โดย
มีตัวแปร 7 ตัวแปร ประกอบด้วย ภาวะผู้นำ การมีส่วน
ร่วมของชุมชน ปัจจัยพ้ืนฐานในการจัดการเครือข่ายชุมชน 
การประสานงานของเครือข่าย การสื่อสาร สัมพันธภาพใน

เครือข่าย และความสำเร็จในการจัดการเครือข่ายชุมชน
ด้านสุขภาพ   

ด้านการสร ้างความร ่วมมือระหว ่างกลุ่ม
เครือข่ายในพื้นที ่ 3 ตำบล ตั ้งแต่เดือน พฤศจิกายน 
2560 - พฤษาคม 2561 มีการจัดประชุมกลุ่มเครือข่าย 
แกนนำกลุ่ม ตัวแทนผู้บริหารภาครัฐ พนักงาน ผู้นำชุมชน 
ร่วมกับทีมวิจัย จำนวน 5 ครั้ง โดยการระดมความคิดเห็น 
(Brain Storming & Focus Groups)  ทำให ้ ได ้ ข ้ อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับรายละเอียดของสถานที่สำคัญๆในชุมชน 
ที่สามารถจัดเป็นเส้นทางการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม โดย
มีการระดมสมองในการวางแผนการจัดกิจกรรมเสริมใน
เส้นทางการท่องเที ่ยวของแต่ละตำบล มีการร ่วมกัน
ออกแบบเส ้นทางการท่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรมรวม           
5 เส้นทาง และมีกำหนดกิจกรรมของแต่ละกลุ่ม เช่น วัด 
สถานที ่สำคัญๆ ภูมิปัญญาท้องถิ ่น ปราชญ์ชาวบ้าน 
ผลิตภัณฑ์เกี ่ยวกับการเกษตร สมุนไพร และกำหนด
ระยะเวลาในการดำเนินกิจกรรมในแต่ละเส้นทาง โดยมี
การร่วมดำเนินการกิจกรรมทดลองการใช้เส้นทางการ
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และรูปแบบกิจกรรม เพ่ือประเมิน
ศักยภาพ ด้านภาพรวมของสถานที่ท่องเที่ยวที่มีจุดเด่น 
การให้ข้อมูลสถานที่ท่องเท่ียวของตัวแทนชุมชน ภาพรวม
ของเส้นทางและการเดินทางโดยใช้รถรางในการทดลอง มี
การจับระยะเวลาที่ใช้ในการเที ่ยวชมในแต่ละสถานท่ีมี
รวมระยะเวลาการเดินทางมีความเหมาะสม สุดท้ายมีการ
ประช ุมสร ุปผลการทดลองได้ว ่า ช ุมชนมีทร ัพยากร
ท่องเท่ียวที่มีศักยภาพ โดยเด่นด้านวัฒนธรรม ด้านประวัติ
ศาสต์ โบราณสถานและโบราณวัตถุ ได้แก่ วัดพระนอน
หนองผึ้ง วัดกู่เสือ วัดพระนอนป่าเก็ดถี่ วัดแสนหลวง วัด
ช่างเคิ่ง ศาลเจ้าพ่อแดนเมืองเชียงใหม่ ตลอดจนประเพณี 
เทศกาลต่างๆ และการวางแผนการดำเนินงานด้าน
เครือข่ายต่างๆ ที่มีอยู่ในชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ เสริมสุข บัวเจริญ และคณะ (2557) โครงการพัฒนา
เครือข่ายความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและ
พลังงานทางเลือกเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่ตาม
แนวชายแดน อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดย
สามารถสร้างเครือข่ายในพื้นที่ หน่วยงานในชุมชน ผู้นำ 
และประชาชนในชุมชน ในการวางแผนและพัฒนาติดต้ัง
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เทคโนโลยีพลังงานทางเลือกให้กับหน่วยงานและชุมชน มี
การทดลองใช้นวัตกรรมและเผยแพร่ความรู ้เกี ่ยวกับ
พลังงานทางเลือกจากพลังงานธรรมชาติ ควบคู่กับการ
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ ที ่สร้างความมั่งคง และชีวิต
คามเป็นอยู่ที ่ด ี ตามแนวชายแดน อำเภอแม่สะเร ียง 
จังหวัดแม่ฮ่องสอน  

ด้านการสร ้างเคร ื ่องม ือและช่องทางการ
สื่อสาร รวมถึงศูนย์กลางการพัฒนาเครือข่ายด้านการ
ท่องเที่ยวเชิวัฒนธรรมที่เหมาะสมในพื้นที่ กลุ่มเครือข่าย 
และสมาชิกเครือข่าย มีการประชุมตกลงร่วมกันในการใช้
เครื่องมือในการติดต่อสื่อสารระหว่างกลุ่มเครือข่าย เช่น 
ก า ร ใ ช ้  Line group แล ะ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ ท ี ่ ใ ช ้ ใ นการ
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมของกลุ ่มเครือข่ายสู ่สาธารณะ 
ได้แก่ Page Facebook: เครือข่ายฯ 3 ตำบล โดยมีการ
ขับเคลื่อนการดำเนินกิจกรรม และข่าวสารข้อมูลต่างๆ 
ผ่านเครื่องมือที่เป็น Social Media และมีการพัฒนาการ
ใช้ช่องทางการสื ่อสารให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยมี
จำนวนสมาชิกเครือข่ายไปยังกลุ่มสภาเด็กและเยาวชนใน
ชุมชน สถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ทั้ง 3 ตำบล ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ วิทวัส ขุนหนู (2557) การพัฒนาเครือข่าย
การมีส่วนร่วมในการป้องกันอุทกภัย กรณีศึกษา อำเภอ
กาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี พบว่า การสร้างความ
ร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน มีการ
จัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายในการป้องกันอุทกภัยหรือ
สาธารณภัยต่างๆ ในพื้นที ่ และเกิดเครือข่ายอย่างเป็น
รูปธรรม มีการสนับสนุนทุนเบื้องต้นในการสร้างเครือข่าย
จากหน่วยงานภาครัฐ มีการประชุมวางแผนอย่างต่อเน่ือง 
การประชาสัมพันธ์กิจกรรมสื่อสารผ่านผู้นำชุมชน  

จากบทสรุปวัตถุประสงค์ในการทำวิจัยพบว่ามี
ความสอดคล้องกับงานวิจัยของ พรทิพย์ กิจเจริญไพศาล 
(2553) การศึกษาทรัพยากรท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมของ
ชุมชนชาวมอญเพื่อส่งเสริมการท่องเที ่ยวเชิงนิเวศใน
จังหวัดปทุมธานี ที่มีความโดดเด่นด้านวัฒนธรรม วิถีชีวิต
ชาวมอญ ด ้ านประว ั ต ิศาสตร ์  โบราณสถานและ
โบราณวัตถุ เช่น วัดมอญ เตาโอ่งอ่าง ตุ่มสามโคก งาน
ประเพณีแห่เสาหงส์ธง ตะขาบ วิถีชีวิตชุมชนชาวมอญ 

อาหาร การแต่งกาย โดยเน้นการพัฒนาค ุณค ่าทาง
ศิลปวัฒนธรรมของชุมชนชาวมอญ อนุรักษ์และถ่ายทอด
ภูมิปัญญา และองค์ความรู้สู่รุ่นเยาวชนอย่างต่อเน่ือง และ
งานวิจัยของ กนกพร ฉิมพลี (2559) แนวทางการพัฒนา
หมู่บ้านท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรในชุมชนบ้านตะคุ ตำบลตะ
คุ อำเภอปักธงชัย จ ังหวัดนครราชสีมา พบว่าแหล่ง
ท่องเที่ยวที่สำคัญของชุมชนมี 2 แห่งได้แก่ ปราสาทสระ
หิน และวัดหน้าพระธาตุ และการจัดการโครงสร้างการ
บริหารงานด้านการท่องเที ่ยวในหมู่บ ้านบังไม่มีความ
ชัดเจน ไม่มีคณะกรรมการดูแลรับผิดชอบอย่างเป็น
รูปธรรม และไม่มีรูปแบบการท่องเที่ยวที่ชัดเจน แต่ถ้ามี
การพัฒนาศักยภาพ แก้ไขจุดอ่อนของหมู ่บ ้านโดยมี
หน ่วยงานภาคร ั ฐ เอกชน รวมถ ึงคนในช ุมชท ี ่ มี
ประสบการณ์ หรือเชี่ยวชาญด้านการท่องเท่ียวมาร่วมเป็น
แรงสำคัญเพื ่อพัฒนาการท่องเที ่ยว  ให้ความรู้ ร่วมคิด 
ร่วมสร้าง ร่วมวางแผน ดำเนินกิจกรรม ประชาสัมพันธ์
ตลอดจนสร้างกิจกรรมการท่องเที่ยวนำร่องภายในชุมชน
และยึดหล ักว ่าท ุกกระบวนการของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศของชุมชนต้องให้ชาวบ้านเป็นผู้ร่วมลง
มือปฏิบัติ 

ข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากงานวิจัย 
 1. ด้านการรวบรวมข้อมูล ประวัติ ความ
เป็นมาของท้องถิ่น และสถานที่ท่องเที ่ยว ให้มีข้อมูลท่ี
ถูกต้อง และสามารถใช้เป็นบรรทัดฐานในการเผยแพร่ 
และจัดกิจกรรมส่งเสริม และพัฒนาความรู้ ด้านการเป็น 
ผู้เล่าเรื่องท้องถิ่น สำหรับเยาวชน ตัวแทนชุมชน หรือผู้ที่
สนใจ เพื ่อเป็นการประชาสัมพันธ์การท่อง เที ่ยว และ
เสริมสร้างรายได้ให้กับชุมชนอย่างย่ังยืน 
 2 . ด้านการพัฒนาศักยภาพและการวาง
รูปแบบการบริหารจัดการชุมชน โดยหน่วยงานภาครัฐ 
เอกชน หน่วยงานที ่เก ี ่ยวข้อง เคร ือข่าย รวมถึงผ ู ้มี
ประสบการณ์ หรือเช ี ่ยวชาญด้านการท่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรมมาร่วมเป็นแรงสำคัญในการพัฒนาชุมชน โดย
ให ้ความร ู ้ ร ่วมค ิด ร ่วมสร ้าง ร ่วมวางแผน โดยทุก
กระบวนการของการพัฒนาต้องให้เครือข่าย และชาวบ้าน
ในชุมชนเป็นผู้ร่วมในการดำเนินการ เพ่ือที่จะให้เครือข่าย
สามารถขับเคลื ่อนได้อย่างต่อเนื ่อง มีกิจกรรมร่วมกัน 
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กำหนดทิศทางและเป้าหมายในการพัฒนาความร่วมมือ
เครือข่ายด้านการท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมของชุมชนอย่าง
ชัดเจนมากข้ึน และควรมีผู้รับผิดชอบ หรือผู้เชี่ยวชาญ ใน
ด้านการประชาสัมพันธ์ มาเป็นผู้ดูแลระบบสื่อเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์ด้านการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างเป็น
ระบบ และพัฒนาเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวของทั้ง 3 
ตำบลได้อย่างมีประสิทธิภาพ    
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                การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการนำความรู้ด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร้านโชห่วยใน
จังหวัดเชียงใหม่ และเพื่อหาแนวทางการพัฒนานักศึกษาสาขาวิชาการตลาดในด้านการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน เก็บข้อมูล
ด้วยการสำรวจบริบทร้านค้า การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสนทนากลุ่มย่อย กลุ่มตัวอย่างเลือกแบบเจาะจง จำนวน 2 กลุ่ม คือ 
กลุ่มนักศึกษาสาขาวิชาการตลาด ชั้นปีที่ 4 จำนวน 103 คน และกลุ่มร้านค้าโชห่วยในจังหวัดเชียงใหม่  จำนวน 12 ร้าน  
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยการวิเคราะห์เนื ้อหา ผลการนำความรู ้ด้านการตลาดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร้านโ ชห่วย พบว่า 
นักศึกษาได้นำความรู้ด้านการวางแผนส่วนประสมทางการตลาดไปแนะนำเจ้าของร้านโชห่วย โดยส่วนใหญ่ยังไม่มีการวางแผน
ส่วนประสมทางการตลาดที่เป็นลายลักษณ์อักษรและขาดระบบการบริหารจัดการร้านค้าปลีกที่ดี ได้ผลลัพธ์ คือ ร้านค้าได้รับ
การพัฒนาการจัดวางแผนผังร้านค้าปลีกและการจัดเรียงสินค้าในร้านค้าปลีกใหม่ ร่วมกับการสร้างเทคนิคการส่งเสริมการขาย
ในร้านค้าปลีกในรูปแบบที่หลากหลายข้ึน สร้างระบบการบริหารจัดการด้านการตลาด และจัดผังร้านค้าให้เป็นหมวดหมู่เพ่ือใช้
เป็นสิ่งดึงดูดใจให้ลูกค้าเข้ามาซื้อสินค้าในร้าน ส่วนผลการประเมินด้านการหาแนวทางการพัฒนาด้านการจัดกิจกรรมนอก    
ชั้นเรียน พบว่า การจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน เป็นแนวทางสำคัญในการสร้างและขยายประสบการณ์การเรียนรู้ในชั้นเรียน
ให้กับนักศึกษา ได้เกิดทักษะและมีแนวคิดสร้างสรรค์ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี และจากผลการประเมินช่วย
ให้ภาควิชาการตลาดตัดสินใจได้ว่าควรทำโครงการน้ีอย่างต่อเน่ืองต่อไป   
 
คำสำคัญ :  การตลาด, ร้านโชห่วย, การประเมินผล  
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Abstract 

 The research aimed to evaluate the application of students' marketing knowledge to develop 
the traditional stores in Chiang Mai Province and find the method to develop students in out-of-school 
activities. Research instruments included store context surveys, in-depth interviews, and focus groups. The 
critical informant selection used purposive sampling with 103 students and 12 grocery stores, and the data 
were analyzed by content analysis. The findings showed that students applied their knowledge of marketing 
mix planning to advise the grocery store owner who still did not have a written marketing plan and lacked 
a good retail management system. The results of in-store improvement were: the retail layout and the 
product arrangement were developed in a new position, together with the creation of various promotion 
techniques in a retail store and created the marketing management and categorized store layout to attract 
customers to buy the products in their stores. Evaluating the method to develop students in out-of-school 
activities indicated that the activity was an essential guide in creating and expanding the classroom learning 
experience for students to acquire skills and have creative ideas in applying the knowledge. The evaluation 
results helped the marketing department decide whether this project should be further continued. 
Keywords:  Marketing, traditional stores, evaluation 
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1. บทนำ  
         ปัจจุบันแนวโน้มการแข่งขันในธุรกิจค้าปลีกมี
ความรุนแรงมากขึ้น ร้านค้าปลีกแบบด้ังเดิมบางส่วนที่    
ไม่สามารถปรับตัวตามการเปลี่ยนแปลงได้ ต่างปิดกิจการ
ลงจำนวนไม่น้อย โดยเฉพาะร้านค้าโชห่วย ทั้งน้ีสาเหตุ
สำคัญเนื ่องจากมีคู ่แข่งขันที ่แข็งแกร่งกว่าอย่างร้านค้า
ปลีกสมัยใหม่เกิดขึ้นเป็นจำนวนมาก ซึ่งร้านค้าเหล่านั้นมี
ความทันสมัย มีการบริหารจัดการที่ดี มีบริการที่รวดเร็ว 
มีการส่งเสริมการขายเพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของผู้บริโภค
มากข้ึน และเปิดกิจการตลอดทั้งวัน จึงสามารถตอบสนอง
ความต้องการของผู้บริโภคได้ดีกว่า ดังนั้นเจ้าของร้านค้า
โชห่วยจำเป็นต้องปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงจึงจะ
สามารถรักษาธุรกิจไว้ได้อย่างยั่งยืน (เพ็ญลักษณ์ ทองศรี 
และณัฐนรี สมิตร 2563, หน้า 455)  
           การศึกษาครั้งน้ีมุ่งตอบสนองต่อยุทธศาสตรข์อง
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  
ยุทธศาสตร์สร ้างเคร ือข่ายความร ่วมม ือเพื ่อการจัด
การศึกษาที่ดีและยุทธศาสตร์สร้างองค์ความรู้เพื่อพัฒนา
คน พัฒนางาน และพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งภาควิชาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการได้เล ็งเห็นถึงภารกิจในการจัด
การศึกษาเพื่อตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ดังกล่าว จึงได้จัด
กิจกรรมการพัฒนาร้านโชห่วยในจังหวัดเชียงใหม่ ข้ึน 
เพื ่อให้นักศึกษาได้นำความรู ้ด้านทฤษฎีการตลาดและ
แนวคิดการตลาดสมัยใหม่ไปประยุกต์ใช้จริง ด้วยการลง
พ้ืนที่พัฒนาร้านโชห่วยในจังหวัดเชียงใหม่ ให้เป็นร้านค้าที่
ทันสมัยและยังเป็นการช่วยเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขัน
เพื ่อขับเคลื่อนธุรกิจให้เติบโตได้ยั ่งยืนต่อไป การวิจัยมี
วัตถุประสงค์สำคัญเพื ่อประเมินผลการนำความรู ้ด ้าน
การตลาดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร้านโชห่วยในจังหวัด
เชียงใหม่ และเพื ่อหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดในด้านการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
โดยหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาควิชา
การตลาดกับหน่วยงานภายนอกเพื่อสร้างประสบการณ์
เรียนรู้นอกชั้นเรียนให้กับผู้เรียน  
 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2. 1 แ นวค ิ ด ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ต า ม สภาพจริ ง 
(Authentic Assessment) 
             การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการ
ค้นหาศักยภาพ หรือคุณลักษณะที่แท้จริงของผู ้เร ียน   
ด้วยเครื ่องมือและวิธีการวัดและประเมินที ่หลากหลาย 
รอบด้าน คลาดเคลื่อนน้อยที่สุด มีการเก็บรวบรวม ข้อมูล
เช ิงปริมาณและเชิงค ุณภาพจากกระบวนการเร ียนรู้      
การทำงาน การปฏ ิบ ัต ิ งานและผลผล ิตท ี ่ ไ ด ้ จ าก 
กระบวนการเรียนรู้ในสภาพที่สอดคล้องกับ ชีวิตจริง โดย
ใช้เรื่องราว เหตุการณ์สภาพจริงหรือคล้ายจริงเป็น สิ่งเร้า
ให้เด็กตอบสนองแล้วนำข้อมูลสู่การตีค่าหรือประเมินค่า
การประเมินตามสภาพจริงเป็นกระบวนการ ที ่ต้องทำ
ควบคู่ไปกับกระบวนการเรียนรู้ตามสภาพจริงที่ผู้เรียนต้อง
ใ ช ้ ก ร ะบวนการ  ( Process)  ก า รปฏ ิ บั ติ ก ิ จ ก รรม 
(Performance) เพื่อสร้างความรู้และชิ้นงานด้วยการบ่ม
เพาะนิสัยคุณลักษณะที่ พึงประสงค์ค่านิยมที่ดีงามไปด้วย  
ทำให้การประเมินตามสภาพจริง จึงเป็นกระบวนการ
รวบรวมหลักฐานข้อมูลเช ิงประจักษ์ต่าง ๆ ตามจริง
เก่ียวกบัการเรียนรู้ของผู้เรียน เพ่ือระบุและวินิจฉัยปัญหา
การเร ียนรู้ และให้ข้อติชมที ่ม ีค ุณภาพแก่ผู้ เร ียนเพ่ือ
ปรับปรุงการเรียนรู้ให้ดีข้ึนด้วยวิธีประเมินที่หลากหลาย
และเพื ่อให้เข้าใจการเรียนรู ้ของผู้ เรียนในแง่มุมต่าง ๆ 
อย่างรอบด้าน อนัจะนำไปสู่การปรับการเรียนและเปลี่ยน
การสอนให้มีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (จตุภูมิ เขตจัตุรัส, 2560,
หน้า 1) และ Kirkpatrick (2006, หน้า 19-20) ได้สรุปถึง
เหตุผลสำคัญ 3 ประการสำหรับการประเมินผลโปรแกรม
การฝึกอบรม เหตุผลแรก คือ ผลการประเมินผลสามารถ
บอกได้ว่าจะปรับปรุงโปรแกรมให้ดีขึ ้นอย่างไรใอนาคต 
เหตุผลที่สอง คือ เพื ่อตัดสินใจว่าโปรแกรมการอบรม     
ควรทำต่อหรือหยุดดำเนินการและเหตุผลสุดท้าย คือ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความจำเป็นที่ต้องทำโปรแกรมประเมิน  
น้ันอยู่และงบประมาณท่ีใช้    
         2.2. แนวคิดทฤษฎีส ่วนประสมทางการตลาด 
(Marketing Mix) กลยุทธ์ส่วนประสมทางการตลาดที่ดี
ที่สุดต้องมาจากการวิเคราะห์สถานการณ์ทางการตลาด 
(นันทสารี  สุขโตและคณะ , 2560, หน้า 29) โดยส่วน
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ประสมทางการตลาด คือ การดำเนินงานของการตลาดที่
เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ (Product) ซึ่งเป็นสินค้าที่ธุรกิจสร้าง
ขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการหรือที่จะมอบให้แก่ลกูค้า
หรือผู้บริโภค (เกียรติพงษ์ อุดมชนะธีระ , 2562 หน้า 1)  
ราคา (Price) ซึ่งเป็นราคาขายของผลิตภัณฑ์และอาจใช้
ร่วมกับกลยุทธ์ราคาในรูปแบบอื่น ๆ เช่น กลยุทธ์ราคาต่ำ
เพ่ือเจาะตลาดหรือกลยุทธ์ราคาสูงพิเศษเพ่ือเข้าถึงตลาดที่
มีอำนาจการซื ้อสูง (มานพ  ชุ ่มอุ ่น , 2562, หน้า 170)    
ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) ซึ่งเป็นช่องทางขายสินค้า
ของกิจการที่ระยะสั้นเน้นการขายผ่านทีมงานขาย ระยะ
กลางเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามคำสั ่งซื้อ และระยะ
ยาวเน้นการส่งมอบผลิตภัณฑ์ตามคำสั่งซื้อและการบริหาร
ความสัมพันธ์กับลูกค้า (วิญญู  กิ่งหิรัญวัฒนา, 2560, หน้า 
226) และการส่งเสริมการตลาด (Promotion) ซึ่งเป็นการ
สื ่อสารทางการตลาดเพื ่อวัตถุประสงค์ในการแจ้งข้อมูล
ข่าวสารและซักจูงผู้รับสารหรือผู้ซื้อให้เกิดความต้องการ
และตัดสินใจซื้อ และเพ่ือสร้างทัศนคติและภาพลักษณ์ที่ดี
แก่บร ิษ ัท (ณัฐพล  ใยไพโรจน์ , 2561, หน้า 97) โดย
ปัจจุบัน ด้วยบทบาทและความสำคัญของเทคโนโลยีที่มีต่อ
การดำเนินธ ุรก ิจ ทำให้การตลาดในยุคดิจ ิท ัลต ้ อง
ผสมผสานระหว่างการตลาดและเทคโนโลยี ได้แก่ การ
โฆษณาผ่านเทคโนโลยี เช่น การตลาดทางโทรศัพท์ วีดีโอ
โมบายแอป และการตลาดสายสัมพันธ์กับลูกค้า เป็นต้น 
(ธนพงศ์พรรณ  ธัญญรัตตกุล, 2561, หน้า 92-93)     
            2.3 แนวค ิดทฤษฎีการค ้าปล ีก (Retailing)   
การค้าปลีกเป็นกิจกรรมการดำเนินงานเพื ่อจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์สู่ผู ้บริโภครายสุดท้าย หรือลูกค้าผู ้ใช้ โดยที่
ผู ้บริโภครายสุดท้ายมีวัตถุประสงค์การซื ้อเพื ่ออุปโภค
บริโภคในชีวิตประจำวัน ไม่ได้นำไปขายหรือผลิตต่อหรือ
ให้เช่า (กตัญญู หิรัญญสมบูรณ์ 2554, หน้า 5-7) ปัจจุบัน 
ด้วยการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อของผู้บริโภคและ
การแข่งขันทางธุรกิจ ส่งผลให้การค้าปลีกได้เปลี่ยนแปลง
การดำเนินงานไปอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม สามารถ
เปรียบเทียบการค้าปลีกแบบเก่าและการค้าปลีกสมัยใหม่ 
ได้ว่า ธุรกิจค้าปลีกแบบด้ังเดิม (Traditional Trade) อาจ
แบ่งได้ 6 ประเภท คือ (1) ยี่ปั๊วเป็นตัวแทนที่รับสินค้ามา
จากบริษัทแล้วกระจายสินค้าออกไป (2) ซาปั ๊วดำเนิน

แบบค้าส่งเพ่ือนำไปขายให้กับลูกค้ารายย่อยซึ่งเป็นร้านค้า
โชห่วย (3) โชห่วยเป็นร้านที่ขายเครื่องอุปโภคบริโภคที่
ตั ้งอยู ่ในชุมชน (4) ร้านชำเป็นร้านขายเครื ่องอุปโภค
บริโภคส่วนมากอยู่ในตลาดสด และเน้นการขายอาหารสด      
เป็นหลัก (5) กองคาราวานสินค้า (ตลาดนัด) เป็นสถานที่
รวมของผู้ค้าปลีกด้ังเดิมทุกประเภท (6) ร้านค้าเร่มีการนำ
สินค้าไปขายในชุมชนและหมู่บ้าน โดยธุรกิจค้าปลีกแบบ
ด้ังเดิมมีจุดแข็ง คือ ผู้ประกอบการมีความสัมพันธ์ส่วนตัว
ที่ดีต่อลูกค้า รู้ความต้องการของลูกค้าผู้บริโภคซื้อสินค้า
เงินเชื่อได้ ต่อรองราคาได้และมีที่ต้ังในชุมชน ส่วนจุดอ่อน 
คือ มีความหลากหลายของสินค้าน้อย ขาดระบบการ
บริหารงานความสามารถในการแข่งขันน้อย มาตรฐาน
การบริการน้อยและปริมาณการซื้อน้อย ต้นทุนสินค้าสูง 
ขณะที่โอกาส คือ ภาครัฐมีนโยบายให้การสนับสนุน แต่ก็
มีอุปสรรค์ คือ มีแหล่งเงินทุนจำกัด มีแหล่งสินค้าจำกัด 
ขาดข้อมูลข่าวสารที่เอื้อประโยชน์ต่อร้านค้าปลีก และ  
ขาดความรู้ในการดำเนินงานและขาดเทคโนโลยีสนับสนุน 
(อนุศาสตร์  สระทองเวียน, 2553) ขณะที่ธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่ (Modern Trade) แบ่งเป็น 7 ประเภท คือ      
(1) ซูเปอร์เซ็นเตอร์ (Super Center) (2) ห้างสรรพสินค้า 
(Department Store)  (3 )  ซ ู เปอร ์มาร ์ เก ็ ต  (Super 
Market) (4) ร้านสะดวกซื้อ (Convenience Store) (5) 
ร ้ า นค ้ าปล ี ก ในร ู ปก ารขายส ่ ง  (Cash and Carry)            
(6) ร้านค้าปลีกขายสินค้าเฉพาะอย่างหรือสินค้าพิเศษ 
(Specialty Store/Brand Specialty)  และ (7) ร้านค้า
ปลีกเฉพาะอย่างเน้นราคาถูก (Category Killer) (สถาบัน
พัฒนา ว ิสาหก ิจขนาดกลางและขนาดย่อม , 2559) 
อย่างไรก็ตาม จุดแข็งของธุรกิจค้าสมัยใหม่ในภาพรวม คือ
มีองค์ความรู้และเทคโนโลยีสมัยใหม่สมัยใหม่ช่วยในการ
ดำเนินงานให้เกิดความคล่องตัว มีระบการจัดส่งสินค้า
และกระจายสินค้าที่รวดเร็ว ดึงดูดผู้บริโภคและมีความ
ทันสมัยมากกว่าธุรกิจร้านค้าปลีกแบบดั้งเดิม แต่ก็มี
จุดอ่อน คือ การลงทุนดำเนินธุรกิจที่สูงกว่าร้านค้าปลีก
แบบดั้งเดิม ส่วนโอกาส คือ  ธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่มกีาร
กระจายตัวไปตามพื้นที่ต่าง ๆ ด้วยการขยายสาขา ทำให้
สามารถตอบสนองความต่องการผู้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว 
แต่อุปสรรค คือ การเปลี ่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดิจิทัล 
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(Digital Disruption) ทำให้ผ ู ้บริโภคซื ้อส ินค้าทางการ
ออนไลน์เพ่ิมข้ึน และซื้อจากร้านค้าสมัยใหม่ลดลง (มานพ  
ชุ่มอุ่น, 2563, หน้า 234) 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย   
        การวิจ ัย น้ีเป ็นว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพ  (Qualitative 
Research) โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี    
 3.1 ประชากรและกล ุ ่มต ัวอย ่าง  ประชากร
ประกอบด้วย 2 กลุ ่ม คือ นักศึกษาสาขาวิชาการตลาด 
คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ
ร้านค้าโชห่วยในจังหวัดเชียงใหม่ เลือกกลุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยมีเกณฑ์การคัดเลือก
คือ กลุ่มแรกเป็นกลุ่มนักศึกษา สาขาวิชาการตลาดชั้นปี   
ที ่4 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ที่ผ่านการเรียนวิชาการจัดการค้าส่งและค้าปลีกมาแล้ว 
จำนวน 103 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มย่อยจำนวน 12 กลุ่ม 
กลุ่มที่สอง คือ เป็นผู้ประกอบการร้านโชห่วยที่เคยเข้าร่วม
กิจกรรมและมีความสนใจและสมัครใจเข้าร่วมกิจกรรม 
การพัฒนาศักยภาพของธุรกิจ จำนวน  12 ร้าน    
 3.2 เคร ื ่องมือในการเก็บรวมรวมข้อมูลและ      
การวิเคราะห์ข้อมูล กลุ่มที ่หนึ่งใช้การสนทนากลุ่มย่อย
แบบมีโครงสร้าง ส่วนกลุ่มที่สองใช้การศึกษาบริบทร้านค้า
และการสัมภาษณ์เชิงลึกกับเจ้าของร้านค้าโชห่วย จากน้ัน
นำข้อมูลที่ได้จากทั้งสองกลุ่มมาวิเคราะห์ข้อมูลโดยการ
วิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ด้วยการแยกแยะ
ข้อมูลและสรุปแต่ละประเด็น แล้วนำมาสังเคราะห์เป็น 
ผลการประเมินในการนำความรู้ด้านการตลาดไประยุกต์
ใช้ในการพัฒนาร้านโชห่วยในจังหวัดเชียงใหม่ ต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย  
       4.1 ผลการประเมินการนำความรู้ด้านการตลาด
ไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร้านโชห่วยในจังหวัดเชียงใหม่ 
โดยนักศึกษาได้นำความรู้ด้านการวางแผนเกี ่ยวกับส่วน
ประสมทางการตลาดไปสอบถามเจ้าของร้านโชห่วย 
พบว่า ร้านค้าที่ร่วมกิจกรรมส่วนใหญ่ยังไม่มีการวางแผน
ส่วนประสมทางการตลาดเป็นลายลักษณ์อักษร และไม่มี

ระบบบริหารจัดการต่าง ๆ ทีช่ัดเจน เน่ืองจากเจ้าของไม่มี
ความรู้การเขียนแผนการตลาดและการจัดการที่เป็นระบบ  
 อย่างไรก็ตาม มีเพียง 2 ร ้านค้าที ่มีระบบการ
บริหารจัดการที่เป็นระบบ โดยร้านแรกเจ้าของร้านมกีาร
วางแผนด้านความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ ่งแวดล้อม 
ด้วยการจัดทำถุงผ ้าร ้านติดดาว พร้อมชื ่อร ้าน  ที ่อยู่ 
หมายเลขโทรศัพท์ และ QR Code ติดลงไปบนกระเป๋าผ้า 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื ่อลดการใช้ถุงพลาสติก และลด
ต้นทุนในการซื้อถุงพลาสติกของร้าน อีกทั้งยังใช้ถุงผ้าติด
ดาวนี ้แสดงต่อเจ้าของร้าน แทนการใช้บัตรสมาชิก 
นอกจากน้ียังมีแผนการบริหารลูกค้าสัมพันธ์  โดยได้จัดต้ัง
เป็นสถานที่ หรือศูนย์การของชุมชนโดยให้ชุมชนสามารถ
นำเอาขยะที่ยังใช้งานได้อยู่ เช่น ขวดแก้ว ขวดพลาสติก 
กล่องกระดาษ มาจำหน่ายทุกวันอาทิตย์แรกของเดือน 
นอกจากน้ี ยังมีการวางแผนจัดทำบอร์ด ประชาสัมพันธ์
เพื่อใช้ติดประกาศงานสำคัญต่าง ๆ ของชุมชน  ขณะที่
ร ้านที ่สองมีการบร ิหารจัดการด้านส่วนประสมทาง
การตลาดเพื่อตอบสนองต่อความต้องการและสร้างความ
พึงพอใจให้ก ับล ูกค ้า ประกอบด้วย ด้านผลิตภ ัณฑ์ 
(Product)    โดยร้านจัดสินค้าที ่หลากหลายไว้บริการ
ลูกค้า เพื ่อให้เป็นร้านค้าที ่สามารถซื ้อส ินค้าเพ่ือการ
บริโภคได้อย่างครบครัน ด้านราคา (Price) มีการใช้เครื่อง
บันทึกเง ินสดเข้ามาช่วย  มีระบบชำระเง ินผ่านทาง
ธนาคาร ผ่านการสแกรน QR-CODE ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย (Place) มีการจัดร้านโดยการแบ่งหมวดหมู่ ตาม
ประเภทสินค้าและมีทาง เข้า-ออกเพียงทางเดียวเพ่ือ
ป้องกันการสูญหายของสินค้า ด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion) มีการติดป้ายหน้าร้านเพ่ือให้ลูกค้ามองเห็น
ได้อย่างสะดวก มีการจัดโปรโมชั่นในรูปแบบที่หลากหลาย 
อาทิ การลดราคาสินค้า การแลกของรางวัล และการให้
ของแจกต่าง ๆ แก่ลูกค้า    
 หลังจากได้ข้อมูล นักศึกษาแต่ละกลุ่มได้แนะนำให้
ร ้านค ้าทำแผนการพัฒนาส ่วนประสมการตลาดให้
เหมาะสมกับกลุ ่มตลาดเป้าหมาย โดยนำความรู ้ทฤษฎี
ด้านการวิเคราะห์ SWOT คือ การวิเคราะห์หาจุดแข็ง 
(Strengths) การวิ เคราะห์หาจ ุดอ ่อน(Weaknesses)       
การวิเคราะห์โอกาส (Opportunities) และการวิเคราะห์
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อุปสรรค (Threats) ควบคู่กับทฤษฎีการวิเคราะห์ส่วน
ประสมทางการตลาด (Marketing Mix)  และทฤษฎี       
การว ิ เคราะห ์การแบ ่งส ่วนตลาด (Segmentation)       
การว ิ เคราะห์กล ุ ่มตลาดเป ้าหมาย (Targeting) การ
กำหนดตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (Positioning) พบว่า ร้านค้า
ส่วนใหญ่มีจุดแข็ง คือ เจ้าของเป็นคนในชุมชนนั้นจงึรู้จัก
คนในท้องถ่ินเป็นอย่างดี ส่วนจุดอ่อนของร้าน คือ ร้านค้า
ส่วนใหญ่ยังไม่มีระบบการบริหารจัดการร้านที่ดี ส่วนของ
โอกาส คือ ทางร้านค้าได้รับจากลูกค้าที่ถือบัตรสวัสดิการ
แห่งรัฐช่วยเพิ่มยอดขายแต่ละเดือน ขณะที่ด้านอุปสรรค
ของร้านค้าส่วนใหญ่ คือ การเพิ ่มขึ ้นของร้านค้าปลีก
สมัยใหม่ที ่ทำให้ยอดขายของร้านลดลง นอกจากน้ัน
นักศึกษายังได้นำความรู้ทฤษฎีด้านการตลาดออนไลน์ 
นำไปใช้ คือ การนำไปแนะนำการเพิ่มบริการเสริมโดยให้
ทางร้านรับทำธุรกรรมทางการเงิน ผ่านช่องทางออนไลน์
ของธนาคารต่าง ๆ อีกช่องทางหน่ึง เน่ืองจากทางร้านเกิด
ปัญหา คือ การมีตู ้เติมเงินที ่ภายในรับเติมเงิน โอนเงิน 
จ่ายบิลต่าง ๆ ได้ แต่ปัญหาหลัก คือ ตู้บุญเติมสามารถเติม
เงินเข้าไปยังระบบครั้งละ 3,000-4,000 บาท ซึ้งไม่พียง
พอต่อการใช้งานของลูกค้าบางราย และนำความรู้ทฤษฎี
ด้านการจัดการร้านค้าปลีกไปปฏิบัติกับร้านค้าทั้ง 12 ร้าน 
ด้วยการช่วยออกแบบวางผังโครงสร้างของร้านคา้ปลีกให้
เหมาะสม มีการจัดวางสินค้าในชั ้นวางให้เป็นหมวดหมู่
ถูกต้องตามหลักวิชาการ แนะนำให้ร้านติดป้ายราคาสินค้า
ทุกชิ้นเพ่ือสะดวกต่อการตัดสินใจชื้อของลูกค้า แนะนำให้
ร้านค้าจัดทำการส่งเสริมการขายตามเทศกาลต่าง ๆ  
 นอกจากน้ี ผลจากการประเมินชี้ให้เห็นว่าด้านการ
นำความรู้จากทฤษฎีในชั้นเรียนไปใช้ในการปฏิบัติจริงน้ัน 
มีสิ่งที่ต้องปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติม คือ การวิเคราะห์
ทางการตลาดส่วนใหญ่จะเป็นการฝึกปฏิบัติจากชั้นเรียน
ผ่านกรณีศึกษา และนำหลักทฤษฎีมาแก้ไขปัญหา แต่ยัง
ไม่เคยได้นำไปปฏิบัติในสถานการณ์จริงส่งผลให้นักศึกษา
ขาดประสบการณ์ตรง ดังน้ันการร่วมกิจกรรมครั้งน้ี ทำให้
นักศึกษาได้ประสบการณ์ตรงจากการนำทฤษฎีในชั้นเรียน
ไปปฏิบัติจริงในภาคสนามผ่านการประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม
ในแต่ละสถานการณ์ของร้านค้าที่ เข ้าร ่วมโครงากร 
นอกจากนี้สิ ่งที ่พบจากการประเมินผลอีกประการ คือ 

ระยะเวลาที่ทำกิจกรรมมีน้อยเกินไป ซึ่งนักศึกษาทกุกลุ่ม
มีความเห็นตรงกันว่าควรเพ่ิมเวลาในการร่วมกิจกรรมและ
ควรมีกิจกรรมในลักษณะน้ีต่อไปให้กับนักศึกษาทุกชั้นปี
เพ่ือสร้างประสบการณ์จริง  

 4.2 ผลจากการสัมภาษณ์เจ ้าของร้านโชห่วย 
พบว่า เจ้าของร้านทุกร้านมีความพึงพอใจกับการเข้าร่วม
กิจกรรมในครั้งน้ี โดยได้รับความช่วยเหลือจากนักศึกษา  
ด้านการวางแผนเก่ียวส่วนประสมทางการตลาด ดังน้ี 
  (1) ด้านผลิตภัณฑ์ โดยแนะนำให้นำสินค้าท่ีผลิต
โดยชุมชน เช่น สินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) 
มาวางขายในร้านค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดกีับชุมชน 
รวมถึงการนำสินค้าตามเทศกาลมาวางจำหน่ายให้
เหมาะสมกับกลุ่มตลาดเป้าหมายของร้าน  
 (2) ด้านราคา โดยแนะนำให้ร้านติดป้ายราคา
สินค้าทุกชิ้น หรือมีการติดป้ายบอกราคาสินค้าทุกประเภท 
เพ่ือง่ายต่อการตัดสินใจชื้อของลูกค้า และไม่ต้องคอยตอบ
คำถามของลูกค้าด้านราคา ตลอดจนการแนะนำให้มีการ
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย และทำงบกำไรขาดทุนเพ่ือจะได้
เห็นถึงผลการดำเนินงานและการวางแผนการเงินได้ดีข้ึน  
 (3) ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย โดยแนะนำการ
จัดวางผังร้านค้าที่เหมาะสม แนะนำการจัดว่างสินค้าใหม่
เป็นหมวดหมู่ มีการแยกสินค้าอุปโภคและสินค้าบริโภค
ออกจากกัน มีการจัดเรียงลำดับสินค้าที ่เป็นระเบ ียบ 
สะอาดและสะดวกต่อการเลือกหาสินค้า การปรับปรุง
ระบบทางเดินในร้าน การจัดการสินค้าคงเหลือโดยไม่นำ
สินค้าคงคลังมาเก็บในร้านมากเกินไปและหาที่เก็บเฉพาะ  
 (4) ด้านการส่งเสริมการจัดจำหน่าย ได้แนะนำให้
นำของแจกของแถมที่ร้านค้าได้รับจากตัวแทนขายของ
บริษัทและจากร้านค้าส่งมาทำการส่งเสริมการขายใหก้ับ
ลูกค้าของแต่ละร้าน  
 ผลจากคำแนะนำและข้อเสนอแนะ เจ้าของร้านได้
นำความรู้ที่ได้รับจากนักศึกษาด้านการส่งเสริมการขาย
ให้กับลูกค้าส่งผลให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ และซื้อสินค้า
เพิ ่มมากขึ ้น โดยเฉพาะลูกค้าประจำเมื ่อเข้ามาในร้าน 
เจ้าของร้านจะทักทายลูกค้าเพราะรู้จักลูกค้าเกือบทุกคน
เพราะส่วนใหญ่เป็นคนในชุมชน  ซึ่งสามารถวิเคราะห์ได้
ว่า เจ้าของร้านทุกร้านใช้กลยุทธ์การตลาดสายสัมพันธ์
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 
 
หรือการตลาดหนึ่งต่อหนึ่ง โดยใช้ความสัมพันธ์แบบไม่
เป็นทางการกับลูกค้าท่ีอยู่ในชุมชนท้องถ่ินเพ่ือรักษาลูกค้า
ประจำไว้ และเพ่ิมลูกค้าใหม่  
 4.3 ผลการประเมินแนวทางการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดในด้านการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
พบว่า จากการเข้าร่วมกิจกรรมนักศึกษาได้รับประโยชน์
จากการเข้าร่วม โดยได้รับประสบการณ์ตรงจากการนำ
ความรู ้ทางทฤษฎีไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติจริงกับ
ร้านค้าทั้ง 12 ร้านค้า สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปปรับใช้
งานจริงในด้านการขายและการนำไปจัดร้านค้าของตน   
และได้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ 
ขณะที่เจ้าของธุรกิจร้านค้าโชห่วยกไ็ด้รับองค์ความรู้ด้าน 
การจัดการร้านค้าปลีกสมัยใหม่ ข้อแนะนำ และได้รับ
ประสบการณ์ร่วมกับนักศึกษา ที่สามารถนำไปปรับปรุง
พัฒนาร้านค้าให้ทันสมัย เพื ่อตอบสนองต่อพฤติกรรม
กรรมการซื้อและการบริบริโภคของผู ้บริโภคยุคปัจจุบัน   
ได้เป็นอย่างดี  
              
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 จากการวิจัยมีประเด็นน่าสนใจ ดังน้ี 

 5.1 จากผลการประเมินผลการนำความรู ้ด้าน
การตลาดไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาร้านโชห่วยในจังหวัด
เชียงใหม่ ที่ว่า การติดตามประเมินผลเป็นสิ่งสำคัญที่จะ
ประเมินได้ว่า องค์ความรู้ที่นำไปพัฒนาร้านโชวห่วย คือ 
ความรู ้ด้านการวางแผนส่วนประสมทางการตลาด การ
วิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทางการตลาด การวิเคราะห์การแบ่ง
ส ่วนตลาด การกำหนดตลาดเป ้าหมาย การกำหนด
ตำแหน่งผลิตภัณฑ์ การค้าปลีก และการทำการตลาด
ออนไลน์นั้น สามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีทั้ง
นักศึกษาและร้านโชวห่วยได้จริงหรือไม่ และสามารถนำ
ข้อมูลมาปรับปรุงแก้ไขการทำกิจกรรมให้มีคุณค่ามากข้ึน 
ซึ่งสอดคล้องกับการศึกษาของจักร ติงศภัทิย์ (2555) ที่ว่า
การวิจัยประเมินผล หรือการประเมินผลโครงการ เป็น
กระบวนการประยุกต์วิธีการทางวิทยาศาสตร์เพื่อตัดสิน 
คุณค่าของสิ่งหน่ึงสิ่งใดจากข้อมูลที่น่าเชื่อถือและแม่นตรง 
บ่งบอกผลลัพธ์ที่สามารถวัดได้ภายใต้กระบวนการสาเหตุ 
และผล นักประเม ินผลต้องมีความรอบรู ้ เช ี ่ยวชาญ          

มีทักษะ และเครื ่องมือที ่สามารถปรับใช้หลักการวิจัย
ประเมินผล ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมที่เป็นจริงที่สามารถ
ใช้ประโยชน์จากผลการประเมินในการตัดสินใจในคุณค่า
เพื ่อดำเนินการปรับเปลี ่ยน คงไว้ ขยายหรือยกเลิก 
โปรแกรมและโครงการ 
 5.2 จากผลการหาแนวทางในการพัฒนานักศึกษา
สาขาวิชาการตลาดในด้านการจัดกิจกรรมนอกชั้นเรียน 
โดยหาแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างภาควิชา
การตลาดกับหน่วยงานภายนอก ที่พบว่า แหล่งภายนอก 
คือ แหล่งที่นักศึกษาจะสามารถนำความรู้สู่การปฏิบัติจริง 
เพ ื ่อการเพิ ่มพ ูนประสบการณ์ ได้ ซ ึ ่ งสอดคล ้องกับ
การศึกษาของ อรนุช ลิมตศิริ (2560) ที่ว่า การจัดการ
ศึกษานอกห้องเรียนนับเป็นการขยายประสบการณ์เรียนรู้
ในห้องเรียน เพ่ือให้ผู้เรียนมีความรู้ ความเข้าใจ เกิดทักษะ     
มีเจตคติและเกิดความ ตระหนักต่อสิ่งแวดล้อมการศึกษา
นอกห้องเรียนมีลักษณะเป็นสหวิทยาการที่บูรณาการ
ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกัน ที่เพิ่มพูน ประสบการณ์ในการ
เรียนรู้ และพัฒนาทักษะที่สำคัญ ๆ 
  นอกจากนี ้  จากการศ ึกษาที ่  พบว่า การใช้
ความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางกับลูกค้าเป็นกลยุทธ์ทาง
การตลาดที ่สามารถรักษาลูกค้าไว้ได้ดี  ซ ึ ่งสอดคล้อง 
ฉันทัส เพียรธรรม และวันทนาพร รุ่งวรรณรัตน์ (2555) ที่
ศ ึกษาการปรับตัวของร้านโชห่วยภายใต้กระแสการ
ขยายตัวของร้านสะดวกซ ื ้อสมัยใหม่  พบว่า ถ้าหาก      
ร้านโชห่วยยังต้องการจะดำเนินกิจการต่อ ก็ต้องปรับตัว
เพ่ือความอยู่รอด โดยต้องพยายามรักษาความสัมพันธ์กับ
ลูกค้าประจำกลุ่มเดิม พร้อมกับหากลุ่มลูกค้าประจำใหม่ 
ซึ่งส่วนมากจะเป็นกลุ ่มแรงงานที่ย้ายเข้ามาอยู่อาศัยใน
พื้นที่ และ สุจินดา เจียมศรีพงษ์ (2554) ที่ศึกษาปัญหา
และแนวทางแก้ไขเพื่ออนาคตการค้าปลีกที่ยั่งยืน พบว่า
ควรพัฒนาจัดร้านค้าปลีกให้มีความทันสมัย มีการจัดวาง
สินค้าเป็นระเบียบเป็นหมวดหมู่ง่ายต่อการเลือกซื้อ และ
ควรเปิดโอกาสให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสเลือกซื้อสินค้าได้โดย
อิสระ ควรหาลูกค้ากลุ่มเป้าหมายให้ได้ว่า คือ กลุ่มใด เพ่ือ
จะได้จัดหาสินค้าสนองความต้องการของลูกค้าได้ตรง กับ
ความต้องการและพัฒนาร้านค้าปลีกให้โดดเด่น และควร
ใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการบริหารจัดการด้วย 
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6. กิตติกรรมประกาศ 
         ผู ้ว ิจ ัยขอขอบพระคุณเจ้าของหนังสือ ตำรา 
เอกสาร วารสาร และข้อมูลเผยแพร่จากแหล่งต่าง ๆ ที่
ผู้เขียนได้นำมาใช้อ้างอิง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มี
ส่วนช่วยเหลือแนะนำหรือเป็นกำลังใจอันสำคัญจนทำให้
งานวิจัยฉบับนี้เสร็จสมบูรณ์ลุล่วงด้วยดี  ขอขอบพระคุณ
ในความอนุเคราะห์ต่าง ๆ มา ณ  โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อน

กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ลำปาง จำกัด 2) เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูก
สับปะรดลำปาง จำกัดโดยการวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) ซึ่งกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย ได้แก่ 
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ลำปาง จำกัดจำนวนทั้งหมด 1,010 ราย กลุ่มตัวอย่าง 286 ราย สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล 
ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  t-test F-test (ANOVA)  และการวิเคราะห์การ
ถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis)   ผลการศึกษา พบว่า กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดที่มีเพศ อายุ ระดับ
ก า ร ศ ึ ก ษ า ระยะเวลาปฏิบัติงาน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ทั้งด้าน
รายได้และสินเชื่อ ระดับความคิดเห็นที่ระดับปานกลาง  = 3.33 และ 3.18 ปัจจัยการดำเนินงาน มีระดับความคิดเห็น
อยู่ในระดับปานกลาง    3.56   และ S.D. ที่ .77  ปัจจัยทีส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนภาพรวมอยู่ในระดับปานกลาง 
= 3.29 และ S.D .81  ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จระดับมาก  คือ ด้านกิจกรรมกลุ่ม และด้านการปรับตัว เป้าหมายของกลุ่ม 
ความสัมพันธ์อันดี การสร้างและมาตรฐานกลุ่ม บรรยากาศกลุ่ม ประสิทธิผลกลุ่ม และแรงผลักดันของกลุ่ม อยู่ในระดับปาน
กลางตามลำดับ 

   
คำสำคัญ : ความสำเร็จ ปัจจัย การขับเคลื่อน กลุ่มสหกรณ ์
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Abstract 
 The objectives of this research are 1. To study the demographic characteristics that affect the 
success in driving the cooperative group 2. To study the factors affecting the success of driving cooperatives. 
This research is quantitative. The population was 1,010 pineapple growers in the Lampang Cooperative 
group. The samples used in the study were 286 pineapple growers. The statistics used for data analysis 
were frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, F-test (ANOVA), and multiple regression 
analysis. Economic factors include; income and credit opinion at medium level = 3.33 and S.D 3.18, the 
operation factors have a view at medium level 3.56 and S.D.77, The factors contributing to the success in 
driving the overall operating were at the medium level = 3.29 and S.D.81., from 8 factors that affect group 
propulsion is Group activities. 

Keyword: Success, factors, driving, and cooperative group  
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1. บทนำ 
ภายใต้ทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ

และสังคมแห่งชาติฉบับที ่ 12 (พ.ศ.2560- 2564) ซึ่ง
มุ่งเน้นคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม มุ่ง
สร้างความเข้มแข็ง และยั่งยืนให้กับภาคการเกษตรของ
ประเทศภายใต้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ควบคู่ไปกับ
การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื ่อเพิ ่มศักยภาพทาง
การเกษตร สร้างความเข้มแข็งแก่เกษตรกร และสถาบัน
เกษตรกรกรมส ่งเสร ิมสหกรณ ์ ในฐานะหน ่วยงาน
รับผิดชอบหลักในการสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ และ
กลุ่มเกษตรกร จึงต้องดำเนินการการพัฒนาให้ชัดเจนโดย
ขยายผลการกำหนดกรอบแนวทางพัฒนา และสร้างความ
มั่นคง ย่ังยืน แก่สหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกร เพ่ือยกระดับ
ขีดความสามารถในด้านองค์ความรู้เทคโนโลยี นวัตกรรม 
ที่จะช่วยในการบริหารจัดการ การผลิต การแปรรูป การ
บริการ และการตลาด ให้ทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลง 
จากข้อมูลของกรมส่งเสริมสหกรณ์ ณ วันที่ 31 ธันวาคม 
2562 ประเทศไทยมีจำนวนสหกรณ์ทั้งหมด 8,073 แห่ง 
โดยแยกเป็นสหกรณ์ที่มีสถานะดำเนินการ จำนวน 6,693 
แห่ง และยังไม่เริ่มดำเนินการ จำนวน 92 แห่ง ซึ่งเรียก
รวมสองสถานะนี้ว่า Active มีจำนวน 6,785 แห่ง และ
สถานะเลิกดำเนินการ (Non - Active) จำนวน 1,288 
แห่ง สำหรับสหกรณ์การเกษตรมีทั้งหมด 4,314 แห่ง มี
สมาชิกทั้งหมด 6,244,197 คน แยกเป็นสถานะดำเนินการ 
จำนวน 3,385 แห่ง และยังไม่เริ่ม 
ดำเนินการ จำนวน 33 แห่ง รวมสองสถานะนี้จำนวน 
3,418 และสถานะเลิกดำเนินการจำนวน 896 แห่ง ใน
ส่วนของจังหวัดลำปาง ปัจจุบันมีจำนวนสหกรณ์ทั้งหมด 
84 แห่ง มีสถานะดำเนินกิจการจำนวน 81 แห่ง และเลิก
ดำเนินการจำนวน 3 แห่ง สำหรับสหกรณ์การเกษตรมี
ทั ้งหมด 36 แห่ง มีจำนวนสมาชิก 101,095 คน (กรม
ส่งเสริมสหกรณ์ ,2562) จากข้อมูลดังกล่าวเห็นได ้ ว่า 
สหกรณ์การเกษตรถือเป็นกลุ่มขนาดใหญ่ที่มีบทบาทหลัก
ในการยกระดับขีดความสามารถให้แก่เกษตรกรไทย 
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ก่อตั้งเมื่อวันที่ 18 
กันยายน 2543 ตั ้งอยู ่ ณ เลขที่ 689 หมู่ 3 บ้านเสด็จ 
อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เลขทะเบียนสหกรณ์ ก.

025343 ปัจจุบันมีจำนวนสมาชิกทั ้งหมด 1,010 คน 
สหกรณ์ฯ ก่อตั ้งขึ ้นจากการที่ราคาผลผลิตสับปะรดใน
พ้ืนที่ตกต่ำ จากสถานการณ์เก่ียวกับผลผลิตของสับปะรด
ที่ผ่านมาทั้งราคาต่ำที่สุดสู่ราคาที่สูงที่สุดเป็นกรณีที่สร้าง
แรงบันดาลใจแก่ผู ้ศึกษาเพื ่อศึกษาถึงปัจจัยที ่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จด้านการบริหารจัดการหน่วยงานในรูปแบบ
สหกรณ์ที่สามารถผ่านวิกฤตการณ์ทั้งที่เป็นโดยธรรมชาติ
และเกิดจากมนุษย์เป็นผู้กระทำมาได้อย่างดี เป็นที่มาของ
การศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื ่อนกลุ่ม
สหกรณ์ กรณีศึกษา สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด 
เพ่ือนำไปสู่การพัฒนากลุ่มสหกรณ์อย่างเป็นรูปแบบต่อไป 
 
วัตถุประสงค์ 

1) ศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
ลำปาง จำกัด 
   2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด 
สมมุติฐานการวิจัย    

- สมมติฐานการวิจัยที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีผลต่อความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง 
จำกัด แตกต่างกัน 

- สมมติฐานการวิจัยที่ 2 ปัจจัยการดำเนินงานมี
ผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุ่ม
สหกรณ์  

 
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับจากการวิจัย 
 1) ทราบถึงปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด 

2) นำผลการวิจัยมาใช้เป็นแนวทางในการ
พัฒนาการดำเนินงานของกลุ่มสหกรณ์ผู้ ปลูกสับปะรด
ลำปาง จำกัด  
 
ขอบเขตและวิธีการวิจัย   
 ด้านเนื ้อหา ตัวแปรอิสระ ได้แก่ ปัจจัยส่วน
บุคคล ปัจจัยเศรษฐกิจ และปัจจัยการดำเนินงาน  
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 -ปัจจัยส่วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับ
การศึกษา และระยะเวลาในกาดำเนินงานในกลุ่มสหกรณ์  

 -ปัจจัยเศรษฐกิจ ประกอบด้วย 2 ด้าน ได้แก่ 
ด้านรายได้ และด้านสินเชื่อ 

-ปัจจัยการดำเนินงาน ประกอบด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านการวางแผน ด้านการจัดองค์กร ด้านภาวะการเป็น
ผู้นำ และด้านการควบคุม     

ตัวแปรตาม ได้แก่ ความสำเร็จในการขับเคลื่อน
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ใน 8 ด้าน คือ 
ด้านการปรับตัวเข้ากลุ ่ม ด้านเป้าหมายของกลุ ่ม ด้าน
ความสัมพันธ์อ ันดีของกลุ ่ม ด้านการสร้างและรักษา
มาตรฐาน ด้านบรรยากาศกลุ่ม ด้านประสิทธิผลของกลุ่ม 
ด้านแรงผลักดัน ของกลุ่มและด้านกิจกรรมของกลุ่ม 
 
ด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศ ึกษาคร ั ้งน ี ้   ได ้แก ่ กลุ่ม
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด จำนวน 1,010 คน
กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี ได้แก่ กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูก
สับปะรดลำปาง จำกัดจำนวน 286 คน  
 
ด้านระยะเวลา    
  การวิจัยครั้งนี้ใช้ระยะเวลาในการศึกษาวิจัย ตั้งแต่
เด ือนส ิงหาคม 2563 ถ ึงเด ือนตุลาคม 2563 รวม
ระยะเวลาท้ังหมด 3 เดือน 
 
ข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย 
 1) แหล่งข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดย
ศึกษาและรวบรวมข้อมูลจากหนังสือ เอกสารงานวิจัย 
ภาคนิพนธ์ วิทยานิพนธ์ต่าง ๆ และเอกสารอื ่น ๆ ที่
เก่ียวข้อง 
 2)  แหล ่งข ้อม ูลปฐมภ ูมิ  (Primary Data)  เป็น
การศึกษาจากแบบสอบถาม โดยรวบรวมข้อมูลจาก
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด            
          
 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ในการวิจัยครั ้งนี ้ ผู ้วิจัยได้มีการศึกษาเอกสาร
ต่างๆ และงานวิจัยที่เกี่ยวข้องเพ่ือให้เกิดความกระจ่าง ซึ่ง
ได้ครอบคลุมเน้ือหาตามลำดับ ดังน้ี 
 แนวความคิดเก่ียวกับสหกรณ์  
 2.1 ความหมายของสหกรณ์  
 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2558) นิยามของคำ "สหกรณ์" น.
องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่สมาชิกร่วมกันจัดตั้งข้ึน
ด้วยการลงหุ้นร่วมกัน จัดการร่วมกันในการผลิต การ
จำหน่ายส ินค ้าหร ือบร ิการตามความต้องการหรือ
ผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดาสมาชิก สมาชิกแต่
ละคนมีสิทธิออกเสียงได้หนึ่งเสียงในการบริหารสหกรณ์
โดยไม่ขึ้นกับจำนวนหุ้นที่ถืออยู่ เช่น สหกรณ์ออมทรัพย์
คณะบุคคลซึ่งร่วมกันดำเนินกิจการเพื ่อประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกัน
และกันและได้จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์
 (ราชบัณฑิตยสถาน, 2560) ได้ให้ความหมายของ
สหกรณ์ คือ "องค์การของบรรดาบุคคล ซึ่งรวมกลุ่มกัน
โดยสมัครใจในการดำเนินวิสาหกิจที่พวกเขาเป็นเจ้าของ
ร่วมกันและควบคุมตามหลักประชาธิปไตย เพื ่อสนอง
ความต้องการ (อันจำเป็น) และความหวังร่วมกันทาง
เศรษฐกิจสังคม และวัฒนธรรม"(ราชบัณฑิตยสถาน , 
2560) ได้ให้ความหมายของ สหกรณ์ (Cooperative หรือ
ที่เรียกว่า (Co-op) คือ องค์กรธุรกิจที่เกิดจากการรวมกลุ่ม
ของบุคคลเพ่ือดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจหรือช่วยเหลือ
ซึ่งกันและกันทางด้านเศรษฐกิจ โดยมิได้มุ ่งแสวงหาผล
กำไรและมีการแบ่งปัน   
 2.2 สมพงศ์ เกษมสิน (2562) ศึกษาเรื่องปัจจัย
ที่ส่งผลต่อการดำเนินงานของสมาชิกกลุ ่มเกษตรกร 
พบว่า การบริหารคือการใช้ศาสตร์และศิลป์นำ เอา
ทรัพยากรบริหาร (administrative resource) เช่น คน 
เงิน วัสดุสิ่งของ และการจัดการ มาประกอบ กระบวนการ
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บร ิหาร ให ้ บรรล ุว ัตถ ุประสงค ์ท ี ่กำหนดไว ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพ  
 2.3 แนวคิดเกี ่ยวกับหลักการสหกรณ์ (2556) 
คือธุรกิจรูปหนึ่งที่มีการประกอบ ธุรกิจเช่นเดียวกับธรุกิจ
รูปอื ่น ๆ โดยใช้ปัจจัย 4 คือ คนเงินทรัพยากรและการ
จัดการ เกิดขึ ้นจากการรวม คนและรวมทุนด้วยความ
สมัครใจเพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ทางเศรษฐกิจและสังคม มี
วัตถุประสงค์ในการดำเนิน ธุรกิจที่แน่นอน เพ่ือช่วยเหลือ
ตนเองและช่วยเหลือ ซึ ่งกันและกัน มีการจดทะเบียน
ถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีฐานะเป็นนิติบุคคลสมาชิกทุก
คนมีสิทธิเสมอภาค เท่าเทียมกัน มีกฎหมายสหกรณ์และ
ข้อบังคับสหกรณ์ เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจโดยในปี
พ.ศ. 2509 องค์การสัมพันธภาพสหกรณ์ระหว่างประเทศ
ได้มีการ ประชุมปรึกษากัน ณ กรุงเวียนนา ประเทศ
ออสเตรีย เพื่อแก้ไขปรับปรุงระเบียบปฏิบัติของสหกรณ์
และ ได้ลงมติกำหนดเป็นหลักการสหกรณ์ 6 ประการ ให้
สหกรณ์ทุกประเทศถือใช้โดยทั ่วไป(ณรงค์ธารมรรค , 
2545)ประกอบด้วย1)การเป็นสมาชิกด้วยความสมัคร ใจ
และไม่กีดกันการเข้าเป็นสมาชิก 2) การควบคุม ตามหลัก
ประชาธิปไตย และการดำเนินการเป็นอิสระ 3) การจำกัด
อัตราเงินปันผลตามหุ้น 4) การจัดสรร รายได้สุทธิ(กำไร) 
เพื ่อผลประโยชน์ส ่วนรวมและ ความเป็นธรรมในหมู่
สมาชิก 5) การส่งเสริมการศึกษา อบรมทางสหกรณ์และ 
6) การร่วมมือระหว่างสหกรณ์  
 2.4 พริญญา พรหมพูล (2552) กล่าวถึงปัจจัยที่
ส่งผลต่อความสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมโครงการ ดังน้ี 

1. การปรับตัวของกลุ ่ม (Group Adaptive)  คือ 
ลักษณะและความสามารถในการรับสิ่งใหม่ 

2. เป้าหมายของกลุ่ม (Group goals) คือ ลักษณะ
ความสามารถของกลุ่มในการกำหนดและพัฒนา
เป้าหมาย 

3. ความสัมพันธ์อันดี (Group cohesiveness) คือ 
ล ักษณะความสามารถของกลุ ่มในการสร้าง
ความร่วมมือ ผูกพัน พ่ึงพาซึ่งกันและกัน 

4. การสร้างและรักษามาตรฐานกล ุ ่ม (Group 
building and maintenance) ได้แก่ ลักษณะ
ความสามารถในการรับสมาชิก และดำเนินงาน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

5. บรรยากาศของกลุ ่ม (Group climate) ได้แก่
ล ักษณะความสามารถของกลุ ่มในการสร้าง
บรรยากาศที่ดีในการทำงาน 

6. ประสิทธิผลของกลุ ่ม (Group effectiveness) 
ได้แก่ ความสามารถของกลุ่มในการทำงานให้
บรรลุตามเป้าหมายที่วางไว้ 

7. แรงผลักดันของกลุ่ม (Group pressure) ได้แก่ 
ล ักษณะความสามารถของกลุ ่มในการสร้าง
อำนาจในการเร่งเร้าสนับสนุนให้เกิดข้ึน 

8. กิจกรรมกลุ ่ม (Group task function) ได้แก่ 
ลักษณะความสามารถของกลุ ่มในการจัดการ
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการประกอบการ 

 2.5 ฉลองศรี พิมลสมพงศ์ (2548) ได้กล่าวถึง
ค ว า ม ห ม า ย ข อ ง ป ั จ จ ั ย ท า ง ป ร ะ ช า ก ร ศ า ส ต ร์  
(Demographic Factor) หมายถึงลักษณะของประชากร
ได้แก่ขนาดขององค์ประกอบของครอบครัว เพศ อายุ 
การศึกษา ประสบการณ์ระดบั รายได้อาชีพ เชื ้อชาติ
สัญชาติซึ่งโดยรวมแลว้จะมีผลต่อ รูปแบบของอุปสงคและ
ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑ์ทางการท่องเท่ียว  
 2.6 วิชชุดา จิวประพันธ์ (2553) ปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการปฏิบัติงานของพนักงานศูนย์ปฏิบัติการเอกสาร
สัญญา ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน) พบว่า ลักษณะ
ทางประชากรศาสตร์มีผลต่อความสำเร็จต่อการปฏิบัติงาน
ของพนักงานพบว่าอายุ สถานภาพ รายได้ อายุงาน มีผล
ต่อความสำเร็จที่แตกต่างกัน และการบริหารทรัพยากร
มนุษย์มีผลต่อความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน
โดยรวมมีความสัมพันธ์ทางบวกหรือทางเดียวกันกับ
ความสำเร็จในการปฏิบัติงานของพนักงาน เช่นเดียวกัน
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กับการบริหารจัดการองค์การ กลยุทธ์ในการดำเนินกิจการ
มีความสัมพันธ์ก ับความสำเร็จในการปฏิบัติงานของ

พนักงาน ซึ ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางเพ่ือ
พัฒนาองค์การ 

 
กรอบแนวคิดในการวิจัย การวิจัยครั้งน้ีได้กำหนดตัวแปรอิสระ  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย  

 ในการวิจัยเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จใน
การขับเคลื ่อนของกลุ ่มสหกรณ์ผู ้ปลูกสับปะรดลำปาง 
จำกัด นั ้นเป็น Quantitative Research (การวิจ ัยเชิง
ปริมาณ) เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ขับเคลื่อนของกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง โดยมี
วิธีการศึกษาวิจัยดังน้ี 
 
 

 3.1 กลุ่มตัวอย่าง 
 กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด จำนวน 
286 คน ผู้วิจัยได้กำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตร
ของ Taro Yamane (จักรกฤษณ์ สำราญ, 2544) 
3.2 เคร่ืองมือในการศึกษา 

เครื ่องมือที ่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ี
เป็นแบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังต่อไปน้ี 

ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วน
บุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และ
ระยะเวลาในการดำเนินงานในกลุ่มสหกรณ์  
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ตอนที่ 2 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับปัจจัยทาง
เศรษฐกิจ 2 ด้าน ได้แก่ ด้านรายได้ และด้านสินเชื่อ  

ตอนที่3 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับปัจจัยการ
ดำเนินงาน 4 ด้าน ได้แก่  ด้านการวางแผน ด้านการจัด
องค์กร  ด้านภาวะการเป็นผู้นำ และด้านการควบคุม  

ตอนที่ 4 เป็นแบบสอบถามเกี่ยวกับความสำเร็จ
ในการขับเคลื ่อนกลุ ่มสหกรณ์ 8  ด้าน ได้แก่ ด้านการ
ปรับตัวเข้ากลุ่ม ด้านเป้าหมายของกลุ่ม ด้านความสัมพันธ์
อันดีของกลุ ่ม ด้านการสร้างและรักษามาตรฐาน ด้าน
บรรยากาศกลุ่ม ด้านประสิทธิผลของกลุ่ม ด้านแรงผลักดัน
ของกลุ่ม และ ด้านกิจกรรมของกลุ่ม  

ตอนที่ 5 ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ เป็นข้อ
คำถามปลายเปิด 
  ลักษณะคำถามตอนที่ 2, 3 และ 4 เป็นแบบ
มาตราส่วนประเมินค่า (Rating Scale) ตามวิธีของ ลิ
เคิร์ท ( Likert) โดยกำหนดคะแนนไว้ 5 ระดับ มากที่สุด 
มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด  
  
4. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์การศึกษาและ
สมมติฐานทางการศึกษาดังน้ี 

ตามการศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผล
ต่อความสำเร ็จในการขับเคลื ่อนกลุ ่มสหกรณ์ผ ู ้ปลูก
ส ั บ ป ะ ร ด ล ำ ป า ง  จ ำ ก ั ด  พ บ ว ่ า  ล ั ก ษ ณ ะ ท า ง
ประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อน
กลุ ่มสหกรณ์ผู ้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด จากผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมีผล
ต่อความสำเร็จใการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
ลำปาง จำกัด 
 ตามสมมติฐานที่ 1 ปัจจัยส่วนบุคคลที่แตกต่างกันมี
ผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุ ่มสหกรณ์ผู ้ปลูก
สับปะรดลำปาง จำกัด แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทาง
สถิติที่ระดับ .05    จากข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่ม
ตัวอย่างสมาชิกสหกรณ์ฯผู ้ปลูกสับปะรด เป็นเพศหญิง
ร้อยละ 57.7 เพศชายร้อยละ 42.3 มีอายุระหว่าง 46 ปี
ขึ้นไป มีระดับการศึกษาต่ำกว่าหรือเทียบเท่ามัธยมศึกษา
ตอนปลาย และมีระยะเวลาในการปฏิบัติงาน มากกว่า 10 

ปี  ว ัตถ ุประสงค ์ท ี ่  2  เพ ื ่อศ ึกษาปัจจ ัยท ี ่ม ีผล ต่อ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
ลำปาง จำกัดตามสมมติฐานการวิจ ัยที ่ 2 ปัจจัยการ
ดำเนินงานมีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื ่อนกลุ่ม
สหกรณ์ แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05    
พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนของ
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด พบว่า ปัจจัย
ด้านเศรษฐกิจ แสดงผลตามตาราง 
 
ตารางที่ 1 ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 

ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ 
 

S.D ระดับ 

รายได้ 3.33 .84 ปานกลาง 

สินเชื่อ 3.18 .67 ปานกลาง 

 
จากตารางที่ 1 พบว่าปัจจัยด้านเศรษฐกิจ คือ รายได้ และ
สินเชื่อ ที่มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื ่อนของกลุ่ม
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด มีระดับความ
คิดเห็นที่ระดับปานกลาง  = 3.33 และ 3.18 ตามลำดับ  
และปัจจัยในการดำเนินงาน ซึ ่งประกอบด้วย ด้านการ
วางแผน การจัดองค์การ ด้านภาวะการเป็นผู้นำ และด้าน
การควบคุม ผลการศึกษาพบว่าใน พบว่า  
 
ตารางที่ 2 ปัจจัยการดำเนินงาน 

ปัจจัยการดำเนินงาน 
 

S.D ระดับ 

1. ด้านการวางแผน 3.49 .67 ปานกลาง 

2. ด้านการจัดองค์กร 3.26 .78 ปานกลาง 

3.ด้านภาวะการเป็นผู้นำ 3.22 .74 ปานกลาง 

4. ด้านการควบคุม 3.38 .69 ปานกลาง 

ภาพรวม 3.56 .77 ปานกลาง 
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จากตารางที ่ 2 พบว่า กลุ ่มเกษตรกรผู้ปลูกสับปะรดมี
ระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับปัจจัยการดำเนินงานภาพรวม
ของปัจจัยการดำเนินงานอยู่ในระดับปานกลาง    3.56   
แ ล ะ S.D. ที่ .77 
 จากผลการศึกษาความสำเร็จในการขับเคลื่อน
กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ตามรายด้าน 
ทั้ง 8 ด้าน ดังสามารถแสดงเป็นตารางดังน้ี 
 
ตารางที่ 3 ปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จ 

ปัจจัยในการขับเคลื่อน
ความสำเร็จ  

S.D ระดับ 

1. การปรับตัวเข้ากลุ่ม 3.38 .82 ปานกลาง 

2. เป้าหมายของกลุ่ม 3.28 .77 ปานกลาง 

3. ความสัมพันธ์อันดี 3.29 .78 ปานกลาง 

4. การสร้างและรักษา
มาตรฐาน 

3.30 .87 ปานกลาง 

5. บรรยากาศของกลุ่ม 3.23 .77 ปานกลาง 

6. ประสิทธผิลของกลุ่ม 3.20 .77 ปานกลาง 

7. แรงผลักดันของกลุ่ม 3.20 .79 ปานกลาง 

8. กิจกรรมของกลุ่ม 3.47 .75 มาก 

ภาพรวม 3.29 .81 ปานกลาง 

 
พบว่า กลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดมีความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ปัจจัยในการขับเคลื่อนความสำเร็จ ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง = 3.29 และ S.D .81  ความคิดเห็นที่มีระดับ
ความเห็นด้วย มาก  คือ ด้านกิจกรรมกลุ่ม และด้านการ
ปรับตัว เป้าหมายของกลุ่ม ความสัมพันธ์อันดี การสร้าง
และมาตรฐานกลุ่ม บรรยากาศกลุ่ม ประสิทธิผลกลุ่ม และ
แรงผลักดันของกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง  
 

 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 การศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วยวัตถุประสงค์ของ
การศึกษา 2 วัตถุประสงค์ คือ  1) เพ่ือศึกษาลักษณะทาง
ประชากรศาสตร ์ท ี ่ม ีผลต่อ ความสำเร ็จในการ
ขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด ลำปาง จำกัด จาก
ผลการศึกษาพบว่า ลักษณะประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อ
ความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรด
ลำปาง จำกัด จากผลการศึกษาเก่ียวกับปัจจัยส่วนบุคคลที่
แตกต่างกันมีผลต่อการขับเคลื ่อนกลุ ่มสหกรณ์ผู ้ปลูก
สับปะรดลำปาง จำกัด ที่ แตกต่างกัน สอดคล้องกับ
หลักการของสหกรณ์  ที ่มีวัตถุประสงค์ในการดำเนิน 
ธุรกิจที่แน่นอน เพ่ือช่วยเหลือตนเองและช่วยเหลือ ซึ่งกัน
และกัน มีการจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย โดยมีฐานะ
เป็นนิติบุคคลสมาชิกทุกคนมีสิทธิเสมอภาค เท่าเทียมกัน  
ซึ่งเป็นปัจจัยที ่สำคัญต่อความสำเร็จเนื ่องจากความเท่า
เทียมกันของสมาชิกส่งผลให้สมาชิกทุกคนมีความเสมอ
ภาค เท่าเทียมในทุกด้านย่อมส่งผลดีต่อการดำเนินงาน
ของสหกรณ์หากให้อิสระเสรีในการแสดงความคิดเห็นและ
การดำเนินกิจกรรมมากกว่าองค์กรที่มีการดำเนินกิจกรรม
ในร ูปแบบที ่ไม่ม ีความเสมอภาค  และสอดคล้องกับ
การศึกษาของ วิชชุดา จิวประพันธ์ ที่พบว่า ลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์มีผลต่อความสำเร็จต่อการปฏิบัติงานของ
พนักงาน ที่พบว่าอายุ สถานภาพ รายได้ อายุงาน มีผลต่อ
ความสำเร็จที่แตกต่างกัน นำมาสู่ ปัจจัยด้านเศรษฐกิจ ท่ีมี
องค์ประกอบด้านรายได้ และสินเชื่อ ที่มีผลต่อความสำเร็จ
ในการขับเคลื่อนของกลุ่มสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง 
จำกัด มีระดับความคิดเห็นที ่ระดับปานกลาง  = 3.33 
และ 3.18  และในส่วนปัจจัยการดำเนินงาน ที่มีภาพรวม
เ ก ี ่ ย ว ก ั บ ค ว า ม คิดเห็นถึงการเป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อความสำเร็จอยู่ในระดับปานกลาง    = 3.56   และ 
S.D. ที ่ .77 ที ่สอดคล้องกับการศึกษาของ วิชชุดา จิว
ประพันธ์ (2553) ที่พบว่า ปัจจัยการดำเนินงานที่แตกต่าง
ก ันย ่อมเป ็นป ัจจ ัยท ี ่ส ่งผลต่อความสำเร ็จของการ
ดำเนินงานขององค์กร นำมาสู่  วัตถุประสงค์ที่  2) เพ่ือ
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จในการขับเคลื่อนกลุ่ม
สหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ภาพรวมอยู่ในระดับ
ปานกลาง = 3.29 และ S.D .81  ความคิดเห็นที่มีระดับ
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ความเห็นด้วย มาก  คือ ด้านกิจกรรมกลุ่ม และด้านการ
ปรับตัว เป้าหมายของกลุ่ม ความสัมพันธ์อันดี การสร้าง
และมาตรฐานกลุ่ม บรรยากาศกลุ่ม ประสิทธิผลกลุ่ม และ
แรงผลักดันของกลุ่ม อยู่ในระดับปานกลาง ทั้งรูปแบบการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ เป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ 
สอดคล้องกับแนวคิดของ พริญญา พรหมพูล (2552) ที่
พบว่าปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จทั้งการดำเนินกิจการ
กลุ่ม และการบริหารโครงการจะอยู ่ในขอบเขตคือ การ
ปรับตั้ว เป้าหมายกลุ่ม ความสัมพันธ์อันดี การสร้างและ
ร ักษามาตรฐาน บรรยากาศกล ุ ่ม ประส ิทธ ิผลกลุ่ม 
แรงผลักดัน และ กิจกรรมกลุ่ม ไม่ว่าจะอยู่ในระดับมาก 
ปานกลาง น้อย น้อยมาก ย ่อมเป ็นแนวทางในการ
พัฒนาการดำเนินงานให้มีประสิทฺธิภาพต่อไป   
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

การศึกษาปัจจัยที ่ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
ขับเคล ื ่อนกล ุ ่มสหกรณ์ กรณีศ ึกษา สหกรณ์ผ ู ้ปลูก
สับปะรดลำปาง จำกัด เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาใน
รายวิชา วิจัยทางธุรกิจ คณะผู้ศึกษา ได้รับเลือกกลุ่มที่จะ
ศึกษาด้วยตนเอง และได้รับความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ
ทางการวิจัยทางธุรกิจ  ตั้งแต่การเก็บข้อมูล การใชข้้อมูล 
การวิเคราะห์ข้อมูล จึงขอขอบพระคุณคณาจารย์ และ
สมาชิกสหกรณ์ผู้ปลูกสับปะรดลำปาง จำกัด ที่ให้ความ
อนุเคราะห์ทั้งด้านความรู้และข้อมูลอันเป็นประโยชน์ย่ิง
ต่อการศึกษาครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาการจัดการระบบสารสนเทศด้านสินค้าคงเหลือของธุรกิจซื้อมาขายไป มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษากระบวนการ 

ข้ันตอน ทางเดินเอกสาร และการบันทึกบัญชี ของกิจกรรมการรับเข้าสินค้าคงเหลือจากแหล่งผลิตในประเทศและต่างประเทศของธุรกิจซื้อ
มาขายไป ทำการเกบ็รวบรวมข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ด้านสินค้าคงเหลือ โดยใช้แบบ
สัมภาษณ์กึ่งโครงสร้าง ร่วมกับการสังเกตการณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บเอกสารของพนักงานบัญชีของบริษัทซื้อมาขายไป 
จำนวน 5 ท่าน ผลการศึกษาอธิบายถึงกระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ 3 ข้ันตอน ได้แก่ 1) กระบวนการนำเข้าข้อมูล 2)กระบวนการ
ทำงาน เพ่ือประมวลผลข้อมูล 3) การแสดงผล ข้อมูลสารสนเทศ โดยสรุปผลออกมาตามลำดับข้ันตอนของกระบวนการทำงานและลักษณะ
ของผังงานลำดับความเข้าใจกระบวนการรับเข้าสินค้าในประเทศ และผังงานลำดับความเข้าใจกระบวนการรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ซึ่ง
ข้อมูลสารสนเทศที่ได้รับจากกระบวนการที่มีประสิทธิภาพ สามารถนำไปใช้ในการประกอบการตัดสินใจของผู้ใช้งานได้ตามความต้องการ ทั้ง
ด้านการรักษาระดับสินค้าคงเหลือที่เหมาะสม เอกสารประกอบการบันทึกรายการที่สมบูรณ์ และมีการจัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องอย่าง
ถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

 
คำสำคัญ: การจัดการระบบสารสนเทศ สินค้าคงเหลือ ธุรกิจซื้อมาขายไป 

 
Abstract  

The study of managing inventory information systems of a trading business aims to study the process, procedure, 
document path, and accounting records of the acquisition of inventories from the domestic and foreign production sources 
in the trading business. It is used a semi-structured interview with five trading company accountants and observed the 
operating procedures and documents. The study results were able to define the information system into three levels: 1. 
imported data process 2. distributed data processing, and 3. displayed the information of inventory management process 
in domestic and import. Practical information leads to the user's decision to maintain the appropriate inventory level and 
relevant documents and properly handled them according to generally accepted accounting principles, GAAP. 
 
Keywords: Information Management, Inventory, Trading Business
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

1. บทนำ  
ธุรกิจซื้อมาขายไป (Trading Business) เป็นธุรกิจที่มี

ลักษณะการดำเนินงานที่แตกต่างไปจากธุรกิจผลิต และธุรกิจ
บริการ กล่าวคือ ไม่ทำการผลิตเอง หากแต่จะจัดหาสินค้าจาก
แหล่งผลิตที่มีต้นทุนต่ำกว่าราคาขาย เพื่อทำกำไรจากส่วนต่าง
ระหว่างราคาทุนกับราคาขาย ดังนั ้น ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้
ธุรกิจซื้อมาขายไปสามารถสร้างกำไรได้ตามที่คาดการณ์ไว้ คือ 
การบริหารจัดการกิจกรรมในการจัดซื้อจัดหาสินค้าคงเหลือ การ
จัดเก็บสินค้าคงเหลือ รวมไปถึงการดำเนินการด้านเอกสารที่
เกี ่ยวข้องกับการลงบันทึกบัญชี เพื ่อให้การบันทึกบัญชีสินค้า
คงเหลือเป็นไปตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป   

นอกจากน้ี สินค้าคงเหลือ ยังมีบทบาทอย่างมากใน
ระบบซัพพลายเชน  การบริหารสินค้าคงเหลือของทุกธุรกิจจึงมี
วัตถุประสงค์คล้ายกัน นั่นคือการสร้างความสมดุลในซัพพลาย
เชน เพื ่อให้ระดับสินค้าคงเหลือต่ำที ่ส ุด โดยไม่กระทบต่อ
ยอดขาย นอกจากนี้การที่ธุรกิจมีระบบสินค้าคงเหลือที่เพียงพอ
ยังเป็นการตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้าได้ทันเวลา เห็นได้
ว่าสินค้าคงเหลือมีความสำคัญต่อกิจกรรมหลักของธุรกิจซื้อมา
ขายไปเป็นอย่างมาก การบริหารสินค้าคงเหลือที่มีประสิทธิภาพ
จึงส่งผลกระทบต่อผลกำไรจากการประกอบการโดยตรง และใน
ปัจจุบันนี้มีการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ 
เข้ามาใช้ในการบริหารคลังสินค้าและการจัดการข้อมูลสินค้า
คงเหลือ เพ่ือขจัดปัญหาที่เกิดข้ึนในอดีตจากการทำงานแบบเดิม 
ซึ่งการทำงานแบบนี้ไม่สามารถปรับยอดสินค้าคงคลังได้ทันที 
ต้องมีการตรวจสอบยอดสินค้าตามช่วงเวลาท่ีกำหนดไว้ตามปกติ 
ปริมาณของสินค้าที ่สั่งจะขึ ้นกับปริมาณการเบิกจ่าย การนำ
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ทำให้เกิดความถูกต้อง แม่นยำ 
และทันเวลามากยิ่งขึ้น สามารถการจัดซื้อสินค้าในคุณสมบัติที่
ตรงตามความต้องการ ปริมาณเพียงพอ ราคาเหมาะสม ทันเวลา
ที่ต้องการโดยซื้อจากผู้ขายที่ไว้วางใจได้ และนำส่งยังสถานที่ที่
ถูกต้องตามหลักการจัดซื้อที ่ดีที ่สุด จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการ
บริหารสินค้าคงคลังที่มีประสิทธิภาพ ในการบริหารระบบสินค้า
คงคลังในธุรกิจที่มีการใช้ระบบสารสนเทศเข้ามาบริหารจัดการ
สิ่งสำคัญที่จะทำให้ประสบความสำเร็จบรรลุตามวัตถุประสงค์ได้
ต้องมีกระบวนการการทำงานท่ีเป็นระบบ ตั้งแต่กระบวนการ
นำเข้าข้อมูล การประมวลผลข้อมูล และข้อมูลหรือรายงานต่างๆ 

ที่จะได้รับจากระบบสารสนเทศ ซึ่งหากองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับกระบวนการที่กล่าวมาข้างต้นทำงานสอดคล้องกันจะทำให้
สารสนเทศที่ใช้งานอยู่มีประสิทธิภาพ ลดข้ันตอนการทำงานของ
พนักงานและสามารถตอบสนองความต้องการในการวิเคราะห์
ข้อมูลของผู้ใข้งานในทุกส่วนของระบบ 

งานวิจ ัยช ิ ้นนี ้จ ึงสนใจศ ึกษา การจ ัดการระบบ
สารสนเทศด้านสินค้าคงเหลือของธุรกิจซื้อมาขายไป เพื่อศึกษา
กระบวนการ ข้ันตอน ทางเดินเอกสาร และการบันทึกบัญชี ของ
กิจกรรมการรับเข้าสินค้าคงเหลือจากแหล่งผลิตในประเทศและ
ต่างประเทศ  ของธุรกิจซื้อมาขายไป  และสร้างข้อมูลสารสนเทศ
ด้านสินค้าคงเหลือดังกล่าว เพื ่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที ่มี
ประสิทธิภาพ ประกอบการตัดสินใจของผู ้ใช้งานในการรักษา
ระดับสินค้าคงเหลือที ่เหมาะสม และมีการจัดการเอกสารท่ี
เก่ียวข้องอย่างถูกต้องตามหลักการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 

วัตถุประสงค์การศึกษา 
เพ่ือศึกษากระบวนการ ข้ันตอน ทางเดินเอกสาร และ

การบันทึกบัญชี ของกิจกรรมการรับเข้าสินค้าจากแหล่งผลิตใน
ประเทศ และต่างประเทศของธุรกิจซื้อมาขายไป 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
แนวคิดเก่ียวกับสินค้าคงเหลือ 
  สินค้าคงเหลือ (Inventory) หรือสินค้าคงคลัง เป็น
สิ่งจำเป็นสำหรับธุรกิจ โดยเฉพาะสำหรับธุรกิจประเภทซื้อมา
ขายไป (Trading Business)  เพราะจัดเป็นสินทรัพย์หมุนเวียน
รายการหน่ึงซึ่งธุรกิจพึงมีไว้เพ่ือให้การผลิตหรือการขาย สามารถ
ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น การมีสินค้าคงคลังมากเกินไปอาจเป็น
ปัญหากับธุรกิจ ทั ้งในเรื ่องต้นทุนการเก็บรักษาที่ส ูง สินค้า
เสื่อมสภาพ หมดอายุ ล้าสมัย ถูกขโมย หรือสูญหาย นอกจากน้ี
ยังทำให้สูญเสียโอกาสในการนำเงินที่จมอยู่กับสินค้าคงคลังน้ีไป
หาประโยชน์ในด้านอื ่นๆ การจัดซื ้อและจัดเก็บรักษาสินค้า
คงเหลือ จึงเป็นประเด็นสำคัญที่ธุรกิจให้ความสนใจ เพราะเป็น
กิจกรรมที่ก่อให้เกิด “ต้นทุนขาย” หากธุรกิจสามารถควบคุม
ข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับสินค้าคงเหลือได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
จะส่งผลให้ “ต้นทุนขาย” ของธุรกิจมีความเหมาะสม และธุรกิจ
สามารถสร้างกำไรจากการดำเนินงานได้ 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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 ตามมาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 2 เรื่อง สินค้าคงเหลือ 
ได้ให้นิยาม สินค้าคงเหลือ หมายถึง สินทรัพย์ซึ่งมีลักษณะใด
ลักษณะหน่ึงดังต่อไปน้ี 

1. ถือไว้เพื ่อขายตามลักษณะการประกอบธุรกิจ
ตามปกติของกิจการ 

2. อยู ่ในระหว่างกระบวนการผลิตเพื่อให้เป็นสินค้า
สำเร็จรูปเพ่ือขาย หรือ 

3. อยู่ในรูปของวัตถุดิบ หรือวัสดุที่มีไว้เพ่ือใช้ใน 
กระบวนการผลิตสินค้าหรือให้บริการ การวัดมูลค่าส ินค้า
คงเหลือ  ต้องวัดมูลค่าด้วยราคาทุนหรือมูลค่าสุทธิที ่จะได้รับ
แล้วแต่มูลค่าใดจะต่ำกว่า 
ต้นทุนของสินค้าคงเหลือ ต้องประกอบด้วยต้นทุนทั้งหมดในการ
ซื้อ ต้นทุนแปลงสภาพ และต้นทุนอื่นๆ ที่เกิดขึ้นเพื่อให้สินค้า
คงเหลือน้ันอยู่ในสถานที่และอยู่ในสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน 
ต้นทุนในการซื้อของสินค้าคงเหลือ ประกอบด้วยราคาซื้อ อากร
ขาเข้า และภาษีอื ่น (สุทธิจากจำนวนที่กิจการจะได้รับคืนใน
ภายหลังจากหน่วยงานที่มีหน้าที่จัดเก็บภาษี) รวมทั้งค่าขนส่ง 
ค่าขนถ่าย และต้นทุนอื่นๆ ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงกับการได้มาซึ่ง
สินค้าสำเร็จรูป วัตถุดิบ และบริการ 
ในการคำนวณหาต้นทุนในการซื้อสินค้าให้นำส่วนลดการค้า เงิน
ที ่ได้รับคืนและรายการอื ่นๆที่คล้ายคลึงกันมาหักออกในการ
คำนวณต้นทุนในการซื้อด้วย 

                  
แนวค ิดเก ี ่ยวก ับการจัดการสารสนเทศ ( Information 
Management) 
 ข้อมูลและสารสนเทศ มีความสำคัญที่ทำให้เกิดระบบ
สารสนเทศ ซึ่งเป็นระบบที่เกิดจากการประมวลข้อมูล (Data) คือ 
ข้อเท็จจริงเกี ่ยวกับเหตุการณ์ หรือ ข้อมูลดิบที ่ยังไม่ผ่านการ
ประมวลผล ซึ่งอาจอยู่ในลักษณะของตัวเลข ตัวอักษร สัญลักษณ์ 
รูปภาพ เสียง หรือภาพเคลื ่อนไหว ให้กลายเป็นสารสนเทศ 
(Information) ซึ่งหมายถึง สิ ่งที ่ได้จากการประมวลผลข้อมูล
และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการวางแผน การตัดสินใจ และ
การคาดการณ์ในอนาคตได้ สารสนเทศอาจแสดงในรูปของ
ข้อความ ตาราง แผนภูมิ หร ือร ูปภาพ และนำไปสู ่ความรู้  
(Knowledge) ที่ช่วยแก้ปัญหาในการดำเนินงาน ดังนั ้น การ
จัดการข้อมูลให้กลายเป็นสารสนเทศที ่ถูกต้อง (Accurate)  

ทันเวลา (Timeliness) สอดคล้องกับงาน (Relevance) และ
สามารถตรวจสอบได้ (Verifiable) จึงเป็นหัวใจสำคัญในการ
ประกอบธุรกิจ 
 สารสนเทศ ที ่ถูกเก็บรวบรวมและจัดการอย่างเป็น
ระบบ จะทำให้มีประวัติของข้อมูลอย่างต่อเนื่อง สามารถใช้ใน
การคาดการแนวโน้มการดำเนินงานของธุรกิจได้ ว่าจะมีทิศทาง
เป็นไปในลักษณะใด สารสนเทศที่ได้จากการประมวลผลจะช่วย
ให้ผู้บริหารสามารถใช้ประกอบการตัดสินใจ เพ่ือเลือกทางเลือก 
แก้ไข หรือควบคุมปัญหาที่อาจเกิดข้ึนภายในองค์กร  
 กระบวนการทำงานของระบบสารสนเทศ ระบบ
สารสนเทศประกอบด้วยกระบวนการทำงานหลักๆ ดังต่อไปน้ี 
            1. การนำเข้าข้อมูล ( Input) เป็นการนำข้อมูลดิบ 
(Data) ท ี ่ ได ้จากการเก ็บรวบรวมเข ้าส ู ่ ระบบ เพ ื ่อนำไป
ประมวลผลให้เป็นสารสนเทศ เช่น การบันทึกการขายรายวัน ,
บันทึกคะแนนเก็บของนักเรียน ฯลฯ 
            2. การประมวลผลข้อม ูล (Process) เป ็นการคิด 
คำนวณ หรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลดิบให้เป็นสารสนเทศ อาจทำได้
ด้วยการเร ียงลำดับ การคำนวณ การจัดร ูปแบบ และการ
เปรียบเทียบตัวอย่างการประมวลผล เช่น การคำนวณรายได้ของ
ผู้ปกครอง การนับจำนวนวันหยุดราชการบนปฏิทิน ฯลฯ 
            3. การแสดงผล (Output) เป็นการนำผลลัพธ์ที่ได้จาก
การประมวลผลมาแสดงในรูปแบบที่ผู้ใช้ต้องการ เพื่อส่งเสริม
หรือช่วยในการตัดสินใจ 
   4. การจัดเก็บข้อมูล (Storage) เป็นการจัดเก็บข้อมูล
ดิบหรือสารสนเทศทั ้งหมดที ่เก ี ่ยวข้องกับระบบสารสนเทศ 
เน่ืองจากการนำข้อมูลดิบเข้าสู่ระบบมีการจัดเก็บจนถึงระยะยาว
ระยะหน่ึงแล้วจึงนำไปประมวลผล 

องค์ประกอบของระบบสารสนเทศ ประกอบด้วย 
1. ฮาร ์ดแวร ์ เป ็นองค ์ประกอบสำคัญของระบบ

สารสนเทศ หมายถึง เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์รอบข้าง เช่น 
เครื ่องพิมพ์ เครื ่องกราดตรวจ รวมทั้งอุปกรณ์สื่อสารสำหรับ
เชื่อมโยงคอมพิวเตอร์เข้าเป็นเครือข่าย 

2. ซอฟต์แวร์หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ คือลำดับ
ข้ันตอนของชุดคำสั่งที่สั่งงานให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน เพ่ือประมวลผล
ข้อมูลให้ได้ผลลัพธ์ตามความต้องการของการใช้งาน  
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3. ข้อมูล เป็นตัวชี้ความสำเร็จหรือความล้มเหลวของ
ระบบได้ เนื่องจากต้องมีการเก็บข้อมูลจากแหล่งกำเนิด ข้อมูล
จะต้องมีความถูกต้องและทันสมัย มีการกลั่นกรองและตรวจสอบ
แล้วเท่านั ้นจึงจะมีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ ่งเมื ่อใช้งานใน
ระดับกลุ่มหรือระดับองค์กร ข้อมูลต้องมีโครงสร้างในการจัดเก็บ
ที่เป็นระบบระเบียบเพ่ือการสืบค้นที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ  

4. บุคคลากร บุคลากรในระดับผู้ใช้ ผู้บริหาร ผู้พัฒนา
ระบบ น ักว ิ เคราะห ์ระบบ และน ักเข ียนโปรแกรม เป็น
องค ์ประกอบสำค ัญในความสำเร ็จของระบบสารสนเทศ 
บุคลากรมีความรู ้ ความสามารถทางคอมพิวเตอร์มากเท่าใด 
โอกาสที่จะใช้งานระบบสารสนเทศและระบบคอมพิวเตอร์ได้เต็ม
ศักยภาพและคุ้มค่าย่ิงมากข้ึนเท่าน้ัน  

5. กระบวนการวิเคราะห์ ขั ้นตอนการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนของผู้ใช้หรือบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้พัฒนาระบบงาน
แล้วจำเป็นต้องปฏิบัติงานตามลำดับขั้นตอน ในขณะใช้งานก็
จำเป ็นต้องคำนึงถ ึงลำดับขั ้นตอนการปฏิบ ัต ิของคนและ
ความสัมพันธ์กับเครื ่อง ทั ้งในกรณีปกติและกรณีฉุกเฉิน เช่น 
ข้ันตอนการบันทึกข้อมูล ข้ันตอนการประมวลผล ข้ันตอนปฏิบัติ
เมื่อเครื่องชำรุดหรือข้อมูลเสียหาย และขั้นตอนการทำสำเนา
ข้อมูลสำรองเพื่อความปลอดภัย เป็นต้น สิ่งเหล่านี้จะต้องมีการ
ซักซ้อม มีการเตรียมการ และการทำเอกสารคู่มือการใช้งานที่
ชัดเจน 

  
แนวคิดเก่ียวกับทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชี 

เป็นการอธิบายให้เห็นภาพความสัมพันธ์ของการจัดทํา
เอกสารต่างๆ โดยผู ้ม ีหน้าที ่ร ับผิดชอบและผ่านการอนุมัติ
รายการจากผู้มีอํานาจทุกขั้นตอนที่ธุรกิจควรกําหนดระเบียบใน
การปฏิบัติงานไว้รวมทั้งการจ่ายเงิน ตลอดจนถึงขั้นสุดท้าย คือ
การบันทึกบัญชีและการจัดเก็บเอกสารไว้เป็นหลักฐาน ทั ้งน้ี
เพ ื ่อให ้ เข ้าใจลักษณะของการเกิดรายการ สะดวกในการ
ตรวจสอบและปรับปรุงระบบการบริหารงานของธุรกิจให้มี
ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ 

ทางเดินเอกสารและการบันทึกบัญชีโดยทั่วไปนิยมใช้
ผ ังงานลำดับความเข ้าใจ (Flow Chart) เพ ื ่อแสดงให ้เห็น
ความสัมพันธ์ระหว่างเอกสารประกอบการบันทึกบัญชี สมุด
บันทึกรายการขั ้นต้น และสมุดบันทึกรายการขั ้นปลาย ว่า

รายการเงินแต่ละรายการที่เกิดขึ ้นนั ้น ประกอบด้วยเอกสาร
ใดบ้าง และเกี ่ยวข้องกับแผนกใด ใครเปนผูจัดทํา  ผานการ
อนุมัติตรวจสอบกอนการจายเงินทุกครั้ง และบันทึกบัญชีในสมุด
บันทึกรายการข้ันตนเลมใด ผานรายการไปบันทึกสมุดบัญชีแยก
ประเภททั่วไป บัญชียอย และทะเบียนใดบาง ตลอดจนการ
จัดทํารายงานทางการเงิน รวมถึงข้ันสุดทายวา เอกสารหลักฐาน
ถูกเก็บรักษาไวที ่แผนกใดบาง จึงสามารถชี ้ใหเห็นวาธุรกิจมี
ระบบการควบคุมภายในที่ดีมีประสิทธิภาพเพียงใดดวย 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การศึกษาวิจัยในครั้งนี้ ทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก
การสัมภาษณ์เชิงลึกพนักงานบัญชีที ่เกี ่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที ่ด้านสินค้าคงเหลือ โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ ่งโครงสร้าง 
ร่วมกับการสังเกตการณ์ขั้นตอนการปฏิบัติงาน และการจัดเก็บ
เอกสารของพนักงานบัญชีของบริษัทซื้อมาขายไป จำนวน 5 
ท่าน 

 
ขอบเขตด้านเน้ือหา  

ศึกษาขั้นตอน ทางเดินเอกสาร และการบันทึกบัญชี 
ของกิจกรรมการรับเข้าสินค้าจากแหล่งผลิตทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศของธุรกิจซื้อมาขายไป 

 
การวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysis)  

ผู้วิจัยจะวิเคราะห์กระบวนการรับเข้าสินค้าจากแหล่ง
ผลิตสองส่วนคือในประเทศ และต่างประเทศ โดยใช้ผังงานลำดับ
ความเข้าใจ (Flow Chart) เพื่อพัฒนาขึ้นเป็นระบบสารสนเทศ
ด้านการจัดการข้อมูลสินค้าคงเหลือของธุรกิจซื้อมาขายไป 
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4. ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยแยกกระบวนการทำงานออกเป็น 2 ส่วน 

ดังน้ี 
1. กระบวนการรับเข้าสินค้าในประเทศ 
กระบวนการร ับเข ้าส ินค ้าในประเทศของบริษัท 

สามารถจัดลำดับกระบวนการทำงานได้ ตามข้ันตอนดังน้ี 
1) กระบวนการนำเข้าข้อมูล (Input) มีองค์ประกอบ 

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ดังน้ี 
บุคลากรที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการรับเข้าสินค้าใน

ประเทศ ประกอบด้วย 1.ฝ่ายขาย 2. ฝ่ายจัดซื ้อในประเทศ       
3. ผู้ผลิต 4. ฝ่ายคลังสินค้า 5. ฝ่ายบัญชี 

เอกสารที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการรับเข้าสินค้าใน
ประเทศประกอบด้วย 1. ใบ Purchase Requisition (PR) 2. ใบ 
Purchase Order (PO) 3. ใบส่งสินค้า (ผู้ผลิต) 4. ใบกำกับภาษี 
(ผู้ผลิต) 

2) กระบวนการทำงาน เพ่ือประมวลผลข้อมูล 
สามารถจัดลำดับขั้นตอนให้ออกมาในรูปของ Flow Chart ได้
ดังน้ี 

ข้ันตอนที่ 1 ฝ่ายขายรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า เพ่ือเปิดใบ 
Purchase Requisition (PR) และส่งให้ฝ่ายจัดซื้อในประเทศทำ
การเปิดใบ Purchase Order (PO) 

ขั้นตอนที่ 2 ฝ่ายจัดซื้อในประเทศได้รับใบ Purchase 
Requisition (PR) จากฝ่ายขายก็ติดต่อผู ้ผลิต (Supplier) เพ่ือ
จะสั่งผลิตสินค้าและทำการเปิดใบ Purchase Order (PO) ส่งให้
ผู้ผลิต (Supplier) 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อผลิตสินค้าเสร็จ ผู้ผลิตส่งสินค้าไปให้
ฝ่ายคลังสินค้า เพ่ือให้ฝ่ายคลังสินค้ารับเข้าสินค้าในระบบ 

ข้ันตอนที่ 4  ฝ่ายคลังสินค้าได้รับสินค้าพร้อมใบกำกับ
ภาษี และทำการรับเข้าสินค้าในระบบ แล้วแจ้งให้ฝ่ายบัญชี
รับเข้าสินค้าในระบบเช่นเดียวกัน 
ขั้นตอนที่ 5  ฝ่ายบัญชีได้รับแจ้งจากฝ่ายคลังสินค้าให้รับเข้า
สินค้าใบระบบ ฝ่ายบัญชีทำการรับเข้าสินค้าในระบบ 

 
รูปที ่ 2 ผังงานลำดับความเข้าใจกระบวนการรับเข้าสินค้าใน
ประเทศ 

การบันทึกรายการรับเข้าสินค้าในประเทศและการ
ประมวลข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การบันทึก
รายการจะเป็นไปตามข้ันตอนการทำงานที่ถูกออกแบบไว้ 

 
การลงบันทึกบัญชีและการบันทึกข้อมูลสินค้าที่รับเข้าจากใน
ประเทศ 
บันทึกบัญชีกรณีที่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษีมาพร้อมกับสินค้าที่
รับเข้าจะตั้งประเภทสินค้าเป็น “สินค้าสำเร็จรูป” 
Dr. ซื้อสินค้า   xxx 
     ภาษีซื้อ   xxx 
     Cr. เจ้าหน้ีอื่นๆ    xxx 
บันทึกบัญชีกรณีที่ยังไม่ได้รับเอกสารใบกำกับภาษีมาพร้อมกับ
สินค้าท่ีรับเข้าจะตั้งประเภทสินค้าเป็น “บริการ” 
Dr. ซื้อสินค้า   XXX 
     ภาษีซื้อยังไม่ถึงกำหนด  XXX 
     Cr. เจ้าหน้ีอื่นๆ    XXX 
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3) การแสดงผล (Output) การแสดงผลข้อมูล 
ออกมาในรูปของรายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น รายงานภาษีซื้อ รายงานการบันทึกบญัชี
รายงานบัญชีแยกประเภท รายงานยอดคงเหลือสินค้า รายงาน
การสั่งซื้อสินค้าในประเทศ รายงานการรับเข้าสินค้าในประเทศ 
ทั้งนี้รายงานต่าง ๆ ในระบบสามารถส่งออกข้อมูลเชื่อมต่อกับ
โปรแกรมธุรกิจอื่น เพ่ือนำข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพ่ิมเติมและ
นำเสนอข้อมูลตามความต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
 

2. กระบวนการรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศ 
กระบวนการรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศของบริษัท  

สามารถจัดลำดับกระบวนการทำงานได้ ตามข้ันตอนดังน้ี 
1) กระบวนการนำเข้าข้อมูล (Input) มีองค์ประกอบ 

ที่เกี่ยวข้องในกระบวนการ ดังน้ี 
บุคลากรที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการรับเข้าสินค้าจาก

ต่างประเทศ ประกอบด้วย 1. ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ 2. คณะ
ผู้บริหาร 3. ผู้ผลิตต่างประเทศ 4. ฝ่ายคลังสินค้า 5. ฝ่ายบัญชี 

เอกสารที่เกี ่ยวข้องกับกระบวนการรับเข้าสินค้าใน
ประเทศประกอบด้วย 1. ใบ Proforma Invoice (PI) (ผู้ผลิต) 2.
ใบ Commercial Invoice (CI) (ผู้ผลิต) 3. ใบ Packing List (PL) 
(ผู ้ผลิต) 4. ใบ Purchase Requisition (PR) 5. ใบ Purchase 
Order (PO) 6. ใบ Form E 7. ใบ Bill Of Lading (BL) 8. ใบ
ขนสินค้าเข้า 9. Bank Slip 

2) กระบวนการทำงาน เพ่ือประมวลผลข้อมูล 
สามารถจัดลำดับขั้นตอนให้ออกมาในรูปของ Flow Chart ได้
ดังน้ี 

 

 
รูปที่ 3 ผังงานลำดับความเข้าใจกระบวนการรับเข้าสินค้าจาก
ต่างประเทศ 
 

จากแผนภาพข้างต้นจะแสดงรายละเอียดของการ
รับเข้าสินค้าจากต่างประเทศได้ ดังน้ี 

ขั้นตอนที่  1 ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศประชุมกับคณะ
ผู้บริหาร และสรุปรายการที่จะสั่งซื้อจากต่างประเทศส่งให้ผู้ผลิต
ต่างประเทศ (Supplier) ผ่านทางอีเมล  
 ขั้นตอนที่ 2 ผู้ผลิต (Supplier) ได้รับคำสั่งซื้อจากทาง
ฝ่ายจัดซื ้อต่างประเทศแล้ว ก็ทำการผลิตสินค้าและจัดทำใบ
Proforma Invoice (PI) ส่งกลับมาให้ฝ่ายจัดซื ้อต่างประเทศทาง
อีเมล 
 ขั้นตอนที่ 3 หลังจากที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศได้รับใบ 
Proforma Invoice (PI) จะนำใบ Proforma Invoice (PI) มาทำการ
เปิดใบ Purchase Requisition (PR) ส่งไปให้ฝ่ายบัญชีทำการอนุมัติ 
 ขั้นตอนที่ 4  ฝ่ายบัญชีได้รับใบ Purchase Requisition 
(PR) ตรวจความถูกต้องของเอกสารก่อนทำการอนุมัติในระบบ 
 ขั้นตอนที่ 5 เมื่อสินค้าผลิตเสร็จ ผู้ผลิต (Supplier) จะ
ส่งสินค้ามาให้ฝ่ายคลังสินค้าและจะส่งใบ Commercial Invoice 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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(CI) กับใบPacking List (PL) มาให้ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศผ่านทาง
อีเมล 
 ขั้นตอนที่ 6 หลังจากที่ฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศได้รับใบ
CI และใบ PL จะเป ิดใบ Purchase Order (PO) และจ ัดทำชุด
เอกสารการรับเข้าสินค้า ซึ่งจะมีใบ Commercial Invoice (CI), ใบ
Packing List (PL), ใ บ Proforma Invoice (PI), ใ บ  Purchase 
Requisition (PR), และใบ Purchase Order (PO) ส่งให้ฝ่ายคลังสินคา้
นำเข้าสินค้าจัดทำเอกสารนำเข้าต่อ ก่อนที่จะส่งให้ฝ่ายบัญชี
อนุมัติใบ Purchase Order (PO) 
 ข้ันตอนที่ 7 ฝ่ายคลังสินค้านำเข้าสินค้าจะนำเอกสารที่
ได้จากฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศมาจัดทำเอกสารการนำเข้าเพ่ิมเติม 
ซึ่งจะมีใบ Form E, ใบ Bill Of Lading (BL), ใบขนสินค้าเข้า, และ 
Bank Slip ส่งให้ฝ่ายบัญชี 

ข้ันตอนที่ 8 ฝ่ายบัญชีได้รับชุดเอกสารการรับเข้าสินค้า
จากต่างประเทศ ก่อนทำการอนุมัติในระบบต้องตรวจความ
ถูกต้องของเอกสาร โดยสิ่งที่ต้องตรวจจะมี รหัสสินค้า จำนวนที่
สั่งซื้อ ราคาต่อหน่วย ราคารวม เป็นต้น  

ขั้นตอนที่ 9 หลังจากที่ฝ่ายบัญชีแจ้งเลขที่อนุมัติใบ
Purchase Order (PO) มาให้ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายคลังสินค้าจะทำ
การรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศและแจ้งเลขที่ใบ Commercial 
Invoice (CI) ให้ฝ่ายบัญชีรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศ  

ขั้นตอนที่ 10 ฝ่ายบัญชีได้รับแจ้งให้รับเข้าสินค้าจาก
ฝ่ายคลังสินค้า  

การบันทึกรายการรับเข้าสินค้าจากประเทศและการ
ประมวลข้อมูลใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี การบันทึก
รายการจะเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานที่ถูกออกแบบไว้ ใน
ส่วนของการรับเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะมีข้ันตอนการทำงาน
ที่มากกว่าในส่วนของการ เปลี ่ยนวันที ่อัตราแลกเปลี ่ยนและ
กำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้ตรงกับใบขนสินค้าเข้า 

 
การลงบันทึกบัญชีและการบันทึกข้อมูลสินค้าที่รับเข้าจาก
ต่างประเทศ 
บันทึกบัญชีกรณีที่รับเข้าเป็น “สินค้าสำเร็จรูป” 
Dr. ซื้อสินค้า    xxx 
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราการแลกเปลี่ยน xxx 
    Cr. เจ้าหน้ีต่างประเทศ/ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  xxx 

 
บันทึกบัญชีกรณีที่รับเข้าเป็น “วัตถุดิบหรือสื่อส่งเสริมการขาย”  
Dr. วัตถุดิบ/สื่อส่งเสริมการขาย  xxx     
    กำไร(ขาดทุน)จากอัตราการแลกเปลี่ยน xxx 
    Cr. เจ้าหน้ีต่างประเทศ/ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า  xxx 

3) การแสดงผล (Output) การแสดงผลข้อมูล 
ออกมาในรูปของรายงานเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้
ข้อมูลด้านต่าง ๆ เช่น รายงานการบันทึกบัญชี รายงานบัญชีแยก
ประเภท รายงานยอดคงเหลือสินค้า รายงานการสั่งซื้อสินค้าจาก
ต่างประเทศ รายงานการรับเข้าสินค้าต่างประเทศ รายงานจัด
อันดับยอดซื้อ รายงานเจ้าหนี้ ทั ้งนี ้รายงานต่าง ๆ ในระบบ
สามารถส่งออกข้อมูลเชื ่อมต่อกับโปรแกรมธุรกิจอื ่น เพื ่อนำ
ข้อมูลดังกล่าวไปวิเคราะห์เพิ่มเติมและนำเสนอข้อมูลตามความ
ต้องการของผู้ใช้ข้อมูล 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
ผลการศึกษากระบวนการ ขั ้นตอน ทางเดินเอกสาร 

และการบันทึกบัญชี ของกิจกรรมการรับเข้าสินค้าจากแหล่งผลิต
ในประเทศ  และต่างประเทศของธุรกิจซื ้อมาขายไป พบว่า 
สามารถสรุปผลการศึกษาออกมาในรูปของกระบวนการทำงาน
ของระบบสารสนเทศ ในส่วนของการนำเข้าข้อมูล กระบวนการ
ทำงานเพ่ือประมวลผลข้อมูล และการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศ 
พบว่ากระบวนการทำงานตามระบบมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
กันทั ้งด้านของบุคลากรที่ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงานตาม
หน้าที ่ที ่ได้รับมอบหมายที่เกี่ยวข้องระบบสารสนเทศได้ การ
ประสานงานและข้อมูลระหว่างหน่วยงานเป็นระบบชัดเจน การ
เชื ่อมโยงข้อมูลในระบบสารสนเทศโดยใช้โปแกรมสำเร ็จรูป
ทางการบัญชีสามารถช่วยลดการทำงานที่ ซ ้ำซ้อนก ันของ
บุคลากรที่เกี่ยวข้องได้ ในส่วนของข้ันตอนการปฏิบัติงานในการ
รับเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะมีขั้นตอนที่มากกว่าการรับเข้า
ส ินค ้าในประเทศ เนื ่องจากต้องม ีการเปล ียนวันท ี ่อ ัตรา
แลกเปลี่ยนและกำหนดอัตราแลกเปลี่ยนให้ตรงกับใบขนสินค้า 
เมื ่อการนำเข้าข้อมูลและกระบวนการทำงานเพื ่อประมวลผล
ข้อม ูลเป ็นไปอย่างถ ูกต ้องครบถ้วน การแสดงผลข้อมูล
สารสนเทศจากกระบวนการดังกล่าว ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับระบบ
สามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องและสามารถสามารถส่งออก



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

ข้อมูลเชื่อมต่อกับโปรแกรมธุรกิจอื่น เพื่อนำข้อมูลดังกล่าวไป
วิเคราะห์เพ่ิมเติมและนำเสนอข้อมูลตามความต้องการ 
 จากผลการวิจ ัยมีประเด็นในการอภิปรายผล คือ
ผลการวิจัยพบว่าในด้านการแสดงผลข้อมูลสารสนเทศจาก
กระบวนการทำงานสามารถนำเสนอข้อมูลสารสนเทศ ให้แก่ผู้ที่
เก่ียวข้องกับระบบสามารถเรียกดูรายงานที่เกี่ยวข้องได้ตามความ
ต้องการ สอดคล้องกับผลการศึกษาของนิศากร นครพิน. (2551). 
ศึกษาเรื ่อง ความต้องการสารสนเทศทางการบัญชีเพื ่อการ
บริหารอุตสาหกรรมเครื่องนุ่งห่มในอำเภอกระทุ่มแบนจังหวัด
สมุทรสาคร ที่พบว่าผู้ใช้สารสนเทศมีความต้องการรายงานข้อมูล
ทางบัญชีที่มีความครบถ้วน เชื่อถือได้ เข้าใจง่าย มีประโยชน์ต่อ
การตัดสินใจ เปรียบเทียบกันได้ และทันต่อเวลา สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของสุนทรียา ไชยปัญหา, และเกรียงไกร นามนัย. 
(2560) การศึกษาเพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชีของ
ธุรกิจ SMEs ในจังหวัดมหาสารคาม (รายงานผลการวิจ ัย). 
มหาสารคาม: มหาวิทยาลัยราชภ ัฏมหาสารคาม.ที ่ผ ู ้ ตอบ
แบบสอบถามมีความคิดเห ็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพระบบ
สารสนเทศทางการบัญชี ทางด้านความสมบูรณ์ครบถ้วนของ
ระบบ กิจการสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ใช้ข้อมูล
จากระบบคอมพิวเตอร์ว่ามีข้อมูลสมบูรณ์ครบถ้วน กิจการนำ
รายงานทางการเงินไปใช้ในการช่วยเพิ ่มขีดความสามารถกับ
คู ่แข่งขันทางการค้าได้เป็นอย่างดี กิจการสามารถนำข้อมูล
ทางการบัญชีไปช่วยเป็นแนวทางในการปรับเปลี ่ยนรูปแบบ
วิธีการทำงานแบบใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ด้านความทันต่อ
เวลา กิจการสามารถนำรายงานทางการบัญชีไปใช้อย่างรวดเร็ว
และทันต้อการนำไปใช้ของผู ้ท ี ่ เก ี ่ยวข ้องท ุกฝ่าย ก ิจการ
ประยุกต์ใช ้ข้อมูลทางการบัญชีกับการปฏิบัติงานได้อย่าง
คล่องตัว กิจการมีรายงานทางการเงินจากระบบคอมพิวเตอร์ที่
สามารถเรียกใช้ได้ทันเวลาเสมอ 
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กระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร. (วิทยานิพนธ์บริหารธุรกิจ
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือออกแบบระบบรายได้จากการรับฝากขายโดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ กรณีศึกษา 

สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด ซึ่งเป็นงานวิจัยเชิงคุณภาพ ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจากการศึกษาเอกสาร การสังเกต และ
การสัมภาษณ์เกี่ยวกับการดำเนินงานในส่วนของระบบรายได้จากการรับฝากขาย ผู้วิจัยทำการออกแบบระบบรายได้จากการ
รับฝากขายของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด โดยแบ่งกระบวนการปฏิบัติงานของระบบรายได้จากการรับฝากขายออกเป็น 4 
กระบวนการ คือ กระบวนการรับสินค้ารับฝากขาย กระบวนการขายสินค้ารับฝากขาย กระบวนการด้านการเงิน และ
กระบวนการด้านการบันทึกบัญชี จากนั้นดำเนินการออกแบบระบบบัญชีโดยผสมผสานกันระหว่างโปรแกรมประยุกต์ คือ 
โปรแกรม Microsoft Excel และ โปรแกรมการขายหน้าร้าน Smart POS เพ่ือให้สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีที่บันทึกลงใน
โปรแกรมการขายหน้าร้าน (POS) ไปสรุปยอดในรายงานสินค้ารับฝากขาย (Excel) และคำนวณจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้
ฝากขายได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง อีกท้ังยังสามารถนำข้อมูลรายงานยอดขายมาสรุปเพ่ือแยกรายได้จากการขายปกติ กับรายได้
จากการรับฝากขายได้อย่างชัดเจน ทำให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีมีความถูกต้องสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจ และนำเสนอ
รายงานการเงินให้แก่คณะกรรมการของสหกรณ์นครเชียงราย ให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงาน
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ในอนาคต 

 
คำสำคัญ: การออกแบบระบบบัญชี รายได้จากการฝากขาย โปรแกรมประยุกต์การขายหน้าร้าน 
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Abstract  
This study aims to design a consignment accounting system by using an application program: a case 

study of Chiang Rai city cooperative limited. This research is qualitative. The data were collected by using 
the documents review, observations, and interviews about the operations of the consignment system. The 
researcher designed the consignment system of Nakhon Chiang Rai Cooperative Limited by divided into four 
processes as follows: The process of receiving goods for consignment, merchandising process, financial 
process, and accounting process. Then, implemented an accounting system design by a combination of 
application software (Microsoft Excel) and point of sale software (POS) to be able to bring the accounting 
information recorded in point of sale software (POS) to summarize the amount in the consignment report 
(Microsoft Excel). Besides, able to bring the sales report summary to separate the sale revenue with revenue 
from the consignment clearly and present financial statements to the Nakhon Chiang Rai cooperative 
committees to plan the operations for efficiency in the future.  
 
Keywords: Accounting System Design, Consignment, Smart POS Application Software 
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1. บทนำ 
ธุรก ิจจะประสบความสำเร ็จได ้ข ึ ้นอย ู ่ กับ

องค์ประกอบหลายประการ ไม่ว่าจะเป็นด้านการผลิต 
ด้านการตลาด ด้านบุคลากร และด้านการบัญชี ซึ่งในการ
ดำเนินธุรกิจนั้น สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ธุรกิจดำเนินงานไป
ได้อย่างยั่งยืน ก็คือ การจัดทำบัญชีตามหลักการบัญชีที่
รับรองโดยทั่วไป เพื่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ และสามารถนำมาใช้ในการตัดสินใจทางธุรกิจ
ได้ โดยก่อนที่กิจการจะได้ข้อมูลทางการบัญชีมาได้น้ัน 
จะต้องมีการวางระบบบัญชีและการควบคุมภายในที่ดี  
เนื่องจากการวางระบบบัญชีเป็นส่วนที่มีความสำคัญใน
การดำเนินธุรกิจ เพราะนอกจากจะทำให้กิจการทราบผล
การดำเนินงานของกิจการว่ามีผลกำไรขาดทุนหรือไม่
อย่างไร ยังช่วยให้เราทราบฐานะทางการเงินของกิจการ 
เช่น ทราบจำนวนทรัพย์สิน หนี้สินและส่วนที่นำมาลงทุน
ทำให้รู ้ว่าธุรกิจที่กำลังทำอยู่นั ้นมีความมั่นคงมากน้อย
เพียงใด สิ่งเหล่าน้ีสามารถนำไปวิเคราะห์เพ่ือวางแผนการ
ทำงานให้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายได้เร็วข้ึน การ
วางระบบบัญชีจะช่วยให้การบันทึกบัญชีเป็นไปอย่าง
ครบถ้วน ทำให้ได้ตัวเลขข้อมูลทางการเงินที ่ถูกต้อง 
เชื่อถือได้ สามารถนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการวางแผน
ได้ถูกต้องและนำมาใช้ในการควบคุมให้การปฏิบัติงาน
เป็นไปตามแผน รวมถึงช่วยให้ผู้บริหารตัดสินใจทางการ
เงินได้ ซึ่งการวางระบบบัญชีนั้นถูกนำมาใช้กับธุรกิจหลาย 
ๆ รูปแบบ ไม่ว่าจะเป็น บริษัทมหาชนจำกัด บริษัทจำกัด 
ห้างหุ ้นส่วน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ
แม้แต่ในการดำเนินงานที่เป็นไปในรูปแบบของสหกรณ์ 

สหกรณ์ (Cooperative) คือ องค์กร ๆ หนึ่ง ที่
เก ิดขึ ้นจากการรวมกลุ ่มกันด้วยความสมัครใจ  เพ่ือ
ดำเนินงานทั้งในด้านความคิด ระบบบริหารจัดการผลผลติ 
และบุคคลโดยใช้หลักประชาธิปไตย เพื ่อสนองความ
ต้องการ (อันจำเป็น) ทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม สหกรณ์จึงตั้งขึ้นมาเพื่อทำหน้าที่แก้ปัญหาใน
ด้านการทำมาหากินที่เหมือนหรือคล้าย  ๆ  กัน หรือความ
ต้องการบริการที่เหมือนกันและเป็นปัญหาท่ีสมาชิกแต่ละ
คนไม่สามารถแก้เองได้ตามลำพัง  หรือตั ้งขึ ้นมาเพ่ือ
ดำเนินการให้สมาชิกได้รับประโยชน์ในการประกอบอาชีพ

ของตนมากกว่าที ่แต่ละคนเคยได้จากการดำเนินกิจการ
เองตามลำพัง โดยสหกรณ์สามารถแบ่งได้ 7 ประเภท 
ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์
ประมง สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการ และ
สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2561) ซึ่ง
วัตถุประสงค์ของสหกรณ์แต่ละประเภทก็จะแตกต่างกันไป
ตามลักษณะของการดำเนินงาน 

สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด มีการดำเนินงานมา
ตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 มีลักษณะการดำเนินงานเป็นรูปแบบ
ของสหกรณ์บริการเพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจ 
และมีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งสหกรณ์เพื่อรวมหุ้นของ
สมาชิก เพ่ือดำเนินการในเรื่องของการส่งเสริมการออมให้
สมาชิก และจัดให้มีการจำหน่ายสินค้าให้แก่สมาชิกใน
ราคายุติธรรม โดยในช่วงของการดำเนินงานระหว่างปี 
2557-2558 ผลการดำเนินงานของสหกรณ์เกิดเป็นผล
ขาดทุน และเริ ่มมีผลการดำเนินงานดีขึ ้นเมื ่อปี 2559 
เนื ่องจากมีผู ้ทรงคุณวุฒิเข้ามาให้คำแนะนำ  แต่ผลการ
ดำเนินงานก็ยังไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าท่ีควร เน่ืองจากในการ
ดำเนินงานของสหกรณ์ยังไม่มีระบบบัญชีที่ชัดเจน และยัง
ไม่สามารถให้ข้อมูลที ่เกี ่ยวข้องกับการตัดสินใจได้  ซึ่ง
รายได้ที่เกิดขึ ้นส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะของการรับฝาก
ขายสินค้าจากสมาชิกเพื ่อนำมาจำหน่ายให้กับสมาชิก
ด้วยกันและลูกค้าท่ัวไป ดังน้ันรายได้ที่เกิดข้ึนส่วนใหญ่จึง
เป็นรายได้ที่เกิดขึ้นจากการรับฝากขาย โดยสินค้ารับฝาก
ขาย ได้แก่ สินค้าอุปโภคบริโภค ผลิตภัณฑ์ชุมชน ข้าว 
น้ำพริกสำเร็จรูป ขนม ของฝาก ผัก กระเป๋าผ้า เป็นต้น 
อย่างไรก็ตาม ในปี 2561 สหกรณ์นครเชียงรายได้มีการ
นำโปรแกรมการขายหน้าร้านมาใช้ในการดำเนินงานแต่ยัง
ไม่สามารถใช้ร่วมกับระบบการขายที่เกิดจากการรับฝาก
ขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทำให้การรายงานผลการ
ดำเนินงานไม่สามารถจำแนกได้ว่ารายการใดเป็นรายการ
ที่เกิดจากการขายปกติ และรายการใดเป็นรายการที่เกิด
จากการรับฝากขาย เนื่องจากโปรแกรมการขายหน้ารา้น
ดังกล่าว จะบันทึกเฉพาะรายการขายเท่าน้ัน ไม่มีฟังก์ชั่น
แยกต่างหาก ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาระบบรายได้จาก
การรับฝากขาย และออกแบบระบบรายได้จากการรับฝาก
ขายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ของสหกรณ์นครเชียงราย 
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จำกัด เพื ่อให้ได้ข้อมูลทางการบัญชีที ่มีความถูกต้อง
สามารถนำมาใช ้ ใ นการต ั ดส ิ นใจ  และเพ ื ่ อ เ พ่ิ ม
ประสิทธิภาพการทำงานในระบบรายได้จากการรับฝาก
ขายให้สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

แนวคิดเก่ียวกับการออกแบบระบบบัญชี 
ธุรกิจจำเป็นต้องมีระบบบัญชีที่ดี เพื่อที่จะใช้

เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารในการควบคุมการดำเนินงาน
ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของกิจการ  ใน
กิจการขนาดใหญ่ระบบบัญชีมีความสำคัญมาก  เพราะ
นอกจากจะเป็นแหล่งที่จัดหาข้อมูลต่าง ๆ ให้ฝ่ายจัดการ
แล้ว ข้อมูลที่ได้จากระบบบัญชีอาจจะเป็นข้อมูลอันแสดง
ถึงผลการดำเนินงานในรอบระยะเวลาหน่ึง ซึ่งฝ่ายจัดการ
จะได้นำไปใช้ในการประเมินผลของการตัดสินใจในการ
บริหารงานว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพียงใด และยัง
อาจใช้เป็นหลักในการวางแผนงานในอนาคตอีกด้วย 
นอกจากนี้ระบบบัญชีที่ดีจะต้องควบคู่ไปกับการควบคุม
ภายในที่ดี เพื ่อป้องกันและรักษาทรัพย์สินของกิจการ
ไม่ให้ได้รับความเสียหายทั ้งจากการนำไปใช้อย่างไม่
เหมาะสม ตลอดจนในทางที่มิชอบ (นภาพร ณ เชียงใหม่, 
2547) 

ในการออกแบบระบบบัญชี ผู้ออกแบบระบบ
ควรมีการวางแผนการปฏิบัติงานโดยการกำหนดขั้นตอน
และเร ียงลำดับงานไว้เพื ่อช่วยให้การปฏิบัติงานง่าย 
สะดวก ไม่สับสน การทำงานเป็นระบบทำให้ได้ข้อมูล
ครบถ้วนตามความต้องการ ซึ่งในข้ันตอนแรกน้ันจะต้องมี
การสำรวจข้อมูลเบื ้องต้น เพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ
กำหนดวัตถุประสงค์ ขอบเขตและเวลาของการออกแบบ 
จากนั้นจะทำการออกแบบระบบบัญชีให้เหมาะสมและ
สอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน เมื่อนำระบบ
บัญชีที ่ออกแบบไปใช้ปฏิบัติงานแล้วต้องมีการติดตาม
ผลงานเพ ื ่อปร ับปร ุ งแก ้ ไขในส ่วนท ี ่ ไม ่สมบ ูรณ์  มี
ข้อบกพร่อง หรือมีปัญหา ภายหลังจากการออกแบบ
ระบบบัญชีเสร็จสิ้นลง ผู้ออกแบบจะต้องจัดทำคู่มือการ
ปฏิบัติงานบัญชีส่งมอบให้หน่วยงานไว้เป็นหลักฐานอ้างอิง
ประกอบการปฏิบัติงานต่อไป (ดุษณีย์ ส่องเมือง, 2555) 

โดยขั ้นตอนการวางระบบบัญชี  สามารถปฏิบัติได้ 6 
ขั้นตอน เริ่มตั้งแต่ การสอบถามข้อมูลจากผู้บริหาร การ
สำรวจข้อมูลเบื ้องต้นของกิจการ  การวิเคราะห์และ
ออกแบบระบบบัญชี การนำระบบบัญชีใหม่ไปใช้ในการ
ปฏิบ ัต ิงาน การติดตามผลและการจ ัดทำค ู ่ม ือการ
ปฏิบัติงาน 

นอกจากนี้ การออกแบบระบบบัญชีบัญชีน้ัน 
ผ ู ้ออกแบบระบบบัญชีจะต้องคำนึงถ ึง ล ักษณะการ
ดำเนินงานของธุรกิจด้วย ว่ามีลักษณะเป็นธุรกิจซื้อมาขาย
ไป ธุรกิจผลิต หรือธุรกิจบริการ ซึ่งในลักษณะของธุรกิจ
ซื้อมาขายไป ก็ยังต้องพิจารณารายละเอียดของการดำเนิน
ธุรกิจด้วยว่ามีลักษณะการขายอย่างไร เป็นการขายสินค้า
ของกิจการเอง หรือเป็นการรับฝากขาย ซึ ่งหากเป็น
ลักษณะของการรับฝากขายนั้น ผู้ออกแบบระบบจะต้อง
คำนึงถึงวิธีการบันทึกบัญชีด้านผู้รับฝากขายด้วยว่าจะใช้
วิธีใด ระหว่างการบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับ
ฝากขายแยกไว้ต่างหากจากการขายปกติของกิจการ กับ
การบันทึกรายการบัญชีเกี่ยวกับสินค้ารับฝากขายรวมกับ
รายการขายปกติของกิจการ เนื่องจากมีวิธีการที่แตกตา่ง
กัน โดยการบันทึกการฝากขายแยกจากการขายสินค้า
ปกตินั้น ผู้รับฝากขายจะต้องเปิดบัญชีรับฝากขาย ขึ้นมา
เพื ่อใช้บันทึกรายการต่าง ๆ ที่เกี ่ยวกับการรับฝากขาย
ทั้งสิ้น และผู้รับฝากขายมีหน้าที่ล้างบัญชีรับฝากขายออก
ทั้งจำนวน ณ วันสิ้นงวด ซึ่งยอดคงเหลือของบัญชีรับฝาก
ขายดังกล่าวจะแสดงให้เห็นสถานะของผู้รับฝากขายตอ่ผู้
ฝากขาย ว่าจะต้องรับเงินหรือคืนเงินให้แก่กันเท่าไหร่
อย่างไร ส่วนการบันทึกการฝากขายรวมไว้กับการขาย
สินค้าปกติน้ัน เมื่อรับสินค้าฝากขายมาจากผู้ฝากขาย ผู้รับ
ฝากขายไม่ต้องบันทึกบัญชี เพียงแต่บันทึกความทรงจำ 
(Memo) ที่เกี ่ยวกับสินค้าที ่ร ับฝากขายและข้อกำหนด
เก่ียวกับการรับฝากขายเท่าน้ัน (อรพินท์ อ่วมเพ็ง, 2556) 

แนวคิดเก ี ่ยวกับสหกรณ์และระบบบัญชี
สหกรณ์ 

สหกรณ์ คือ องค์กรทางเศรษฐกิจและสังคมที่
สมาชิกร่วมกันจัดตั ้งขึ ้นด้วยการลงหุ้นร่วมกัน  จัดการ
ร่วมกันในการผลิต การจำหน่ายสินค้า หรือบริการตาม
ความต้องการหรือผลประโยชน์อย่างเดียวกันของบรรดา



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

สมาชิก สมาชิกแต่ละคนมีสิทธิ ์ออกเสียงได้หนึ่งเสียงใน
การบริหารสหกรณ์ โดยไม่ขึ ้นกับจำนวนหุ ้นที ่ถ ืออยู่ 
ร่วมกันดำเนินกิจการเพื ่อประโยชน์ทางเศรษฐกิจและ
สังคม โดยช่วยตนเองและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และได้
จดทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสหกรณ์ (กรมตรวจบญัชี
สหกรณ์, 2554) ซึ ่งสหกรณ์แบ่งเป็น 7 ประเภท คือ 
สหกรณ์การเกษตร สหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์ประมง 
สหกรณ์ร้านค้า สหกรณ์นิคม สหกรณ์บริการและสหกรณ์
เครดิตยูเนี ่ยน ซึ่งการบัญชีสหกรณ์ คือ การจดบันทึก
รายการทางการเงินจากเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่สหกรณ์
ได้ดำเนินการ โดยจัดหมวดหมู่ แยกประเภทรายการและ
สรุปผลออกมาในรูปรายงานทางการเงิน เพ่ือประโยชน์ใน
การควบคุมการดำเนินงานของสหกรณ์  ระบบบัญชี
สหกรณ์เป็นไปตามหลักวิธีการบัญชีคู่และการบันทึกบัญชี
ทุกครั้งจะต้องจําแนกรายการการเงินที่ปรากฏในเอกสาร
ประกอบการลงบัญชีเป็นประเภทต่าง  ๆ  แล้วจึงบันทึกไว้
ในสมุดบันทึกรายการขั้นต้นและผ่านรายการไปบันทึกใน
บัญชีแยกประเภท พร้อมทั้งกําหนดให้มีการปรับปรุงบัญชี 
ณ วันสิ้นรอบบัญชี เพื่อสามารถนําข้อมูลจากสมุดบัญชี
แยกประเภททั ่วไป มาจัดทํารายงานงบการเง ินเพ่ือ
แสดงผลการดําเนินงานและฐานะการเง ิน  เสนอต่อ
ผู้บริหารสหกรณ์และสมาชิกของสหกรณ์ด้วย ระบบบัญชี
สหกรณ์ร้านค้าเป็นระบบบัญชีของสหกรณ์ร้านค้าขนาด
กลางถึงขนาดใหญ่ที่อยู่ในระบบภาษีมูลค่าเพ่ิม ซึ่งอาจจะ
น ํ า เคร ื ่ อ งบ ันท ึก เ ง ิ นสด  (Cash Register) หร ือ นํา
คอมพิวเตอร์ระบบ Bar Code มาใช้บันทึกการขายด้วย 
โดยสหกรณ์แบ่งประเภทของการขายออกเป็น 5 ประเภท 
คือ ขายสินค้าเป็นเงินสด ขายสินค้าเป็นเงินเชื่อ ขายสินค้า
ผ่อนชำระ ขายสินค้าผ่านบัญชี และขายสินค้ารับฝากขาย 
โดยปกติแล้วการนำเครื่องบันทึกเงินสด หรือระบบ Bar 
Code มาใช้ หรือการใช้โปรแกรมการขายหน้าร้าน จะ
เป ็นการบ ันทึกการขายลงระบบทันที  และระบบจะ
ประมวลผลยอดขายเป็นรายวันให้โดยไม่สามารถแยกได้
ว่ารายการใดเป็นการขายปกติหรือรายการใดเป็นการขาย
ที่เกิดข้ึนจากการรับฝากขาย 

แนวคิดเก่ียวกับการฝากขายและการรับฝากขาย 

การฝากขาย หมายถึง การที่บุคคลที่เป็นเจ้าของ
สินค้าซึ่งเรียกว่า ผู้ฝากขาย ส่งสินค้าของตนไปให้บุคคล
อีกฝ่ายหนึ่งซึ่งเรียกว่า ผู้รับฝากขาย เป็นผู้ขายสินค้าให้ 
โดยที่กรรมสิทธ์ิในสินค้ายังคงเป็นของผู้ฝากขายจนกระทั่ง
สินค้าน้ันขายได้ กรรมสิทธ์ิในสินค้าจึงจะโอนเป็นของผู้ซื้อ
สินค้า ผู้รับฝากขายจะได้รับผลประโยชน์ตอบแทนเป็นค่า
นายหน้าตามที ่ตกลงก ัน  (อรพินท์ อ่วมเพ็ง , 2556) 
ความสำคัญของการฝากขายกับการขายสินค้ามีความ
แตกต่างกันในเรื่องของกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้า เนื่องจาก
หากเป็นการฝากขายกรรมสิทธิ์ในตัวสินค้ายังเป็นของผู้
ฝากขายอยู่ จนกว่าจะมีการขายสินค้าเกิดขึ้น กรรมสิทธ์ิ
ในตัวสินค้าจะถูกโอนไปยังผู้ซื้อทันที โดยผู้รับฝากขายมี
สิทธิที่จะได้รับเงินชดเชยค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ ้นจากการรับ
ฝากขาย เช่น ค่าเก็บรักษา ค่าขนส่ง ค่าซ่อมแซม เป็นต้น 
และมีสิทธิที่จะได้รับค่าตอบแทนเป็นค่านายหน้าจากการ
ขาย แต่อย่างไรก็ตาม ผู้รับฝากขายจะต้องมีหน้าที่ดูแล
รักษาสินค้าเป็นอย่างดีด้วยความระมัดระวังทั้งในเรื่องของ
การสูญหายและเสียหายด้วย 

แนวคิดเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อ
การออกแบบระบบบัญชี 

การนำข้อมูลทางบัญชีไปใช้ประโยชน์ในการ
บริหารจัดการสหกรณ์ มีความจำเป็นต้องขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม  โดยการพัฒนานวัตกรรมดังกล ่าวก ็ เพ่ือ
ตอบสนองพฤติกรรมของคนในสังคมปัจจ ุบ ันให้ทัน
เทคโนโลยีและการสื่อสารที่พัฒนาก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว 
จะเห็นได้จากในปัจจุบันมีโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีที่
หลากหลายเพ่ือรองรับธุรกิจหลายหลายประเภท เพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพในการบริหารงานตลอดจนเพิ่มความรวดเร็วใน
การปิดบัญชี การรายงานผลประกอบการ รวมถึงการ
ตรวจสอบบัญชีที ่ทันเวลา รวมถึงการวางระบบบัญชีใน
ปัจจุบันหลายกิจการใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยใน
งานวางระบบบัญชีให้สมบูรณ์และทันสมัยมากขึ้น (ไอลัดดา 
โอ่งกลาง, 2562) อย่างไรก็ตามโปรแกรมสำเร็จรูปทางการ
บัญชีอาจยังสอดคล้องกับความต้องการใช้ของสหกรณ์ 
ดังนั ้นแล้วการใช้โปรแกรมประยุกต์เพื ่อการออกแบบ
ระบบบัญชีให้มีประสิทธิภาพ และมีความเหมาะสมกับ
สหกรณ์ก็จะสามารถช่วยให้การบริหารจัดการระบบบัญชี



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

มีความคล่องตัวขึ้น ตัวอย่างของโปรแกรมประยุกต์เพ่ือ
การออกแบบระบบบัญชีสหกรณ์ เช่น การใช้ Microsoft 
Office (Microsoft Word, Excel, Access, Power 
Point) รวมถึงการประยุกต์ใช ้โปรแกรมขายหน้าร้าน 
(Point of Sale: POS) เป็นต้น  

โปรแกรมประเภทสเปรดชีต (Spreadsheet) 
หรือโปรแกรมตารางงาน เป็นโปรแกรมที่เหมาะกับการ
ทำงานเกี ่ยวกับตาราง การคำนวณ อีกทั ้งยังสามารถ
เชื ่อมโยงข้อมูลระหว่าง Cell หรือ Worksheet ได้ โดย
ส่วนใหญ่นิยมใช้ โปรแกรม Microsoft Excel ซึ ่งเป็น
โปรแกรมที่เหมาะกับการนำมาประยุกต์ใช้กับงานบัญชี  
เน่ืองจากการทำงานด้านบัญชีจะต้องมีการเชื่อมโยงข้อมูล
ระหว่างกัน เช่น การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างสมุดรายวัน
และบัญชีแยกประเภท เป็นต้น ดังน้ัน นักบัญชีที่มีความรู้
ความสามารถเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมสเปรดชีตจึง
ประยุกต์ใช้โปรแกรมสเปรดชีตกับงานบัญชีหลากหลาย
ด้าน ไม่ว่าจะเป็นการจัดทำงบประมาณ การวิเคราะห์งบ
การเงินหรือการจัดทำบัญชีโดยทั่วไป ซึ่งประกอบด้วยการ
บันทึกรายการในสมุดรายวัน การจัดทำบัญชีแยกประเภท 
การจัดทำงบทดลอง การจัดทำงบการเงินและงบกระแส
เงินสด (สุภาภรณ์ และพัฒนพงศ์, 2554) ส่วนโปรแกรม
การขายหน้าร้าน (Point of Sale: POS) ในที่น้ีจะกล่าวถึง
โปรแกรม Smart POS ของบริษัท ทราคูล จำกัด ซึ่งเป็น
โปรแกรมบริหารจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ใช้สำหรับการขาย
หน้าร้านรวมถึงการสรุปรายงานการขาย เป็นโปรแกรม
การขายหน้าร้านที่ครอบคลุม ระบบข้อมูลสินค้า ระบบ
สต๊อกสินค้า ระบบการโอนสินค้า การบันทึกการซื้อขาย 
ระบบข้อมูลพนักงกาน และระบบข้อมูลลูกค้า ที่สามารถ
ใช้งานได้กับธุรกิจหลากหลายประเภท มีขั้นตอนการใช้
งานที่ง่าย ไม่ซับซ้อน โดยทั่วไป โปรแกรมการขายหน้า
ร้านจะประกอบด้วย ระบบที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระบบการต้ัง
ค่า ระบบสินค้า/บริการ ระบบจัดซื้อ ระบบขาย ระบบ
การเงิน ระบบบุคคล และระบบ POS จากคุณสมบัติของ
โปรแกรม Microsoft Excel และโปรแกรมการขายหน้า
ร ้าน Smart POS ผ ู ้ว ิจ ัยจ ึงนำมาประยุกต ์ใช้ ในการ
ออกแบบระบบรายได้จากการรับฝากขายของสหกรณ์นคร

เชียงราย จำกัด เพ่ือให้ผู้ใช้หรือผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้งาน
ได้ง่ายข้ึน 

นอกจากน้ี ผู้วิจัยได้มีการทบทวนงานวิจัยต่าง ๆ 
ที่เกี ่ยวข้อง พบว่า ปัญหาการจัดทำบัญชีของสหกรณ์
การเกษตรในจ ังหว ัดเช ียงใหม่  ค ือป ัญหาด้านการ
ปฏิบัติงานในกรณีที่สหกรณ์ใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปใน
การจัดทำบัญชี ในกรณีที ่เก ิดปัญหาหรือข้อขัดข ้อง 
สหกรณ์ขาดผู ้ให้คำปรึกษา แนะนำในการแก้ไขปัญหา 
และปัญหาด้านการปฏิบัติงานในการจัดทำบัญชีเน่ืองจาก
เจ้าหน้าท่ียังมีความรู้ไม่เพียงพอ (รจนา ชิตทะวงค์, 2552) 
สอดคล้องกับชุติกาญจน์ เกิดประกอบ (2554) ที่พบว่า
ปัญหาจากการจัดทำบัญชีของสหกรณ์ในจังหวัดอ่างทอง 
คือปัญหาด้านการปฏิบัติการมากที่สุด ประกอบด้วย 
ความยุ ่งยาก ซับซ้อนและเข้าใจยากในระบบบัญชีของ
สหกรณ์ สหกรณ์ขาดเจ้าหน้าท่ีที่ให้คำปรึกษาและแนะนำ
เก่ียวกับการจัดทำบัญชี รวมทั้งยังมีงานวิจัยที่พบว่าการที่
กิจการไม่มีการจัดโครงสร้าง และกำหนดหน้าที ่ความ
รับผิดชอบเป็นลายลักษณ์อักษร ในด้านการบัญชีบริษัท
จ้างสำนักงานบัญชีเป็นผู้จัดทำส่งผลทำให้ขาดข้อมลูที่จะ
ใช้ในการตัดสินใจ การปฏิบัติงานด้านบัญชียังไม่รัดกุม 
และไม่สามารถตรวจสอบกันได้ ส่งผลให้เกิดข้อผิดพลาด
ข้ึน (วาริพิณ มงคลสมัย และคณะ, 2559) 

จากแนวคิดข้างต้นและการทบทวนวรรณกรรม
ที่เกี่ยวข้องและปัญหาที่พบของการดำเนินการในเรื่องของ
ระบบรายได้จากการรับฝากขายของสหกรณ์นครเชียงราย
จำกัด ทีมนักวิจัยจึงได้ออกแบบกรอบแนวคิดการวิจัยดังน้ี 
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ศึกษาข้อม ลเบื องต้น

ทดลองใช้

การออกแบบระบบ
รายได้จากการฝากขาย

ระบบรายได้จากการ
ฝากขายของสหกรณ์

นครเชียงราย

       

    

 
 

ร ปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจ ัยคร ั ้งน ี ้ เป ็นการว ิจ ัยเช ิงค ุณภาพที่

ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลจาก 2 แหล่ง ได้แก่ การ
รวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ โดยได้จากการสังเกตการณ์และ
จากการสัมภาษณ์ และการรวบรวมข้อมูลทุติยภูมิได้จาก
การเก็บรวบรวมเอกสารแบบฟอร์มต่าง ๆ ของสหกรณ์
นครเชียงรายจำกัด เพื่อใช้ในการออกแบบระบบรายได้
จากการรับฝากขายโดยใช้โปรแกรมประยุกต์ของสหกรณ์
นครเชียงราย จำกัด  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือแบบสัมภาษณ์ซึ่ง
เป็นแบบสัมภาษณ์แบบไม่มีโครงสร้าง (Non-Structured 
Interview) เป ็นการส ัมภาษณ์ท ี ่คณะผ ู ้ว ิจ ัยกำหนด
ประเด็นกว้าง ๆ เป็นประเด็นหลัก ๆ ไม่มีการเรียงลำดับ
คำถามไว้ตายตัว มีการเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
ไม่ได้กำหนดรูปแบบคำถามเหมือนกันทุกคนเพื ่อความ
ยืดหยุ่นและเปิดกว้าง เพื่อให้ได้ข้อมูลที่หลากหลายและ
ลึกซึ้งในการนำมาพิจารณาประกอบการวิเคราะห์ข้อมูล
ด้านการดำเนินงาน โดยสัมภาษณ์ผู้จัดการสหกรณ์นคร
เชียงราย และพนักงานที่ปฏิบัติงานในส่วนที่เกี่ยวขอ้งกับ
การขาย รวมจำนวน 2 คน เน่ืองจากสหกรณ์นครเชียงราย
เพ่ิงเปิดดำเนินงานในส่วนของการขายหน้าร้าน 

การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีการวิเคราะห์เนื้อหา
จากการสัมภาษณ์ถึงลักษณะการดำเนินงาน ระบบบัญชี
และระบบการควบคุมภายในของสหกรณ์ และขั ้นตอน
ของการขายโดยการรับฝากขาย เพื ่อให้การออกแบบ
ระบบรายได้จากการรับฝากขายของสหกรณ์นครเชียงราย 
จำกัด มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้ใช้งาน 

 
4. ผลการวิจัย 

งานวิจัยน้ี เป็นการออกแบบระบบรายได้จาก
การรับฝากขายของสหกรณ์นครเชียงราย ซึ่งจากการเก็บ
รวบรวมข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับลักษณะการดำเนินงาน 
ระบบบัญชีและระบบการควบคุมภายใน รวมถึงเอกสาร
และแบบฟอร์มต่าง ๆ  ที่ใช้ในกิจการ พบว่าสหกรณ์มีการ
ดำเนินการขายสินค้าให้แก่สมาชิกและบุคคลทั่วไป โดย
รายได้ส่วนใหญ่เกิดจากการรับฝากขายสินค้า นอกจากน้ี
ยังพบว่า สหกรณ์นครเชียงรายได้มีจัดเตรียมโปรแกรม
การขายหน้าร้านไว้เพื่อให้การดำเนินงานมีความสะดวก 
รวดเร็วในการขาย และมีประสิทธิภาพมากข้ึน แต่ยังมีการ
ใช้งานโปรแกรมได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ  ประกอบกับ
โปรแกรมการขายหน้าร้านยังไม่รองรับรายการที่เกิดข้ึน
จากการรับฝากขาย ดังนั ้นการวิจัยในครั ้งนี้จะเป็นการ
ออกแบบผสมผสานระหว่างการใช้โปรแกรมประยุกต์คือ 
การใช้ Microsoft Excel กับการใช้โปรแกรมขายหน้าร้าน 
คือ โปรแกรม Smart POS  

ดังนั ้น ผู้วิจัยสามารถนำข้อมูลจากการศึกษา
เบื้องต้นดังกล่าวมาออกแบบระบบรายได้จากการรับฝาก
ขายของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด โดยแบ่งกระบวนการ
ปฏิบัติงานของระบบรายได้จากการรับฝากขายออกเป็น 4 
กระบวนการ ดังน้ี 

1. กระบวนการร ับส ินค ้าร ับฝากขาย  จะ
ดำเนินการโดย ตรวจสอบสินค้ากับใบส่งของ จากนั้นทำ
การบันทึกข้อมูลสินค้ารับฝากขายในรายงานสินค้ารับฝาก
ขาย (ไฟล์ Excel ดังรูปที่ 2) และบันทึกข้อมูลสินค้าใน
โปรแกรมขายหน้าร ้าน (POS) พร้อมทั้งสร้างบาร์โค้ด
สินค้าเพ่ือเตรียมจำหน่าย 
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2. กระบวนการขายสินค้ารับฝากขาย บันทึก
การขายสินค้าด้วยโปรแกรมการขายหน้าร้าน (POS) และ
พิมพ์ใบเสร็จรับเงินจากโปรแกรมขายหน้าร้าน 

 

 
ร ปที่ 2 แบบฟอร์มรายงานสินค้ารับฝากขาย (Excel) 

 
3. กระบวนการด้านการเงิน เมื่อถึงกำหนดการ

ชำระเงินให้แก่ผู้ฝากขาย (ตามที่ตกลงกันไว้ตั้งแต่เริ่มรับ
ฝากขาย) จะทำการพิมพ์รายงานยอดขายสินค้า/บริการ
จากโปรแกรมขายหน้าร้าน (POS) เลือกสินค้าประเภท
สินค้ารับฝากขาย (ดังรูปที่ 3) เมื่อครบกำหนดการจ่ายเงิน
ให้แก่ผู้ฝากขาย จะสรุปรายการสินค้าที่ขายในรายงาน
สินค้ารับฝากขาย (ไฟล์ Excel ดังรูปที่ 4) สรุปยอดขาย 
และจำนวนเงินที่ต้องชำระให้ผู้ฝากขาย (ดังรูปที่ 5) 

 
ร ปที่ 3 รายงานยอดขายสินค้าในโปรแกรม POS 

 

 
ร ปที่ 4 รายงานยอดขายสินค้า 

 

 
ร ปที่ 5 แบบฟอร์มสรุปการขายในเอกสารรายงาน 

สินค้ารับฝากขาย 
4. กระบวนการด้านการบันทึกบัญชี ลงบันทึก

รายการบัญชีในโปรแกรม GL ของระบบสหกรณ์ โดยทำ
การลงบัญชีในสมุดรายวันจ่าย 

ซึ่งจากการออกแบบระบบรายได้จากการรับ
ฝากขายดังกล่าว พบว่า ระบบมีประโยชน์ต่อผู ้ใช้งาน 
เนื ่องจากสามารถใช้งานได้ง่าย สะดวก และทำให้ผู ้ใช้
จำแนกได้ว่ามีรายได้จากการขายปกติจำนวนเท่าใด และมี
รายได้จากการรับฝากขายจำนวนเท่าใด เพื ่อนำเสนอ
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ข้อมูลต่อคณะกรรมการของสหกรณ์ให้นำข้อมูลดังกล่าว
ไปใช้ในการวางแผนการดำเนินงานในอนาคต รวมถึง
นำเสนอให้คณะกรรมการสหกรณ์เล็งเห็นถึงความสำคัญ
ของระบบที่สามารถลดความเสี่ยงและป้องกันการทุจริตที่
อาจเกิดจากการดำเนินงานได้ 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

การวิจัยนี้มุ่งเน้นการออกแบบระบบรายไดจ้าก
การรับฝากขายของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด ซึ่งจาก
การสัมภาษณ์ข้อมูลเบื้องต้น พบว่าสหกรณ์นครเชยีงราย 
จำกัด มีการนำโปรแกรมการขายหน้าร้านมาใช้ในการ
ดำเนินงานเบื ้องต้น แต่เนื่องจากโปรแกรมการขายหน้า
ร้านดังกล่าวยังไม่สามารถใช้งานได้ตามความต้องการ
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยไม่สามารถแยกได้ว่ารายการใด
เป็นการขายปกติหรือรายการใดเป็นการขายที่เกิดข้ึนจาก
การรับฝากขาย ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงทำการออกแบบระบบ
ระบบรายได้จากการรับฝากขายของสหกรณ์นครเชียงราย 
จำกัด โดยเป็นการออกแบบแบบผสมผสานกันระหว่าง
โปรแกรมประยุกต์ คือ โปรแกรม Microsoft Excel และ 
โปรแกรมการขายหน้าร ้าน Smart POS เพ ื ่อให ้การ
ดำเนินงานของสหกรณ์เป ็นไปอย่างมีประส ิทธ ิภาพ 
สามารถนำข้อมูลทางการบัญชีที่บันทึกลงในโปรแกรมการ
ขายหน้าร้านไปสรุปยอดในรายงานสินค้ารับฝากขาย 
(Excel) เพ่ือบันทึกจำนวนเงินที่ต้องจ่ายให้กับผู้ฝากขายได้
อย่างครบถ้วนถูกต้อง อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลรายงาน
ยอดขายมาสรุปเพื ่อแยกรายได้จากการขายปกติ  กับ
รายได้จากการรับฝากขายได้อย่างชัดเจน เพื ่อนำเสนอ
รายงานการเงินให้แก่คณะกรรมการของสหกรณ์นคร
เชียงราย ให้สามารถนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ในการวางแผน
เพื ่อสร ้างความยั ่งยืนให้แก่สมาชิกของสหกรณ์และ
สหกรณ์ได้ในอนาคต สอดคล้องกับงานวิจัยของ แดน กุลรูป
และกาญจนา ธีระรัตนวิเช ียร (2558) ที ่พัฒนาระบบ
สารสนเทศทางการบัญชีของกลุ ่มข้าวกล้องงอกเพ่ือ
สุขภาพ ตำบลไหล่หิน อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง โดย
แบ่งเป็นระบบบัญชีแยกประเภทและรายงานทางการเงิน 
ระบบการจัดการลูกค้าและระบบการจัดการสินค้า  ซึ่ง
ระบบสารสนเทศทางการบัญชีที่ได้พัฒนาข้ึนน้ัน ส่งผลให้

กลุ่มของผู้ใช้สามารถใช้งานได้อย่างประสิทธิภาพ ทราบ
ผลการดำเนินงานและฐานะทางการเงินในแต่ละรอบ
ระยะเวลาบัญชีได้ทันเวลา รวมถึงเป็นระบบที่มีความ
ยืดหยุ ่นสามารถปรับเปล ี ่ยนรูปแบบและวิธ ีการให้
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมขององค์กร 

ข้อเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี 
1. การออกแบบระบบรายได้จากการฝากขาย

โดยการใช้โปรแกรมประยุกต์ กรณีศึกษา สหกรณ์นคร
เชียงราย จำกัด  สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับสหกรณอ์ื่น 
ๆ ได้  ทั้งนี้ต้องคำนึงถึงความพร้อมด้านงบประมาณใน
การจัดเตรียมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จัดเตรียมซอฟต์แวร์ 
และความพร้อมด้านบุคลากรผู้ใช้งาน 

2. บุคลากรที ่เป็นผู ้ใช ้งานโปรแกรมสำเร ็จรูป 
จำเป็นต้องมีความรู ้พื ้นฐานในการใช้งานคอมพิวเตอร์  
เพ่ือที่จะสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าในระหว่างการใช้งานได้ 

3. ปัจจัยสำคัญที ่จะทำให้การออกแบบและ
พัฒนาระบบสารสนเทศทางการบัญชี ให้มีประสิทธิภาพ
นั้น คือ การสนับสนุนจากฝ่ายบริหาร ไม่ว่าจะเป็นการ
สนับสนุนการให้ข ้อมูลท ี ่ เป็นประโยชน์  รวมถึงการ
สนับสนุนด้านทรัพยากร 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โดยได้รับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแรมฟืนให้มีกระบวนการผลิตตามหลักความปลอดภัย

ทางอาหาร และวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต โดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งน้ี คือ ผู้ประกอบการข้าวแรมฟืน
ในอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย กรณีศึกษา นางคำลู่ นามย่ี ซึ่งทำการศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแรมฟืน และน้ำจิ้ม
ข้าวแรมฟืนก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นข้าวแรมฟืนที่มีความปลอดภัยทางอาหาร ผลการตรวจวิเคราะห์
คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา (ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร) พบว่า ข้าวแรมฟืนก่อนและหลังการพัฒนากระบวนการผลิต ไม่มี
การปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นไปได้ว่าในส่วนของการผลิตข้าวแรมฟืนน้ัน มีข้ันตอนในการต้มแป้งและเคี่ยวจนสุกเป็นระยะ
เวลานานทำให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามามารถเจริญเติบโตได้ ส่วนผลตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยาของน้ำจิ้ มข้าวแรม
ฟืนก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต พบเชื้อ Escherichia coli ที่เกินมาตรฐาน ซึ่งอาจเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภครับประทานแล้ว
เกิดอาการท้องเสีย หลังการพัฒนากระบวนการผลิตด้วยวิธีการพลาสเจอไรซ์เซชั่น ผลการตรวจคุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา 
พบว่า ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ทำให้มีความปลอดภัยในการบริโภคมากขึ้น นอกจากนี้ต้นทุนต่อชุดผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืน
พร้อมน้ำจิ้มก่อนการพัฒนากระบวนการผลิตเท่ากับ 8.66 บาท ส่วนต้นทุนต่อชุดผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืนหลังการพัฒนากระบวนการ
ผลิตเท่ากับ 9.56 บาท ที่เพิ่มขึ้นเนื่องจากได้มีการเพิ่มข้ันตอนการผลิต ทำให้มีอุปกรณ์ในการผลิตมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยน
บรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม สะอาด และยืดอายุการเก็บรักษาได้มากขึ้น แต่หลังการพัฒนากระบวนการผลิตและปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการผลิตข้าวแรมฟืนสามารถเพิ่มปริมาณการผลิตทำให้มีกำไรขั้นมากขึ้นจากเดิม 56.70 % เป็น 61.79 % 
อีกท้ังยังสามารถเพ่ิมกลุ่มเป้าหมายลูกค้าท่ีกว้างข้ึน มีโอกาสในการขายได้มากข้ึน 
 
คำสำคัญ : การพัฒนาศักยภาพการผลิต ข้าวแรมฟืน อาหารชาติพันธุ์ อาหารปลอดภัย ต้นทุนการผลิต  
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Abstract  
This research aims to develop food safety on production and analyze production costs by using 

qualitative research. The research participant is a Khao Ram Fuen merchant, Mrs. Khamlu Namyi, in Mae Sai 
District, Chiang Rai province. The researcher studied and developed food safety in Khao Ram Fuen and sauce 
production. The microbiological food testing result showed that both before and after the production of Khao 
Ram Fuen, there is no microorganism contamination. Therefore, it would be possible that a flour boiling process 
took a long time on the heat, so microorganisms cannot grow there. On the other hand, the microbiological 
food testing results of Khao Ram Fuen sauce found Escherichia coli bacteria more than usual that causes 
consumers diarrhea. Furthermore, the microbiological food testing result of pasteurization showed no 
microorganism contamination, so this result gained more food safety from Khao Ram Fuen. The cost of Khao 
Ram Fuen and sauce (per 1 set) before product development is 8.66 Baht, but after product development is 
9.56 Baht. The Increase in cost for two reasons. The first reason is there are more steps in the production 
processes that need more equipment. The second is to change to a suitable package that cleaner and prolongs 
shelf life. Nevertheless, after the production and package development, the Khao Ram Fuen merchant can 
enlarge more product quantities that Gross profit percentage from 56.70% to 61.79%. In addition, the merchant 
expands consumer target group and sales opportunity. 
 
Keywords : Potential Production Development, Khao Ram Fuen, Tribe Food, Food Safety, Production Cost  
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1. บทนำ  
จังหวัดเชียงราย มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวทั ้งด้าน 

ศิลปะวัฒนธรรม ประเพณีที่มีความหลากหลายทางชาติพันธ์ุ
ในรูปแบบล้านนา ไทใหญ่ ไทเขิน และไทลื้อจากสิบสองปัน
นาผสมผสานกัน เป็นเสน่ห์อีกอย่างที ่ทำให้เชียงรายได้รับ
ความสนใจจากนักท่องเท่ียวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ 
ดังนั้นเมื่อมีความหลากหลายทางชาติพันธุ ์จึงมีการนำเอา
วัฒนธรรมต่าง ๆ เข้ามาในจังหวัดเช ียงราย โดยเฉพาะ
วัฒนธรรมทางอาหาร ซึ่งหากกล่าวถึงอาหารชาติพันธุ ์ที ่มี
ชื่อเสียงและเป็นที่ร ู้จ ักของนักท่องเที ่ยวในวงกว้าง ได้แก่ 
“ข้าวแรมฟืน” เป็นเมนูอาหารท้องถิ ่นที ่ห ้ามพลาดของ
จังหวัดเชียงราย โดยผู ้ว่าการท่องเที ่ยวแห่งประเทศไทย 
(ททท.) มองว่าอาหารพื้นถิ่นเปรียบเสมือนเป็นตัวแทนบอก
เล่าเรื่องราวในเชิงวัฒนธรรม สังคม ธรรมชาติ และวิถีการ
ดำรงชีวิต ททท. จึงเล็งเห็นโอกาสว่า หากหน่วยงานภาครัฐ
เข้าไปช่วยส่งเสริมสนับสนุนให้เมนูอาหารถิ่นเป็นที่รู้จักของ
คนไทย ตลอดจนนักท่องเท่ียวต่างชาติมากย่ิงข้ึน มั่นใจว่าจะ
เกิดการเดินทางท่องเที่ยวชิมเมนูอาหารถิ่นถึงแหล่งเพิ่มข้ึน
อย่างแน่นอน จึงได้กำหนดกิจกรรม Thailand Best Local 
Food โครงการ “อาหารถิ ่น ตะลุยกินทั ่วไทย” เพื ่อสร้าง
เสน่ห์และแรงจูงใจให้คนไทยเดินท่องเที่ยวภายในประเทศ
มากข้ึน (อาทิตย์ หลวงละ, 2559 : ออนไลน์) โดยอาหารพ้ืน
ถ่ินที่ได้รับการ    สนับสนุนหน่ึงในน้ัน คือ ข้าวแรมฟืน เป็น
อาหารด้ังเดิมของชาวไทใหญ่ ไทลื้อ ที่มาจากทางสิบสองปัน
นา ซึ ่งปัจจุบันนี ้กลายมาเป็นอาหารท้องถิ ่นขึ ้นชื ่อของ 
จ ังหว ัดเช ียงราย โดยทำมาจาก  ข ้าวจ ้าวพม่าท ี ่ผ ่าน
กระบวนการแช่ และนำมาบดให้เป็นน้ำข้าว แล้วนำมาเคี่ยว
กับน้ำปูนใสจนสุก จากน้ันเทลงในภาชนะทิ้งไว้ 1 คืน แป้งก็
จะแข็งตัว แล้วนำแป้งที่ได้มาหั่นเป็นชิ้นพอคำ คลุกเคล้ากับ
น้ำจิ้มข้าวแรมฟืน ที่ปรุงจาก น้ำพริกถ่ัวเน่า น้ำขิง พริกข้ีหนู
คั่วป่น งาขาวคั่วป่น เกลือป่น น้ำตาล ซีอิ๊วดำ ถ่ัวลิสงคั่วป่น 
กระเทียมเจียว น้ำมะเขือเทศ (ได้จากการเติมมะเขือเทศกับ
น้ำเปล่าเติมเกลือเล็กน้อย) น้ำซู่/น้ำสู่ (ได้จากน้ำตาลอ้อย 
น้ำตาลทรายขาว แอปเปิ้ลไซเดอร์ น้ำสะอาด เคี่ยวรวมกัน)     

ใส ่กะหล ่ำปล ีซอย ถ ั ่วงอก ถ ั ่วแขก ตามชอบ จากน้ัน
คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน ข้าวแรมฟืนที่คลุกเคล้ากับ
เครื่องต่าง ๆ แล้วจะออกรสเปรี้ยว เผ็ด หวาน หอม มัน ทำ
ให้ข้าวแรมฟืนเป็นที่นิยมของคนทั่วไป 

จากการสำรวจข้อมูลเบื้องต้นพบว่า ผู้บริโภคบาง
รายที ่ม ีการรับประทานข้าวแรมฟืนเข้าไปแล้วมีอาการ
ท้องเสีย โดยอาการท้องเสียจะมากหรือน้อยข้ึนอยู่กับแต่ละ
บุคคล ซึ่งเมื่อดูจากวิธีการผลิตของข้าวแรมฟืนดังที่ได้กล่าว
มาข้างต้น พบว่าจะมีการข้าวจ้าวที่บดแล้วนำมาเคี่ยวกับน้ำ
ปูนใสจนสุก และนำไปเทในภาชนะทิ้งไว้ 1 คืน จากนั้นจึง
เร ิ ่มนำเอาข้าวแรมฟืน และน้ำจิ ้มข้าวแรมฟืน ออกมา
จำหน่ายตั้งแต่ช่วงเช้าเป็นต้นไป ซึ่งระยะเวลาที่ผลิตจนถึง
ผู้บริโภคมีระยะเวลาที่ค่อนข้างนาน  ทำให้วัตถุดิบมีโอกาส
เน่าเสียหรือปนเปื้อนได้ ดังนั้นคณะผู้ดำเนินโครงการจึงได้
ทำการศึกษาเบื ้องต้นและขอรับคำแนะนำจาก ผู ้ช ่วย
ศาสตราจารย์วาสนา แก้วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่า
อาหารและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา และเป็นอาจารย์ประจำ
โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงรายซึ ่งมีความ
เชี ่ยวชาญทางด้านอาหารและยินดีที ่จะมาเป็นที ่ปร ึกษา
โครงการ โดยเล็งเห็นว่าการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแรม
ฟืน และการลดระยะเวลาการผลิตลง จะสามารถช่วยให้
วัตถุดิบมีความสดใหม่ สะอาด ปลอดภัยต่อผู ้บริโภค โดย
ยังคงความเป็นอาหารชาติพันธุ์แบบดั้งเดิมของข้าวแรมฟืน
เอาไว้ 

ดังน้ันหากมีการพัฒนากระบวนการผลิตให้มีความ
สะอาด ถูกสุขลักษณะ สามารถสร้างความมั่นใจให้ผู้บริโภค
ในการบริโภคข้าวแรมฟืนได้อย่างปลอดภัย อีกท้ังยังเป็นการ
สืบสานภูมิปัญญาด้านอาหารชาติพันธุ์ ให้สามารถควบคู่ไป
กับการอนุรักษ์และเชื่อมโยงกับการท่องเที ่ยวโดยชุมชนมี
ส่วนร่วม ก่อให้เกิดการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน คนในท้องถ่ิน 
ตระหนักถึงคุณค่า ความเป็นตัวตน สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ สืบสาน สืบทอดให้คนรุ่นหลังรักและภาคภูมิใจใน
สิ่งที่ตนมีอยู่ โดยผ่านกระบวนการการมีส่วนร่วมในการคิด 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

ออกแบบ การท่องเที่ยววิถีล้านนา สร้างมูลค่าผ่านคุณค่า
ความเป็นล้านนาจากฐานรากพื้นถิ ่นล้านนาอย่างแท้จริง 
กระบวนการพัฒนาการสร้างคุณค่า เกิดมูลค่าเพิ ่มให้กับ
สินค้าเพื ่อการท่องเที ่ยว รวมถึงอาหารประจำถิ ่น เพ่ื อ
เชื่อมโยงของเรื่องราว สร้างความโดดเด่นที่สามารถต่อยอด
องค์ความรู้และการสร้างกลุ่มให้เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพเป็นระบบและย่ังยืน 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 ความปลอดภัยทางอาหาร (Food Safety) 
ลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา (2560) ความปลอดภัยทาง

อาหาร หรือ Food Safety คือ การจัดการให้อาหารที่มนุษย์
นำมาบริโภค มีความปลอดภัย โดยไม่เป็นอาหารไมบ่ริสุทธ์ิ 
เพื่อให้ผู้บริโภคปลอดภัยจากอันตรายที่มาจากอาหาร เช่น 
อันตรายทางชีวภาพที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตที่เป็นจุลินทรีย์ก่อโรค 
อันตรายทางเคมีที่เกิดจากสารเคมีที่มีอยู่ในวัตถุดิบ อันตราย
ทางกายภาพที่เกิดจากสิ่งแปลกปลอม ปนเปื้อนมากับอาหาร 

ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัยด้านอาหาร (Food 
Safety) หมายถึง อาหารที่ได้มีการจัดเตรียม ปรุงผสม และ
กินอย่างถูกต้องตามวิธีการและวัตถุประสงค์ของอาหารน้ัน 
ๆ แล้วไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อผู ้บริโภค ส่วนอาหารที่ไม่
ปลอดภัยและก่อให้เกิดอันตรายเมื่อบริโภคเข้าไปคืออาหาร
ที ่ม ีสารปนเปื ้อน หลักพิจารณาในการเลือกอาหาร 1) 
ประโยชน์ ค ือ ต้องเป็นอาหารที ่สดใหม่ มีค ุณค่าทาง
โภชนาการครบถ้วน เหมาะสมกับความต้องการในช่วงอายุ
ต่าง ๆ ของมนุษย์ 2) ปลอดภัย คือ ต้องเลือกอาหารที่แน่ใจ
ว่าสะอาด ปลอดภัย ผลิตจากแหล่งที่เชื่อถือได้ ไม่มีความ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคในระบบทางเดินอาหาร ทั้งนี้ เนื่องจาก
สารพิษและสารเคม ีไม ่อาจทำลายด้วยความร ้อน  3) 
ประหยัด คือ ต้องเลือกซื้ออาหารตามฤดูกาล ซึ่งจะส่งผลให้
ได้อาหารที่มีคุณภาพดีและราคาถูก หาซื้อได้สะดวก 

กุญแจสำคัญ 5 ประการ สู่อาหารปลอดภัย รักษา
ความสะอาด ล้างมือก่อนทำอาหารและล้างมือบ่อย ๆ 
ระหว่างประกอบอาหาร ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ ล้างและทำ

ความสะอาดพ้ืนที่และเครื่องมือที่ใช้ประกอบอาหาร ป้องกัน
แมลง สัตว์รบกวนในห้องครัว เชื้อจุลินทรีย์พบได้ในดิน น้ำ 
สัตว์และคน ส่วนใหญ่จะอยู ่ที ่มือ เสื ้อผ้า และเครื ่องมือ 
เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่งสามารถปนเปื้อนสู่อาหาร และเป็นสาเหตุ
ที่ทำให้เกิดโรค แยกวัตถุดิบกับอาหารปรุงสุก แยกเนื้อสด  
สัตว์ปีกและอาหารทะเลสดจากอาหารปรุงสุก แยกเครื่องมือ 
เครื่องใช้ เช่น มีด เขียง ที่ใช้กับอาหารสดกับอาหารปรุงสุก 
เก็บอาหารปรุงสุกแยกจากอาหารสด เช่น ปลาสด เนื้อสด 
เป็นต้น วัตถุดิบ เช่น เน้ือสด สัตว์ปีก และอาหารทะเลสดจะ
มีเชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย ซึ่งสามารถปนเปื้อนสู่อาหาร
ปรุงสุกระหว่างการเตรียมและการเก็บรักษาได้ การทำให้
อาหารสุกจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทำให้เน้ือ สัตว์ปีก ไข่ และ
อาหารทะเลสุกก่อนบริโภค ซุปและต้ม ต่าง ๆ ควรปรุงให้
เดือดเพื ่อให้มั ่นใจว่าปรุงที ่อ ุณหภูมิ 70 องซาเซลเซียส 
สำหรับเนื้อสัตว์และสัตว์ปีก เมื่อปรุงแล้วเนื้อจะต้องไม่มีสี
ชมพู อาหารที่ปรุงไว้นานแล้ว ต้องอุ่นให้เดือดก่อนบริโภค 
จากการศึกษาที่อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส สามารถฆ่า
เชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมดในอาหารได้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าอาหารน้ัน
ปลอดภัย 

การเก็บรักษาอาหารไม่ควรวางอาหารปรุงสุกแล้ว
ที่อุณหภูมิห้องนานเกิน 2 ชั่วโมง ควรเก็บอาหารปรุงสุกใน
ตู้เย็น (อุณหภูมิไม่เกิน 5 องศาเซลเซียส) ควรอุ่นอาหารท่ี
อุณหภูมิมากกว่า 60 องศาเซลเซียส ก่อนบริโภค ไม่ควรเก็บ
อาหารปรุงสุกในตู้เย็นนาน ๆ ไม่ควรละลายอาหารแช่แข็งที่
อุณหภูมิห้อง เชื ้อจุลินทรีย์สามารถเจริญเติมโตได้อย่าง
รวดเร็วในอาหารที่เก็บที่อุณหภูมิห้อง แต่ที่อุณหภูมิต่ำกว่า 5 
องศาเซลเซียส และสูงกว่า 60 องศาเซลเซียส เชื้อจุลินทรีย์
จะเจริญเติมโตช้าหรือไม่เจริญเติบโต การใช้น้ำและวัตถุดิบ
อย่างปลอดภัย ใช้น้ำท่ีผ่านกระบวนการผลิต เช่น น้ำประปา 
เลือกวัตถุดิบที ่สด เลือกอาหารที่ผ่านกระบวนการผลิตท่ี
ปลอดภัย เช่น นมพาสเจอร์ไลส์ วัตถุดิบ รวมถึงน้ำและ
น้ำแข็งซึ ่งอาจปนเปื ้อนเชื ้อจ ุลินทรีย์และสารเคมีที ่ เป็น
อันตราย ซึ่งสามารถจัดการได้โดยวิธีง่าย ๆ เช่น การล้าง 
การปอกเปลือก เป็นต้น 
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2.2 ความรู้ทั่วไปเก่ียวกับพาสเจอร์ไรส์ 
อัญญาวีร์  ปาริจกุล (2558) กล่าวว่า การพาส

เจอร์ไรส์ (Pasteurization) เป็นวิธีการถนอมอาหาร (Food 
preservation) โดยการใช้ความร้อน จึงจัดเป็นการแปรรูป
ด้วยความร้อน (Thermal processing) วิธีหนึ่ง    การพาส
เจอร์ไรส์ปกติจะใช้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศา
เซลเซียส โดยวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทำลายจุลินทรีย์ที่     ก่อ
โรค (Pathogen) รวมทั้งจุลินทรีย์และเอนไซม์ที่ทำให้อาหาร
เส ื ่อมเส ีย  (Food-spoilage) การพาสเจอร ์ไรส ์อาหาร
สามารถทำลายเซลล์ (Vegetative cell) ยีสต์ (Yeast) รา 
(Mold) และแบคทีเร ีย (Bacteria) ที ่ไม่ทนร้อนแต่ยังไม่
พอเพ ี ยงท ี ่ จ ะทำลายแบคท ี เ ร ี ยท ี ่ ทนความร ้อนสูง 
(Thermophillic bacteria) และสปอร ์ ขอ ง แบคท ี เ รี ย 
(Bacteria spore) จึงต้องเก็บรักษาอาหารที่ผ่านการพาส
เจอร์ไรส์แล้วที่อุณหภูมิต่ำ (Cold storage) 

การพาสเจอร์ไรส์ถือเป็นการยืดอายุของอาหารให้
เก็บได้ยาวนานขึ้น เพราะเชื้อจุลินทรีย์ที่มีอยู่ในอาหารเป็น
สาเหตุที่ทำให้อาหารเกิดการเน่าเสีย แต่เนื่องจากการพาส
เจอไรส์นั้น ใช้ความร้อนในการทำให้เชื้อจุลินทรีย์ตาย แต่
ความร้อนจากการพาสเจอไรส์ส ่งผลทำให้คุณภาพของ
อาหารเปลี่ยนแปลงไป เน่ืองจากความร้อนทำให้การกระจาย
ตัว emulsion มีความไม่คงตัว อาจเกิดจากการรวมตัวของ
อนุภาคทำให้กลายเป็น   กลุ่มก้อน (Srinivasan และคณะ, 
2002) เป็นต้น ซึ่งในที่นี้จะขอยกตัวอย่าง ผลการทดลองที่
เกี่ยวข้องกับการพาสเจอไรส์ในนม เนื่องจากนมและน้ำยงัมี
ลักษณะการเกิด emulsion ที่เหมือนกัน คือ Oil-in-water 
(Van และคณะ, 2007) จึงนำมาใช้อ้างอิงในการศึกษาวิจัย 
โดยผลจากการใช้ความร้อนในการถนอมอาหาร ต่อความ
เสถียรของ emulsion จะขึ้นกับองค์ประกอบและลักษณะ
ของแต่ละผลิตภัณฑ์อย่างด้วยเช่น ค่า pH ค่าความเป็นข้ัว 
และปริมาณความร้อนที่ให้ (Hunt และคณะ,1995) 

2.3 แนวคิดเก่ียวกับต้นทุน 
แนวคิดเกี ่ยวกับต้นทุนที ่ใช้ในการศึกษาครั ้ง น้ี

ประกอบด้วยความหมายของต้นทุนการจำแนกต้นทุนตาม

ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์และการจำแนกต้นทุนตาม
พฤติกรรมต้นทุน  
  ความหมายของต้นทุน  

ลำใย มากเจริญ (2551) ให้คำนิยายของต้นทุน
หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่วัดออกมาเป็นหน่วยเงินตรา
ที่ได้สูญเสียไปเพ่ือให้ได้สินค้าสินทรัพย์หรือบริการต่าง ๆ ซึ่ง
ต้นทุนที่เกิดข้ึนน้ันอาจให้ประโยชน์ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ 

เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค์ (2554) ให้คำจำกัดความ
ของต้นทุนหมายถึงเงินสดหรือสิ่งที่เทียบเท่าเงินสดที่ได้ใช้ไป
เพื ่อให้ได้มาซึ ่งซึ ่งสินค้าและบริการก่อให้เกิดรายได้จาก
สินค้าและบริการโดยมีมูลค่าที ่วัดได้ในหน่ยเงินตราของ
สินทรัพย์หรือประโยชน์อื ่นใดที่กิจการได้ลงทุนไปเพื่อให้
ได้มาซึ ่งสินค้าและบริการต่างๆต้นทุนนั ้นอาจก่อให้เกิด
ประโยชน์ได ้ในทันท ีหร ือเก ิดภายหล ังหากก ่อให ้เกิด
ประโยชน์ทันทีจะถือว่าต้นทุนน้ันเป็นค่าใช้จ่ายเช่นเงินเดือน
พลังงานแต่ถ้าประโยชน์นั้นเกิดข้ึนภายหลังต้นทุนจะถือว่า
ต้นทุนน้ันเป็นสินทรัพย์เช่นอุปกรณ์เครื่องจักรโดยสินทรัพย์
ที่ถูกใช้ไปถือเป็นค่าใช้จ่ายในรูปของค่าเสื่อม  

มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ (2556) กล่าวว่า ต้นทุน (Cost) 
หมายถึง มูลค่าของทรัพยากรที่องค์กรใช้ประโยชน์เพื่อให้
บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ เช ่น ต้นทุนของ
วัตถุดิบและแรงงานที่เกิดข้ึน เพ่ือผลิตสินค้าหรือบริการ และ
เมื่อต้นทุนได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อธุรกิจแล้ว ต้นทุนส่วนน้ัน
จะเปลี่ยนสภาพไปเป็นค่าใช้จ่าย (Expense) ซึ่งจะนำไปหัก
จากรายได้ในแต่ละงวดบัญชี 

ต้นทุนการผล ิต ค ือ ต ้นท ุนท ี ่ทำให ้ได ้ส ินค้า
สำเร็จรูป  ใด ๆ ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงที่เบิกใช้ใน
การผลิต แรงงานทางตรงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต
และค่าใช้จ่ายในการผลิต เมื่อทั้ง 3 ส่วนประกอบ ได้เข้าสู่
ขั ้นตอนต่าง ๆ ของการผลิต ก็จะถูกแปรสภาพเป็นสินค้า
สำเร็จรูปต่อไป ดังสูตรการคำนวณต่อไปน้ี 

 
 
 

ต้นทุนการผลิต = 

ต้นทุนวัตถุดิบทางตรง + ค่าแรงงานทางตรง  
                + ค่าใช้จ่ายการผลิต  

 
จำนวนสินค้าที่ผลิตในงวดน้ัน 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การพัฒนาศักยภาพการผลิตอาหารชาติพันธ์ุ (ข้าว

แรมฟืม) ได้มีวิธีการดำเนินงานดังน้ี 
1. วางแผนการดำเนินการ 
2. ศ ึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื ้องต้นของ

อาหารชาติพันธุ ์ (ข้าวแรมฟืน) ในชุมชนแม่สาย จังหวัด
เชียงราย      

3. ศึกษากระบวนการผลิตข้าวแรมฟืน   
4. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา 

(ตรวจหาเช ื ้อจ ุล ินทร ีย ์ ในอาหาร) ก ่อนการพ ัฒนา
กระบวนการผลิต 

5. พัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้มีกระบวนการ
ผลิตตามหลักความปลอดภัยทางอาหาร  

6. ตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุลชีววิทยา 
(ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร) หลังการพัฒนา
กระบวนการผลิต 

7. ศึกษาและวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวแรมฟืน 
8. ศึกษาและเปรียบเทียบผลการดำเนินงานก่อน 

และหลังการพัฒนากระบวนการผลิต  
9. ถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนารูปแบบ

กระบวนการผลิตตามหลักเกณฑ์การผลิตอาหารที่ดีและตาม
หลักความปลอดภัยทางอาหารให้แก่ผู้ประกอบการที่ผลิต
ข้าวแรมฟืนในชุมชนแม่สาย จังหวัดเชียงราย  

10. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  
11. การปรับปรุง/พัฒนา/แก้ไขจากผลการติดตาม  

 
4. ผลการวิจัย  
 4.1 การศ ึกษาและรวบรวมข ้อม ูลพ ื ้นฐาน
ผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืน 
 ในการดำเนินการวิจ ัยครั ้งนี ้ ได้ทำการประชุม
วางแผนร่วมกับผู ้ทรงคุณวุฒิ และที่ปรึกษาของโครงการ 
จากนั้นได้ทำการศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลเบื้องต้นของ
อาหารชาติพันธุ ์ (ข้าวแรมฟืน) ในชุมชนแม่สาย จังหวัด
เชียงราย พบว่า “ข้าวแรมฟืน” หรือ “ข้าวแรมคืน” เป็น

อาหารดั้งเดิมที่ชาวไทใหญ่ ไทลื้อ และไทเขิน เมืองสิบสอง
ปันนา ประเทศจีน ซึ่งเป็นที่นิยมทำกิน และได้แพร่หลายมา
จนถึงภาคเหนือของประเทศไทย จากการอพยพย้ายถ่ินฐาน 
จนกลายเป็นอาหารพื้นบ้านอย่างหนึ่งของจังหวัดเชียงราย 
โดยเฉพาะที่อำเภอแม่สาย “ข้าวแรมฟืน” เป็นอาหารชาติ
พันธ์ุ ที่ข้ึนชื่อของอำเภอแม่สาย ผู้ประกอบการรายหน่ึง ชื่อ 
นางคำลู่  นามยี ่ และครอบครัว เป็นชาวไทใหญ่ ปัจจุบัน
อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 69 หมู่ที่ 1 หมู่บ้านเหมืองแดง ชอย 2 
ตำบลแม่สาย อำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็นผู้อพยพ
มาจากเมืองสิบสองปันนา โดยได้นำภูมิปัญญาอาหารชาติ
พันธ์ุติดตัวมาด้วย โดยเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวแรมฟืนมา
นานกว่า 40 ปี ซึ่งแปรรูปจากวัสดุธรรมชาติที่มีในท้องถ่ิน 
เช่น แป้งข้าวพม่า (เชียงตุง) ถั่วเหลือง ถั่วลิสง เป็นวัตถุดิบ
หลัก ใช้กรรมวิธีการผลิตแบบโบราณ ทั้งเป็นสูตรที่สืบทอด
จากรุ่นสู่รุ่น  

ปัจจุบันนางคำลู่ ได้ผลิตข้าวแรมฟืนแบบดั ้งเดิม 
เป็นข้าวฟืนก้อนที่ทำมาจากข้าว (ข้าวแรมฟืนสีขาว) และทำ
จาก    ถ่ัวลิสง (ข้าวแรมฟืนสีม่วง) พร้อมน้ำจิ้มสูตรด้ังเดิมที่
ทำจากน้ำพริกถั ่วเน่าเป็นวัตถุดิบหลัก ปรุงรสด้วย พริก 
เกลือ ซอสถ่ัวเหลือง ถ่ัวลิสงคั่ว เป็นต้น ซึ่งจำหน่ายในตลาด
ชุมชนใกล้บ้านในราคาย่อมเยา โดยในอำเภอแม่สาย จังหวัด
เชียงรายมีผู้ผลิตภัณฑ์และจำหน่ายข้าวแรมฟืนเป็นจำนวน
มาก มีการแข่งขันทางการตลาด ผลิตภัณฑ์มีล ักษณะ
เหมือนกันไม่มีความแตกต่าง   เป็นที่นิยมและจำหน่ายได้
เฉพาะกลุ่มคนในชุมชนเท่านั้น ซึ่งยังไม่เป็นที ่รู้จักสำหรับ
ผู้บริโภคต่างถ่ินหรือนักท่องเท่ียวกลุ่มอื่น ๆ 
จากการศ ึกษาข้อม ูลของอาหารชาติพ ันธ ุ ์กรณีศ ึกษา 
ผู้ประกอบการ นางคำลู่  นามยี่ สามารถวิเคราะห์ SWOT 
Analysis ได้ดังน้ี 
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รูปที่ 1 SWOT Analysis ข้าวแรมฟืน จากการสัมภาษณ์
นางคำลู่  นามย่ี เมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2562 

 
 จากการศึกษากระบวนการผลิตข้าวแรมฟืนน้ัน 
สามารถแบ่งกระบวนการผลิตได้ออกเป็น 2 แบบคือ การ
ผลิตข้าวแรมฟืน และ การผลิตน้ำจิ ้มข้าวแรมฟืน โดยมี
ข้ันตอนดังน้ี  

ข้ันตอนการผลิต “ข้าวแรมฟืน” 
1. แช่ข้าวจ้าวพม่าประมาณ 3 ชั่วโมง แล้วนำมา

ล้างทำความสะอาดข้าวที่แช่ไว้ 
2. นำข้าวที ่ล้างทำความสะอาดแล้วมาบดด้วย

เครื่องบดผสมกับน้ำ 
3. แล้วนำน้ำข้าวจ้าวพม่าที่บดได้มากรองด้วยผ้า

ขาว เพ่ือกรองเอาแต่น้ำข้าว 
4. ตั ้งฟืน ตั ้งหม้อ แล้วเทน้ำมันลงไปในหม้อ

เล็กน้อย (เพ่ือไม่ให้น้ำข้าวติดหม้อ) แล้วนำหม้อไปต้ังไฟ 
5. เทน้ำเปล่าลงไปประมาณ 20-30 ลิตร และนำ

น้ำข้าวที่กรองแล้วเทตามลงไป จากนั้นใส่ปูนขาวลงไปใน
หม้อ ประมาณ 1 ถ้วย (ปูนขาวที่ใช้กินกับหมากนำมาผสม
น้ำ) 

6.  เคี่ยวน้ำข้าวให้เหนียวได้ที่ประมาณ 2 ชั่วโมง 
7. พอน้ำข้าวเหนียวได้ที ่แล้วก็ทำการตักออกใส่

ภาชนะที่เตรียมไว้ จากน้ันนำไปเก็บไว้ข้ามคืน 1 คืน ในห้อง

เก็บข้าวแรมฟืน เพื่อให้ข้าวแรมฟืนแข็งตัว ก็จะกลายเป็น
แป้งที่เรียกว่าข้าวแรมฟืน 

8. เมื่อข้าวแรมฟืนแข็งตัวแล้ว ก็จะนำไปขาย โดย
บรรจุวางลงใบตองแล้วใส่ถุง พร้อมกับน้ำจิ ้มข้าวแรมฟืน 
เพ่ือจำหน่ายในตลาดใกล้บ้าน 

ข้ันตอนการผลิต “น้ำจิ้มข้าวแรมฟืน”  
ในการรับประทานข้าวแรมฟืนตามสูตรต้นตำรับ

นั้นมีวิธีการรับประทานคือ นำแป้งที่ได้มาหั่นเป็นชิ้นพอคำ 
มาจิ้มกับน้ำจิ้มข้าวแรมฟืน โดยนำน้ำจิ้มข้าวแรมฟืน ซึ่งมี
ส่วนผสมคือ    น้ำถ่ัวเน่า น้ำขิง พริกข้ีหนูคั่วป่นผัดน้ำมัน งา
ขาวค ั ่วป ่น เกล ือป ่น น้ำตาล ซ ีอ ิ ๊วดำ ถ ั ่วล ิสงค ั ่วป่น 
กระเทียมเจียว หรือสามารถรับประทานเป็นแบบน้ำก็ได้ 
โดยการผสมน้ำจิ้มข้าวแรมฟืนกับน้ำมะเขือเทศ (ได้จากการ
เติมมะเขือเทศกับน้ำเปล่า เติมเกลือเล็กน้อย) น้ำซู่/น้ำสู่ (ได้
จากน้ำตาลอ้อย น้ำตาลทรายขาว     แอปเปิ้ลไซเดอร์ น้ำ
สะอาด เคี่ยวรวมกัน) แล้วก็ใส่กะหล่ำปลีซอย ถั่วงอก ถ่ัว
แขก จากน้ันก็คลุกเคล้าทุกอย่างให้เข้ากัน 

 
4.2 การว ิ เ คราะห ์ค ุณภาพอาหารทางจุล

ชีววิทยา (ตรวจหาเชื ้อจุลินทรีย ์ในอาหาร) ก่อนการ
พัฒนา  

การผลิตข้าวแรมฟืนจะมีข้ันตอนและกระบวนการ
ในหลายขั้นตอน ดังนั้นเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืนเป็นไป
ตามมาตรฐานจะต้องมีการทดสอบทางจุลชีววิทยาเพื่อการ
ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าปลอดภัย
และถูกสุขอนามัยต่อการบริโภค โดยหลังจากทำการศึกษา
กระบวนการผลิตข้าวแรมฟืนแล้วน้ัน ทางคณะดำเนิน
โครงการได้นำตัวอย่างผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืน และน้ำจิ้มข้าว
แรมฟืน ตรวจวิเคราะห์เชื ้อจุลินทรีย์ที ่ปนเปื ้อนในอาหาร
ก่อนการพัฒนาศักยภาพการผลิต ณ บริษัท ห้องปฏิบัติติการ
กลาง (ประเทศไทย) จำกัด 

ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนใน
อาหารของ “ข้าวแรมฟืน” ก ่อนพัฒนากระบวนการ
ผลิตภัณฑ์ พบผลการทดสอบดังรูปที่ 2  
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รูปที่ 2 ผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปือนในข้าวแรม

ฟืนก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต 
 
จากผลการวิเคราะห์ พบว่าในส่วนของข้าวแรมฟืน

ก่อนการพัฒนากระบวนการผลิตไม่พบการปนเปื ้อนเชื้อ   
จุลินทรีย์ในอาหาร โดยเมื่อเทียบกับเกณฑ์คุณภาพทางจุล
ชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร ฉบับท่ี  3 
(2560) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ในตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคทั่วไป ซึ่งเป็นไปได้ว่าในส่วน
ของการผลิตข้าวแรมฟืนน้ัน จะมีข้ันตอนในการต้มแป้งและ
เคี่ยวจนสุกเป็นระยะเวลานานทำให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่สามามา
รถเจริญเติบโตได้ 

ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนใน
อาหารของ “น้ำจิ้มข้าวแรมฟืน” ก่อนกระบวนการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ 

 
รูปที่ 3 ผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปือนในน้ำจิ้มข้าว

แรมฟืนก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต 
 
จากผลการวิเคราะห์ดังกล่าว พบว่าในส่วนของ

น้ำจิ้มข้าวแรมฟืนก่อนการพัฒนากระบวนการผลิตพบการ
ปนเปื ้อนเชื ้อจุลินทรีย์ในอาหาร โดยเมื ่อเทียบกับเกณฑ์

คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร 
ฉบับที่ 3 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข 
ในตัวอย่างอาหารพร้อมบร ิโภคทั ่วไป โดยพบว่า เชื้อ 
Escherichia coli น้ำจิ ้มข้าวแรมฟืน มีค่ามากกว่า 1100 
MPN/g ซึ่งมีค่ามากกว่าค่ามาตรฐานที่กำหนดไว้คือ ต้องไม่
เก ิน 10 MPN/g  และพบสาร Total Aflatoxin เท ่ากับ 
3.14 µg/kg เนื่องมาจากว่าส่วนผสมของน้ำจิ้มข้าวแรมฟืน
จะมีวัตถุดิบหลักเป็นถั่วลิสงทำให้เกิดการปนเปื้อน Total 
Aflatoxin ในตัวอย่างดังกล่าว  ซึ่งประเทศไทยกำหนดใหม้ี
การปนเปื้อนของ Total Aflatoxin ได้ไม่เกิน 20 ไมโครกรัม
ต่ออาหาร 1 กิโลกรัม หรือ 20 พีพีบี ตามประกาศกระทรวง
สาธารณสุข ฉบับที่ 98 พ.ศ.2529 คณะกรรมาธิการอาหาร
ระหว่างประเทศ (Codex Alimentarius Commission) 
กำหนดให้มีการปนเปื้อน Total Aflatoxin ในถั่วลิสงที่ต้อง
นำไปผ่านกระบวนการต่อไปได้ไม่เกิน 15 ppb เป็นต้น 

4.3 พ ัฒ นา ก ร ะ บว นกา รผ ล ิ ต เ พ ื ่ อ ให ้ มี
กระบวนการผลิตตามหลักความปลอดภัยทางอาหาร  

ในการพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแรมฟืนให้มี
ความปลอดภัยต่อผู ้บริโภค คณะผู้วิจัยได้ทำการวิธีการ 
เทคโนโลยี ดังน้ี 

1) ลดปริมาณเชื ้อจุลินทรีย์เริ ่มต้นที ่ต ิดมากับ
วัตถุดิบ ซึ่งจะนำมาทำข้าวแรมฟืน ได้แก่ น้ำ ข้าวจ้าวพม่า 
และน้ำปูนใส และเลือกใช้น้ำในการผลิตข้าวแรมฟืนที่ได้
มาตรฐาน GMP และ อย.  

2) ลดปริมาณเชื ้อจุลินทรีย์เริ ่มต้นที ่ต ิดมากับ
วัตถุดิบ   ที่จะนำมาทำน้ำจิ้มข้าวแรมฟืน (ได้แก่ ถ่ัวลิสง งา
ขาว พริกแห้ง กระเทียม ขิง และถั ่วเน่าหมัก โดยการคัด
คุณภาพวัตถุดิบด้วยวิธีการคัดเมล็ดเสียท้ิงและการล้าง 

3) ใช้เทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์เซชั่น ซึ่งเป็นการลด
ปริมาณเชื ้อจุลินทรีย์ในอาหาร โดยการนำข้าวแรมฟืนไป
ผ่านความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส แล้ว
ตามด้วยการทำให้เย็นทันที  

4) บรรจุลงในบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยรักษาและยืดอายุ
ของผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืนและน้ำจิ้ม 
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4.4 การตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุล
ชีววิทยา (ตรวจหาเชื ้อจุล ินทรีย ์ในอาหาร) หลังการ
พัฒนากระบวนการผลิต 

จากการวิเคราะห์หาเช ื ้อจุลินทรีย์ จากบริษัท 
ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด ของข้าว แรมฟืน
ก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต ทั้งจากในส่วนที่เป็นข้าว
แรมฟืนและส่วนที่เป็นน้ำจิ้มข้าวแรมฟืน จะพบว่าในส่วนที่
เป็นข้าวแรมฟืนไม่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ แต่ในส่วน
ของน้ำจิ ้มข้าวแรมฟืนจะพบเชื ้อ Escherichia coli ที ่เกิน
มาตรฐาน ซึ่งเป็นสาเหตุที่ทำให้ผู้บริโภครับประทานเข้าไป
เกิดอาการท้องเสียได้ ดังนั้นในการดำเนินโครงการครั้งนี้ได้
ทำการปรับปรุงและพัฒนากระบวนผลิตในส่วนของข้าวแรม
ฟืนและน้ำจ ิ ้มให ้ได ้มาตรฐาน โดยได้ทำการตรวจหา
เชื้อจุลินทรีย์เฉพาะในส่วนของน้ำจิ้มข้าวแรมฟืนเท่าน้ัน  

 

 
รูปที่ 4 ผลการทดสอบเชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปือนในน้ำจิ้มข้าว

แรมฟืนหลังการพัฒนากระบวนการผลิต 
 
ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ที่ปนเปื้อนใน

อาหารของ “น ้ำจ ิ ้มข ้าวแรมฟ ืน” หล ังการพ ัฒนา
กระบวนการผล ิต พบว ่า น ้ำจ ิ ้มข ้าวแรมฟ ืนท ี ่ผ ่ าน
กระบวนการพัฒนากระบวนการผลิตแล้วนั ้น ไม่พบการ
ปนเปื ้อนเชื ้อจุลินทรีย์ในอาหาร โดยเมื ่อเทียบกับเกณฑ์
คุณภาพทางจุลชีววิทยาของอาหารและภาชนะสัมผัสอาหาร 
ฉบับที่ 3 (2560) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข ในตัวอย่างอาหารพร้อมบริโภคทั่วไป ซึ่งจะทำ
ให้ผู้บริโภคสามารถรับประทานข้าวแรมฟืนได้อย่างปลอดภัย 

 
 

4.5 ศึกษา และวิเคราะห์ต้นทุนการผลิต ข้าว
แรมฟืน 

คณะผู้วิจัยและนักศึกษาสาขาการบัญชีได้ลงพ้ืนที่
ในการศึกษากระบวนการผลิต ก่อนและหลังการพัฒนา
กระบวนการผลิตข้าวแรมฟืนให้มีความปลอดภัย โดยบูรณา
การกับรายวิชาการบัญชีต้นทุน และรายวิชาการบัญชีบริหาร 
ซึ่งได้ทำการวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตได้ดังน้ี 

ต้นทุนผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืนพร้อมน้ำจิ้ม ก่อนการ
พัฒนากระบวนการผลิต กรณีที่ไม่คิดค่าแรงให้ผู้ผลิต เพราะ
เนื ่องจากว่าปัจจุบันผู ้ผลิต ไม่ได้คิดต้นทุนค่าแรงงานให้
ตนเองจะมีต้นทุนการผลิตข้าวแรมฟืนต่อหน่วยเพ่ิมข้ึน 0.90 
บาท (9.56 – 8.66)เน่ืองจากได้มีการเพ่ิมข้ันตอนการผลิต ทำ
ให้มีอุปกรณ์ในการผลิตมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนบรรจุ
ภัณฑ์ให้เหมาะสม สะอาด และยืดอายุการเก็บรักษาได้มาก
ข้ึน จึงทำให้มีต้นทุนบรรจุภัณฑ์เพ่ิมข้ึน สามารถแสดงข้อมูล
เปรียบเทียบต้นทุนผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืนก่อนและหลังการ
พัฒนา (โดยสมมติไม่มีสินค้าคงเหลือทั้งต้นงวดและปลาย
งวด) ดังตารางที่ 1  
 

ตารางที่ 1 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนการผลิตข้าวแรมฟืน
พร ้อมน ้ ำจ ิ ้มข ้ าวแรมฟ ืนก ่อนและหล ั งการพ ัฒนา
กระบวนการผลิต กรณีไม่คิดค่าแรงงาน (หน่วย : บาท) 

 

 
 
ถึงแม้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะเพิ ่มขึ ้น แต่

ปริมาณสินค้าสำเร็จรูปได้จำนวนเพิ่มขึ้น จากเดิมกำลังการ
ผลิตข้าวแรมฟืนพร้อมน้ำจิ้มต่อครั้งอยู่ที่ 20 ชุด ขายชุดละ 
20 บาท แต่หลังการพัฒนากระบวนการผลิตและปรับเปลี่ยน
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บรรจุภัณฑ์ ทำให้ผู้ประกอบการผลิตข้าวแรมฟืนเพ่ิมข้ึนเป็น 
60 ชุด ขายชุดละ 25 บาท ทำให้มีกำไรข้ันต้นมากข้ึนจากเดิม
ร้อยละ 56.70 เป็นร้อยละ 61.79 

หากกรณีที่ผู้ผลิตคิดต้นทุนค่าแรงงานให้ตนเอง จะ
ทำให้มีต้นทุนการผลิตก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต
มากกว่า หลังการพัฒนาฯ เนื่องจากปริมาณการผลิตหลัง
การพัฒนาฯ มีปริมาณท่ีมากข้ึนจาก 20 ชุด เป็น 60 ชุด ทำ
ให้ต้นทุนค่าแรงงานต่อหน่วย หรือต่อ 1 รอบการผลิตลดลง 
ส่งผลให้มีการปันส่วนค่าแรงที่มากข้ึนดังแสดงในตารางที่ 2  
 

ตารางที่ 2 แสดงการเปรียบเทียบต้นทุนและกำไรการผลิต
ข้าวแรมฟืนพร้อมน้ำจิ้มข้าวแรมฟืนก่อนและหลังการพัฒนา
กระบวนการผลิต (หน่วย : บาท)  
 

 
 

ในกรณีที่คิดค่าแรงงานดังกล่าว ทำให้ต้นทุนการ
ผลิตต่อหน่วยหลังการพัฒนากระบวนการผลิตลดลงเทา่กับ 
5.77 บาท  (18.66 – 12.89) ทำให้มีกำไรขั ้นต้นมากขึ ้นจาก
เดิมร้อยละ 6.70 เป็นร้อยละ 48.44 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืนจะมีส่วนประกอบในการ
รับประทาน คือ ข้าวแรมฟืน กับ น้ำจิ้มข้าวแรมฟืน ซึ่งการ
ดำเนินโครงการฯ ในครั ้งนี ้ ได้ทำการศึกษาและพัฒนา
กระบวนการผลิตข้าวแรมฟืน พร้อมน้ำจิ้มข้าวแรมฟืน ก่อน 
และหลังการพัฒนากระบวนการผลิตให้เป็นความแรมฟืนที่มี
ความปลอดภัยทางด้านอาหาร ซึ ่งสามารถสรุปวิธีการที่

พัฒนากระบวนการผลิตข้าวแรมฟืน เพื ่อให้ข้าวแรมฟืน
ปลอดภัยต่อการบริโภคมากข้ึน โดยลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์
เริ่มต้นที่ติดมากับวัตถุดิบ ซึ่งวัตถุดิบจะนำมาทำข้าวแรมฟืน 
ได้แก่ น้ำ ข้าวจ้าวพม่า และน้ำปูนใส และเลือกใช้น้ำในการ
ผลิตข้าวแรมฟืนที ่ได้มาตรฐาน GMP และ อย. จากนั้นใช้
เทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส ์ เซช ั ่นซ ึ ่งเป ็นการลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร โดยการนำอาหารไปผ่านความร้อนที่
อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส แล้วตามด้วยการทำให้
เย็นทันที ซึ ่งเทคโนโลยีนี ้จะช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ท่ี
ก่อให้เกิดโรคในอาหาร (Food poisoning organism) ได้ 

กระบวนการผล ิตน ้ ำจ ิ ้ มข ้ า วแรมฟ ื น ของ
ผู ้ประกอบการ กรณีศึกษา แม่คำลู ่ นามยี ่ สามารถสรุป
วิธีการที่พัฒนากระบวนการผลิตน้ำจิ้มข้าวแรมฟืน เพื่อให้
น้ำจิ ้มข้าวแรมฟืนปลอดภัยต่อการบริโภคมากขึ ้น คือ ลด
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นที่ติดมากับวัตถุดิบ ที่จะนำมาทำ
น้ำจิ้มข้าวแรมฟืน (ได้แก่ ถ่ัวลิสง งาขาว พริกแห้ง กระเทียม 
ขิง และถั่วเน่าหมัก) โดยการคัดคุณภาพวัตถุดิบด้วยวิธีการ
คัดเมล็ดเสียทิ้งและการล้าง จากนั้นใช้เทคโนโลยีพาสเจอร์
ไรส์เซชั่นซึ่งเป็นการลดปริมาณเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร โดย
การนำอาหารไปผ่านความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศา
เซลเซียส แล้วตามด้วยการทำให้เย็นทันที ซึ่งเทคโนโลยีน้ีจะ
ช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ที่ก่อให้เกิดโรคในอาหาร (Food 
poisoning organism) ได้ทั้งหมด โดยจะยังคงเหลือเฉพาะ
จุลินทรีย์ที่ทำให้อาหารเน่าเสีย (Food spoilage organism) 
อยู่ในอาหารบางส่วน นั ้นก็คือ อาหารจะยังคงเน่าเสียได้
ตามปกติ แต่สามารถยืดเวลาในการเก็บรักษาออกไปได้อีก
ประมาณ 1-2 สัปดาห์ โดยใช้การเก็บรักษาในสภาพเย็นร่วม
ด้วย 
 ซึงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพอาหารทางจุล
ชีววิทยา (ตรวจหาเชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร) ก่อนการพัฒนา
กระบวนการผลิตพบว่า ข้าวแรมฟืนก่อนและหลังการพัฒนา
กระบวนการ ไม่มีการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นไปได้
ว่าในส่วนของการผลิตข้าวแรมฟืนน้ัน จะมีข้ันตอนในการต้ม
แป้งและเคี่ยวจนสุกเป็นระยะเวลานานทำให้เชื้อจุลินทรีย์ไม่
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สามารถเจริญเติบโตได้ ส่วนน้ำจิ ้มข้าวแรมฟืน ผลตรวจ
วิเคราะห ์ฯ ก ่อนการพัฒนากระบวนการผลิต พบเชื้อ 
Escherichia coli ที่เกินมาตรฐาน ซึ ่งเป็นสาเหตุที ่ทำให้
ผู้บริโภครับประทานเข้าไปเกิดอาการท้องเสียได้ แต่หลังการ
พ ัฒนากระบวนการผล ิตพบว ่ า ไม ่ ม ี การปนเป ื ้อน
เชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งมีความปลอดภัยในการบริโภคมากข้ึน ทำให้
ผู้บริโภคเกิดความเชื่อมั่น 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวแรมฟืนพร้อม
น้ำจิ้ม โดยไม่คิดค่าแรงงาน เน่ืองจากปัจจุบันผู้ผลิตไม่ได้คิด
แค่แรงให้ตนเอง พบว่า ต้นทุนต่อชุดผลิตภัณฑ์ข้าวแรมฟืน
ก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต เท่ากับ 8.66 บาท ส่วน
ต ้นท ุนต ่อช ุดผล ิตภ ัณฑ ์ข ้ าวแรมฟ ืนหล ังการพ ัฒนา
กระบวนการผลิต เท่ากับ 9.56 บาท ที่เพิ่มขึ้น 0.90 บาท 
เน่ืองจากได้มีการเพ่ิมข้ึนตอนการผลิต ทำให้มีอุปกรณ์ในการ
ผลิตมากขึ้น และมีการปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ให้เหมาะสม 
สะอาด และยืดอายุการเก็บรักษาได้มากข้ึน  

ถึงแม้ต้นทุนการผลิตต่อหน่วยจะมากขึ ้น แต่
ปริมาณผลิตภัณฑ์ที่จำหน่ายเพิ่มขึ้นด้วย จากเดิมกำลังการ
ผลิตต่อครั้งได้ 20 ถ้วย ขายถ้วยละ 20 บาท แต่หลังการ
พัฒนากระบวนการผลิตและปรับเปลี่ยนบรรจุภัณฑ์ ทำให้
ผู้ประกอบการผลิตข้าวแรมฟืนเพิ่มขึ้นเป็น 60 ชุด ขายชุด
ละ 25 บาท ทำให้มีกำไรมากข้ึนจากเดิมร้อยละ 56.70 เป็น
ร้อยละ 61.79 เพ่ิมข้ึนคิดเป็นร้อยละ 5.09 อีกท้ังยังสามารถ
เพ่ิมกลุ่มเป้าหมายลูกค้าท่ีกว้างข้ึน    มีโอกาสในการขายได้
มากข้ึน  

5.2 อภิปรายผล  
การศึกษาและพัฒนากระบวนการผลิตข้าวแรมฟืน 

และน้ำจิ้ม เพ่ือให้มีความปลอดภัยทางอาหาร ด้วยวิธีการลด
ปริมาณเชื้อจุลินทรีย์เริ่มต้นที่ติดมากับวัตถุดิบด้วยการคัด
สรรวัตถุดิบไม่มีเชื้อราปนเปื้อนและล้างทำความสะอาด ก่อน
นำมาผลิตข้าวแรมฟืน ได้แก่ น้ำ ข้าวจ้าวพม่า และน้ำปูนใส 
อีกทั้งเลือกใช้น้ำสะอาดที่ได้มาตรฐาน GMP และ อย. และ
ใช้เทคโนโลยีพาสเจอร์ไรส์เซชั ่นซึ ่งเป็นการลดปริมาณ
เชื้อจุลินทรีย์ในอาหาร โดยการนำอาหารไปผ่านความร้อนที่

อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศาเซลเซียส แล้วตามด้วยการทำให้
เย็นทันที ซึ ่งเทคโนโลยีนี ้จะช่วยลดปริมาณจุลินทรีย์ท่ี
ก่อให้เกิดโรคในอาหาร (Food poisoning organism) ได้
ทั ้งหมด ซึ ่งสอดคล้องกับหลักการใน คู ่มือความปลอดภัย
ด้านอาหาร (Food Safety) สำหรับนิส ิตและประชาชน
ทั่วไป โดยลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา (2560) ที่ระบุไว้ว่า กุญแจ
สำคัญ 5 ประการ สู่อาหารปลอดภัย รักษาความสะอาด ล้าง
มือก่อนทำอาหารและล้างมือบ่อย ๆ ระหว่างประกอบ
อาหาร ล้างมือหลังเข้าห้องน้ำ ล้างและทำความสะอาดพ้ืนที่
และเครื่องมือที่ใช้ประกอบอาหาร ป้องกันแมลง สัตว์รบกวน
ในห้องครัว เชื้อจุลินทรีย์พบได้ในดิน น้ำ สัตว์และคน ส่วน
ใหญ่จะอยู่ที่มือ เสื้อผ้า และเครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ซึ่ง
สามารถปนเปื้อนสู่อาหาร และเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรค 
แยกวัตถุดิบกับอาหารปรุงสุก แยกเนื ้อสด สัตว์ปีกและ
อาหารทะเลสดจากอาหารปรุงสุก แยกเครื่องมือ เครื่องใช้ 
เช่น มีด เขียง      ที่ใช้กับอาหารสดกับอาหารปรุงสุก เก็บ
อาหารปรุงสุกแยกจากอาหารสด เช่น ปลาสด เนื้อสด เป็น
ต้น วัตถุดิบ เช่น เนื้อสด สัตว์ปีก และอาหารทะเลสดจะมี
เชื้อจุลินทรีย์ที่เป็นอันตราย    ซึ่งสามารถปนเปื้อนสู่อาหาร
ปรุงสุกระหว่างการเตรียมและการเก็บรักษาได้ การทำให้
อาหารสุกจำเป็นอย่างย่ิงที่จะต้องทำให้เน้ือ สัตว์ปีก ไข่ และ
อาหารทะเลสุกก่อนบริโภค 

ซึ ่งผลการตรวจวิเคราะห ์ค ุณภาพอาหารทาง             
จุลชีววิทยา (ตรวจหาเชื ้อจุลินทรีย์ในอาหาร) ก่อนการ
พัฒนากระบวนการผลิตพบว่า ข้าวแรมฟืนไม่มีการปนเปื้อน
ของเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งเป็นไปได้ว่าในส่วนของการผลิตข้าวแรม
ฟืนนั้น จะมีขั้นตอนในการต้มแป้งและเคี่ยวจนสุกเป็นระยะ
เวลานานทำให้เชื ้อจุลินทรีย์ไม่สามามารถเจริญเติบโตได้ 
สอดคล้องกับ      ซึ่งสอดคล้องกับหลักการใน คู่มือความ
ปลอดภัยด้านอาหาร (Food Safety) สำหรับนิส ิตและ
ประชาชนทั่วไป โดยลัดดาภรณ์  เชื้อในเขา (2560) ที่ระบุไว้
ว่า ก่อนบริโภค ซุปและต้ม ต่าง ๆ ควรปรุงให้เดือดเพื่อให้
มั่นใจว่าปรุงที่อุณหภูมิ 70 องซาเซลเซียส สำหรับเนื้อสัตว์
และสัตว์ปีก เมื่อปรุงแล้วเน้ือจะต้องไม่มีสีชมพู อาหารที่ปรุง
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ไว้นานแล้ว ต้องอุ ่นให้เดือดก่อนบริโภค จากการศึกษาที่
อุณหภูมิ 70 องศาเซลเซียส สามารถฆ่าเชื้อจุลินทรีย์ทั้งหมด
ในอาหารได้ ซึ่งมั่นใจได้ว่าอาหารน้ันปลอดภัย 

     ส่วนน้ำจิ ้มข้าวแรมฟืน ผลตรวจวิเคราะห์ฯ 
ก่อนการพัฒนากระบวนการผลิต พบเชื้อ Escherichia coli 
เกินมาตรฐาน แต่หลังจากการพัฒนากระบวนการผลิตพบว่า 
ไม่มีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ ซึ่งสอดคล้องกับหลักการของ     
อัญญาวีร์  ปาริจกุล (2558) ที่กล่าวไว้ว่า การพลาสเจอร์ไรส์ 
( Pasteurization) เ ป ็ น ว ี ก า ร ถ น อ ม อ า ห า ร  (Food 
preservation) โดยการใช้ความร้อน จึงจัดเป็นการแปรรูป
ด้วยความร้อน (Thermal processing) วิธีหนึ่ง การพลาส
เจอร์ไรส์ปกติจะใช้ความร้อนที่อุณหภูมิต่ำกว่า 100 องศา
เซลเซียส โดยวัตถุประสงค์หลักเพ่ือทำลายจุลินทรีย์ที่ก่อโรค 
(Pathogen) รวมทั้งจุลินทรีย์และเอนไซม์ที ่ทำให้อาหาร
เส ื ่อมเส ีย  (Food-spoilage) การพาสเจอร ์ไรส ์อาหาร
สามารถทำลายเซลล์ (Vegetative cell) ยีสต์ (Yeast) รา 
(Mold) และแบคทีเรีย (Bacteria) ที่ไม่ทนร้อน 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตข้าวแรมฟืนพร้อม
น้ำจิ้ม โดยไม่คิดค่าแรงงาน เน่ืองจากปัจจุบันผู้ผลิตไม่ได้คิด
ค่าแรงงานให้ตนเอง หลังการพัฒนากระบวนการผลิต พบว่า 
ต้นทุนการผลิตข้าวแรมฟืนพร้อมน้ำจิ้มข้าวแรมฟืนเพิ่มข้ึน 
0.90 บาท เนื่องจากได้มีการเพิ ่มขึ้นตอนการผลิต ทำให้มี
อุปกรณ์ในการผลิตมากขึ้น และมีต้นทุนบรรจุภัณฑ์เพิ่มข้ึน 
เพ่ือให้ผลิตภัณฑ์สะอาด และยืดอายุการเก็บรักษาได้มากข้ึน  

และหากคำนวณต้นทุนการผลิตตามหลักแนวคิด
ทฤษฎีของ มนวิกา  ผดุงสิทธ์ิ (2556) ที่กล่าวว่า ต้นทุนการ
ผลิต คือ ต้นทุนที่ทำให้ได้สินค้าสำเร็จรูปใด ๆ ประกอบด้วย 
วัตถุดิบทางตรงที ่เบิกใช ้ในการผลิต แรงงานทางตรงที่
เก่ียวข้องกับกระบวนการผลิตและค่าใช้จ่ายในการผลิต เมื่อ
ทั้ง 3 ส่วนประกอบ ได้เข้าสู่ขั้นตอนต่าง ๆ ของการผลิต ก็
จะถูกแปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูปต่อไป ผู้วิจัยจึงได้ทำการ
คำนวณต้นทุนการผลิตซึ ่งประกอบด้วย ต้นทุนวัตถุดิบ
ทางตรง บวกค่าแรงงานทางตรง และบวกค่าใช้จ่ายในการ
ผลิต หารด้วยจำนวนสินค้าท่ีผลิตในงวดน้ันพบว่า ต้นทุนการ

ผลิตข้าวแรมฟืนพร้อมน้ำจิ้มข้าวแรมฟืนต่อหน่วยลดลงจาก
เดิม 18.66 บาท เหลือเพียง 12.89 บาท ซึ ่งสามารถลด
ต้นทุนไปได้ถ ึง 5.77 บาท เนื ่องจากหล ังการพ ัฒนา
กระบวนการผลิตทำให้สามารถผลิตสินค้าได้มากขึ้น จึงทำ
ให้ค่าแรงงานซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายคงที่นั ้นมีตัวปันส่วนมากข้ึน
ส่งผลให้ต้นทุนต่อหน่วยลดลงน่ันเอง 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 การดำเนินโครงการพัฒนาศ ักยภาพการผลิต
อาหารชาติพันธุ์ (ข้าวแรมฟืน) และการวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิตนี้ สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ขอขอบพระคุณผู้ประกอบการ
ข้าวแรมฟืน นางคำลู่ นามยี่ ที่ให้ข้อมูลและให้ความร่วมมือ
ตลอดการดำเนินโครงการเป็นอย่างดี ขอขอบพระคุณผู้ช่วย
ศาสตราจารย์วาสนา  แก้วโพธิ์ ผู้อำนวยการศูนย์เพิ่มมูลค่า
อาหารและผลิตภัณฑ์จากภูมิปัญญา และเป็นอาจารย์ประจำ
โปรแกรมวิชานวัตกรรมอาหารและเกษตร คณะวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏ เชียงราย ที่ให้เกียรติ
เป ็นท ี ่ปร ึกษาโครงการ ให ้ความร ู ้และข ้อเสนอแนะ 
ขอขอบพระคุณ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภายใต้โครงการ
เม ืองนว ัตกรรม เกษตรและอาหารล ้านนา ประจำปี
งบประมาณ 2563 ที่สนับสนุนงบประมาณในการดำเนิน
โครงการในครั้งน้ี 
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ต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ทอขนแกะ  
ตำบลห้วยห้อม อำเภอแม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
Cost and Return of Fleece fabric products : 

Huay Hom Sub-district, Maela Noi District, Mae Hong Son 
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การศึกษาน้ี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผ้าทอขนแกะของวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยห้อม อำเภอ
แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม สัมภาษณ์ประธานกลุ่มและสมาชิกในกลุ ่มผ้าทอ  ผล
การศึกษา พบว่า   ผู้ตอบแบบสอบถามมีทั้งสิ้น 30 ราย ทั้งหมดเป็นเพศหญิง มีการทอผ้าเป็นอาชีพเสริมหลังจากฤดูเก็บเกี่ยว มี
ค่าใช้จ่ายในการลงทุน 365,200 บาท  ต้นทุนการผลิตทั้งสิ้น 95,145 บาท ประกอบด้วยวัตถุดิบ เท่ากับ 9,000 บาท ค่าแรงงาน
ทางตรง เท่ากับ 68,175 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต เท่ากับ 17,970 บาท เมื่อปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่แต่
ละขนาด พบว่า ขนาดเล็กมีต้นทุน เท่ากับ 517.09 บาท/ผืน ขนาดกลาง 2,068.37 บาท/ผืน และขนาดใหญ่ 3,217.46 บาท/ผืน 
โดยผลิตภัณฑ์มี 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่ชนิดสีธรรมชาติที่สามารถจำหน่ายได้ทันที ผ้าคลุมไหล่ชนิดย้อมสีใบฮ่อมและย้อมสีกาแฟ
ที่ต้องมีต้นทุนผลิตต่อก่อนการจำหน่ายซึ่งมูลค่าต้นทุนจะผันแปรไปตามขนาดของผลิตภัณฑ์ การวิเคราะห์ผลตอบแทนโดยรวม 
พบว่า มีรายได้โดยรวมต่อปี เท่ากับ 155,500.00 บาท ต้นทุนการผลิตโดยรวมเท่ากับ เท่ากับ 100,140.02 บาท และมีกำไรข้ันต้น
โดยรวม เท่ากับ 55,359.98 บาท ทั้งน้ีพบว่า ขนาดเล็ก และขนาดใหญ่ทุกชนิดมีผลกำไร ในขณะที่ขนาดกลาง ชนิดสีธรรมชาติและ
ย้อมสีด้วยกาแฟมีผลขาดทุน  การวิเคราะห์ผลตอบแทน จากการลงทุน พบว่า มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period) เท่ากับ 4 ปี  
1 เดือน  14 วัน มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 6.25 (MRR ของธนาคารเพ่ือ
การเกษตรและสหกรณ์) เท่ากับ 612,089.27 บาท ซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์และอัตราผลตอบแทน ที่แท้จริง (Internal Rate of  
Return) เท่ากับ ร้อยละ 14.95 ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราต้นทุนของเงินทุน คือร้อยละ 6.25 จึงสรุปได้ว่าโครงการน้ีมีความคุ้มค่าต่อการ
ลงทุน  
 
คำสำคัญ: ต้นทุน, ผลตอบแทน, ผ้าคลุมไหล่ทอขนแกะ, ห้วยห้อม 
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Abstract  
This study aims to study the cost and return of Fleece fabric products in Huai Hom Subdistrict Mae La 

Noi District Mae Hong Son Province. Data were collected using in-depth interviews with the group chair and 
members of the weaving group. The study results showed that there were a total of 30 respondents, all are 
female. Weaving is an additional occupation after the harvest season. It has an investment cost of 365,200 Baht, 
a total production cost of 95,145 Baht, consisting of raw materials equal to 9,000 Baht, direct labor costs 68,175 
Baht, and production costs 17,970 Baht. When allocating the joint cost to each shawl product, it found that 
small sizes cost 517.09 Baht/piece, medium size 2,068.37 Baht/piece, and large size 3,217.46 Baht/piece. There 
are three types of products: a natural colored fleece fabric, a Baphicacanthus cusia leaf colored fleece fabric, 
and coffee-colored fleece fabric. They must be a pre-commercial production unit, which manages the business 
to disperse according to the size of the product. The total return analysis showed that the total income was 
155,500.00 Baht, a total annual income of 155,500.00 Baht, the entire production costs equal to 100,140.02 
Baht, and gross profit 55,359.98 Baht. It found that a small and a significant kind are profitable. While in medium 
Natural dyes and coffee dyes have a loss. The overall return analysis showed that a payback period is 4 years, 
1 month, 14 days, net present value at a discount rate of 6.25% (MRR of the Bank for Agriculture and 
Cooperatives) is 612,089.27 Baht, which is greater than zero, and Internal Rate of Return equal to 14.95 percent, 
higher than the cost of capital is 6.25%. It can be concluded that this project is a worthwhile investment. 
Keywords: Cost, Return, Fleece fabric products, Huai Hom 
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1. บทน า  
ประเทศไทยมีการทดลองเลี้ยงแกะในภูมิภาคที่มี

อากาศหนาว และมีพื้นท่ีใกล้เคียงกับภูมิประเทศของออสเตรเลีย 
เป็นการเลี้ยงในเชิงท่องเที่ยว และตัดขนเพื่อทอเครื่องนุ่งห่ม  
เป็นหลัก สายพันธุ์ของแกะนั้นมีอยู่หลายชนิด แกะพันธุ์ขน             
ที่นิยมและเลี้ยงได้ผลดีในประเทศไทย คือ พันธุ์คอร์ริ เดล 
(Corriedale) และพันธุ์บอนด์ (Bond) คือได้ผลผลิตเป็นขนที่มี
คุณภาพสูง เลี้ยงง่าย ทนต่อสภาพอากาศของบ้านเราได้ดี  

“บ้านห้วยห้อม” หมู่บ้านเล็ก ๆ ที่ตั้งอยู่ในหุบเขา 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ซึ่งจากค าบอกเล่าที่สืบ
ทอดกันมาว่า หมู่บ้ านแห่งนี้  ชาวบ้านส่วนใหญ่ เป็นชาว               
ปกาเกอะญอ หรือกะเหรี่ยง  มีวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่าย 
กลมกลืนกับธรรมชาติ อาชีพหลักของชาวบ้านที่นี่คือการท านา 
ปลูกพืชผัก ตลอดจนพืชพื้นเมืองต่าง ๆ และการเลี้ยงสัตว์อย่าง
วั ว  ควาย แพะ และแกะทั้ งพันธุ์ กิน เนื้ อและพันธุ์ตัดขน                   
ชาวกะเหรี่ยงที่บ้านห้วยห้อมยังมีการอนุรักษ์การแต่งกายที่เป็น
เอกลักษณ์ และยังคงประเพณีและวัฒนธรรมของชาวบ้าน               
ไว้อย่างเข้มแข็ง รวมทั้งเอกลักษณ์ในการถักทอผ้าขนแกะอีกด้วย  
ในปี พ.ศ. 2500 มีกลุ่มมิชชันนารี ที่เดินทางมาเผยแผ่ศาสนา 
คริตส์ เข้ามาในพื้นที่ของบ้านห้วยห้อม ได้เห็นการทอผ้าของ          
ชาวกะเหรี่ยงในหมู่บ้านที่มีฝีมือและเอกลักษณ์เฉพาะตัว                  
จึงได้น าความรู้เกี่ยวกับการใช้ขนแกะมาท าเป็นเส้นด้ายส าหรับ
ทอผ้ามาถ่ายทอดให้กับชาวบ้านในหมู่บ้าน การผ้าทอขนแกะ                  
ในระยะแรก ยังเป็นเพียงการทอเพื่อใช้สอยและจ าหน่าย                  
บ้างเล็กน้อย เนื่องจากผลงานและฝีมือยังไม่ถูกพัฒนาให้สามารถ
รองรับตลาดวงกว้างได้ อีกทั้งที่ตั้งของชุมชนก็มีระยะทาง
ค่อนข้างห่างไกลและทุรกันดาร รายได้จากการจ าหน่ายให้กับ
นักท่องเที่ยวจึงยังไม่เกิดขึ้นมากนัก  
           ผ้าทอขนแกะในปัจจุบัน ได้ถูกจัดตั้งขึ้น โดยกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม มีการเลี้ยงแกะ
และทอผ้าทั้งหมด 30 ครัวเรือน ทางกลุ่มฯ ได้จัดท าบัญชี               
รับ-จ่าย เพื่อให้กลุ่มวิสาหกิจชุมชนด าเนินไปได้อย่างต่อเนื่อง                 
แต่ยังต้องการศึกษาความรู้เกี่ยวกับการค านวณต้นทุนในการ
เลี้ยงและผลิตผ้าทอขนแกะที่ถูกต้องเพื่อน าไปสู่การก าหนดราคา
ขายที่สอดคล้องกับต้นทุนที่เกิดขึ้นจริง  นอกจากนี้ยังส่งผล              

ต่อการวางแผนทางด้านการตลาดและขาดโอกาสในการสร้าง
รายได้ ซึ่งเป็นการเพิ่มคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรในชุมชน  

ดั งนั้ น  ผู้ ศึ กษาจึ งสน ใจที่ จ ะศึ กษา ต้นทุนและ
ผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ทอขนแกะ ต าบลห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อให้ทราบถึงต้นทุน            
และผลตอบแทนตลอดจนเป็นแนวทางในการเผยแพร่ข้อมูล
ให้แก่เกษตรกรหรือผู้ที่สนใจในการลงทุนการทอผ้าด้วยขนแกะ
ต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ความเป็นมาของการผลิตผ้าทอขนแกะ 

ผ้าทอขนแกะ เป็นผ้าทอประยุกต์จากภูมิปัญญาดั้งเดิม
ของชาวปกาเกอะญอหรือกะเหรี่ยง ซึ่งมีแหล่งทอท่ีบ้านห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน มีการเลี้ยงแกะเพื่อตัดเอา
ขนมาปั่นเป็นเส้นใยในการทอผ้าขนแกะ จึงเป็นหัตถกรรมผ้าทอ
หนึ่งเดียวในประเทศไทยที่เป็นไปตามโครงการพระราชด าริ             
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 
ทรงส่งเสริมการสร้างอาชีพ และรายได้ให้ชาวบ้าน กลายมาเป็น
สินค้าที่มีเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเป็นที่ยอมรับทั้งในประเทศและ
ต่างประเทศแกะท่ีบ้านห้วยห้อมเป็นแกะสายพันธุ์บอกด์ผสมสาน
พันธุ์คอร์ริเดล ซึ่งได้รับมาจากสถานีปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน 
และสถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตว์แม่ฮ่องสอน ใน 1 ปี สามารถ            
ตัดขนแกะได้ 1 ครั้ง โดยทั่วไปจะนิยมตัดขนบริเวณไหล่ ซึ่งเป็น
ส่วนที่มีคุณภาพดีที่สุด เพราะเป็นส่วนที่อ่อนนุ่มที่สุด การแบ่ง
ระดับคุณภาพของขนแกะอาจแบ่งตามความรู้ สึ กของ                      
ผู้ มี ป ระสบการณ์ โ ดยการสั มผั สและมอง ด้ วยตา เปล่ า                      
ทั้งนี้สามารถแบ่งออกได้กว่า 20 ระดับ โดยดูจากปัจจัยต่าง ๆ 
เช่น ชนิด ความยาว ความละเอียด สภาพยืดหยุ่น และความ
แข็งแรงของเส้นใย เป็นต้น  
      การทอผ้าขนแกะนั้น มีขั้นตอนที่หลากหลาย เพื่อให้ได้              
ผ้าทอที่มีคุณภาพดีเป็นที่ช่ืนชอบของผู้พบเห็น ตั้งแต่ขั้นตอน           
การตรวจคุณภาพของขนแกะ การตัดขนแกะ การท าความ
สะอาดขนแกะตากแดดจนแห้งสนิท  น ามาปั่น เป็นด้าย                    
การย้อมสีโดยการใช้วัสดุให้สีจากธรรมชาติ เช่น ดิน เปลือกไม้ 
เหง้า ผล ใบ กิ่ง และรากของพืช เช่น ขมิ้น รากยอป่า กากกาแฟ 
ใบหม่อน เปลือกขนุน เปลือกเพกา เป็นต้น  



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

       การทอผ้าขนแกะ ใช้กี่เอวในการทอผ้า ซึ่งเป็นภูมิปัญญา              
ที่สืบทอดกันมาจากบรรพบุรุษ น าเส้นฝ้ายที่ย้อมสีธรรมชาติ              
มาถักทอผสมผสานกับเส้นด้ายที่ท ามาจากขนแกะ  ลวดลาย               
เน้นความเป็นเอกลักษณ์ตามลายดั้ งเดิมที่ เคยท ามา  เช่น                 
ลายลูกแก้วตาใหญ่ ลายลูกแก้วตาเล็ก ลายดอกเข็ม ลายดอกเข็ม
คู่ ลายคอนนก พิราบ ลายข้าวโพด ลายซิกแซก                      ลาย
กากบาทผสมกับลายสี่เหลี่ยม ลายบันได และลวดลายประยุกต์ 
เป็นต้น ความยากง่ายจะขึ้นอยู่กับลวดลาย และ               สีที่
น ามาผสมผ้าทอขนแกะ 
 
ทฤษฎีต้นทุนการผลิต  
         (สมนึก  เอื้อจิระพงษ์พันธ์, 2553 : 4) ได้กล่าวถึง                 
การบัญ ชีต้นทุน  (Cost Accounting)  เป็นหลักการบัญชี                 
ที่เกี่ยวกับการสะสมและการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ       
ของฝ่ายบริหารทั้งเพื่อการวางแผน ควบคุม และการตัดสินใจ                   
ในเรื่องอื่น ๆ ทั้งนี้มีการจ าแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์ส่วนประกอบของต้นทุนท่ีใช้ในการผลิตสินค้า 
หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด ประกอบด้วย  

1.วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบนับว่าเป็นส่วนประกอบ
ส าคัญของการผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ส าเร็จรูปโดยทั่วไป             
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่  วัตถุดิบทางตรง (Direct 
materials) คือวัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุ             
ได้อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งในปริมาณ
และต้นทุนเท่าใด อีกหนึ่งลักษณะคือวัตถุดิบทางอ้อม (Indirect 
materials) หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อม                 
กับการผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ 
โดยทั่วไปจะถูกเรียกว่า “วัสดุโรงงาน”  

2. ค่าแรงงาน (Labor)  ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้าง
หรือผลตอบแทนที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ท าหน้าที่
เก่ียวข้องกับการผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ชนิด คือ ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) 
ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้าง ที่ท าหน้าที่
เกี่ยวกับการผลิตสินค้าส าเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็นค่าแรงงาน 
ที่มีจ านวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อมในการผลิตสินค้า
หน่วยหนึ่ง ๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วนส าคัญในการแปรรูป
วัตถุดิบให้เป็นสินค้าส าเร็จรูป และค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect 

labor) คือ ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่ใช้      
ในการผลิตสินค้า  ค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือ เป็น             
ส่วนหน่ึงของค่าใช้จ่ายการผลิต 

3.  ค่าใช้จ่ายการผลิต (Manufacturing Overhead)
 หมายถึง แหล่งรวบรวมค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตสินค้าซึ่งนอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงาน
ทางตรง ดังนั้น ค่าใช้จ่ายการผลิตจึงถือเป็นที่รวมของค่าใช้จ่าย                     
ในการผลิตทางอ้อมต่าง ๆ  

 
ต้นทุนร่วม หมายถึง ต้นทุนที่เกิดขึ้นในกระบวนการ

ผลิตหนึ่ง ซึ่งท าให้เกิดผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ 2 ชนิดขึ้นไป  ต้นทุน               
ที่เกิดขึ้น ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง          
และค่าใช้จ่ายกาผลิต ต้นทุนร่วมจะเกิดขึ้นตั้งแต่เริ่มผลิตจนถึง
จุดแยกตัว ต้นทุนร่วมเป็นต้นทุนที่บอกได้ยากกว่าเป็นต้นทุน     
ของผลิตภัณฑ์แต่ละชนิดจ านวนเท่าใด  การแบ่งต้นทุนร่วม
จะต้องท าการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับแต่ละผลิตภัณฑ์มีหลายวิธี  
และแต่ละวิธีก็จะท าให้ต้นทุนของผลิตภัณฑ์ใดผลิตผลิตภัณฑ์
หนึ่งแตกต่างกันไป 

การจัดสรรต้นทุนให้แก่ผลิตภัณฑ์ร่วม  
หลักเกณฑ์การจัดสรรต้นทุนร่วมให้ผลิตภัณฑ์ร่วม         

มี 4 วิธี ได้แก่  
1. การจัดสรรต้นทุนร่วมตามปริมาณหน่วยของผลผลติ 

(Physical Measures) วิธีการจัดสรรต้นทุนร่วมในวิธีนี้มักจะใช้
ในกรณีที่ผลิตภัณฑ์ร่วมชนิดต่างๆ ที่ได้จากกระบวนการผลิต
เดียวกันสามารถนับ วัด ช่ัง หรือตวงให้เป็นหน่วยได้  
เป็นต้น 

2. การจัดสรรต้นทุนร่วมตามมูลค่าขาย หรือราคา
ตลาดของผลิตภัณฑ์ร่วม (Sales Value) 

3. การจัดสรรต้นทุนร่วมตามต้นทุนต่อหน่วยโดยเฉลี่ย 
(Average Unit Cost) 

4 .  การจั ดสรรต้นทุนร่ วมตามต้นทุนโดยเฉลี่ ย                  
ถ่วงน้ าหนัก (Weighted Average Cost) 

ในงานวิจัยนี ้ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีที ่1 คือการจัดสรรต้นทนุ
ร่วมตามปริมาณหน่วยของผลผลิต (Physical Measures) มาใช้
เป็นเกณฑ์ในการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

126 127
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

ทอขนแกะแต่ละชนิดตามขนาดที่ได้ก าหนดไว้ เนื่องจากเป็นวิธีที่
ได้รับความนิยมและสามารถนับจ านวนหน่วยผลิตเป็นผืนได้ 
 
ทฤษฎีผลตอบแทน 

(อภิรดา สุทธิสานนท์และคณะ, 2553 : 202-213)          
ได้กล่าวถึงแนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทนจากโครงการลงทุน  ดังนี้  
               1. ระยะเวลาคืนทุน  (Payback  Period :  PB)
หมายถึง  ระยะเวลาที่ท าให้ผลรวมของกระแสเงินสดรับสุทธิจาก
การด าเนินโครงการเท่ากับเงินสดจ่ายลงทุนสุทธิหรือก็คือ  
จ านวนปีในการด าเนินซึ่งท าให้ได้รับก าไรในแต่ละปีรวมกันแล้ว  
มีค่าเท่ากับจ านวนเงินลงทุนเริ่มแรก 

 ระยะเวลาคืนทุน   =   เงินสดจ่ายลงทุนสุทธิ 

                             เงินรับสุทธิรายป ี
   2 .  มู ล ค่ า ปั จ จุ บั น ข อ ง ผ ล ต อ บ แ ท น สุ ท ธิ                     
(Net  Present  Value : NPV)  เป็นการประเมินโครงการ             
ที่ ค านึ งถึ งค่ าของเ งินตามงวดเวลาเนื่ อ งจากการลงทุน                   
ในระยะยาว  จ านวนเงินลงทุนท่ีจ่ายไปกับผลตอบแทนท่ีจะไดร้บั
จากการลงทุนที่เกิดขึ้นในระยะเวลาต่างกันจึงต้องปรับมูลค่าของ
จ านวนเงินลงทุนกับผลตอบแทนที่จะได้รับให้เป็นมูลค่าปัจจุบัน
ของเงินสดที่คาดว่าจะได้รับในแต่ละปีในอนาคตตลอดอายุ
โครงการ  กับมูลค่าปัจจุบันของเงินสดจ่ายออกไป ของโครงการ  
ณ  อัตราผลตอบแทนท่ีต้องการ  โดยการลดค่าด้วยอัตราส่วนลด  
ซึ่งการค านวณหามูลค่าปัจจุบันของผลตอบแทนสุทธิมีการ
ค านวณดังนี้ 

NPV = R (PVIFA12%,1)  -   C0 

เ กณฑ์ ใ นการตั ด สิ น ใ จล งทุ น ใน โคร งการ ใดๆ                              
โดยดูจากค่า  NPV ถ้าค่า  NPV  มีค่า เป็นบวกหรือเท่ากับศูนย์
แสดงว่า  โครงการนั้นยังคงน่าสนใจที่จะลงทุนแต่ถ้าค่า NPV  
ติดลบแสดงว่า  อัตราผลตอบแทนต่ ากว่าอัตราส่วนลด  ซึ่งก็คือ
โครงการให้ผลขาดทุน  ดังนั้น จึงไม่ควรลงทุน 
                3  อัตราผลตอบแทนภายในโครงการ  (Internal  
Rate  of  Return  :  IRR) หมายถึง  อัตราลดค่าที่ท าให้มูลค่า
ปัจจุบันของกระแสเงินสดรับทั้งหมดเท่ากับมูลค่าปัจจุบันของ
กระแสเงินสดจ่ายทั้งหมด  

C0 = R (PVIFAr%,n) 

     อัตราผลตอบแทนภายในโครงการที่มีค่ามากกว่าหรือ
เท่ากับอัตราผลตอบแทนขั้นต่ าที่ต้องการ  ถือว่าโครงการนั้น
ยังคงน่าลงทุน  แต่ในทางกลับกันถ้าค่าที่ ได้ต่ ากว่าอัตรา
ผลตอบแทนข้ึนต่ าที่ต้องการ  โครงการนั้นก็ไม่น่าลงทุน 
 
งานวิจัยท่ีเกี่ยวข้อง 

พิ ม พ์ พิ สุ ท ธิ์  ศ รี ม ณีส วั ส ด์ิ แ ล ะคณะ (2561 )            
เรื่องการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทนจากการทอผ้าซิ่น           
ตีนแดงด้วยเส้นด้ายประดิษฐ์ของชุมชนบ้านคูบอน ต าบลคูเมือง 
อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ เก็บรวบรวมข้อมูลจากชุมชน         
บ้านคูบอน จ านวน 31 คน เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูล ได้แก่ แบบสอบถาม การสังเกต และการสนทนากลุ่ม 
ผลการวิจัยพบว่า 1) ต้นทุนจากการทอผ้าซิ่นตีนแดงด้วยเส้นดา้ย
ประดิษฐ์ลายไข่มดแดงของชุมชนบ้านคูบอน พบว่า มีต้นทุนรวม
จากการทอผ้าซิ่นตีนแดงด้วยเส้นด้ายประดิษฐ์ลายไข่มดแดง
เฉลี่ย/ผืน เท่ากับ 198.03 บาท ประกอบด้วยวัตถุดิบ เท่ากับ 
166.97 บาท ค่าแรงงาน เท่ากับ 29.73 บาท และค่าใช้จ่าย         
ในการผลิต เท่ากับ 1.33 บาท และเมื่อพิจารณาต้นทุนรวม/ปี
พบว่า ชุมชนบ้านคูบอน มีต้นทุนรวมเฉลี่ย/ปีทั้งหมดเท่ากับ 
10,904.82 บาท ประกอบด้วย วัตถุดิบ เท่ากับ 8,012.83 บาท 
ค่าแรงงาน เท่ากับ 1,390.54 บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตเท่ากับ
61.45 บาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เท่ากับ 1,440.00 
บาท เมื่อพิจารณาต้นทุนรวมจากปริมาณการทอผ้าซิ่นตีนแดง
ลายไข่มดแดง จ านวน 100 ผืน โดยเฉลี่ย/ผืน/ปีพบว่า มีต้นทุน
รวม/ผืน/ปีเท่ากับ 109.04 บาท ประกอบด้วยวัตถุดิบ เท่ากับ
80.13 บาท  ค่าแรงงาน  เท่ากับ  13.90 บาท  ค่าใช้จ่าย              
ในการผลิต เท่ากับ 0.61 บาท และค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน 
เท่ากับ 14.40 บาท 2)ผลตอบแทนจากการทอผ้าซิ่นตีนแดง ด้วย
เส้นด้ายประดิษฐ์ลายไข่มดแดงของชุนชนบ้านคูบอนมีผ้าซิ่นตีน
แดงลายไข่มดแดงที่ทอได้ทั้งหมดจ านวน 1,488ผืน/ปีมีรายได้
จากการขายผ้าซิ่นตีนแดงจากเส้นด้ายประดิษฐ์ลายไข่มดแดง/
ผืน เท่ากับ 420.00 บาท และรายได้เฉลี่ยจากการขาย/ผืน/ปี 
เท่ากับ 20,160.00 บาท เมื่อพิจารณารายได้ จากการขายจาก
ปริมาณการทอผ้าซิ่นตีนแดงลายไข่มดแดงจ านวน  100 ผืน 
พบว่า มีรายได้จากการขายโดยเฉลี่ย/ผืน/ปีเท่ากับ 201.60 บาท 
3) การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า ชุมชนบ้านคูบอน 
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ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ มีต้นทุนรวม/ปีเท่ากับ 
338,049.17 บาทมีผลตอบแทน/ปีเท่ากับ 637,980.00 บาท คิด
เป็นก า ไรขั้นต้น เท่ากับ 344,570.84 บาท มีอัตราก า ไรขั้นต้น
เท่ากับ 54.01 มีค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน เท่ากับ 44,640.00 
บาท คิดเป็นก าไรสุทธิ เท่ากับ 299,930.83 บาท และมีอัตรา
ก าไรสุทธิเท่ากับร้อยละ 47.01 
 
3. วิธีด าเนินการวิจัย 
ข้อมูลที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วยข้อมูล 2 ประเภท ได้แก่ 

1. ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ได้จากการสอบถาม
โดยใช้แบบสอบถามประชากร ได้แก่ สมาชิกและประธานในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม ต าบลห้วยห้อม 
อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน จ านวน 30 ราย และท า
การสัมภาษณ์ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะ
จ านวน 1 คน ซึ่งเป็นผู้ด าเนินงานและควบคุมกระบวนการผลิต
ผ้าทอขนแกะในกลุ่ม วิสาหกิจชุมชน 

2. ข้อมูลทุติยภูมิ  (Secondary Data) ได้จากการ
ค้นคว้ าและรวบรวมข้อมู ลจากเอกสารของหน่ วย งาน                     
ที่เกี่ยวข้อง เช่น ค้นคว้าจากวารสาร หนังสือสิ่งพิมพ์ และเว็บไซด์
ที่เกี่ยวข้อง 

เครื่องมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล มีดังนี ้
    ส่วนที่ 1 สัมภาษณ์ข้อมูลทั่วไปของสมาชิกในกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม ต าบลห้วยห้อม 
อ าเภอ แม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ส่ ว น ที่  2  สั ม ภ า ษ ณ์ ร า ย ล ะ เ อี ย ด ก า ร ล ง ทุ น               
ได้แก่ ที่ดิน โรงเรือนเลี้ยงแกะและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตผ้า
คลุมไหล่ทอขนแกะ ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน ซึ่งจ าแนกตาม
ส่วนประกอบของต้นทุนประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรง 
ค่าแรงงานทางตรง และค่าใช้จ่ายในการผลิต เป็นต้น 

ส่วนท่ี 3 สัมภาษณ์ถึงผลตอบแทนจากการจ าหน่าย ผ้า
ทอขนแกะแต่ละชนิด ซึ่งแบ่งออกเป็นผ้าทอขนแกะแบบสี
ธรรมชาติ แบบย้อมสีใบฮ่อม และแบบย้อมสีกาแฟ เป็นต้น 

ส่วนท่ี 4 สัมภาษณ์ปัญหาและข้อเสนอแนะ 
 
 
 

4. ผลการวิจัย  
จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผ้าทอขนแกะ            

ต าบลห้วยห้อม  อ า เภอแม่ลาน้อย   จั งหวัดแม่ฮ่องสอน                    
มีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

1. ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะ
บ้านห้วยห้อม  ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผ้าคุลมไหล่ทอขนแกะของกลุ่ม
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มีจ านวนท้ังสิ้น 30 ราย ทั้งหมดเป็นเพศหญิง  คิด
เป็นร้อยละ 100 มีระดับการศึกษาที่ต่ ากว่าปริญญาตรี                 
คิดเป็นร้อยละ 100 ส่วนใหญ่ทอผ้าเป็นอาชีพเสริมหลังจากฤดู
เก็บเกี่ยวในการท าเกษตรกรรม ในการทอผ้าประกอบด้วย              
5 ขั้นตอน ได้แก่ ขั้นตอนการเลี้ยงแกะ การเตรียมขนแกะ          
การป่ันเส้นด้าย การทอผ้า และการย้อมผ้า เป็นต้น และในการ
ก าหนดขนาดของผ้าทอแต่ละขนาด ได้ก าหนดผ้าทอขนแกะไว้       
3 ขนาดโดยมีขนาดกว้าง x ยาว ได้แก่ ขนาดเล็ก (9x20นิ้ว) 
ขนาดกลาง (20x30นิ้ว) และขนาดใหญ่ (30x80นิ้ว) 

2. การวิเคราะห์ต้นทุนการผลิตผ้าคุลมไหล่ทอขนแกะพบว่า                   
มีค่าใช้จ่ายในการลงทุน เท่ากับ 365,200 บาท  มีต้นทุนร่วม          
ในการผลิตทั้งสิ้น เท่ากับ 95,145 บาท  ซึ่งแบ่งออกเป็นวัตถุดิบ 
เท่ากับ 9,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง เท่ากับ 68,175 บาท
และค่าใช้จ่ายการผลิต เท่ากับ 17,970 บาท ดังตารางที่ 1        
ตารางที่ 1 การวิเคราะห์ต้นทุนร่วมผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ทอขน
แกะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วยห้อม 
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

(หน่วย : บาท) 
ผลิตภัณฑ ์ ต้นทุนการผลิต  

ขั้นตอนการผลิต 
 วัตถุดบิ
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าใช้จ่าย
การผลิต 

รวมต้นทุน 
การผลิต 

1. การเลี้ยงแกะ 9,000 8,625 14,060 17,685 
2. เตรียมขนแกะ - 9,000 1,660 10,660 
3. การปั่นเส้นด้าย - 17,250 1,500 18,750 
4. การทอผ้า - 33,300 750 34,050 

(4)รวมต้นทุนร่วม 9,000 68,175 17,970 95,145 
(แหล่งที่มา : จากการค านวณ) 
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

 เมื่อค านวณหาต้นทุนร่วมทั้งสิ้นแล้ว ผู้วิจัยจึงน ามาปัน
ส่ วนต้นทุนร่ วม ให้ กับผลิตภัณฑ์ผ้ า คุ ลมไหล่ทอขนแกะ                  
โดยใช้เกณฑ์ปริมาณวัตถุดิบในการปันส่วนต้นทุนร่วม จากนั้น 
ท าการจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด พบว่า 
ผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ขนาดเล็ก ได้รับการปันส่วนต้นทุนเท่ากับ 
37,230.65 บาท(517.09 บาท/ผืน) ขนาดกลาง เท่ากับ 
28,957.14 บาท (2,068.37 บาท/ผืน) และขนาดใหญ่ เท่ากับ 
28,957.14 บาท(3,217.46 บาท/ผืน) ตามล าดับ  
ตารางที่ 2 การปันส่วนต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่ 
ทอขนแกะของกลุ่ ม วิ ส าหกิ จ ชุมชนกลุ่ มผ้ าทอขนแกะ                  
บ้านห้วยห้อม ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ขนาด  
ผลิตภัณฑ ์
ผ้าคลุม
ไหล่ 

จ านวน
วัตถุดิบ 
(กก.) 

ต้นทุน
ร่วม 

 
(บาท) 

จัดสร 
ต้นทุนร่วม 

(บาท) 

จ านวน
หน่วย 
(ผืน) 

ต้นทุน 
ต่อผืน 

(บาท/ผืน) 

เล็ก 36 95,145 37,230.65 72 517.09 
กลาง 28 95,145 28,957.17 14 2,068.37 
ใหญ่ 28 95,145 28,957.17 9 3,217.46 

รวม 92 95,145 95,145.00 95 - 
(แหล่งที่มา : จากการค านวณ) 
 หลังจากการปันส่วนต้นทุนให้กับผลิตภัณฑ์แต่ละขนาด
ซึ่งโดยทั่วไปมักจะเรียกว่าต้นทุน ณ จุดแยก ซึ่งจะแบ่งชนิด            
ของผลิตภัณฑ์ออกเป็น 3 ชนิด ได้แก่ ผ้าคลุมไหล่จากสีธรรมชาติ  
ผ้าคลุมไหล่จากการย้อมสีด้วยใบฮ่อม และผ้าคลุมไหล่จากการ
ย้อมสีด้วยกาแฟ  แต่การย้อมสีใน 2 ชนิดที่กล่าวมา จ าเป็น             
ต้องมีต้นทุนผลิตต่อซึ่งต้องน ามารวมกับต้นทุนผืนที่ได้ค านวณไว้ 
ดังตารางที่ 3  
 

 

 

 

 

ตารางที่  3  การค านวณต้นทุนผลิตต่อให้กับผลิตภัณฑ์               
ผ้าคลุมไหล่ทอขนแกะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านห้วยห้อม 
ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ขนาด 
ผลิตภัณฑ ์

 

ต้นทุน ณ 
จุดแยกต่อผืน 
(บาท/ผืน) 

ต้นทุน 
ผลิตต่อ 

(บาท/ผืน) 

รวมต้นทุน
หลังผลิตต่อ 

ขนาดเล็ก    
1. สีธรรมชาติ 517.09 - 517.09 
2. ย้อมสีใบฮ่อม 517.09 131.50 526.49 
3. ย้อมสีกาแฟ 517.09 867.50 574.93 

ขนาดกลาง    
1. สีธรรมชาติ 2,068.37 - 2,068.37 
2. ย้อมสีใบฮ่อม 2,068.37 197.25 2,134.12 
3. ย้อมสีกาแฟ 2,068.37 1,301.25 2,502.12 

ขนาดใหญ ่    
1. สีธรรมชาติ 3,217.46 - 3,217.46 
2. ย้อมสีใบฮ่อม 3,217.46 328.75 3,381.84 
3. ย้อมสีกาแฟ 3,217.46 2,168.75 4,301.84 

รวม    
(แหล่งที่มา : จากการค านวณ) 
 ส่วนที่ 3 ผลตอบแทนจากการจ าหน่าย ผ้าคลุมไหล่             
ทอขนแกะ ในแต่ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งแบ่งออกเป็นผ้าทอขนแกะ
แบบสีธรรมชาติ แบบย้อมสีใบฮ่อม และแบบย้อมสีกาแฟ             
เป็นต้น จากการค านวณรายได้จากการค านวณรายได้จากการ
จ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะ พบว่า ผ้าคลุมไหล่ ขนาดเล็ก 
ชนิดสีธรรมชาติมีก าไรเท่ากับ 482.91 บาทต่อผืน ชนิดย้อมสี
ด้วยใบฮ่อม มีก าไรเท่ากับ 973.51 บาทต่อผืน ชนิดย้อมสีด้วย
กาแฟมีก าไรเท่ากับ 925.07 บาทต่อผืน  ผ้าคลุมไหล่ขนาดกลาง 
ชนิดสีธรรมชาติมีผลขาดทุนเท่ากับ 68.37 บาทต่อผืน ชนิดย้อม
สีด้วยใบฮ่อม มีก าไรเท่ากับ 365.88 บาทต่อผืน ชนิดย้อมสีด้วย
กาแฟมีผลขาดทุนเท่ากับ 2.12 บาทต่อผืน ส่วนผ้าคลุมไหล่
ขนาดใหญ่ ชนิดสีธรรมชาติมีผลก าไรเท่ากับ 782.54 บาทต่อผืน 
ชนิดย้อมสีด้วยใบฮ่อม มีก าไรเท่ากับ 1,118.16 บาทต่อผืน  
ชนิดย้อมสีด้วยกาแฟมีผลขาดทุนเท่ากับ 198.16 บาทต่อผืน 
ตามล าดับ ดังตารางที่ 4 
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ตารางที่ 4 การค านวณก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น/ผืน ของผลิตภัณฑ์
ผ้าคลุมไหล่ทอขนแกะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะ
บ้านห้วยห้อม  ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ขนาด 
ผลิตภัณฑ ์

 

รายได ้
จากการ
จ าหน่าย 

(บาท/ผืน) 

รวมต้นทุน
หลังผลิตต่อ 
(บาท/ผืน) 

ก าไร(ขาดทุน) 
ขั้นต้น 

(บาท/ผืน) 

ขนาดเล็ก    
1. สีธรรมชาติ 1,000.00 517.09 482.91 
2. ย้อมสีใบฮ่อม 1,500.00 526.49 973.51 
3. ย้อมสีกาแฟ 1,500.00 574.93 925.07 

ขนาดกลาง    
1. สีธรรมชาติ 2,000.00 2,068.37 (68.37) 
2. ย้อมสีใบฮ่อม 2,500.00 2,134.12 365.88 
3. ย้อมสีกาแฟ 2,500.00 2,502.12 (2.12) 

ขนาดใหญ ่    
1. สีธรรมชาติ 4,000.00 3,217.46 782.54 
2. ย้อมสีใบฮ่อม 4,500.00 3,381.84 1,118.16 
3. ย้อมสีกาแฟ 4,500.00 4,301.84 198.16 

(แหล่งที่มา : จากการค านวณ) 
 
 เมื่อพิจารณารายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าคลุม
ไหล่ทอขนแกะแต่ละขนาดต่อผืนคูณด้วยปริมาณผลิตภัณฑ์  
ท้ังสิ้น 95 ผืน น ามาสู่รายได้จากการจ าหน่ายผลิตภัณฑ์โดยรวม
ทั้งปีเพื่อค านวณหาผลตอบแทนจากการลงทุน  ดังตารางที่ 5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตารางที่ 5 การค านวณก าไร(ขาดทุน)ขั้นต้น/ปี ของผลิตภัณฑ์ 
ผ้าทอขนแกะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะ              
บ้าน ห้วยห้อม ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน 

ขนาด 
ผลิตภัณฑ์ 

 

  ปริมาณ 
การผลิต 
ผืน/ปี 

รายได้ 
จากการ
จ าหน่าย 
(บาท/ปี) 

ต้นทุน 
หลังผลิตต่อ 
(บาท/ปี) 

ก าไร(ขาดทุน) 
ขั้นต้น 

(บาท/ปี) 

ขนาดเล็ก     
1. สีธรรมชาต ิ 43 43,000.00 22,234.87 20,765.13 
2. ย้อมส ี
ใบฮ่อม 

14 21,000.00 7,370.86 13,629.14 

3. ย้อมสีกาแฟ 15 22,500.00 8,623.95 13,876.05 
ขนาดกลาง     

1. สีธรรมชาต ิ 8 16,000.00 16,546.96 (546.96) 
2. ย้อมส ี
ใบฮ่อม 

3 7,500.00 6,402.36 1,097.64 

3. ย้อมสีกาแฟ 3 7,500.00 7,506.36 (6.36) 
ขนาดใหญ ่     

1. สีธรรมชาต ิ 5 20,000.00 16,087.30 3,912.70 
2. ย้อมส ี
ใบฮ่อม 

2 9,000.00 6,763.68 2,236.32 

3. ย้อมสีกาแฟ 2 9,000.00 8,603.68 396.32 
รวม 95 155,500.00 100,140.02 55,359.98 

(แหล่งที่มา : จากการค านวณ) 
 

ในส่วนของการวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการ พบว่า
ผลิตภัณฑ์ผ้าทอขนแกะ มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period ) 
เท่ากับ 4 ปี  1 เดือน  14 วัน  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present 
Value) ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 6.25 (MRR 
ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์) เท่ากับ 612,089.27 
บาทซึ่งมีค่ามากกว่าศูนย์  และอัตราผลตอบแทน ที่แท้จริง  
(Internal Rate of  Return) เท่ากับ ร้อยละ 14.95 ซึ่งมีค่าสูง
กว่าอัตราต้นทุนของเงินทุน ร้อยละ 6.25  ดังตารางที่ 6 
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ตารางที่ 6 การค านวณผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่         
ทอขนแกะของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มผ้าทอขนแกะบ้านห้วย
ห้อม ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน 

ระยะเวลา 
คืนทุน(PB) 

 
มูลค่าปัจจุบนั
สุทธิ(NPV) 

 

อตัราผลตอบแทน 
ท่ีแทจ้ริง (IRR) 

 
4 ปี 1 เดือน 14 วัน 

 

612,089.27 
*(ร้อยละ 6.25) 

ร้อยละ 14.95 

(แหล่งที่มา: จากการค านวณ) 
* อั ต ร า คิดลด  ( Discount Rate)  ส า ห รั บสหกรณ์  ก ลุ่ ม เ กษตรกร                  
กลุ่ มบุ คคล  กอง ทุนหมู่ บ้ านหรื อชุ มชน  และอง ค์กร  เ งินกู้ แบบ                     
มีระยะเวลา MRR ของธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ (MRR) เท่ากับ
ร้อยละ 6.25 ต่อปี ณ วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
งานวิจัยเรื่องต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์ผ้าคลุมไหล่

ทอขนแกะ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
สามารถอภิปรายผลได้ดังนี้ 

1. ต้นทุนร่วมในการผลิตทั้งสิ้นต่อปี เท่ากับ 95,145 บาท 
ประกอบด้วยวัตถุดิบ เท่ากับ 9,000 บาท ค่าแรงงานทางตรง 
เท่ากับ 68,175 บาท และค่าใช้จ่ายการผลิต เท่ากับ 17,970 
บาท เมื่อจัดสรรต้นทุนร่วมให้กับผลิตภัณฑ์ผ้าทอคลุมไหล่          
แต่ละขนาด พบว่า ขนาดเล็กมีต้นทุน เท่ากับ 37,230.65 บาท  
ขนาดกลาง เท่ากับ 28,957.14 บาท และขนาดใหญ่ เท่ากับ 
28,957.14 บาท ตามล าดับ เมื่อพิจารณาต้นทุนตามปริมาณ         
การผลิตต่อผืน พบว่า ขนาดเล็กมีต้นทุน เท่ากับ 517.09 บาท/
ผืน ขนาดกลางมีต้นทุน เท่ากับ 2,068.37 บาท/ผืน และขนาด
เล็กมีต้นทุน เท่ากับ 3,217.46 บาท/ผืน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ข อ ง  พิ ม พ์ พิ สุ ท ธิ์  ศ รี ม ณี ส วั ส ด์ิ แ ล ะ ค ณ ะ  ( 2 5 6 1 )                    
ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนรวม/ปีพบว่า ชุมชนบ้านคูบอน มีต้นทุน
รวมเฉลี่ย/ปีทั้งหมด เท่ากับ 10,904.82 บาท ประกอบด้วย 
วัตถุดิบจ านวน 8,012.83 บาท ค่าแรงงาน จ านวน 1,390.54 
บาท ค่าใช้จ่ายในการผลิตจ านวน 61.45 บาท  เมื่อพิจารณา
ต้นทุนต่อผืน พบว่า มีต้นทุนรวม  เท่ากับ  198.03 บาท 

ประกอบด้วยวัตถุดิบ เท่ากับ 166.97บาท ค่าแรงงาน เท่ากับ 
29.73 บาท และค่าใช้จ่ายในการผลิต เท่ากับ 1.33 บาท 

2. ด้านผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผ้าคลุมไหล่ทอขนแกะ
จ านวนทั้งสิ้น 95 ผืน เมื่อพิจารณารายได้จากการจ าหน่ายพบว่า 
มีรายได้ทั้งสิ้น เท่ากับ 155,500.00 บาท ต้นทุนการผลิตโดยรวม
เท่ากับ เท่ากับ 100,140.02 บาท และมีก าไรขั้นต้นโดยรวม 
เท่ากับ 55,359.98 บาท ทั้งนี้พบว่า ขนาดเล็กและขนาดใหญ่ 
ทุกชนิดมีผลก าไร ในขณะที่ขนาดกลาง ชนิดสีธรรมชาติและย้อม
สีด้วยกาแฟมีผลขาดทุน การวิเคราะห์ผลตอบแทนจากการลงทนุ 
มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period ) เท่ากับ 4 ปี 1 เดือน  14 
วัน  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) ที่อัตราคิดลด 
(Discount Rate) ร้อยละ 6.25 (MRR ของธนาคาร            เพื่อ
การเกษตรและสหกรณ์) เท่ากับ 612,089.27 บาทซึ่งมีค่า
มากกว่าศูนย์และอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (Internal Rate of  
Return) เท่ากับ ร้อยละ 14.95   ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราต้นทุน            
ของเงินทุน ร้อยละ 6.25 สรุปโครงการน่าลงทุน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของพิมพ์พิสุทธิ์  ศรีมณีสวัสด์ิและคณะ (2561)                 
ได้กล่าวถึงผลตอบแทนจากการทอผ้าซิ่นตีนแดงด้วยเส้นด้าย
ประดิษฐ์ลายไข่มดแดงของชุนชนบ้านคูบอน  ทั้งสิ้นจ านวน 
1,488  ผืน  รายได้ เฉลี่ยจากการจ าหน่ายทั้ งสิ้น  เท่ ากับ 
20,160.00 บาท การวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน พบว่า 
ชุมชนบ้านคูบอน ต าบลคูเมือง อ าเภอคูเมือง จังหวัดบุรีรัมย์                 
มีต้นทุนรวม/ปีเท่ากับ 338,049.17 บาท มีผลตอบแทน/ปี 
เท่ากับ  637,980.00 บาท  คิดเป็นก า  ไรขั้นต้น  เท่ากับ 
344,570.84บาท  

 
สรุปผลการวิจัย 

จากการศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑ์           
ผ้าคลุมไหล่ทอขนแกะ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอแม่ลาน้อย จังหวัด
แม่ฮ่องสอน สรุปผลได้ว่าการวิเคราะห์ต้นทุนและผลตอบแทน  
มีต้นทุนรวมเฉลี่ยต่อปี เท่ากับ 100,140.02 บาท มีรายได้เฉลี่ย      
ต่อปี เท่ากับ 155,500.00 บาทและมีก าไรขั้นต้นโดยรวมเฉลี่ย
ต่อปี เท่ากับ 55,359.98 บาท การวิ เคราะห์ผลตอบแทน                
จากการลงทุน มีระยะเวลาคืนทุน (Payback Period ) เท่ากับ  
4 ปี  1 เดือน  14 วัน  มูลค่าปัจจุบันสุทธิ (Net Present Value) 
ที่อัตราคิดลด (Discount Rate) ร้อยละ 6.25(MRR ของธนาคาร
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เพื่อการเกษตรและสหกรณ์) เท่ากับ 612,089.27 บาทซึ่งมีค่า
มากกว่าศูนย์และอัตราผลตอบแทนท่ีแท้จริง (Internal Rate of  
Return) เท่ากับ ร้อยละ 14.95   ซึ่งมีค่าสูงกว่าอัตราต้นทุนของ
เงินทุน ร้อยละ 6.25 สรุปโครงการน่าลงทุน 

 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย 

ทางวิสาหกิจชุมชนผ้าทอขนแกะ ต าบลห้วยห้อม อ าเภอ             
แม่ลาน้อย  จังหวัดแม่ฮ่องสอน สามารถน าผลที่ได้จากการศึกษา
ไปใช้เป็นแนวทางในการวางแผนลดต้นทุนจากการทอผ้า              
เพื่อเพิ่มผลตอบแทนจากการจ าหน่ายผ้าคลุมไหล่ทอขนแกะ 
อาทิเช่น ควรพิจารณาเพิ่มจ านวนการทอผ้าคลุมไหล่ชนิดย้อมสี  
ใบฮ่อมแทนชนิดสีธรรมชาติและย้อมสีด้วยกาแฟที่เกิดผลขาดทนุ 
เพื่อให้มีผลก าไรมากข้ึน หรือพิจารณายกเลิกการผลิตผ้าทอคลุม
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บทคัดย่อ 
การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระดับความเครียดและการจัดการความเครียดจากนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปะศาสตร์ชั้นปี1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตากจำนวน 158 คน และเก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
รวมถึงวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาชั้นปีที่หน่ึงส่วนใหญ่มีระดับความเครียดน้อยและมีการ
จัดการความเครียดในระดับปานกลาง 
 
คำสำคัญ: ความเครียด, การจัดการความเครียด, ระดับความเครียด, นักศึกษาปีหน่ึง  
 
 

Abstract 
This research aimed to study stress levels and stress management. In this research, the population 

and sample groups were 158 students of the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, Rajamangala 
University of Technology Lanna Tak. The research tool was a questionnaire. The data were analyzed using 
descriptive statistics. This research shows that most first-year students in the Faculty of Business 
Administration and Liberal Arts had low stress, and stress management is at a moderate level.  
 
Keyword: Stress, Stress Management, Stress Level, First-year Students 
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1. บทนำ 
 การให้ความสำคัญกับนักศึกษาที่เพิ่งเดินทางเข้า
สู่รั้วมหาวิทยาลัยเป็นสิ่งที่อาจารย์รวมถึงมหาวิทยาลัยได้
ตระหนักถึง ซึ่งจะเห็นได้จากการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ได้
จัดทำขึ ้นเพื ่อต้อนรับนักศึกษาใหม่เหล่านี ้เพื ่อที ่จะให้
นักศึกษารู ้สึกมีความสุขที ่ได้มาอยู ่ในรั ้วมหาวิทยาลัย 
นักศึกษาที่เพิ ่งเปลี ่ยนจากชุดนักเรียนที ่ต ้องมีกรอบมี
กฎระเบ ียบข ้อปฏ ิบ ั ติ จากโรงเร ียนม ัธยม  แต ่ ในรั้ ว
มหาวิทยาลัยมีกฎระเบียบ การบริหารจัดการ แตกต่างจาก
โรงเรียน นักศึกษาต้องช่วงเหลือตัวเอง เรียนรู้และเริ่มต้น
ปรับตัวใหม่ ย่อมทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในความรู้สกึที่
หลากหลาย ตื่นเต้น โดยเฉพาะนักศึกษาต่างจังหวัดย่อม
แปลกที่เมื่อจากบ้านมา  แต่สถานการณ์เหล่าน้ีนักศึกษาชั้น
ปีที่ 1 อาจสามารถปรับตัวได้ไม่ยาก แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง
สำหรับนักศึกษาเหล่าน้ีคือความคาดหวังที่จะได้รับจากการ
เรียน ความกลัวที่จะไม่ประสบความสำเร็จ เป็นความเครียด
ลึก ๆ  ที่อาจารย์รวมทั้งมหาวิทยาลัยไม่สามารถจัดการและ
เข้าถึงได้ (สิริทรัพย์ สีหะวงษ์ และคณะ, 2561) 

สาเหตุดังกล่าวข้างต้นจะส่งผลต่อสภาพจิตใจ ทำ
ให้เกิดความกดดัน ความกังวล ทำให้ขาดสมาธิ ขาดความ
อดทน ทำให้การเรียนต่ำลงจนต้องพักการเรียนหรือพ้นจาก
สถานการศึกษา (นะฤเนตร จุฬากาญจน และคณะ, 2558) 
เป็นผลทำให้นักศึกษาต้องตั้งใจเรียนเพื่อรักษา เกรดเฉลี่ย 
เพื ่อให้เป็นที ่พอใจตามความคาดหวังของตัวเองและ
ครอบครัว อาจจะยากเกินไป อาจารย์สั่งงานเยอะ ส่งงาน
ไม่ครบตามกำหนดซึ่งจะส่งผลทำเกิด ความเครียด อีกท้ังยัง
มีการจัดการเรียน การสอนต่างไปจากตอนที่อยู ่ระดับ
วิทยาลัย คือ ให้นักศึกษามีความเป็นอิสระในการค้นคว้า 
เรียนรู้ด้วยตนเอง และรู้จักที่จะต้องพ่ึงพาตัวเองให้มากที่สุด 
ทำให้นักศึกษาที่ปร ับตัวไม่ทันเกิดความเครียด สับสน 
ท ้อแท ้หมดหว ัง  และย ังม ีป ัจจั ยอ ื ่นอ ีกท ี ่ทำให ้ เกิด
ความเครียด เช่น การ ปรับเปลี่ยนตารางเรียนกะทันหัน 
การเรียนรวมกันหลายสาขา อุปกรณ์ที่ใช้ในการเรียนการ
สอนไม่พร้อม การจัดระเบียบกิจกรรมต่างๆ ในมหาลัย 
(Zareie & Navimipour, 2016) ซึ่งปัจจัยเหล่าน้ี จะส่งผล
กระทบต่อการศึกษาผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนความรู้สึกของ
นักศึกษาต่อวิชาชีพ ความสัมพันธ์ระหว่างเพ่ือน ปัญหาด้าน

การเร ียนกฎระเบียบ และปัญหาด้านการเง ิน เป็นต้น
นักศึกษาปี 1 เป็นกลุ ่มบุคคลที่มีความเสี ่ยงในการเกิด
ความเครียดได้ง่าย เนื ่องจากนักศึกษายังไม่มีวุฒิภาวะ
เพียงพอ ทำให้นักศึกษาเกิดความรู้สึกเหงา ซึมเศร้า หรือ
ความขัดแย้งในใจเก ี ่ยวก ับมาตรฐานและค ่านิยมใน
มหาวิทยาลัย ซึ ่งสิ ่งต่าง ๆ เหล่านี ้ เป็นช่วงวัยที ่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงในการดำเนินชีวิต ทั้งจากภายในตนเอง ได้แก่ 
การเปลี่ยนแปลงช่วงวัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่ที่ต้อง รับผิดชอบ
ตนเองมากข้ึน การเปลี่ยนแปลงจากสิ่งแวดล้อมเดิม ๆ ของ
ตนเอง มาเป็นสิ ่งแวดล้อมใหม่และใหญ่ขึ ้นกว่าเดิม ใน
สถานศึกษาใหม่ เพื่อนใหม่ สังคมใหม่ ภาวะเศรษฐกิจใหม่ 
รวมทั้งการเรียนการสอนที่เปลี ่ยนไปที่ต้องมีการศึกษา
ค้นคว้าหาความรู้ เรียนรู้ด้วยตนเองมากขึ้น ต้องช่วยเหลือ
ตนเองมากขึ้น มีความอ่อนไหวทางด้านจิตใจและอารมณ์
ค ่อนข้างมาก การพัฒนาทางด้านอารมณ์จ ิตใจ และ
พฤติกรรมต่างๆ ในระยะวัยรุ่นมีความสำคัญมากกว่าการ
เจริญเติบโตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและอวัยวะต่างๆ 
เน่ืองจากปัญหาของวัยรุ่น (อรุณีมิ่ง ประเสริฐ,  2557)  

เช่นเดียวกับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจ
และศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
ตากที ่กำลังเผชิญกับปัญหาดังกล่าวข ้างต้น เพราะมี
นักศึกษาบางรายโดยเฉพาะในสาขาการบัญชีพบว่ามีภาวะ
ซึมเศร้าซึ่งยังไม่ทราบสาเหตุว่าเกิดจากการเรียนหรือเกิด
จากสาเหตุอื่นทำให้อาจารย์ต้องดูแลอย่างใกล้ชิด ด้วยเหตุ
นี ้ผ ู ้ว ิจัยจึงสนใจที ่จะศึกษาระดับความเครียดและการ
จัดการความเครียดของนักศึกษา เพราะในปัจจุบันเรา
ปฏิเสธไม่ได้ว่านักศึกษาคือลูกค้า หากเราดูแลลูกค้าด้วย
ความเอาใจใส่ เข้าใจและเข้าถึง จะทำให้นักศึกษามีชีวิตใน
รั้วมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุข  ดังนั้นประโยชน์ที่ได้จาก
งานวิจัยครั้งนี ้ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์
รวมถึงสถานศึกษาอื ่น ๆ ได้รับองค์ความรู ้เกี ่ยวกับการ
จัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และเป็นแนวทาง
ให้คณะสาขาวิชาและมหาวิทยาลัยนำไปสร้างกิจกรรมตา่ง 
ๆ เพ่ือสนับสนุนนักศึกษาต่อไป  
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 ความเครียด คือ  ภาวะทางอารมณ์และจิตใจเมื่อ
ต้องเผชิญกับความคาดหวังและสภาพแวดล้อมที่ เปลี่ยน 
แปลงไปจากเดิม และแสดงออกทางพฤติกรรมทางด้าน
ร่างกายให้เห็น เช่น อาการหน้าซีด มือสั่น หัวใจเต้นแรง 
อาจทำให้เบื่ออาหารหรืออาจกินมากขึ้น มีอาการนอนไม่
หลับ หรือไม่อยากพบปะผู้คน ใจลอยขาดสมาธิในการ
ทำงาน  (วันทนา เนาว์วัน และอารมณ์ เอี ่ยมประเสริฐ, 
2563) ซึ่งความเครียดอาจมีลักษณะที่เกิดขึ้นแล้วชั่วคราว
แล้วหายทันทีแต่บางลักษณะสมสมเป็นเวลานาน (นันท์ณิ
ชา สิงหเดชวีระชัย, 2562) ในทางวิชาการความเครียดมัก
หมายถึงความกดดันหรือความเครียดเนื่องจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียน ที่เกิดภาวะซึมเศร้าและความวิตกกังวล เช่น 
วัยรุ ่นในเกาหลีจะมีภาวะซึมเศร้าที ่เกิดจากผลสัมฤทธ์ิ
ทางการเรียนเพราะเชื่อว่าการเรียนจะนำไปสู่ความมั่งคั่ง
และสถานะทางสังคมที่ดีขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นวัยรุ่นเกาหลี
พบว่ามีความเครียดทางวิชาการมากกว่าวัยรุ ่นอเมริกัน 
(Jun & Choi, 2015)  งานวิจัยของสืบตระกูล ตันตลานุกุล 
และ ปราโมทย์ วงศ์สวัสดิ์ (2560) ศึกษาความเครียดของ
นักศึกษาพยาบาลวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี อุตรดิตถ์ 
พบว่า มีความเครียดและความวิตกกังวลสูงเนื่องจากต้อง
พบกับสถานการณ์สิ่งแวดล้อมในโรงพยาบาล หรืออาการ
ของผ ู ้ป ่วยที ่ ไม่ เคยพบเห็นมาก่อนสอดคล้องก ับการ
ศึกษาวิจ ัยบางส่วนที ่ช ี ้ให้เห็นว่าน ักศึกษาพยาบาลมี
ความเครียดมากกว่านักศึกษาสาขาอื่นๆ ซึ ่งระดับความ
รุนแรงของความเครียดที่เกิดขึ ้นในนักศึกษาพยาบาลไม่
เท่ากัน ขึ ้นอยู ่กับการยอมรับและความสามารถในการ
ปรับตัวของนักศึกษาพยาบาลแต่ละคนต่อความเครียดที่
เกิดขึ้น ความเครียดเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดการเรียน
ซ ้ำช ั ้น ความล ้มเหลวหร ือการลาออกจากการศึกษา 
งานวิจ ัยต่างประเทศ เช ่น งานวิจ ัยของ Bukhsh et.al. 
(2011) ซึ่งศึกษาความเครียดและการจัดการความเครียด
กับนักศึกษามหาวิทยาลัยในปากีสถาน Islamia University 
of Bahawalpur พบว่านักศึกษาส่วนใหญ่รู ้สึกเหนื ่อยล้า

เครียดกับภาระการเร ียนที่ได้รับมอบหมายงานซึ่ง เป็น
สาเหตุสำคัญของความเครียดและใช้วิธีจัดการความเครียด
ด้วยการดูทีวีหรือภาพยนตร์และฟังเพลงหรือมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมยามว่างอื่น ๆ โดยผู้วิจัยแนะนำว่าอาจลดภาระงาน
ที่มอบหมายโดยให้เป็นการทำกิจกรรมร่วมกับอาจารย์ใน
ห ล ั ก ส ู ต ร แท น  Fasoro et.al.(2019) ศ ึ ก ษ า ร ะ ดั บ
ความเครียดของนักศึกษาแพทย์ในประเทศไนจีเรีย พบว่า 
นักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 มีความเครียดสูง
อยู่ตลอดเวลา นักศึกษาควรเตรียมพร้อมเกี่ยวกับวิธีการ
รับมือความเครียดด้วยการใช้กลยุทธ์การเผชิญปัญหาเช่น 
การทำให้สุขภาพแข็งแร็งออกกำลังกาย มีส่วนร่วมในสังคม
ในการขอคำปรึกษาเมื่อจำเป็น 
วัตถุประสงค์ 
1 เพ่ือศึกษาความเครียดและระดับความเครียดของ
นักศึกษา 
2 เพ่ือศึกษาวิธีการจัดการความเครียดของนักศึกษา 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เพ่ือศึกษาระดับ
ความเครียดและการจัดการความเครียดของนักศึกษาชั้นปี 
1 ของคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ ดังน้ี 

3.1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง  
3.1.1 ประชากรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ คือ นักศึกษา

ชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 
2563 จำนวน 260 คน ประกอบด้วยสาขาการบัญชีจำนวน 
107 คน สาขาการจ ัดการธ ุรก ิจจำนวน 36 คน สาขา
การตลาดจำนวน 67 คน สาขาการท่องเที ่ยวและการ
บริการจำนวน 11 คน สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากลจำนวน 39 คน  (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2563 
ที่มา: ระบบสถิติทางการทะเบียนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนาตาก)  

3.1.2 กลุ ่มตัวอย่าง ทำการเลือกตัวอย่างด้วยวิธี
เจาะจงนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ และ
จำแนกออกเป็นชั้นภูมิตามสาขาและคำนวณตัวอย่างตาม
ส ัดส ่วนจำนวนของนักศึกษาแต่ละสาขา ซ ึ ่งม ีผ ู ้ตอบ
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แบบสอบถามจำนวนทั้งสิ้น 158 คน หรืออัตราการตอบ
กลับร้อยละ 60.76 อยู่ในเกณฑ์ที่ดียอมรับได้ (กันยารัตน์ 
สมบัติ ธีระ และยุพา ถาวรพิทักษ์, 2558)   

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
3.2.1 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้คือ 

แบบสอบถาม ซึ่งทำการศึกษาสังเคราะห์จากงานวิจัยของ 
นิธิพันธ์ บุญเพ่ิม (2553) เพ่ือนำมาศึกษาระดับความเครียด
ด้านต่าง ๆ ซึ่งประกอบด้วย 3 ส่วน ดังน้ี 

ส่วนที ่ 1  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของ
ผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ได ้แก ่ เพศ เกรดเฉล ี ่ยก ่อนเข้า
มหาวิทยาลัย สาขาวิชา รายได้ในการดำรงชีพขณะเป็น
นักศึกษา 

ส่วนที่ 2  แบบสอบถามระดับความ เครียดใน
ด้านต่าง ๆ ได้แก่ 
         1. อาการเครียด (ได้แก่  อาการนอนไม่หลับ
เพราะคิดมากหรือกังวล อาการปวดหัวข้างเดียว หรือปวด
บริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง อาการเสียงสั่นปากสั่นหรือมือสั่น
เวลาไม่พอใจ  อาการมึนงงหรือเวียนศีรษะ ปวดหรือเกร็ง
กล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยหลังหรือไหล่ อาการไม่สามารถ
ทำอะไรได้เลยเพราะประสาทตึงเครียด  รับรู้อาการจากคน
ใกล้ชิดบอกว่าเครียด  อาการหัวใจเต้นแรง   
        2. ความรู้สึกเครียด (ได้แก่ รู้สึกหงุดหงิดรำคาญ
ใจ ไม่อยากพบปะผู้คน รู ้สึกหมดหวังในชีวิตและรู้สึกว่า
ตนเองไม่มีค่า  มีความวุ ่นวายใจหรือกระวนกระวายอยู่
ตลอดเวลา รู ้ส ึกว่าตนเองไม ่มีสมาธิ  ตื ่นเต้นง ่ ายกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย รู้สึกเพลียไม่มีแรงจะทำอะไร) โดยมี
เกณฑ์ในการแปลผลมีดังน้ี 
ระดับคะแนน  ความหมาย 
4.21 – 5.00  เกิดความเครียดมากท่ีสุด 
3.41 – 4.20  เกิดความเครียดมาก 
2.61 – 3.40  เกิดความเครียดปานกลาง 
1.81 – 2.60  เกิดความเครียดน้อย 
1.00 – 1.80  เกิดความเครียดน้อยที่สุด 
         ส่วนที่ 3 การจัดการความเครียด ได้แก่ 
        1.ปรับความคิดโดยการยอมรับความจริง เชิงบวก      
(บอกกับตัวเองเพื่อทำให้ตัวเองรู ้สึกดีขึ ้น คิดว่าปัญหาที่
เกิดขึ้นเป็นโอกาสการเรียนรู้พัฒนาตนเอง คิดว่าปัญหาที่

เกิดจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีข้ึน มีความหวังว่า
สิ่งร้าย ๆ ท่ีเกิดข้ึนจะกลับกลายเป็นดี คิดว่าปัญหาทุกอย่าง
เป็นกรรมเก่า) 
       2. วิธีสร้างการผ่อนคลายความเครียด (นั่งสมาธิให้
จ ิตใจสงบ ออกกำลังกายเล่นกีฬา วาดรูปหรือทำงาน
ศิลปะะ  
       3. วิธีการระบายความเครียด (การเล่าถึงปัญหาให้
ญาติหรือเพื่อนสนิทฟัง การปรับทุกข์กับคนรอบข้าง การ
ระบายความเครียดด้วยการร้องไห้ การปรึกษาและขอ
ความช่วยเหลือจากคนอื่นที่มีปัญหาคล้ายกับฉัน   การด่ืม
เครื่องด่ืมแอลกอฮอล์เพ่ือคลายความเครียด)  
โดยมีเกณฑ์ในการแปลผลการจัดการความเครียดดังน้ี 
     3.67 – 5.00 หมายถึง ระดับดี 
     2.34 – 3.66 หมายถึง ระดับปานกลาง 
     1.00 – 2.33 หมายถึง ระดับไม่ดี 

3.2.2 การตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือด้านความ
ตรงตามเนื้อหา (Content validity) การศึกษาครั้งนี้ใช้
แบบสอบถามแบบ Likert Scale 5 ระดับ ให้อาจารย์สาขา
สังคมศาสตร์จำนวน 3 ท่านตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิง
เนื ้อหาของข้อคำถามที่มีค่า IOC ตั้งแต่ 0.50-1.00 มีค่า
ความเที่ยงตรงถือว่าใช้ได้ (ประสพชัย พสุนนท์ , 2558) ซึ่ง
แบบสอบถามทุกข้อคำถามอยู่ระหว่าง 0.80 – 1.00 แสดง
ให้เห็นว่าแบบสอบถามมีความตรงเชิงเน้ือหา  

3.2.3 การตรวจสอบคุณภาพของเคร่ืองมือด้าน
ความเที่ยงของเคร่ืองมือ (Reliability) ทดสอบค่าความ
เชื่อมั่นกับนักศึกษาคณะบริหารธุรกจิและศลิปะศาสตรช์ัน้
ปีที่ 2 จำนวน 30 คน ซึ่งมีลักษณะใกล้เคียงกับกลุ่ม
ตัวอย่างที่ต้องการทดสอบ เพ่ือทดสอบความสอดคล้องกัน
ของข้อคำถามโดยใช้ค่าสัมประสิทธ์ิครอนบาค 
(Cornbrash’s𝛼𝛼) โดยจะต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.70 ผลการ
วิเคราะห์พบว่าทุกข้อคำถามมีค่าระดับความเชื่อมั่นในอยู่ที่
ระดับเกินกว่า 0.70 (ประสพชัย พสุนนท์, 2558) 

3.3. การวิเคราะห์ข้อมูลและสถิติที่ใช้  
    วิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

4. ผลการวิจัย 
 ส่วนที ่ 1  ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ของ
ผ ู ้ตอบแบบสอบถาม ได ้แก ่ เพศ เกรดเฉล ี ่ยก่อนเข้า
มหาวิทยาลัย สาขาวิชา รายได้ในการดำรงชีพขณะเป็น
นักศึกษา 

จากการศึกษาเรื ่องระดับความเครียดและการ
จ ัดการความเคร ียดของน ักศ ึกษาช ั ้ นป ีท ี ่  1 คณะ
บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล้านนาตาก จากกลุ ่มตัวอย่างจำนวน 158 ราย 
ประกอบด้วยนักศึกษาชายจำนวน 9 ราย และนักศึกษา
หญิงจำนวน 149 ผลการวิจัยปรากฏดังต่อไปน้ี 
 
ตารางที่ 1 สถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถาม จำแนกตาม
สาขาวิชา 

สถานภาพ                              
จำนวน
(คน) 

ร้อยละ 

สาขาการบัญชี                                                 71 44.94 
สาขาการจัดการธุรกิจ 27 17.09 
สาขาการตลาด 33 19.62 
สาขาการท่องเที่ยวและการบริการ 19 12.03 
สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล 

10 6.32 

รวม 158 100.00 
 
จากตารางที่ 1 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามศึกษา

อยู่สาขาการบัญชีจำนวน 71 คน ร้อยละ 44.94 สาขาการ
จัดการธุรกิจ จำนวน 27 คน ร้อยละ 17.09 สาขาการตลาด 
จำนวน 33 คน ร้อยละ 19.62 สาขาการท่องเท่ียวและการ
บริการ จำนวน 19 คน  คิดเป็นร้อยละ 12.03 และสาขา
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล จำนวน 10 คน ร้อยละ 
6.32 
 
ตารางที่ 2  ผลการเรียน  

ผลการเรียน จำนวน(คน) ร้อยละ 
2.00 – 2.49 50 31.65 
2.50 -2.99 29 18.35 
3.00 ขึ้นไป 79 50.00 
รวม 158 100.00 

จากตารางที ่ 2 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามมีผล
การเรียนสะสม  2.00 – 2.49 จำนวน 50 คนหรือร้อยละ 
31.65  ผลการเรียนสะสม  2.50 -2.99 จำนวน 29 คนหรือ
ร้อยละ 18.35  และผลการเรียนสะสม  3.00 ข้ึนไปจำนวน 
79 คน หรือร้อยละ 50 

 
ตารางที่ 3 รายได้จากผู้ปกครอง 

รายได้ที่ได้รับ (บาท) จำนวน(คน) ร้อยละ 
3,001-6,000    83 52.53 
6,001-9,000   56 35.44 
มากกว่า 9,001 19 12.03 
 158 100 

 
จากตารางที่ 3 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามได้รับ

รายได้ 3,001-6,000 บาทจำนวน 83 คนร้อยละ 52.53 
รายได้ 6,001-9,000 บาทจำนวน 56 คนร้อยละ 35.44  
และมากกว่า 9,001 บาทจำนวน 19 คนหรือร้อยละ 12.03 

 
ตารางที่ 4  ที่พักอาศัยขณะกำลังศึกษา  

  สถานภาพ                          จำนวน(คน) ร้อยละ 
บ้านตัวเอง 56 35.44 
บ้านเช่า / หอพัก  102 64.56 
 158 100 

 
จากตารางที่ 4 พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามที่พัก

อาศัยขณะกำลังศึกษาอยู่บ้านตัวเองจำนวน 56 คน คิดเป็น
ร้อยละ 35.44 และบ้านเช่า / หอพักจำนวน 102 คน คิด
เป็นร้อยละ 64.56 

 
ตารางที่ 5 สถานภาพครอบครัวของผู้ตอบแบบสอบถาม  

  สถานภาพ                          จำนวน(คน) ร้อยละ 
บิดา-มารดา อยู่ด้วยกัน  116 73.42 
บิดา-มารดา แยกกัน 28 17.72 
บิดา มารดา เสียชีวิต 14                          8.86 
 158 100 

 
จากตารางที ่ 5 พบว่า ผ ู ้ตอบแบบสอบถาม

สถานภาพครอบครัวบิดา-มารดา อยู่ด้วยกันจำนวน 116 
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คน ร้อยละ 73.42 บิดา-มารดา แยกกันจำนวน 28 คน คิด
เป็นร้อยละ 17.72  และบิดา มารดา เสียชีวิตจำนวน 14 
คนร้อยละ 8.86  

 
ส่วนที่ 2 ระดับความเครียดของนักศึกษา  

จากการสอบถามระดับความเครียดของนักศึกษา
ชั้นปีที่ 1 มีรายละเอียดดังน้ี 

 
ตารางที่ 6 อาการและพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด                                         

อาการและพฤติกรรมที่เกิด
จากความเครียด                                         

ค่า 
เฉลี่ย 

ค่า 
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ 
เครียด  

นอนไม่หลับ เพราะคิดมาก
หรือกังวล 

2.40 1.00 น้อย 

ปวดหัวข้างเดียว หรือปวด
บริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง 

1.97 0.81 น้อย 

เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่น
เวลาไม่พอใจ 

1.90 0.96 น้อย 

มึนงง หรือเวียนศีรษะ 2.80 1.54 
ปาน
กลาง 

ปวดหรือเกร็งกล้ามเน้ือบริเวณ
ท้ายทอยหลังไหล ่

1.17 0.46 
ปาน
กลาง 

ฉันทำอะไรไม่ได้เลย เพราะ
ประสาทตึงเครียด 

1.50 0.86 
น้อย
ที่สุด 

คนใกล้ชิดมักจะบอกว่าฉัน
เครียด 

2.27 1.23 น้อย 

มีอาการหัวใจเต้นแรง 1.13 0.35 
น้อย
ที่สุด 

 
จากตารางที่ 6 พบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีระดับความเครียดอยู่ในระดับปานกลางค่อนข้างน้อย 
ดังน้ี อาการนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือกังวล มีคาเฉลี่ย
เทากับ 2.40 และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.00 
อาการปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง มีค
าเฉลี ่ยเทากับ 1.97 และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.81 อาการเสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจมีค
าเฉลี ่ย เทากับ 1.90 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
0.96 อาการมึนงง หรือเวียนศีรษะมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.80 
และ    สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.54 อาการปวด
หรือเกร็งกล้ามเนื้อบริเวณท้ายทอยหลังไหล่มีคาเฉลี่ยเท

ากับ 1.17 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 อาการ
ฉันทำอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครียดมีคาเฉลี่ยเท
ากับ 1.50 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.86 อาการ
คนใกล้ชิดมักจะบอกว่าฉันเครียดมีคาเฉลี่ยเทากับ 2.27 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 1.23 และมีอาการหัว
ใจเต้นแรงมีคาเฉลี่ยเทากับ 

 1.13 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.35 
 

ตารางที่ 7 ความรู้สึกจากอารมณ์ที่เกิดจากความเครียด                                         
  อาการและ

พฤติกรรมที่เกิดจาก
ความเครียด                                         

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความเครียด 

รู้สึกหงุดหงิด 
รำคาญใจ 

1.93 0.83 น้อย 

สึกไม่อยากพบปะ
ผู้คน 

1.80 0.89 น้อยที่สุด 

รู้สึกหมดหวังในชีวิต
และรู้สึกว่าตนเองไม่
มีค่า      

2.10 0.88 น้อย 

รู้สึกวุ่นวายใจหรือ
กระวนกระวายอยู่
ตลอดเวลา 

1.83 0.91 น้อย 

รู้สึกว่าตนเองไม่มี
สมาธ ิ  

2.27 1.17 น้อย 

รู้สึกต่ืนเต้นง่ายกับ
เหตุการณ์ที่ไม่
คุ้นเคย 

2.03 0.89 น้อย 

รู้สึกเพลีย ไม่มีแรง
จะทำอะไร        

1.57 0.68 น้อยที่สุด 

        2.29 0.15 น้อย 
 
จากตารางที ่ 7 พบวาผูตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีระดับอาการและพฤติกรรมที่เกิดจากความเครียด
น้อย ดังน้ี อาการรู้สึกหงุดหงิด รำคาญใจ  มีคาเฉลี่ยเทากับ 
1.93 และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83 ไม่อยาก
พบปะผู ้คนมีค าเฉลี ่ยเทากับ 1.80 และสวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน    เทากับ 0.89  รู้สึกหมดหวังในชีวิตและรู้สึกว่า
ตนเองไม่มีค่า มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.10 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานเทากับ 0.88   มีความวุ่นวายใจหรือกระวน
กระวายอยู ่ตลอดเวลามีคาเฉลี ่ยเทากับ 1.83 และสวน
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เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.91 รู้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิมี 
คาเฉลี่ยเทากับ 2.27 และ   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 
1.17  ต่ืนเต้นง่ายกับเหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคยมีคาเฉลี่ยเทากับ 
2.03 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.89 และรู ้สึก
เพลีย ไม่มีแรงจะทำอะไรมี คาเฉลี่ยเทากับ 1.57 และสวน
เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.68  

 
ส่วนที่ 3 การจัดการความเครียด 
   โดยวิ เคราะห ์จากพฤติกรรมในการจัดการ
ความเครียดของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปะศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาตาก 
ดังน้ี  
 
ตารางที่ 8 การปรับความคิดโดยการยอมรับความจรงิ 

การปรับความคิด ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับมีผล
ความเครียด

ต่อ 
การบอกกับตัวเอง 
เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึก
ดีขึ้น 

3.00 0.99 ระดับปาน
กลาง 

ปัญหาที่เกิดขึ้นเป็น
โอกาสในการเรียนรู้
และพัฒนาตัวเอง 

3.20 1.04          ระดับปาน
กลาง 

ปัญหาที่เกิดขึ้นจะ
ช่วยเปลี่ยนแปลง
ชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น 

3.39 1.04 ระดับปาน
กลาง 

หวังว่าสิ่งร้าย ๆ ที่
เกิดขึ้นจะกลับ
กลายเป็นดี 

3.86 0.99 ระดับดี 

ปัญหาทุกอย่างเป็น
กรรมเก่าของฉัน 

3.56 0.85 ระดับปาน
กลาง 

โดยรวม 3.40 0.03 ระดับปาน
กลาง 

 
จากตารางที่ 8  พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วน

ใหญ่มีการจ ัดการความเคร ียดอยู ่ ในระดับปานกลาง
ค่อนข้างน้อย ดังน้ี มีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.40 และสวน
เบี ่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.03 ประกอบด้วย การ
บอกกับตัวเอง เพื่อทำให้ตัวเองรู้สึกดีขึ้นมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.00 ค่าเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.99 ปัญหาที ่เก ิดขึ ้นเป็น

โอกาสในการเรียนรู ้และพัฒนาตัวเอง  มีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 
3.20 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 ปัญหาที่เกิดขึ ้นจะช่วย
เปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดีขึ้น มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.39 
ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.04 หวังว่าสิ่งร้าย ๆ ที่เกิดขึ้นจะ
กลับกลายเป็นดีมีค ่าเฉลี ่ยเท ่ากับ 3.86 ค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.99 และปัญหาทุกอย่างเป็นกรรมเก่าของฉนัมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.03 

 
ตารางที่ 9 วิธีการผ่อนคลายความเครียด 

การผ่อนคลาย ค่า 
เฉลี่ย 

ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การจัดการ
ความเครียด 

น่ังสมาธิให้จิตใจสงบ 3.87 0.86 ระดับดี 
ออกกำลังกาย โดย      
การเล่นกีฬา  

3.73 1.08 ระดับดี 

วาดรูปหรือทำงาน
ศิลปะะ เพื่อบรรเทา
ความเครียด 

3.81 0.98 ระดับดี 

รวม  3.81 0.11 ระดับดี 
 
จากตารางที ่ 9 พบว่า ผู ตอบแบบสอบถามมี

วิธีการผ่อนคลายความเครียดมีคาเฉลี ่ยรวมเทากับ 3.81 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.11 ดังน้ี การน่ัง
สมาธิให้จิตใจสงบมีค่าเฉลี ่ยเท่ากับ 3.87 มีค่าเบี ่ยงเบน
มาตรฐานเท่ากับ 0.86 การออกกำลังกายโดยการเล่นกฬีา
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.73 มีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.08 
และวาดรูปหรือทำงานศิลปะะเพื่อบรรเทาความเครียดมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.98  

 
ตารางที่ 10 วิธีการระบายความเครียด 

วิธีการระบาย
ความเครียด 

ค่าเฉลี่ย ค่า
เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

การจัดการ
ความเครียด 

การเล่าถึงปัญหาให้
ญาติหรือเพื่อนสนิท
ฟัง       

3.49 0.80 ระดับปาน
กลาง 

การปรับทุกข์กับคน
รอบข้าง  

3.70 1.05 ระดับดี 

การระบาย
ความเครียดด้วยการ
ร้องไห ้

3.82 0.80 ระดับดี 
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การด่ืมแอลกอฮอล์ 
เช่น เหล้า เพื่อคลาย
ความเครียด 

3.40 0.83 ระดับปาน
กลาง 

การปรึกษาและขอ
ความช่วยเหลือจาก
คนอ่ืนที่มีปัญหา
คล้ายกัน 

1.06 4.06 ระดับดี 

รวม 3.69 0.16 ระดับดี 
 
 จากตารางที ่ 10    ผู ้ตอบแบบสอบถามมีการ
ระบายความเครียดอยู่ในระดับดี  มีคาเฉลี ่ยรวมเทากับ 
3.69 และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.16 ดังน้ี 
การเล่าถึงปัญหาให้ญาติหรือเพ่ือนสนิทฟังมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
3.49   ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.80 การปรับทุกข์กับ
คนรอบข้างมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.70 และสวนเบี่ยงเบน
มาตรฐานรวมเทากับ 1.05 การระบายความเครียดด้วยการ
ร้องไห้ม ีค าเฉลี ่ยรวมเทากับ 3.82 และสวนเบี ่ยงเบน
มาตรฐานรวม     เทากับ 0.80 การดื ่มแอลกอฮอล์ เช่น 
เหล้า เพื ่อคลายความเครียดมีคาเฉลี่ยรวมเทากับ 3.40 
และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเทากับ 0.83  การปรึกษา
และขอความช่วยเหลือจากคนอื่นที่มีปัญหาคล้ายกันมีคา
เฉลี่ยรวมเทากับ 1.06 และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานรวมเท
ากับ 4.06 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 ลักษณะทางประชากรศาสตร์ของนักศึกษาท่ีตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงอยู่ในสาขาวิชาการ
บัญชี การจัดการ การตลาด ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
สากล และการท่องเท ี ่ยว ส ่วนใหญ่ได ้ร ับรายได้จาก
ผู้ปกครองไม่มากนักและอาศัยอยู่ในหอพักมีบางส่วนอาศัย
อยู ่บ้านของตัวเอง นักศึกษามีระดับความเครียดน้อยใน
ประเด็นต่าง ๆ ได้แก่ อาการนอนไม่หลับเพราะคิดมากหรือ
กังวล ปวดหัวข้างเดียว หรือปวดบริเวณขมับทั ้ง 2 ข้าง 
เสียงสั่น ปากสั่น หรือมือสั่นเวลาไม่พอใจ มึนงง หรือเวียน
ศีรษะ ปวดหรือเกร็งกล้ามเน้ือบริเวณท้ายทอยหลังไหล่ ฉัน
ทำอะไรไม่ได้เลย เพราะประสาทตึงเครียด คนใกล้ชิดมักจะ
บอกว่าฉันเครียด มีอาการหัวใจเต้นแรง รู ้สึกหงุดหงิด 
รำคาญใจ ไม่อยากพบปะผู้คน รู ้สึกหมดหวังในชีวิตและ

รู้สึกว่าตนเองไม่มีค่า   มีความวุ่นวายใจหรือกระวนกระวาย
อยู ่ตลอดเวลา รู ้สึกว่าตนเองไม่มีสมาธิ ตื ่นเต้นง่ายกับ
เหตุการณ์ที่ไม่คุ้นเคย รู้สึกเพลีย ไม่มีแรงจะทำอะไร  และ
การจัดการความเครียดน้อยถึงปานกลาง โดยวิธีจัดการ
ความเครียดได้แก่ การบอกกับตัวเอง เพ่ือทำให้ตัวเองรู้สึกดี
ขึ ้น ปัญหาที่เกิดขึ ้นเป็นโอกาสในการเรียนรู ้และพัฒนา
ตัวเอง ปัญหาที่เกิดข้ึนจะช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตไปในทางที่ดี
ข้ึน หวังว่าสิ่งร้าย ๆ ที่เกิดข้ึนจะกลับกลายเป็นดี ปัญหาทุก
อย่างเป็นกรรมเก่าของฉัน และท้ายที่สุดมีวิธีการผ่อนคลาย
อารมณ์เครียด เช่น นั่งสมาธิให้จิตใจสงบ การออกกำลัง
กาย โดยการเล่นกีฬา วาดรูปหรือทำงานศิลปะ ระบาย
ความเครียด เช่น การเล่าถึงปัญหาให้ญาติหรือเพื่อนสนิท
ฟัง การปรับทุกข์กับคนรอบข้าง การระบายความเครียด
ด้วยการร้องไห้ การดื่มแอลกอฮอล์ เช่น เหล้า เพื่อคลาย
ความเครียดnการปรึกษาและขอความช่วยเหลือจากคนอื่น
ที่มีปัญหาคล้ายกัน 

จากผลการวิจัยแสดงให้เห็นว่านักศึกษาคณะ
บริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ชั้นปีที่ 1 ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล ้านนาตาก ม ีระดับการจัดการ
ความเคร ียดน้อยถึงปานกลาง  เน ื ่องจากนักศ ึกษามี
ความเคร ียดน้อย ซ ึ ่งแตกต่างจากงานวิจ ัย เก ี ่ยวกับ
ความเครียดของนักศึกษาสายสุขภาพ เช่น พยาบาล แพทย์ 
จะพบว่า น ักศ ึกษาพยาบาล นักศ ึกษาแพทย์ป ี  1 มี
ความเคร ียดในระด ับส ูงและต ้องอาศ ัยการจ ัดการ
ความเครียดในระดับสูงอยู ่ตลอดเวลา ซึ ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยต่างประเทศ เช่น นักศึกษาปี 1 จากประเทศเกาหลี 
และประเทศไนจีเรีย ก็พบว่านักศึกษามีความเครียดและมี
การจัดการความเครียดสูงเช ่นเดียวกัน จากผลวิจ ัยที่
แตกต่างกันอาจเกิดจากการเรียนสาขาที่แตกต่างกัน ทั้งน้ี
การที่นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจและศิลปะศาสตร์ชั้นปีที่ 1 
มีความเครียดน้อยเกิดจากส่วนใหญ่อาจเป็นเพราะว่า
นักศึกษาเป็นคนในพ้ืนและพื ้นที ่ใกล้เคียง เช่น จังหวัด
ส ุ โขท ัย กำแพงเพชร ตาก และพ ิจ ิตร ลำปาง การ
เปลี่ยนแปลงในวิถีชีวิตไม่มากสามารถกลับบ้านได้บ่อย และ
ความคาดหวังต่อผลการเรียนไม่มากส่วนใหญ่เน้นการเรียน
จบและมีงานทำ ส่งผลให้นักศึกษาไม่เครียดมากเกินไป 
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ข้อเสนอแนะ 
 เนื ่องจากงานวิจัยครั ้งนี ้ เป็นเพียงการสำรวจ
พฤติกรรมของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปะศาสตร์เท่านั้น ซึ่งไม่ได้ทำการวิเคราะห์เปรียบเทียบ
ให้เห็นความเครียดที่แตกต่างกันของแต่ละสาขาวิชาและหา
ความสัมพันธ์เกี่ยวกับผลกระทบที่ได้รับจากความเครียด
ดังน้ันในการทำวิจัยครั้งต่อไป ควรทำการเปรียบเทียบความ
แตกต่างความเครียดของนักศึกษาแต่ละสาขาวิชา และควร
ทำให้ครอบคลุมนักศึกษาปี 1 ทั้งมหาวิทยาลัย เพื ่อได้
ผลการวิจัยให้กับมหาวิทยาลัยหรือคณะสาขาวิชานำไปใช้
ให้เป็นประโยชน์ต่อการสนับสนุนนักศึกษาต่อไป 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยและพัฒนาแบบมีส่วนร่วม มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์ตกเกรดและเพ่ิมช่อง
ทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม กลุ่มตัวอย่างเจาะจงคือ กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม และ
ผู้บริโภคในโรงเรียนอำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก เครื่องมือสำหรับงานวิจัย คือ การประชุมกลุ่มย่อย การสร้างผลิตภัณฑ์
ต้นแบบ การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละและค่าเฉลี่ย ผลการวิจัย พบว่า กลุ่มแม่บ้าน
ได้รับผลิตภัณฑ์จากกล้วยตากอบน้ำผึ้งเคลือบช็อกโกแลต ทีส่ะอาด ปลอดภัย และดีต่อสุขภาพ นอกจากน้ีได้ทดลองเพ่ิมช่อง
ทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ไปขายที่โรงเรียน พบว่า กลุ่มผู้บริโภคในอำเภอแม่ระมาดมีความพอใจในตัวสินค้าน้ี  

 
คำสำคัญ: กล้วยตากอบน้ำผึ้งตกเกรด, การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ชุมชน, ความพึงพอใจผลิตภัณฑ์  
 

Abstract 
This research was a participatory action and development research. The objectives were to develop 

low-grade products and to increase product distribution channels. The purposive samples were the San 
Kaokom Kehakhit Housewife Group and student consumers in Mae Ramat School, Tak Province. The 
research instruments included a focus group and a prototype of the product recipe. The data analysis was 
in descriptive statistics for frequency, percentage, and mean. This research showed that the housewife 
group received a prototype recipe of chocolate-coated honey-dried banana products that were clean, safe, 
and healthy. According to the trial, the product distribution channel was increased to sell in schools, and 
it found that the students of Mae Ramat School were delighted with this product. 
 
Keyword: Honey-dried Bananas Fall Grade, Value Added Product, Product Satisfaction 
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1. บทนำ 
 ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรม ผลผลิต
ทางเกษตรจึงมีความสำคัญต่อประเทศอย่างมาก ผลไม้
หลายชนิดก็เป็นสินค้าส่งออกสู่ต่างประเทศไม่ว่าจะเป็น
ผลไม้สดหรือผลไม้แปรรูป กล้วยนับว่าเป็นผลไม้ที ่มี
ความสำคัญอีกชนิดหน่ึง เพราะสามารถนำมาใช้ประโยชน์
ได้ทุกส่วนและมีหลากหลายชนิด กล้วยน้ำว้าเป็นกล้วย
ชนิดหนึ่งที่ปลูกได้ง่าย สะดวกต่อการบำรุงดูแลรักษา 
สามารถปลูกควบคู่กับไม้ชนิดอื่นได้ นอกจากรับประทาน
แบบสดแล้วยังสามารถนำมาแปรรูปได้หลายอย่าง เช่น 
กล้วยฉาบ กล้วยกวน กล้วยอบน้ำผึ้ง เป็นต้น (จันทร์เพ็ญ 
บุตรใส, 2555) กล้วยน้ำว้าเป็นผลไม้ในเขตเมืองร้อนที่
นิยมปลูกเป็นการค้าและร ับประทานในทุกภาคของ
ประเทศไทย มีคุณค่าด้านอาหารมากและมีวิตามินอยู่
หลายชนิด ในภาคเหนือปลูกมากที่จังหวัดตากให้ผลผลิต
ตลอดทั ้งปี ทำให้มีผลผลิตเป็นจำนวนมากจึงมีราคา
ค่อนข้างถูก เกษตรจึงนิยมนำมาแปรรูปมีกระบวนการ
ผลิตกล้วยตาก ด้วยวิธีการใช้ความร้อนในการลดความชื้น
จนเหลือร้อยละ 15-20 มีวิวัฒนาการมาเป็นลำดับ เช่น
จากการอาศัยธรรมชาติโดยการตากแดดธรรมดาจน
เปลี่ยนมาเป็นการใช้ตู้อบแห้งแบบพลังงานความร้อนและ
พัฒนาการผลิตโดยใช้ตู้อบแห้ง (บุญส่ง แสงอ่อน, 2557)    

ผลิตภัณฑ์กล้วยตากอบน้ำผึ้ง เป็นผลิตภัณฑ์ที่
เก ิดจากภูมิปัญญาของชาวอำเภอแม่ระมาด ซึ ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีวิธีการในการผลิตเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ รู้จัก
กันในชื่อ “กล้วยอบน้ำผึ้งอินทวงศ์” โดยมี นายแปง อิน
ทวงศ์ เป็นผู ้ที ่ได้คิดค้นวิธีการผลิตกล้วยอบน้ำผึ ้ง เมื่อ
ประมาณปี 2514 มีกล้วยเป็นจำนวนมาก จึงได้คิดวิธีการ
เก็บกล้วยไว้รับประทานเป็นเวลานาน ๆ จึงได้ทำกล้วย
ตากโดยการตากแดดเก็บไว้รับประทาน แต่สามารถเก็บได้
ประมาน 2-3 วัน กล้วยจะดำและขึ้นรา ได้เปลี่ยนวิธีโดย
ทำตู้อบโดยในกระดาษแข็ง แต่เมื่อใช้แล้วพบปัญหาไฟแรง 
ทำให้กล่องไม่ทน เปลี่ยนวิธีใช้ไม้อัดทำเป็นตู้อบแต่ก็ไม่ทน
ไฟ ใช้ได้ไม่นานนัก เปลี่ยนวิธีเป็นใช้สังกะสีเป็นตู้อบโครงตู้
เป็นไม้ทำให้ผลิตกล้วยได้ดี กล้วยมีคุณภาพสามารถเก็บไว้
รับประทานนาน 2-3 เดือน และได้มีการสืบทอดการผลิต
กล้วยอบน้ำผึ ้งแบบดั้งเดิมมาจนถึงปัจจุบัน นอกจากน้ี 

เสริม จันทร์ฉาย และ บุศรากรณ์ มหาโยธี (2559) ศึกษา
การอบแห้งพลังงานแสงอาทิตย์และเทคโนโลยีอาหาร
สมัยใหม่เข้าไปสู่ชุมชนกล้วยตากอำเภอบางกระทุ่ม ทำให้
เกิดการเปลี่ยนแปลงการผลิตกล้วยตากแบบด้ังเดิมมาเป็น
การผลิตแบบสมัยใหม่ ซึ่งส่งผลให้เกิดการเพ่ิมรายได้ เกิด
การจ้างงานในชุมชน การส่งออก และสืบสานการผลิต
กล้วยตากของชุมชนให้ยั่งยืนต่อไป 

จาการส่งเสริมของรัฐบาลในการพัฒนาสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์ในแต่ละชุมชนในรูปแบบของสินค้า  OTOP 
ซึ ่งมีอย่างแพร่หลายในประเทศไทยปัจจุบัน ซึ ่งกลุ่ม
แม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอมในหมู ่ 6 บ้านสันเก้ากอม 
ตำบลแม่ระมาด อำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก ได้มีการนำ
กล้วยน้ำว้ามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์กล้วยตากอบน้ำผึ้งแม่
ระมาดและยังเป็นสินค้า OTOP ของอำเภอแม่ระมาดอีก
ด้วย โดยอยู่ภายใต้การสนับสนุนจากรัฐบาล ที่สนับสนุน
ให้คนในชุมชนมีรายได้จากการแปรรูปกล้วยน้ำว้าให้เป็น
กล้วยอบน้ำผึ้งเพ่ือสามารถนำออกจำหน่ายในตลาดชุมชน
และหมู ่บ ้านใกล้เคียง รวมทั ้งส ่งจำหน่ายตามอำเภอ
ใกล้เคียง จากการศึกษาเบื้องต้นทราบว่าในกระบวนการ
ผลิตกล้วยตากอบน้ำผึ้งแม่ระมาดจะมีผลิตภัณฑ์กล้วยตาก
อบน้ำผึ้งที่คุณภาพต่ำ (กล้วยที่ไม่สามารถนำไปบรรจุกล่อง
ได้หรือกล้วยตกเกรด) และผู้ประกอบการไม่สามารถนำ
กล้วยตกเกรดดังกล่าวไปจำหน่ายได้จึงนำกล้วยตากอบ
น้ำผึ้งส่วนนั้นแจกจ่ายชาวบ้านในชุมชนแล้วยังบริโภคไม่
ทันทำให้ผู้ประกอบการเสียผลกำไรแทนที่จะได้กำไรจาก
การจำหน่ายจากกล้วยตากอบน้ำผึ้งตกเกรดนั้น สามารถ
เพ่ิมมูลค่าด้วยการนำไปผลิตเพ่ิมเติมและสามารถจำหน่าย
ตามท้องตลาดได้ ด้วยการนำมาหั่นเป็นชิ้น ๆ ขนาดพอคำ
และนำไปเคลือบช็อกโกแลต โรยด้วยท็อปปิ้ง (งาขาวและ
เม็ดสี) ทำให้ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ ผู ้วิจัยประเมินว่าจะเป็น
ช่องทางหน่ึงของการเพ่ิมรายได้ให้กับกลุ่มอีกทาง 

จากเหตุผลข้างต้นผู ้ว ิจัยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์กล้วยตากอบน้ำผึ้งตกเกรด โดย
การเพิ่มมูลค่าสินค้าให้กับกลุ่มแม่บ้านสันเก้ากอม และ
ประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภคกับผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ
การพ ัฒนาแล ้ว เพ ื ่อ เป ็นการพ ัฒนาและยกระดับ
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ผู ้ประกอบการผลิตภัณฑ์ช ุมชนในพื ้นที ่ให้ม ีคุณภาพ
สามารถเข้าสู่ตลาดในยุคปัจจุบันได้  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 1     การเพ่ิมมูลค่า (value added) หมายถึง การนำ
ทรัพยากรไปใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสร้าง
มูลค่าได้สูงสุด สำหรับแนวคิดเรื ่องการเพิ ่มมูลค่า ถูก
นำมาใช้ในด้านการบัญชี การเงินและ เศรษฐศาสตร์ โดยมี
แนวคิดเกี่ยวกับมูลค่าทางเศรษฐกิจที่ได้รับที่ดี เมื่อมีการ
ปรับเปลี่ยนภายในกรอบของกระบวนการผลิตตามบริบท
ทำให้เกิดการเพิ ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจจากกระบวนการ
ผลิตเพิ ่มให้ดีขึ ้น นราทิพย์ ชุติวงศ์ (2560) นอกจากน้ี 
สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ (2559) กล่าวว่า มูลค่าเพ่ิมของ
ผลิตภัณฑ์และบริการมาจากปัจจัยด้านคุณค่า ด้าน
ประโยชน์ใช้สอย คุณค่าด้านความต้องการภายใน คุณค่า
ด้านประสบการณ์ที่ประทับใจ และ คุณค่าด้านความคุ้มค่า 
เช่นเดียวกับ Argandona (2011) อธิบายว่า มูลค่าทาง
เศรษฐกิจเกิดข้ึนได้เมื่อผู้บริโภคพึงพอใจที่จะซื้อผลิตภัณฑ์ 
และยิ่งถ้าผลิตภัณฑ์มีคุณค่าทางด้านต่าง ๆ ต่อผู้บริโภค
มากขึ ้น ในการตอบสนองความคาดหวังในอนาคต 
ผู้บริโภคก็พร้อมที่จะใช้จ่ายเพ่ือผลิตภัณฑ์น้ัน และหากได้
มีโครงสร้างองค์การที่ตอบสนอง ต่อการดำเนินการทางกล
ยุทธ์ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ และมีการบริหารจัดการที่ดีใน
กระบวนการรวมถึงการบริหาร ผู้มีส่วนร่วมส่วนเกี่ยวข้อง
ในห่วงโซ่แห่งคุณค่าจะทำให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ
รวมถึงประสิทธิผลที่สูงสุด ตลอดทั้งห่วงโซ่แห่งคุณค่าน้ัน 
สอดคล้องกับ Freeman (1984) กล่าวว่า การสร้างคุณ
ค่าที่ดีจะเกิดได้เมื่อ มีความเห็นเกี่ยวกับประเด็นคุณค่าท่ี
สำคัญร่วมกันในกลุ่มผู้มีส่วนเก่ียวข้อง 
 แนวคิดเกี ่ยวกับต้นทุนการผลิต นวพร บุศย
สุนทร และคณะ (2561)  ได้อธิบาย ความหมายของ
ต้นท ุน (Cost) ค ือ ม ูลค ่าของทรัพยากรที ่องค์กรใช้
ประโยชน์เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ได้กำหนดไว้ 
เช่น ต้นทุนของวัตถุดิบและแรงงานที่เกิดขึ ้นเพื ่อผลิต
สินค้าหรือบริการ และเมื่อต้นทุนได้ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อ
ธุรกิจแล้ว ต้นทุนส่วนน้ันจะเปลี่ยนสภาพไปเป็นค่าใช้จ่าย 
(Expense) ซึ่งจะนำไปหักจากรายได้ในแต่ละงวดบัญชี  

รวมถึง ต้นทุนการผลิต ค ือ ต้นทุนที ่ทำให้ได ้ส ินค้า
สำเร็จรูป ประกอบด้วย วัตถุดิบทางตรงที่เบิกใช้ในการ
ผลิต แรงงานทางตรงที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตและ
ค่าใช้จ่ายในการผลิตเมื ่อทั ้ง 3 ส่วนประกอบ ได้เข้าสู่
ข้ันตอนของการผลิตก็จะถูกแปรสภาพเป็นสินค้าสำเร็จรูป
ต่อไป นอกจากนี ้ ภาวินีย์ ธนาอนวัช (2563) ศึกษา
แนวทางในการบริหารต้นทุนและการวางแผนกำไรให้กับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนการวิเคราะห์ต้นทุนการ
ผลิต พบว่า การกำหนดราคาขายผลิตภัณฑ์ที ่เหมาะสม 
การวางแผนกำไร และการบริหารต้นทุนการผลิตให้กับ
กลุ่มวิสาหกิจชุมชน เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชนต้องเริ่ม
จากการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่าง ๆ โดยเน้นการมี
ส ่วนร ่วมในช ุมชนเพื ่อการแก ้ไขป ัญหาพื ้นฐานทาง
เศรษฐกิจของชุมชน คือ ให้มีส่วนร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับ
ผลประโยชน์บนรากฐานของความสามารถที่มีอยู่จากการ
ใช้ทุนของชุมชน  

ความพึงพอใจ (Satisfaction) เกิดจากแรงจูงใจ
ภายในที่ผลักดันให้เกิดความรู้สึกชอบ ไม่ชอบ เห็นด้วย ไม่
เห็นด้วย เมื่อได้รับการตอบสนองความต้องการ ที่เกิดจาก
การประมาณค่าอันเป็นการเรียนรู้ประสบการณ์จากการ
กระทำกิจกรรมเพื ่อให้เกิดการตอบสนองความต้องการ
ตามเป้าหมายของแต่ละบุคคล (พัฒนา พรหมณี, ยุพิน 
พิทยาวัฒนชัย และ จีระศักดิ์ ทัพผา 2563). ตามแนวคิด
ทฤษฎีความต้องการ (Maslow’s  Hierarchical  Theory  
of  Motivation) ความต ้องการของมน ุษย ์ถ ูก เร ี ยง
ตามลำดับจากส ิ ่งที ่กดดันมากที ่ส ุดไปถึงน ้อยที ่สุด 
จ ัดลำดับตามความสำคัญ คือ ความต้องการทางกาย 
ความต้องการทางความปลอดภัย ความต้องการทางสังคม 
ความต้องการได้รับการยกย่อง และความต้องการประสบ
ความสำเร็จ โดยบุคคลพยายามที่สร้างความพึงพอใจ
ให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดเป็นอันดับแรกก่อนเมื่อ
ความต้องการนั้นได้รับความพึงพอใจ ความต้องการนั้นก็
จะหมดลงและเป็นตัวกระตุ้นให้บุคคลพยายามสร้างความ
พึงพอใจให้กับความต้องการที่สำคัญที่สุดลำดับต่อไป 
Taormina and Gao, (2013) จากการศึกษาความพึง
พอใจต่อการบริโภคอาหารคลีนของ ศิริจรรยา เครือวิริยะ
พันธ์ และ กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ (2562) พบว่า ด้าน
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ผลิตภัณฑ์ ผู ้บริโภคต้องการให้ติดข้อความไว้บนบรรจุ
ภัณฑ์เพ่ือเป็นการรับรองทางด้านสุขอนามัยให้กับผู้บริโภค 
ด้านราคา พบว่า ผู ้ประกอบการต้องแสดงให้ผู ้บริโภค
ได้รับรู้ถึงสาเหตุของการตั้งราคาที่แพงกว่าอาหารทั่วไป 
เช่น วัตถุดิบที ่นำมาปรุงต้องมีคุณสมบัติปลอดสารพิษ 
ผ่านการปรุงด้วยเครื่องปรุงที่มีคุณภาพสูง เป็นต้น ด้าน
การจัดจำหน่าย พบว่า นอกจากจำหน่ายในร้านประจำ
แล้วควรเพิ ่มร้านในห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล หรือ
สถานออกกำล ังกาย เพราะเป ็นแหล ่งรวมของกลุ่ม
ผู้บริโภคที่รักสุขภาพ และเป็นกลุ่มเป้าหมายของอาหาร
คลีน และจากการศึกษาของ กรกมล ลีลาธรภัทร (2556) 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคต่อผลิตภัณฑ์ขนมไทย
เก้าพี่น้องผู้บริโภคมีความพึงพอใจมากในด้านผลิตภัณฑ์ 
ด้านการสร้างและนำเสนอลักษณะทางกายภาพ ด้าน
บุคลากร ด้านช่องทางการจำหน่าย ด้านบริการ ด้านราคา 
และด้านการส่งเสร ิมการขาย นอกจากนี ้ Homhual, 
Sangplung and Wanwong ( 2019) ท ำ ก า ร พ ั ฒ นา
ผลิตภัณฑ์ขนมแพนเค้กที่มีส่วนผสมของกล้วยหอมทองสุก 
พบว่า ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ขนม
แพนเค้กสูตรที ่ 2 (N409) แป้งแพนเค้ก 325 กรัม ต่อ
กล้วยหอมทองสุก 50% ได้รับความพึงพอใจมากท่ีสุด ทาง
ประสาทสัมผัสทั้งด้านสี กลิ่น รสชาติ ลักษณะ เน้ือสัมผัส 
และความชอบโดยรวม ดังนั้นความพึงพอใจของผู้บริโภค
ต่อผลิตภัณฑ์ ผู ้บริโภคที่พอใจในตัวผลิตภัณฑ์จะทำให้
ตัดสินใจซื้อและมีความประทับใจผลิตภัณฑ์นำมาสู่การ
ตัดสินใจในอนาคต 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเป็นการวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยตากอบน้ำผึ้งตก
เกรดให้แก่กลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม และประเมิน
ความพึงพอใจของผู้บริโภคที่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับ
การพัฒนาแล้ว ดังน้ี 

ขั้นตอนที่ 1 ศึกษาปัญหาและความต้องการ
เพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์กล้วยตากอบน้ำผึ้งตกเกรดโดยสำรวจ
พื้นที ่เพื ่อศึกษาบริบท สภาพการดำเนินงานของกลุ่มลิ

สัมภาษณ์ผู้เก่ียวข้องเพ่ือ สรุปปัญหา สาเหตุ เงื่อนไข หรือ
ข้อกำหนดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการสร้างผลิตภัณฑใ์หม่ 
ตลอดจนความต้องการของกลุ่มแม่บ้าน 

ขั ้นตอนที ่ 2 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ใช้
วิธีการสนทนากลุ่มระดมสมองร่วมกันเพ่ือกำหนดรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์และกลุ่มผู้บริโภค และเมื่อคณะผู้วิจัยนำข้อสรุป
ไปออกแบบผลิตภัณฑ์ใหม่ พิจารณาผลจากทีมคณะผู้วิจัย 
และสมาชิกในกลุ ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม  โดยมี
แนวคิดเก่ียวกับการคำนวณต้นทุนการผลิตมาจาก วัตถุดิบ
ทางตรงที ่ใช้ในการผลิตสินค้า ค่าแรงงานทางตรง และ
ค่าใช้จ่ายที ่เกิดขึ้นในส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการผลิตสินค้า 
เมื่อคำนวณต้นทุนการผลิตผลิตภัณฑ์ใหม่ได้แล้วนำมาหาร
จำนวนหน่วยที่ผลิตได้ในรอบการผลิตนั ้น ผลที่ได้คือ 
ต้นทุนต่อหน่วย  

ขั้นตอนที่ 3 การประเมินความพึงพอใจของ 
ผู้บริโภค โดยคณะผู้วิจัยสร้างเครื่องมือประเมินความพึง
พอ ใจของผ ู ้ บ ร ิ โภคท ี ่ ม ี ต ่ อผล ิ ตผล ิตภ ัณฑ ์ ใหม่                  
เพ ื ่อประเม ินผลความพึงพอใจของผ ู ้บร ิโภคที ่ม ี ต่อ
ผลิตภัณฑ์ ใหม่ รวมถึงทำการวิเคราะห์ ประมวล และ
สรุปผลข้อมูล การประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค     
ที ่มีต่อผลิตภัณฑ์ใหม่ ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ   
จากแบบประเมิน มีขอบเขตเนื ้อหาสอบถามความพึง
พอใจด้านตัวผลิตภัณฑ์  ด้านรสชาติ ด้านราคา และการ
จัดจำหน่ายมีการดำเนินการดังน้ี  

3.1 ประชากรสำหรับการวิจัย คือ ผู้บริโภคที่
เคยซื้อหรือเคยบริโภคกล้วยตากอบน้ำผึ้ง และอาศัยใน
อำเภอแม่ระมาด เนื ่องจากไม่ทราบจำนวนประชากรท่ี
แน่นอน จึงสุ่มเลือกแบบตามสะดวก   ซึ่งเลือกจากบุคคล
ที ่สามารถให้ข้อมูลได้ (Dornyei, 2007) กระจายตาม
อำเภอตัวอย่าง โดยมีสัดส่วนที่ใกล้เคียงกัน จำนวนรวม 
345 ราย คำนวณหาขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากสูตร คือ n 
= P(1-P)(Z2)/e2 โดยที ่ P คือ สัดส่วนของประชากรท่ี
ผู้วิจัยต้องการสุ่ม (สัดส่วน 0.50), Z คือ ระดับนัยสำคัญ
ทางสถิติร้อยละ 95 = 1.96, e คือ สัดส่วนความคลาด
เคลื่อนที่ยอมรับได้ = 0.05 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560)  
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3.2 เคร ื ่องม ือที่ ใช ้ในการเก ็บรวบรวมคือ 
แบบสอบถาม (Questionnaire) ทำการตรวจสอบ
คุณภาพเครื่องมือโดยให้ผู ้เชี ่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบ
ความตรงเชิงเนื้อหา ความเหมาะสมและทำการปรับปรุง
ตามความเห็นของผู้เชี่ยวชาญและนำไปทดลองใช้กับกลุ่ม
ตัวอย่างจำนวน 30 คน นำมาหาความเชื่อมั่นโดยคำนวณ
ค่าส ัมประสิทธ ิ ์แอลฟาของครอนบาค  (Cronbach’s 
Alpha Coefficient) ค่าที่ได้คือ 0.86 ซึ่งอยู่ในเกณฑ์การ
ประเมินค่าตั้งแต่ 0.80 ขึ้นไป ถือว่ามีความเชื่อมั่นในการ
นำไปใช้เก็บข้อมูลได้ (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 2560) การสร้าง
ข้อคำถามตามวัตถุประสงค์ในการวิจัยแบ่งออกเป็น 4 
ตอน คือ ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู ้ตอบแบบสอบถาม  
ตอนที่ 2 ข้อมูลพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์ทานเล่นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม ตอนที่ 3 ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ 
โดยมีเกณฑ์ในการเลือกตอบ 5 ระดับ ดังนี ้ ระดับที ่  5 
หมายถึงระดับความพึงพอใจและความองการมากที่สุด 
ระดับที่ 4 หมายถึงระดับความพึงพอใจและความตองการ
มาก ระดับที่ 3 หมายถึงระดับความพึงพอใจและความ   
ตองการปานกลาง ระดับที่ 2 หมายถึงระดับความพึงพอใจ
และความ  ตองการนอย และระดับที่ 1 หมายถึงระดับ
ความพึงพอใจและความตองการนอยที่สุด และ  ตอนที่ 4 
คำถามปลายเปิดความคิดเห็นและข้อเสนอแนะ   การ
จัดเก็บแบบสอบถามด้วยตนเองผ่านทางระบบประมวลผล
ออน์ไลน์ และทำการวิเคราะห์ข้อมูลด้วยสถิติเชิงพรรณนา 
ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

4. ผลการวิจัย 
           กระบวนการเพิ ่มมูลค่ากล้วยตากอบน้ำผึ ้งตก
เกรด ผู้วิจัยพบปัญหาและความต้องการของกลุ่มแม่บ้าน
ในการเพิ่มมูลค่ากล้วยตากอบน้ำผึ ้งที ่ไม่ได้มาตรฐานไม่
สามารถนำบรรจุใส่ซองเพ่ือจำหน่ายตามปกติได้ ผู้วิจัยจึง
นำปัญหาและความต้องการของกลุ่มมาทำการสังเคราะห์
และพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นกล้วยตากอบน้ำผึ ้งตกเกรด
เคลือบช็อกโกแลต ซึ ่งผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนจนได้ผลลัพธ์ ดังต่อไปน้ี 
 

ส่วนที่ 1  ผลการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ คือ กล้วยตากอบ
น้ำผึ้งเคลือบช็อกโกแลต เน่ืองจากเป็นการนำกล้วยตาก
อบน้ำผึ้งตกเกรดมาเพ่ิมมูลค่าสามารถนำมาจำหน่ายได้ 
โดยแสดงการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และการคำนวณต้นทุน
การผลิตดังรูปที่ 1  
 
รูปที่ 1 แสดงกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 

 

 
ขั้นตอนท่ี 1 
นำกล้วยตากอบน้ำผึ ้งตก
เกรดมาหั่นชิ้นพอดีคำ 

  

 

 
ขั้นตอนท่ี 2  
นำกล้วยจากขั ้นตอนที ่ 1
มาช ุบก ับช ็อกโกแลตที่
เตรียมไว้แล้ว 

  

 

 
ขั้นตอนท่ี 3  
โรยด้วย ท็อปปิ้ง 
 

  

 

 
ขั้นตอนท่ี 4 
รอแห้งแล้วได้สินค้า
สำเร็จรูป พร้อมจำหน่าย 
เป็นผลิตภัณฑใ์หม่ คือ 
กล้วยตากอบน้ำผึ้งเคลือบ
ช็อกโกแลต  

 
จากการศึกษาต้นทุนการผลิตภัณฑ์กล้วยตากอบ

น้ำผึ ้งตกเกรดใน 1 ครั ้งที ่ผลิต มีต้นทุนประกอบด้วย
วัตถุดิบทางตรง 175 บาท ค่าแรงงานทางตรง 200 บาท 
และค่าใช ้จ ่ายในการผลิต 185 บาท รวมเป็นต้นทุน      
การผลิตทั้งสิ้น 560 บาท และสามารถจัดใส่บรรจุภัณฑ์ได้
จำนวน 60 กล่อง จึงมีราคาต้นทุนกล่องละ 9.33 บาท 
กำหนดราคาขายกล่องละ 20 บาท ทำให้มีกำไรต่อกลอ่ง
เท่ากับ 10.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.35 ผลการวิจัย
ปรากฏดังตารางที่ 1    
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ตารางที่ 1 แสดงต้นทุนการผลิตภัณฑ์ใหม่  

ต้นทุน รายการ จำนวน ราคา/
หน่วย 

รวม 
บาท 

 
 

วัตถุดิบ
ทางตรง 

กล้วยตกเกรด 2 กก. 5.00 10.00 
ช็อกโกแลต 1 กก. 90.00 90.00 

ท็อปปิ้ง 50 กรัม 10.00 10.00 

กล่อง 150 ใบ 0.33 50.00 

ซ่อมจิ้มกล้วย 150 อัน 0.10 15.00 

รวมต้นทุนวัตถุดิบทางตรง 175.00    

ค่าแรงงาน
ทางตรง 

ค่าแรงงาน
พนักงานผลิต 

1 คร้ัง 200.00 200.0
0 

รวมค่าแรงงานทางตรง 200.00 

ค่าใช้จ่าย
ในการ
ผลิต 

ค่าน้ำค่าไฟฟา้ 1 คร้ัง - 35.00 

อ่ืน ๆ 1 คร้ัง - 150.0
0 

รวมค่าใช้จ่ายในการผลิต 185.00 

รวมต้นทุนการผลิต = 175 + 200 + 185 = 560 บาท  

ผลิต 1 คร้ัง ได้ผลิตภัณฑ์ใหม่ 75 กล่อง โดยมีต้นทุนต่อกล่อง 
560 / 60 = 9.33 บาท ต่อ กล่อง  

กำหนดราคาขายที่ กล่องละ 20 บาท ทำให้มีกำไรต่อกล่อง 
10.67 บาท คิดเป็นร้อยละ 53.35 

 
ส่วนที่ 2 ระดับความพึงพอใจของผู้บริโภค 

ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 198 ราย คิดเป็นร้อยละ 
57.40 มีอายุระหว่าง 16-20 ปี จำนวน 173 ราย คิดเป็น
ร้อยละ 50.10 และอายุระหว่าง 10-15 ปี จำนวน 171 
ราย คิดเป็นร ้อยละ 49.60 รายได้ต่อวันของผู ้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่ มากกว่า 70 บาท จำนวน 132 
ราย คิดเป็นร้อยละ 38.30 ต่ำกว่า 30 บาท จำนวน 91 
ราย คิดเป็นร้อยละ 26.40 มากกว่า 50-70 บาท จำนวน 
74 ราย คิดเป็นร้อยละ 21.40 และ มากกว่า 30-50 บาท 
จำนวน 48 ราย คิดเป็นร้อยละ 13.90 

ตอนที่ 2 ความถ่ีในการซื้อขนมทานเล่นมากกว่า 
6 ครั้งต่อสัปดาห์ จำนวน 159 ราย คิดเป็นร้อยละ 46.10 
และน้อยที่สุด 2 ครั ้งต่อสัปดาห์ คิดเป็นร้อยละ 20.30 

สำหรับค่าใช้จ่ายในการซื้อขนมทานเล่น พบว่า มากกว่า 
300 บาทต่อสัปดาห์ จำนวน 102 ราย คิดเป็นร้อยละ 
29.60 และน้อยที่สุดมากกว่า 50-100 บาทต่อสัปดาห์ 
จำนวน 43 ราย คิดเป็นร้อยละ 12.50 นอกจากน้ียังพบว่า
ประเภทขนมที ่เล ือกซื ้อส่วนใหญ่เป็นขนมกรุบกรอบ 
จำนวน 284 ราย คิดเป็นร้อยละ 82.30 ขนมไทยจำนวน 
32 ราย คิดเป็นร้อยละ 9.30 น้อยที่สุดคือ ขนมเบเกอร์รี่ 
จำนวน 29 ราย คิดเป็นร้อยละ 8.40 

ตอนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับผลิตภัณฑ์มีรายละเอียด
ดังนี ้ ค่าเฉลี ่ยความพึงพอใจของผู ้บริโภค 4.51 -5.00 
หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคมากท่ีสุด 3.51 -4.50 
หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้บริโภคมาก 2.51 -3.50 
หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้บริโภคปานกลาง 1.51 -
2.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู้บริโภคน้อย 1.00 -
1.50 หมายถึง ความพึงพอใจของผู ้บริโภคน้อยที่สุด 
อธิบายได้ตามตารางที่ 2 
 
ตารางที่ 2 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจของผู้บริโภคด้าน
ผลิตภัณฑ์   

  ความพึงพอใจด้าน
ผลิตภัณฑ ์

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
พอใจ  

คุณค่าทางโภชนาการ   4.12   0.58         มาก 

ผลิตภัณฑ์มคีวาม
เหมาะสม 

   3.92 0.66 มาก 

รูปแบบผลิตภณัฑ์มี
ความสวยงามและ
ทันสมัย 

4.06 0.71 มาก 

ผลิตภัณฑ์มคีุณภาพดี 3.99 0.69 มาก 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์
มีลักษณะพอดีคำ 

4.12 0.66 มาก 

 4.06 0.66 มาก 
 
จากตารางที่ 2 พบว่าค่าเฉลี ่ยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะพิจารณาเป็น
อันดับแรกคือ ความมีคุณค่าทางโภชนาการของผลิตภัณฑ์
ค่าเฉลี่ย 4.21 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.58 รองลงมา
คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์มีความพอดีคำ มีค่าเฉลี่ย 4.12 
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ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ถัดมารูปแบบผลิตภัณฑ์มี
ความสวยงามและทันสมัยค่าเฉลี ่ย 4.06 ม ีค ่าส ่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.71 ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพดีมีค่าเฉลี่ย 
3.99 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 และ ผลิตภัณฑ์มี
ความเหมาะสมและสวยงามของรูปแบบมีค่าเฉลี่ย 3.92 
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 ตามลำดับ           
 
ตารางที่ 3 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านรสชาติ 

  ความพึงพอใจด้าน
รสชาติ                                         

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
พอใจ 

รสชาติมีความพอดี
และกลมกล่อม 

4.10 0.60 มาก 

รสชาติอร่อยถูกปาก 4.24 0.69 มาก 
มีการรักษามาตรฐาน
ของรสชาติ 

4.17 0.68 มาก 

รสชาติมีความ
เหมาะสมต่อทุกเพศ
ทุกวัย 

4.23 0.67 มาก 

  4.19 0.66 มาก 

 
จากตารางที่ 3 พบวา ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ

มาก โดยผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะพิจารณาเป็น
อันดับแรก คือ รสชาติอร่อยถูกปาก มีค่าเฉลี่ย 4.24 มีค่า
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.69 รองลงมาคือ รสชาติมีความ
เหมาะสมต่อทุกเพศทุกวัย มีค่าเฉลี่ย 4.23 ส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 ถัดมามีการรักษามาตรฐานของรสชาติ 
ค่าเฉลี่ย 4.17 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 รสชาติมี
ความพอดีละกลมกล่อม มีค่าเฉลี่ย4.10 มีค่าส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.60 ตามลำดับ      

ผลจากตารางที ่ 4 พบวา ค่าเฉลี ่ยรวมอยู ่ใน
ระดับมาก โดยผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะพิจารณา
เป็นอันดับแรกคือราคามีความเหมาะสมเมื่อเปรียบเทียบ
กับรสชาติ มีค่าเฉลี่ย 4.20 มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.70 รองลงมาคือ มีการแสดงรายละเอียดราคาอย่าง
ช ัดเจนและราคาม ีความเหมาะสมกับปร ิมาณของ
ผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.10 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.61

และ0.65 ถัดมาราคาของผลิตภัณฑ์เหมาะสมกับคุณภาพ 
ค่า เฉล ี ่ ย  4.09 ม ีค ่ าส ่วนเบ ี ่ ยง เบนมาตรฐาน 0.66 
ตามลำดับ 
 
ตารางที่ 4 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจ ของผู้บริโภคด้านราคา 

  ความพึงพอใจด้าน
ราคา                                         

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
พอใจ 

มีการแสดงราคาอย่าง
ชัดเจน 

4.10 0.61 มาก 

ราคามีความเหมาะสม
กับปริมาณของ
ผลิตภัณฑ ์

4.10 0.65 มาก 

ราคาของผลิตภัณฑ์
เหมาะสมกับคุณภาพ 

4.09 0.66 มาก 

ราคามีความเหมาะสม
เมื่อเปรียบเทียบกับ
รสชาติ 

4.20 0.70 มาก 

 4.12 0.66 มาก 
 
ตารางที่ 5 แสดงจำนวนร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานของความพึงพอใจของผู้บริโภคด้านช่องทางการ
จำหน่าย 

  ความพึงพอใจด้าน
ช่องทางการจำหน่าย                                        

ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับ
ความ
พอใจ 

ความเหมาะสมของ
สถานที่ต้ังเห็นได้อย่าง
ชัดเจน 

4.15 0.63 มาก 

ความสะดวกในการ
เดินทางไปซื้อ
ผลิตภัณฑ ์

4.09 0.66 มาก 

ความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการ
จำหน่ายผลิตภัณฑ ์

4.11 0.68 มาก 

สถานที่จำหน่ายมคีวาม
ปลอดภัย 

4.26 0.66 มาก 

  4.15 0.66 มาก 
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จากตารางที่ 5 พบวา ค่าเฉลี่ยรวมอยู่ในระดับ
มาก โดยผู ้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่จะพิจารณาเป็น
อันดับแรกคือสถานที่จำหน่ายมีความปลอดภัย มีค่าเฉลี่ย 
4.26 มีค ่าส ่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.66 รองลงมาคือ 
ความเหมาะสมของที่ตั ้งเห็นได้อย่างชัดเจน มีค่าเฉลี่ย 
4.15 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.63 ถัดมาความเหมาะสม
ของระยะเวลาในการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.11 
มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68 และความสะดวกในการ
เดินทางไปซื้อผลิตภัณฑ์ มีค่าเฉลี่ย 4.09 มีส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.66 ตามลำดับ 

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ผลิตภัณฑ์มีการ
ติดราคาไว้ข้างกล่องอย่างชัดเจนดีมาก หากแต่ว่าควรมี
การเพิ่มปริมาณของผลิตภัณฑ์ให้เหมาะกับราคามากข้ึน 
เพราะผู้บริโภคส่วนใหญ่ให้ความสนใจกับเรื่องของปริมาณ
ว่าจะต้องคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายซื้อไป ผลิตภัณฑ์ควรมีความมี
รูปแบบที่หลากหลายและควรมีระดับราคาให้เลือกซื้อ
มากกว่าน้ีเพ่ือดึงดูดกลุ่มลูกค้าหลายวัย 

 
5. อภิปรายผลและสรุปผลการวิจัย 
 การเพิ่มมูลค่าให้กล้วยตากอบน้ำผึ้งตกเกรด น้ี
สามารถดำเนินการตามวัตถุประสงค์ คือ พัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์กล้วยตากอบน้ำผึ้งตกเกรดโดยการเพิ่มมูลค่า
ส ินค้าให้กับกลุ ่มแม่บ้านสันเก้ากอม ผู ้ว ิจ ัยได้พัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่ในส่วนของกล้วยตากอบน้ำผึ ้งเคลือบ
ช็อกโกแลต ถือเป็นการเพิ่มมูลค่าของกล้วยตากอบน้ำผึ้ง
ตกเกรด ทำให้กลุ ่มแม่บ้านได้ผลกำไรเชิงธุรกิจเพิ่มข้ึน
แทนที่จะเสียต้นทุนจากกล้วยตากอบน้ำผึ้งตกเกรด 

ผลจากการประเมินความพึงพอใจทุกด้านของ
ผล ิตภ ัณฑ์ใหม ่อย ู ่ในระดับความพอใจมาก  ท ั ้งด ้าน
ผลิตภัณฑ์ ด้านรสชาติ ด้านราคา และด้านสถานที่
จำหน่ายมีความปลอดภัยและมีความเหมาะสมของสถาน
ที่ตั ้งเห็นได้อย่างชัดเจน โดดเด่นไม่ซับซ้อน อีกทั ้งยังมี
ระยะเวลาการจ ัดจำหน่ายของผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ม ีความ
เหมาะสมและสะดวกต่อการเดินทางไปซื ้อผลิตภัณฑ์
เพราะเป็นสถานที่ที ่ม ีผู ้คนรู ้จ ักมาก เป็นสินค้าเป็นที่
น่าสนใจในกลุ ่มผู ้บร ิโภค (นักเร ียน) เป็นอย่างมาก
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ศิริจรรยา เครือวิริยะพันธ์ และ 

กุลกัญญา ณ ป้อมเพ็ชร์ (2562) ทางด้านการจัดจำหน่าย
ผลิตภัณฑ์ในสถานที่ที ่ เหมาะสมทำให้เพิ ่มยอดขายได้ 
เพราะถือเป็นแหล่งของผู้บริโภค 

ข้อเสนอแนะจากผลการวิจัยครั้งน้ีเป็นการศึกษา
เฉพาะกลุ่มแม่บ้านเคหะกิจสันเก้ากอม เพื ่อเป็นแนว
ทางการเพิ่มมูลค่าและการดำเนินธุรกิจให้ผู้ประกอบการ
ในการแก้ปัญหาตามบริบทของกลุ่มน้ีและเป็นการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม่เพียงแค่ชนิดเดียว ในการวิจัยครั้งต่อไปควร
คิดผลิตภัณฑ์ใหม่ เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้บริโภค
ได้หลายรูปแบบ เช่น คุกกี้จากกล้วยตากตกเกรด บราวน่ี
กล้วยตากตกเกรด เป็นต้น นอกจากนี้ต้องมีการพัฒนา
และออกแบบบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีความ
เหมาะสมยิ่งขึ้น ดังนั้นการนำผลที่ได้ไปใช้กับกลุ่มอื่นต้อง
ศึกษาบริบทและอัตลักษณ์ของกลุ ่มใหม่ให้เหมาะสมอีก
ครั้ง  

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
  ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาผู้ให้ทุนในการนำเสนองานวิจัยครั้งน้ี 
 
7. เอกสารอ้างอิง 
Argandona, Antonio. (2011). Stakeholder theory  
      and value creation(Working paper WP-922).  
      Navara,Spain: IESE Business School,  
      University of Navara. 
Dornyei, Z. (2007). Research methods in applied   
      linguistics. New York : Oxford university press.    
Eggert, A and Ulaga, W (2002). Customer   
      percived value: a substitute for satisfaction   
      in business markets? Journal of Business &  
      Industrial Marketing 17(2/3) : 107- 118. 
Freeman, R. Edward. (1984). Strategic  
      management: A stakeholder approach.   
      Cambridge, England: Cambridge University  
      Press. 
Guarte, J. M., and Barrios, E. B. (2006). Estimation  
      under purposive sampling. Communications  



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

150 151
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

      in Statistics-Simulation and Computation,  
      35(2), 277-284. 
Homhual, N., Sangplung, B., and Wanwong, S.  
      (2019). Development of Pancake Product  
      with a mixture Of Ripe Golden Banana.  
      Vocational Education Central Region Journal,  
      3(2), 17-20. 
Taormina, R. J., and Gao, J. H. (2013). Maslow  
      and the motivation hierarchy: Measuring  
      satisfaction of the needs. The American  
      journal of psychology, 126(2), 155-177. 
กรกมล ลีลาธีรภัทร. (2556). ความพึงพอใจของผูบริโภค 
      ตอผลิตภัณฑขนมไทยเกาพ่ีนอง. สารนิพนธ์ 
      บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกริก.  
      1-141. 
ธานินทร์ ศิลป์จารุ. 2560. การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล 
 ทางสถิติด้วย SPSS. พิมพ์ครั้งที่ 17. กรุงเทพฯ:  
 บริษัท เอส. อาร์ พริ้นต้ิง แมสโปรดักส์ จำกัด. 
นราทิพย์ ชุติวงศ์. (2560). หลักเศรษฐศาสตร์. : จุล 
      เศรษฐศาสตร์. พิมพ์ครั้งที่14. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ 
      แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
นวพร บุศยสุนทร และคณะ (2561). การบัญชีบริหาร.    
      กรุงเทพ : แมคกรอ-ฮิล อินเตอร์เนชั่นแนล เอ็นเตอร์ 
      ไฟรส์ แอลแอลซี. 1-462. 
บุญส่ง แสงอ่อน และ คณะ. (2558). การวิจัยและ 
      พัฒนาการผลิตกล้วยตากเชิงพาณิชย์. มหาวิทยาลัย 
      นเรศวร: พิษณุโลก. 1-73. 
พัฒนา พรหมณี, ยุพิน พิทยาวัฒนชัย และ จีระศักด์ิ     
      ทัพผา (2563). แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ และ 
      การสร้างแบบสอบถามความพึงพอใจในงาน.  
      วารสารวิชาการสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่ง 
      ประเทศไทย (สสอท.), 26(1), 59-66. 
ภาวินีย์ ธนาอนวัช. (2563). การบริหารต้นทุนการผลิต 
      และการวางแผนกำไรผลิตภัณฑ์ของกลุ่มวิสาหกิจ 
      ชุมชนตำบลบางนางร้าอำเภอบางปะหัน จังหวัด 
      พระนครศรีอยุธยา เพ่ือยกระดับเศรษฐกิจชุมชน.  
      วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี.  

      9(1), 47-56. 
ศิริจรรยา เครือ วิริยะ พันธ์, และ กุลกัญญา ณ ป้อม 
 เพ็ชร์. (2019). ความพึงพอใจต่อการบริโภคอาหาร 
  คลีนของผู้บรโิภคในกรงุเทพมหานคร. วารสาร  
 เกษตรพระจอมเกล้า, 37(4), 686-692. 
สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์. (2559). มูลค่าเพ่ิมของ 
      ผลิตภัณฑ์และบริการในกิจการเพ่ือสังคม. วารสาร 
      การจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์, 5(3), 46 – 56. 
เสริม จันทร์ฉาย และ บุศรากรณ์ มหาโยธี (2559). การ 
      พัฒนาการผลิตกล้วยตากในชุมชนกล้วยตากอำเภอ 
      บางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก. วารสารวิชาการสาขา 
      วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยศิลปากร.  
      3(6), 310-322. 
 
 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

152 153
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของการปลูกมันสำปะหลัง 
Cost and Profitability Analysis of Cassava Cultivation 

พวงทอง วังราษฏร์1* สิงหา คำมูลตา2 และดารณี  ใจวงค์3 
 Puangthong Wangraj1* Singha Kummoonta2  and Daranee Jaiwong3 

 

123สาขาการบัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง 
123Department of Accounting Faculty of Administration and Liberal Arts Rajamangala University of Technology Lanna 

Lampang Amphur Muang, Lampang 
 *E-mail: pwangraj@hotmail.com, 0894349585 

 
บทคัดย่อ  

การศึกษาน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของการปลูกมันสำปะหลังของกลุ่ม
เกษตรกร บ้านแม่เฟือง ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยใช้แบบสัมภาษณ์กึ่งโครงสร้างและการสังเกตการณ์        
การปลูกมันสำปะหลัง เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล จากกลุ่มตัวอย่าง ของเกษตรกรจำนวน 19 ราย มีจำนวนพ้ืนที่
ในการปลูก จำนวน 199 ไร่ ผลการวิจัยพบว่า ต้นทุนการปลูกมันสำปะหลังเฉลี่ย 5,253.90 บาทต่อไร่ รายได้จากการจำหน่าย
มันสำปะหลังเฉลี่ย 7,160.80 บาทต่อไร่ ด้านความสามารถในการทำกำไรของการปลูกมันสำปะหลัง มีดังน้ี  1) อัตราส่วนกำไร
ขั้นต้นต่อยอดขาย เท่ากับ 26.63 % 2) อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย เท่ากับ 20.76 % และ 3) อัตราส่วน
กำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 16.99 % นอกจากน้ียังพบว่า ในข้ันตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต   มีต้นทุนมากท่ีสุด เฉลี่ย 1,484.92 
บาทต่อไร่ ส่วนใหญ่เป็นค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว และค่าแรงงานในการไถกลับ  จึงควรศึกษาแนวทางในการลดต้นทุนในทุก
ข้ันตอนการปลูกมันสำปะหลัง โดยเฉพาะข้ันตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต และแนวทางการเพ่ิมผลผลิตมันสำปะหลังต่อไร่ให้สูงข้ึน  
เพ่ือให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมอย่างย่ังยืน   

คำสำคัญ: การวิเคราะห์ต้นทุน ความสามารถในการทำกำไร  มันสำปะหลัง  
 

Abstract  
The objective of this study was to analyze the cost and profitability of cassava cultivation of Ban 

Mae Phuong Farmer Group, Ban Uam Sub-district, Mueang District, Lampang Province by using a semi-
structured interview and an observation on cassava cultivation. These are the tools used for collecting 
information from the samples of 19 farmers. The amount of planting area was 199 rais. The findings showed 
that the farmers had an average cost of 5,253.90 baht per rai and the revenue of cassava was 7,160.80 baht 
per rai. The profitability of cassava cultivators is as follows: 1) the gross profit margin to sales ratio was 
26.63 %, 2) the operating profit margin to sale ratio was 20.76 %, and 3) the net profit margin to sale ratio 
was 16.99 %. The harvesting process has an average cost of 1,484.92 baht per rai, mostly in harvesting labor 
costs and labor costs to reap. So, the reduction of the costs in the harvesting process to increase the yield 
of tapioca per rai to increase sustainable revenue for farmers should be studied. 

Keywords: Cost Analysis Profitability Cassava 
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1.บทนำ   
มันสำปะหลังเป็นพืชเศรษฐกิจที่มีความสำคัญ

อันดับต้น ๆ ของประเทศไทย มีปริมาณการผลิตมากกว่า 
20 ล้านตันในแต่ละปีโดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ผลิต
มันสำปะหลังมากเป็นอันดับท่ี 2 ของโลก รองลงมาจาก
ประเทศไนจีเรีย แต่มีการใช้บริโภคภายในประเทศเพียง
ร้อยละ 30 ส่วนที่เหลือร้อยละ 70 ส่งออกไปยังตลาดโลก 
โดยในปี 2556 มีการส่งออกผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังกว่า 
12.15 ล้านตัน สร้างรายได้เข้าประเทศมูลค่ารวมกว่า 9.5 
หมื่นล้านบาท โดยประเทศไทยเป็นประเทศผู้ส่งออกมัน
สำปะหลังและผลิตภัณฑ์มันสำปะหลังอันดับหนึ่งของโลก
ด ้ ว ย  ( ส ถ า บ ั น ว ิ จ ั ย แ ล ะ พ ั ฒ น า แ ห่ ง
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, 2558) มันสำปะหลังเป็นพืชที่
ปลูกง ่าย ทนทานต่อสภาพดินฟ้าอากาศที ่แปรปรวน 
สามารถเจริญเติบโตได้ในพื้นที่ ๆ ดินมีความอุดมสมบรูณ์
ต ่ำ ทนต่อสภาพความแห้งแล ้งได ้ดี  เป ็นท ี ่น ิยมของ
เกษตรกรที่ปลูกเสริมรายได้หลัก   สามารถปลูกได้ทุกที่
ส่งผลให้เกือบทุกภาคของประเทศไทยสามารถปลูกมัน
สำปะหลังได้   กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต เพื ่อลดต้นทุนการผลิตต่อหน่วย 
เนื ่องจากเกษตรกรต้องเผชิญปัญหาต้นทุนการปลูกมัน
สำปะหลังที่สูงข้ึนอย่างต่อเน่ือง นอกจากน้ียังต้องส่งเสริม
เกษตรกรในด้านการผลิตและการตลาด  เพื ่อป้องกัน
ปัญหาด้านราคาที่ไม่แน่นอน การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิต  

ในปัจจุบันเกษตรกรก้าวหน้าจำนวนมากหันมา
ใช้เทคโนโลยีการปลูกมันสำปะหลังที่มีความหลากหลาย
มากขึ้นและปรับใช้ให้เหมาะสมกับพื้นที่เพื่อให้ได้ผลผลิต
มันสำปะหลังเพ่ิมข้ึน อันเน่ืองมาจากราคามันสำปะหลังที่
ปร ับตัวสูงขึ ้น ทำให้เกษตรกรมีกระบวนการปล ูกที่
แตกต่างกัน ซึ่งทำการเกิดต้นทุนและให้ปริมาณผลผลิต
แตกต่างกัน เพ่ือให้มีความสามารถในการเพ่ิมผลผลิตและ
สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ดังนั้น การดำเนินกิจการทุกกิจการ 
ย่อมต้องการรายได้และผลกำไรที ่ ดี  การวิ เคราะห์
อัตราส่วนทางการเงิน เป็นเครื ่องมือสำคัญที่แสดงให้
ผู้ประกอบการได้ทราบว่า มีรายการอะไรบ้างเกิดขึ ้นใน
กระบวนการผลิต นอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือ ชี้ให้เห็นถึง

จุดที่มีความมั่นคง แข็งแรง หรือ จุดบกพร่องทางการเงิน
ของกิจการ และยังเป็นเครื่องมือช่วยในการวางแผน และ
ควบค ุมการดำเนินงาน  ตลอดจนใช ้ในการประเมิน
ความสามารถในการทำกำไร และความเสี่ยงทางการเงิน
ของก ิจการ  เช ่นเด ียวก ับ  กล ุ ่มเกษตรกรผ ู ้ปล ูกมัน
สำปะหลังในจังหวัดลำปาง ที่มีพื ้นที ่ปลูกมันสำปะหลัง 
จำนวน 32,250 ไร่ ผลผลิตจำนวน 99,895 ตัน ผลผลิต
ต่อไร่ เท่ากับ 3,098 กิโลกรัม (สำนักงานเศรษฐกิจ
การเกษตร, 2561)  ย่อมต้องการทราบถึงจุดที ่มีต้นทุน
การผลิตที่สูง หรือต่ำ ทราบสาเหตุที่ทำให้ต้นทุนการผลิต
สูงได้ ทราบความผันผวนของยอดขายและต้นทุนขาย รวม
ไปถึง ต้องการทราบความสามารถในการทำกำไรของการ
ปลูกมันสำปะหลัง เพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนการปลูก 
ที่สามารถลดต้นทุนและเพ่ิมกำไรอย่างย่ังยืนต่อไป 

ดังน้ัน ผู้วิจัยจึงมีความสนใจศึกษาการวิเคราะห์
ต้นทุนและความสามารถในการทำกำไรของการปลูกมัน
สำปะหลังในเขตพื้นที่ทางการเกษตรบ้านแม่เฟือง  ตำบล
บ้านเอ้ือม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นพ้ืนที่ที่มีการ
เพาะปลูกมันสำปะหลังอีกแหล่งหนึ่งในจังหวัดลำปาง  
เพื ่อให้เกษตรกรได้นำข้อมูลจากผลการวิจ ัย มาเป็น
ประโยชน์ในการตัดสินใจ ในการปลูกมันสำปะหลังอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งหน่วยงานภาครัฐที่เก่ียวข้อง ใช้เป็น
แนวทางดำเนินมาตรการส่งเสริมและช่วยเหลือเกษตรกร
ให ้ม ีความร ู ้ เก ี ่ ยวก ับการปล ูกม ันสำปะหล ังให ้ได้
ผลตอบแทนอย่างย่ังยืนต่อไป วัตถุประสงค์ของการศึกษา 
เพ่ือศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุนและความสามารถในการทำ
กำไรของการปลูกมันสำปะหลังในเขตพ้ืนที่ทางการเกษตร
บ้านแม่เฟือง ตำบลบ้านเอ้ือม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

2.1 แนวคิดการวิเคราะห์ต้นทุน 
ต้นทุน หมายถึง ทรัพยากรที่ต้องเสียไป เพื่อให้

ได้มาซึ่งประโยชน์ในรูปของสินทรัพย์หรือบริการ และจะ
ใช้ประโยชน์ในอนาคต เช่น ต้นทุนของอาคารที่ยังเหลืออยู่
หลังจากหักค่าเสื่อมราคาในงวดนั้นๆ ค่าเบี้ยประกันจ่าย
ล่วงหน้าที ่เหลืออยู ่หลังจากตัดเป็นค่าใช้จ่ายในส่วนที่
บริการคุ้มครองแล้วในงวดปัจจุบัน สินค้าคงเหลือที่ยัง
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ไม่ได้จำหน่ายออกไป เป็นต้น ต้นทุนที่ยังไม่ได้ใช้ประโยชน์
เหล่านี ้จะแสดงเป็นสินทรัพย์อยู ่ในงบแสดงฐานะทาง
การเงิน ณ วันสิ้นงวด  

ต้นทุน หมายถึง จำนวนเงินที่จ่ายไปเพ่ือให้ได้มา
ซึ่งสินค้าหรือ บริการ โดยจำนวนเงินที่จ่ายไปน้ันจะต้องวัด
มูลค่าได้และมูลค่าท่ีเสียไปน้ันอาจต้องเสียไปในทันที เช่น 
ซื้อวัตถุดิบเป็นเงินสด จ่ายค่าเบี้ยประกันโรงงานเป็นเงิน
สดหรืออาจต้องเสียไปในอนาคตก็ได้ เช่น ซื้อวัตถุดิบเป็น
เงินเชื่อ ค่าแรงงานค้างจ่าย ต้นทุนที่เกิดขึ้นอาจมีสภาพ
เป็นสินทรัพย์ (Assets) หรือค่าใช้จ่าย (Expenses) ก็ได้
ขึ้นอยู่ที่ว่าต้นทุนนั้นหมดประโยชน์แล้วหรือไม่ (อนงค์, 
2554) 

การจำแนกต้นทุนตามลักษณะส่วนประกอบ
ของผลิตภัณฑ์  

ส่วนประกอบของต้นทุนที ่ใช้ในการผลิตสินค้า
หรือผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด (Cost of a Manufactured 
Product) ประกอบด้วยว ัตถ ุด ิบทางตรง  ค ่าแรงงาน
ทางตรง และค่าใช้จ่ายการผลิต ซึ่งถ้าพิจารณาในด้าน
ทรัพยากรที่เป็นส่วนประกอบของสินค้าแล้ว ประกอบด้วย 

1. วัตถุดิบ (Materials) 
วัตถุดิบนับว่าเป็นส่วนประกอบสำคัญของการ

ผลิตสินค้าหรือผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปโดยทั่วไป ซึ่งต้นทุนที่
เกี ่ยวกับการใช้วัตถุดิบในการผลิตสินค้าอาจจะถูกแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ คือ 

1 .1 ว ั ตถ ุ ด ิ บทา งตร ง  (Direct materials) 
หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใช้ในการผลิต และสามารถระบุได้
อย่างชัดเจนว่าใช้ในการผลิตสินค้าชนิดใดชนิดหนึ่งใน
ปริมาณและต้นทุนเท่าใด รวมทั้งจัดเป็นวัตถุดิบส่วนใหญ่ที่
ใช้ในการผลิตสินค้าชนิดนั ้น ๆ เช่น ไม้แปรรูปจัดเป็น
วัตถุดิบทางตรงของการผลิตเฟอร์นิเจอร์  ผ้าที ่ใช ้ใน
อุตสาหกรรมเสื้อผ้า เป็นต้น 

1.2 ว ัตถ ุด ิบทางอ ้อม  ( Indirect materials) 
หมายถึง วัตถุดิบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องโดยทางอ้อมกับการ
ผลิตสินค้า แต่ไม่ใช่วัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบส่วนใหญ่ เช่น 
ตะปู กาว กระดาษทรายที่ใช้เป็นส่วนประกอบของการทำ
เครื่องหนังหรือเฟอร์นิเจอร์ นำมันหล่อลื่นเครื่องจักร เป็น

ต้น โดยปกติแล้ว วัตถุดิบทางออ้มอาจจะถูกเรียกว่า “วัสดุ
โรงงาน” ซึ่งจะถือเป็นค่าใช้จ่ายการผลิตชนิดหน่ึง 

2. ค่าแรงงาน (Labor) 
ค่าแรงงาน หมายถึง ค่าจ้างหรือผลตอบแทนที่

จ่ายให้แก่ลูกจ้างหรือคนงานที่ทำหน้าที่เกี่ยวข้องกับการ
ผลิตสินค้า โดยปกติแล้วค่าแรงงานจะถูกแบ่งออกเป็น 2 
ชน ิด  ค ือ  ค ่าแรงงานทางตรง  (Direct labor)  และ
ค่าแรงงานทางอ้อม (Indirect labor) 

2.1 ค่าแรงงานทางตรง (Direct labor) หมายถึง 
ค่าแรงงานต่าง ๆ ที่จ่ายให้แก่คนงานหรือลูกจ้างที ่ทำ
หน้าท่ีเก่ียวกับการผลิตสินค้าสำเร็จรูปโดยตรง รวมทั้งเป็น
ค่าแรงงานที่มีจำนวนมากเมื่อเทียบกับค่าแรงงานทางอ้อม
ในการผลิตสินค้าหน่วยหน่ึง ๆ และจัดเป็นค่าแรงงานส่วน
สำคัญในการแปรรูปวัตถุดิบให้เป็นสินค้าสำเร็จรูป เช่น 
คนงานที่ทำงานเก่ียวกับการควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการ
ผลิตก็ควรถือเป็นแรงงานทางตรง เป็นต้น 

2.2 ค ่าแรงงานทางอ ้ อม  ( Indirect labor) 
หมายถึง ค่าแรงงานที่ไม่เกี่ยวข้องกับค่าแรงงานทางตรงที่
ใช ้ในการผลิตสินค้า เช ่น เง ินเดือนผู ้ควบคุมโรงงาน 
เงินเดือนพนักงานทำความสะอาดเครื่องจักร และโรงงาน 
เป็นต้น ซึ่งค่าแรงงานทางอ้อมเหล่านี้จะถือเป็นส่วนหน่ึง
ของค่าใช้จ่ายการผลิต 

3 .  ค ่ า ใ ช ้ จ ่ า ยก าร ผล ิ ต  (Manufacturing 
Overhead) 

ค่าใช ้จ ่ายการผลิต หมายถึง แหล่งรวบรวม
ค ่าใช ้จ ่ายต่าง  ๆ ที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการผล ิตส ินค ้าซึ่ ง
นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรง ค่าแรงงานทางตรง เช่น 
วัตถุดิบทางอ้อม ค่าแรงงานทางอ้อม ค่าใช้จ่ายในการผลิต
ทางอ้อมอื่น ๆ ได้แก่ ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา 
ค่าประกันภัย ค่าภาษี เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามค่าใชจ้่าย
เหล่านี ้ก็จะต้องเป็นค่าใช้จ่ายที่เกี ่ยวกับการดำเนินการ
ผลิตในโรงงานเท่าน้ัน ดังน้ัน  ค่าใช้จ่ายการผลิตจึงถือเป็น
ที ่รวมของค่าใช ้จ่ายในการผลิตทางอ้อมต่าง  ๆ (Cost 
pool of indirect manufacturing costs)  

การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับระดับ
ของกิจกรรม 
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การจำแนกต้นทุนความสัมพันธ์กับระดับของ
กิจกรรมน้ี บางครั้งเราก็เรียกว่า “การจำแนกต้นทุนตาม
พฤติกรรมของต้นทุน (Cost Behavior) ซึ่งมีลักษณะที่
สำคัญ คือ เป็นการวิเคราะห์จำนวนของต้นทุนที่จะมีการ
เปลี ่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิต  หรือระดับของ
กิจกรรมที่เป็นตัวผลักดันให้เกิดต้นทุน (Cost Driver) ใน
การผลิตทั ้งที ่เก ี ่ยวกับการวางแผน  การควบคุม การ
ประเมิน และวัดผลการดำเนินงาน การจำแนกต้นทุนตาม
ความสัมพันธ์กับระดับของกิจกรรม ดังน้ี 

1. ต้นทุนผันแปร (Variable Costs) หมายถึง 
ต้นทุนที่จะมีต้นทุนรวมเปลี่ยนแปลงไปตามสัดส่วนของ
การเปลี่ยนแปลงในระดับกิจกรรมหรือปริมาณการผลิต 
ในขณะที ่ต้นทุนต่อหน่วยจะคงที ่เท่ากันทุก  ๆ หน่วย 
โดยทั่วไปแล้วต้นทุนผันแปรนี้จะสามารถควบคุมได้โดย
แผนกหรือหน่วยงานที่ทำให้เกิดต้นทุนผันแปรน้ัน 

2. ต้นทุนคงที่ (Fixed Costs)  คือ  ต้นทุนที่มี
พฤติกรรมคงที่ หมายถึง ต้นทุนรวมที่มิได้เปลี่ยนแปลงไป
ตามระดับของการผลิตในช่วงของการผลิตระดับหน่ึง        
แต่ต้นทุนคงที่ต่อหน่วยก็จะเปลี่ยนแปลงในทางลดลงถ้า
ปริมาณการผลิตเพ่ิมมากข้ึน นอกจากน้ีต้นทุนคงที่ยังแบ่ง
ออกเป็นต้นทุนคงที่อีก 2 ลักษณะ คือ ต้นทุนคงที่ระยะ
ยาว (Committed Fixed Cost) เป ็นต ้นท ุนคงที ่ท ี ่ไม่
สามารถเปลี่ยนแปลงได้ในระยะสั้น เช่น สัญญาเช่าระยะ
ยาว ค่าเส ื ่อมราคา เป็นต้น และต้นทุนคงที ่ระยะสั้น 
(Discretionary Fixed Cost) จัดเป็นต้นทุนคงที่ที่เกิดข้ึน
เป็นครั้งคราวจากการประชุมหรือตัดสินใจของผู ้บริหาร  
เช่น ค่าโฆษณา ค่าใช้จ่ายในการค้นคว้าและวิจัย เป็นต้น 
สำหรับในเชิงการบริหารแล้วต้นทุนคงที่ส่วนใหญ่มักจะ
ควบคุมได้ด้วยผู้บริหารระดับสูงเท่าน้ัน 

3. ต้นทุนผสม (Mixed Costs)  หมายถึง ต้นทุน
ที ่มีลักษณะของต้นทุนคงที ่และต้นทุนผันแปรรวมอยู่
ด้วยกัน ในช่วงของการดำเนินกิจกรรมที่มีความหมายต่อ
การตัดสินใจ โดยต้นทุนผสมน้ีจะแบ่งออกเป็น 2 ชนิด คือ 
ต้นทุนกึ่งผันแปร และต้นทุนกึ่งคงที่หรือต้นทุนเชิงข้ัน 

4. ต้นทุนก ึ ่งผ ันแปร  (Semi variable cost)  
หมายถึง ต้นทุนที่จะมีต้นทุนส่วนหนึ่งคงที่ทุกระดับของ
กิจกรรม และมีต้นทุนอีกส่วนหน่ึงจะผันแปรไปตามระดับ

ของกิจกรรม เช่น ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสาร เป็นต้น อย่างไร
ก็ตาม ในบางครั้งก็เป็นการยากที่จะระบุได้ว่าต้นทุนส่วน
ใดเป็นต้นทุนผันแปร ดังน้ัน จึงจำเป็นต้องใช้เทคนิคในการ
ประมาณต้นทุนเข้ามาช่วยในการวิเคราะห์  เพื ่อการ
ตัดสินใจ 

5. ต้นทุนเชิงข้ัน (Step cost) หรือต้นทุนกึ่งคงที่ 
(Semi fixed cost) หมายถึง ต้นทุนที่จะมีจำนวนคงท่ี ณ 
ระดับกิจกรรมหนึ ่งและจะเปลี ่ยนไปคงที ่ในอีกระดับ
กิจกรรมหนึ่ง เช่น เงินเดือน ผู้ควบคุมคนงาน ค่าเช่าบาง
ลักษณะ เป็นต้น 

การจำแนกต้นทุนตามความสัมพันธ์กับหน่วย
ต้นทุน 

ในการจำแนกต้นทุนลักษณะนี้เราสามารถที่จะ
จำแนกได้ 2 ชนิด คือ ต้นทุนทางตรง (Direct cost) และ
ต ้นท ุนทางอ ้อม  ( Indirect cost)  โดยพ ิจารณาตาม
ความสามารถที่จะระบุได้ว่าต้นทุนใดเป็นต้นทุนของงานใด 
แผนกใด หรือเขตการขายใด เป็นต้น 

1. ต ้นท ุนทางตรง  (Direct cost)  หมายถึง 
ต้นทุนที่ฝ่ายบริหารสามารถที่จะระบุได้ว่าต้นทุนใดเป็น
ของหน่วยต้นทุน (Cost Object) ใดนั่นเอง เช่น วัตถุดิบ
ทางตรงและค่าแรงงานทางตรงที่ใช้ในการผลิตงานผลิตชิ้น
ใดชิ้นหน่ึง หรือค่าเสื่อมราคาเครื่องจักรในแผนกประกอบ 
ก็คือ ต้นทุนทางตรงของแผนกประกอบน่ันเอง 

2. ต้นทุนทางอ้อม (Indirect cost) หมายถึง 
ต้นทุนร่วม (Common cost) ที่เกิดข้ึนโดยไม่สามารถระบุ
ได้ว่าเกิดจากหน่วยต้นทุนใด โดยปกติแล้วต้นทุนทางอ้อม
น้ีจะถูกแบ่งสรรให้แก่หน่วยต้นทุนต่าง ๆ ด้วยเทคนิควิธีใน
การจัดสรรต้นทุน (Allocation techniques) ซึ่งโดยทั่วไป
ต้นทุนเกี ่ยวกับการผลิตนั ้น ต้นทุนทางอ้อมก็หมายถึง
ค่าใช้จ่ายการผลิตของสินค้า (อนุรักษ์ ทองสุโขวงศ์, 2555) 

จำแนกต้นทุนตามหน้าที่งานในสายการผลิต 
การดำเนินธุรกิจอุตสาหกรรมการผลิต มักจะ

ประกอบไปด้วยแผนกต่าง ๆ จำนวนมากในสายการผลิต
สินค้า และแต่ละแผนกก็ทำหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมาย 
สำหรับกิจการที่ทำการผลิตสินค้า สามารถจำแนกต้นทุนที่
เกิดข้ึนในแผนกต่างๆ ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
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1. ต้นทุนแผนกผล ิต  (Cost of Production 
Departments) หมายถึง ต้นทุนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
ทำงานของเครื ่องจักร คนงาน และค่าใช้จ่ายอื ่นๆ ที่
เกิดขึ้นในแผนกผลิต ของกระบวนการผลิตสินค้าโดยตรง
ของกิจการ 

2 .ต ้ นท ุ นแผนกบร ิ กา ร  (Cost of Service 
Departments) หมายถึง ต้นทุนต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับ
การผลิตโดยตรง โดยแผนกต่างๆเหล่าน้ี จะทำหน้าที่ใน
ด้านการบริการหรือสนับสนุนการทำงานให้แก่แผนกอื่น 
โดยปกติแล้วต้นทุนในการบริการส่วนที่เก่ียวกับการผลิตก็
จะถูกจัดสรรเข้าแผนกผลิต เพ่ือทำการคำนวณต้นทุนผลิต
ที ่เหมาะสม อย่างไรก็ตามการจัดสรรต้นทุนจากแผนก
บริการให้แก่แผนกผลิตก็จะต้องคำนึงถึงการที่แผนกผลิต
ได้ใช้ประโยชน์จากแผนกบริการน้ัน ๆ  

จำแนกต้นทุนตามงวดเวลาในการแสดงการ
ดำเนินงาน 

การจำแนกต้นทุนในลักษณะน้ีเป็นการพิจารณา
ตามหลักของการจับคู ่รายได้และรายจ่าย ทั้งนี ้เพราะ
ต้นท ุนบางอย่างจะม ีล ักษณะเป็นสินทรัพย์  และจะ
เปลี่ยนเป็นค่าใช้จ่ายในภายหลัง เมื่อได้ถูกใช้ประโยชน์
หมดสิ้นไปแล้วในงวดที่มีการคำนวณหารายได้ที่เกิดข้ึนน้ัน 
ดังนั ้นการจำแนกต้นทุนในลักษณะนี้จึงแบ่งออกเป็น  2 
ประเภท คือ ต้นทุนผลิตภัณฑ์ และต้นทุนงวดเวลา 

1. ต้นทุนผลิตภัณฑ์ (Product Cost) ได้แก่ 
ต้นทุนที ่เกิดขึ ้นโดยตรงหรือโดยอ้อมในการผลิตสินค้า
ต้นทุนเหล่านี้จะถือเป็นต้นทุนผลิตภัณฑ์ ไม่ว่าการผลิต
สินค้านั้นจะผลิตสำเร็จหรือยังผลิตไม่เสร็จ จนกว่าสินค้า
นั ้นจะถูกจำหน่ายออกไป ต้นทุนในการผลิตสินค้าที่ถูก
จำหน่ายออกไปน้ันจะกลายเป็นต้นทุนงวดเวลาซึ่งอยู ่ใน
รูปของต้นทุนขาย 

2. ต้นทุนงวดเวลา (Period Cost) คือ ต้นทุนที่
ไม่เกี่ยวข้องกับการผลิต (นอกจากต้นทุนขาย) ซึ่งต้นทุน
งวดเวลานั้นโดยปกติ จะเป็นต้นทุนที ่เกิดขึ ้นและได้ให้
ประโยชน์แก่กิจการสิ้นสุดลงในงวดบัญชีนั้น ๆ ซึ่งต้นทุน
งวดเวลานั้นจะถูกนำมาเป็นค่าใช้จ่ายในงบกำไรขาดทุน 
ในขณะที่ต้นทุนผลิตภัณฑ์จะถูกนำไปแสดงเป็นสินทรัพย์
ในงบดุล 

ดังนั ้นจึงสรุปได้ว่า ต้นทุนของมันสำปะหลัง 
(Cost) หมายถึง ค่าใช้จ่ายที ่ได้จ ่ายออกไป เริ ่มตั ้งแต่
เตรียมการปลูกจนกระทั่งเก็บเกี่ยวผลผลิตได้แก่ ค่าต้น
กล้าพันธ์ุสำปะหลัง ค่าแรงงานไถยกร่อง ค่าแรงในการเก็บ
เก่ียวมันสำปะหลัง ค่าปุ๋ย ค่ายาคุมหญ้า เป็นต้น 

2.2 แนวคิดการวิเคราะห์ความสามารถในการ
ทำกำไร 

การวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร เป็น
การวิเคราะห์ประสิทธิภาพในการบริหารงานของฝ่าย
บร ิ ห า ร  (Profitability Ratios)  เ ป ็ นอ ั ต ร าส ่ ว น วั ด
ประส ิทธ ิภาพในการบริหารงานของฝ ่ายบริหาร ซึ่ ง
อัตราส่วนประเภทนี้จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่มใหญ่ ๆ คือ 
กลุ่มกำไรสัมพันธ์ กับยอดขายซึ่งได้จากงบกำไรขาดทุน 
สะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการควบคุมค่าใช้จ่าย 
การทำกำไรจากยอดขาย เช่น ผลตอบแทนกำไรขั ้นต้น 
(Gross Profit Margin) ผลตอบแทนจากการดำเนินงาน 
(Operating Profit Margin) ผลตอบแทนจากกำไรสุทธิ 
(Net Profit Margin) และกลุ่มกำไรสัมพันธ์กับเงินลงทุน 
ซึ่งได้จากงบกำไรขาดทุนและงบแสดงฐานะทางการเงิน 
เช่น ผลตอบแทนจากสินทรัพย์รวมและผลตอบแทนจาก
ส่วนของผู้ถือหุ้น จะกล่าวถึงเพียงกลุ่มกำไรสัมพันธ์ กับ
ยอดขาย (เพชรี, 2554) ดังน้ี 

1.  อ ัตราก ํ า ไรข ั ้ นต ้ น  เป ็นต ั วช ี ้ ว ั ดท ี ่ มี
ประสิทธิภาพของการดําเนินการขายเมื่อเทียบกับต้นทุน
ขายสินค้า การวัด ด้วยอัตรากําไรขั้นต้น เพ่ือหลีกเลี่ยง
ความคาดเคล ื ่อนที ่ม ีจาก  ต้นทุนที่ ไม ่ เกี่ยวก ับการ
ดําเนินการและ รายได้ของกิจการ อัตราส่วนน้ีคํานวณจาก
ยอดขายสุทธิ ดังนั้น การขายจึงสร้างผลกําไร แต่ถ้าไม่มี
การขาย ก็ไม่มีการสร้างผลกําไรให้กับกิจการ ถ้าอัตรา
กําไรขั้นต้นต่ำ จึงเป็นไปได้ว่า ราคาขายสินค้า อาจจะสูง
เกินไปเมื่อนําไปเปรียบเทียบกัน  

2. อัตรากําไรจากการดําเนินงาน อัตราส่วนน้ี
แสดงให้เห็นว่าทุก ๆ 100 บาทของยอดขาย ก่อให้เกิด
กําไรจากการดําเนินงานเท่าไหร่อัตราส่วนน้ีจะ สูงหรือต่ำ
ข ึ ้นอย ู ่ก ับค ่าใช ้จ ่ ายในการด ํา เน ินงาน ด ั ง น้ันการ
เปล ี ่ยนแปลงในอัตราก ําไรจากการ ดําเน ินงานเม่ื อ



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

156 157
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

เปรียบเทียบข้อมูลข้ามปีจะให้ข้อมูลสําคัญเกี่ยวกับการ
ควบคุมค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน  

3. อัตรากําไรสุทธิ แสดงผลภาพรวมในการ
ดําเนินงาน หลังจากหักค่าใช้จ่ายทุกประเภทแล้ว ถ้าธุรกิจ
สามารถสร้างกําไรจากการดําเนินงานได้แล้ว กําไรสุทธิ จะ
มีมากหรือน้อย ขึ ้นอยู ่ก ับค่าใช ้จ ่ายทางการเง ิน คือ
ดอกเบี้ยจ่าย  

2.3 การปลูกมันสำปะหลัง 
มันสำปะหลังเป็นพืชที่เก็บสะสมอาหารในรูป

ของคาร์โบไฮเดรตหรือแป้งไว้ในรากโดยทั่วไปหัวมันที่มี
อายุ 12 เดือน ที่ได้รับปริมาณน้ำฝนเพียงพอและไม่มีฝน
ตกชุกในขณะเก็บเกี่ยว จะมีองค์ประกอบส่วนใหญ่เป็น
แป้งถึงร้อยละ 70-80 ดังนั้น มันสำปะหลังจึงเป็นพืชที่
สำคัญชนิดหน่ึงที่เป็นแหล่งคาร์โบไฮเดรตที่ให้พลังงานแก่
คนและสัตว์ได้ดีที่สุด 
 มันสำปะหลังเป็นพืชที ่ปลูกอย ู ่ ในเขตร้อน 
เหมาะสมในดินร ่วนปนทราย แต่เป็นพืชทนแล้ง จึง

สามารถทำการปลูกได้ในดินทุกชนิด แม้แต่ดินที่มีความ
อุดมสมบูรณ์ต่ำ โดยมันสำปะหลังที่ปลูกกันทั่วโลกมีหลาย
ประเภท แต่มันสำปะหลังที ่ปลูกเพื ่อการค้านั ้นมีเพียง 
Manihot esculenta Crantz ( ช ื ่ อ เ ด ิ มค ื อ  Manihot 
utilissima Pohl) ซึ่งมันสำปะหลังที่ปลูกแบ่งเป็น 2 ชนิด 
คือ มันสำปะหลังชนิดหวาน และมันสำปะหลังชนิดขม ซึ่ง
มันสำปะหลังชนิดนี้เป็นมันสำปะหลังที่ให้ปริมาณแป้งสูง
จึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมการแปรรูปต่าง ๆ  
 ประเทศไทยสามารถปลูกมันสำปะหลังได้ทุก
ภาค และปลูกได้ตลอดปี แต่เกษตรกรส่วนใหญ่จะปลูก
ช่วงต้นฤดูฝน (เดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน) และ
ช่วงปลายฤดูฝน (เดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน) 
เนื ่องจากการปลูกในช่วงฤดูฝนให้ผลผลิตหัวสดสูงกว่า
ในช่วงอื่น ๆ หัวมันสำปะหลังที่ผลิตได้ในประเทศไทยส่วน
ใหญ่จะใช้เป็นวัตถุดิบที่สำคัญในอุตสาหกรรมมันเส้นและ
มันอัดเม็ด และอุตสาหกรรมแป้งมันสำปะหลัง (มนสิชา 
แดงรัศมีโสภณ, 2556) 

กรอบแนวคิดในการศึกษา 

 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย  

 ประชากร 
  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ีคือ เกษตรกรผู้
ปลูกมันสำปะหลังในเขตพ้ืนที่ทางการเกษตรบ้านแม่เฟือง
ตำบลบ้านเอื้อม อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 19 
ราย โดยว ิธ ีการค ัดเล ือกแบบเจาะจง  (Purposive 
sampling) เป็นการเลือกที่ผู้วิจัยกำหนดกลุ่มประชากรที่
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย กลุ ่มเกษตรกร มี
ความรู้  ความชำนาญและประสบการณ์การปลูกมัน
สำปะหลัง และคำนึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวม

ข้อมูลของเกษตรกรในระหว่างเดือนตุลาคม ถึง เดือน 
กุมภาพันธ์ พศ. 2561 
 เคร่ืองมือที่ใช้ในการศึกษา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือ แบบ
สัมภาษณ์แบบกึ่งโครงสร้าง และการสังเกตการณ์  การ
ปลูกมันสำปะหลัง ซึ่งแบบสัมภาษณ์ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน
คือ 1) ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง 
ซึ ่งประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแหล่ง
เงินทุน  2) ข้อมูลเก่ียวกับต้นทุนการปลูกมันสำปะหลังใน
แต่ละขั้นตอน 3) ข้อมูลเกี่ยวกับรายได้จากการจำหน่าย
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มันสำปะหลัง 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการปล ูกมัน
สำปะหลัง 

การวิเคราะห์เคร่ืองมือ 
 การตรวจสอบเครื ่องมือโดยตรวจสอบความ
เที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (content validity) จากผู้เชี่ยวชาญ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง จำนวน 
3 ท ่าน ทำการปร ับปร ุงแก ้ ไข แบบส ัมภาษณ ์ตาม
ข้อแนะนำของผู้เชี่ยวชาญ หลังจากนั้น ผู้วิจัยจึงทำแบบ
สัมภาษณ์ ฉบับสมบูรณ์เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล 

วิธีการวิเคราะห์ขอ้มูล 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์
การวิจัย ผู้วิจัยได้แบ่งการวิเคราะห์ข้อมูลเป็น 2 ส่วนคือ  

1. การวิเคราะห์ข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 
เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสนทนา การสัมภาษณ์
เกษตรกร และการสังเกตการณ์ ในหัวข้อต่าง ๆ ดังน้ี 1) 
ข้อมูลทั ่วไปเกี ่ยวกับเกษตรกรผู ้ปลูกมันสำปะหลัง  ซึ่ง
ประกอบด้วย เพศ อายุ ระดับการศึกษา และแหล่งเงินทุน     

2) ข้อมูลเกี่ยวกับต้นทุนการปลูกมันสำปะหลัง
ในแต่ละข้ันตอน 3) ข้อมูลเก่ียวกับรายได้จากการจำหน่าย
มันสำปะหลัง 4) ปัญหาและข้อเสนอแนะการปลูกมัน
สำปะหลัง 

จากนั้นนำข้อมูลจากการสัมภาษณ์มาวิเคราะห์
โดยการตีความข้อมูล สังเคราะห์ข้อมูล สรุปผลโดยใช้สถิติ 
เช ิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ได้แก่ การแจก
แจงความถ ี ่  (Frequency Distribution)  ค ่ าส ัดส ่ วน 
(Ratio)     ค่าร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี ่ย (Mean) 
เป็นต้น และ    นำข้อมูลมาทำการวิเคราะห์ความสามารถ
ในการทำกำไร  ของเกษตรกรจากการปลูกมันสำปะหลัง 

 2. การวิเคราะห์ข้อมูลทุติยภูมิ (Secondary 
Data) เป็นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาข้อสรุปเนื้อหา และ
การรายงานผลจากเอกสาร ตำรางานวิจัยที่เกี่ยวข้อง กับ
การศึกษาต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมันสำปะหลัง 
สำหรับนำไปใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นหรือ
เนื ้อหาที่นำเสนอ รวมทั้งบทความหรือข้อเขียนที่มีการ

กล่าวถึงต้นทุนและผลตอบแทนการปลูกมันสำปะหลังทาง
สื่อพิมพ์อื่น 

ขอบเขตของเน้ือหา 
 1. การศึกษากระบวนการปลูกมันสำปะหลัง 
ต้ังแต่ข้ันตอนการเตรียมดิน การปลูก การบำรุงรักษา การ
เก็บเกี่ยว จนถึงการจำหน่ายมันสำปะหลัง เพื่อเก็บขอ้มูล
ค่าใช้จ่ายและรายได้ที่เกิดจากการปลูกมันสำปะหลังและ
การจำหน่าย 
 2. การศึกษาและวิเคราะห์ความสามารถในการ
ทำกำไรที่ได้จากการปลูกมันสำปะหลัง ได้แก่ อัตรากำไร
ข้ันต้นต่อยอดขาย อัตรากำไรจากการดำเนินงานต่อ
ยอดขาย อัตรากำไรสุทธิต่อยอดขาย 
 
4. ผลการวิจัย   

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผู้ปลูกมัน
สำปะหลัง 

เกษตรกรผู้ตอบแบบสัมภาษณ์ส่วนใหญ่เป็นเพศ
ผู้หญิง จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.16   ส่วนใหญ่
มีอายุ 51 – 60 ปี จำนวน 8 ราย คิดเป็นร้อยละ 42.11 มี
ระดับการศึกษาต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 16 
ราย คิดเป็นร้อยละ 84.21 แหล่งเงินทุนจากเงินทุนส่วนตัว 
จำนวน 12 ราย คิดเป็นร้อยละ 63.16  

ส่วนที่ 2 ข้อมูลเกี ่ยวกับต้นทุนในการปลูกมัน
สำปะหลัง  

เงินลงทุนเริ ่มแรกของการปลูกมันสำปะหลัง 
ของผู ้ปลูกทั ้ง 19 ราย มีพื ้นที ่ปลูก 199 ไร่ 
ประกอบไปด้วย เง ินท ุนส ่วนตัว ม ีจำนวน 
836,000.00 บาท และเงินกู้ยืมจาก ธ.ก.ส. มี
จำนวน 570,000.00 บาท โดยมีจำนวนเงินรวม
เท่ากับ 1,406,000.00 บาท สินทรัพย์เริ่มแรก
ของการปลูกมันสำปะหลัง ของผู ้ปลูกทั ้ง 19 
ราย ซึ ่งมีพื ้นที ่ปลูก 199 ไร่ ประกอบไปด้วย 
ที ่ดิน เครื ่องพ่นยา ถังน้ำใหญ่สีฟ้า ถังน้ำ มี
จำนวนเงินรวมเท่ากับ 17,422,550.00 บาท 
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ตารางที่ 2.1 แสดงค่าใช้จ่ายการปลูกมันสำปะหลัง แต่ละข้ันตอนการปลูกมันสำปะหลัง 
ขั้นตอน ต้นทุนรวม (บาท) ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่ (บาท) 

1. การเตรียมดิน 271,967.00  1,366.67 
2. การปลูกมันสำปะหลัง 230,686.00 1,159.23 
3. การบำรุงรักษา 247,374.00 1,243.08 
4. การเก็บเกี่ยวผลผลิต 295,500.00 1,484.92 
รวมต้นทุนการผลิต 948,060.00 5,253.90 

ตารางที่ 2.1 แสดงต้นทุนจากการปลูกมันสำปะหลัง พบว่า 
มีต้นทุนในข้ันตอนการเตรียมดินทั้งหมด 271,967.00 
บาท เฉลี่ยต่อไร่ 1,366.67 บาท ข้ันตอนการปลูกมัน
สำปะหลังมีต้นทุนทั้งหมด 230,686.00 บาท เฉลี่ยต่อไร่ 
1,159.23 บาท  

ข้ันตอนการบำรุงรักษามีต้นทุนทั้งหมด 247,374.00 บาท 
เฉลี่ยต่อไร่ 1,243.08 บาท และข้ันตอนการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมีต้นทุนทั้งหมด 295,500.00 บาท เฉลี่ยต่อไร่ 
1,484.92 บาท ดังน้ันมีต้นทุนรวมทั้งหมด 948,060.00 
บาท และมีต้นทุนรวมเฉลี่ย 5,253.90 บาทต่อไร่ 

 
ตารางที่ 2.2 แสดงต้นทุนการผลิตของการปลูกมันสำปะหลัง 
รายการ ต้นทุนรวม (บาท) พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่(บาท) 
วัตถุดิบทางตรง    
     -ต้นกล้าพันธ์ุมันสำปะหลัง  69,540.00 199 349.45 
ค่าแรงงานทางตรง    
     -ค่าแรงงานในการปลูกมันสำปะหลัง  143,800.00 199 722.61 
     -ค่าแรงงานในการใส่ปุ๋ย  45,600.00 199 229.15 
     -ค่าแรงงานในการพ่นยาและคุมยา  15,800.00 199 79.40 
     -ค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว  194,200.00 199 975.88 
     -ค่าแรงงานในการไถกลับ 79,600.00 199 400.00 
ค่าใช้จ่ายในการผลิต    
     -ค่าแรงงานในการไถ  79,600.00 199 400.00 
     -ค่าแรงงานในการยกร่อง  79,600.00 199 400.00 
     -ค่าเช่าท่ีดิน  15,300.00 27 566.67 
     -น้ำยาแช่ราก  1,550.00 199 7.79 
     -ยากันปลวก  470.00 199 2.36 
     -ค่าปุ๋ย 109,780.00 199 551.66 
     -ยาฆ่าหญ้า  35,520.00 199 178.49 
     -ยาคุมหญ้า  15,000.00 199 75.38 
     -ค่าเสื่อมราคา-เครื่องพ่นยา  19,080.00 199 95.88 
     -ค่าเสื่อมราคา-ถังน้ำสีฟ้า 200 ลิตร 1,114.00 199 5.60 
     -ค่าเสื่อมราคา-ถังน้ำ 201.00 199 1.00 
     -ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษาอื่นๆ   5,480.00 199 27.53 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

160 161
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รายการ ต้นทุนรวม (บาท) พื้นที่ปลูกรวม (ไร่) ต้นทุนเฉลี่ยต่อไร่(บาท) 
     -ค่าใช้จ่ายในการปลูกอื่นๆ 15,125.00 199 76.01 
     -ค่าใช้จ่ายในการเก็บเกี่ยวอื่นๆ 21,700.00 199 109.04 

    รวมต้นทุนการผลิต             948,060.00  5,253.90 
  
ตารางที่ 2.2 แสดงต้นทุนการผลิตของการปลูกมันสำปะหลังโดยมีต้นทุนการผลิตเท่ากับ 948,060.00 บาท และต้นทุนเฉลี่ย 
5,253.90 บาทต่อไร่ 
 
ตารางที่ 2.3 แสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของการปลูกมันสำปะหลัง 

รายการ 
รวมต้นทุน

ทั้งหมด (บาท) 
พื้นที่ปลูกรวม 

(ไร่) 
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/

ไร่) 
ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร    
     -ค่าขนส่งออก  83,600.00 199 420.10 
รวมค่าใช้จ่าย 83,600.00 199 420.10 

ตารางที่ 2.3 แสดงค่าใช้จ่ายในการขายและบริหารของการปลูกมันสำปะหลัง มีพ้ืนที่ปลูก 199 ไร่ ซึ่งประกอบด้วย        ค่า
ขนส่งออก มีต้นทุนทั้งหมด 83,600.00 บาท และมีต้นทุนเฉลี่ย 420.10 บาทต่อไร่  
 
ตารางที่ 2.4 แสดงค่าใช้จ่ายอื่นของการปลูกมันสำปะหลัง 

รายการ 
รวมต้นทุน

ทั้งหมด (บาท) 
พื้นที่ปลูกรวม 

(ไร่) 
ต้นทุนเฉลี่ย (บาท/

ไร่) 
ค่าใช้จ่ายอื่น    
     -ดอกเบี้ยจ่าย  21,324.00 79 269.92 
รวมค่าใช้จ่าย 21,324.00 79 269.92 

 
ตารางที่ 2.4 แสดงค่าใช้จ่ายอื่นของการปลูกมันสำปะหลัง ที่มีพ้ืนที่ปลูก 79 ไร่ คือ ดอกเบี้ยจ่าย มีต้นทุนทั้งหมด 21,324.00 
บาท และมีต้นทุนเฉลี่ย 269.92 บาทต่อไร่  
 
ส่วนที่ 3 ข้อมูลเก่ียวกับรายได้หรือด้านผลตอบแทนทีไ่ด้รับจากการปลูกมันสำปะหลัง 
ตารางที่ 3.1 แสดงรายได้และผลตอบแทนที่ได้รับจากการปลูกมันสำปะหลงั 

รายการ 
ผลผลิตรวม 

(กก.) 
ราคาขาย 
(บาท) 

จำนวนเงิน
รวม (บาท) 

พื้นที่ปลูก
รวม/ไร่ 

รายได้เฉลี่ย/ไร ่

มันสำปะหลัง  570,000.00 2.50 1,425,000.00 199 7,160.80 
  
ตารางที่ 3.1 แสดงรายได้หรือผลตอบแทนที่ได้รับจากการปลูกมันสำปะหลัง พบว่า มันสำปะหลัง ที่มีพื้นที่ปลูก 199 ไร่ มี
ผลผลิตทัง้หมด 570,000.00 กิโลกรัม ราคาขายเฉลี่ยกิโลกรัมละ2.50 บาท มีรายได้รวมทั้งหมด 1,425,000.00 บาท ดังน้ัน
รายได้จาการจำหน่ายเฉลี่ย 7,160.80 บาทต่อไร่  
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3.4 งบกำไรขาดทุน 
กลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง บ้านแม่เฟือง 

งบกำไรขาดทุน  
สำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2560 

   หน่วย: บาท/ไร่  
ขาย   7,160.80 
หัก ต้นทุนการผลิต  5,253.90 
กำไรข้ันต้น  1,906.90 
หัก ค่าใช้จ่ายในการขายและบริหาร   
            ค่าขนส่งออก  420.10   
กำไรจากการดำเนินงาน  1,486.80 
หัก ค่าใช้จ่ายอื่น 
 ดอกเบี้ยจ่าย  269.92  
กำไรสุทธิ    1,216.88 
 ดังน้ัน ผลการดำเนินงานในการปลูกมันสำปะหลัง พบว่า มีกำไรสุทธิ เท่ากับ 1,216.88 บาทต่อไร่  
 
3.5 อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร 
 อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร แสดงถึงความสามารถในการทำกำไรของการปลูกมันสำปะหลังต่อ
ยอดขาย 
 
ตารางที่ 3.5.1 อัตราส่วนวิเคราะห์ความสามารถในการทำกำไร 

อัตราส่วนกำไรขั้นต้น อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงาน อัตราส่วนกำไรสทุธ ิ
           = 1,906.90 X 100 
                  7,160.80    
           =   26.63 %   

         = 1,486.80 X 100 
                7,160.80    
         =   20.76 %    

          = 1,216.88 X 100 
                 7,160.80    
          =   16.99 %    

 
ตารางที่ 3.5.1 ความสามารถในการทำกำไรของ

การปลูกมันสำปะหลัง ประกอบด้วย 1) อัตราส่วนกำไร
ขั้นต้นต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 26.63  2) อัตราส่วน

กำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 20.76 
และ 3) อัตราส่วนกำไรสุทธิต่อยอดขาย เท่ากับร้อยละ 
16.99 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
จ า ก ก า ร ศ ึ ก ษ า  ว ิ เ ค ร า ะ ห์ ต ้ น ท ุ น แ ล ะ

ความสามารถในการทำกำไรการปลูกมันสำปะหลัง เขต
พ้ืนที่ทางการเกษตรบ้านแม่เฟือง ตำบลบ้านเอ้ือม อำเภอ
เมือง จังหวัดลำปาง พบว่า ความสามารถในการทำกำไร
ของการปลูกมันสำปะหลัง ดังนี ้ อัตราส่วนกำไรขั ้นต้น
เท่ากับ 26.63 % อัตราส่วนกำไรจากการดำเนินงานต่อ

รายได้จากการขายสุทธิเท่ากับ 20.76 % และมีอัตราส่วน
กำไรสุทธิต่อรายได้จากการขายสุทธิเท่ากับ 16.99 %  สุข
ใจ ตอนปัญญา (2554) กล่าวว่าการวิเคราะห์ต้นทุนและ
ผลตอบแทนในการลงทุนปลูกข้าวของเกษตรกร จังหวัด
พิจิตร มีอัตรากำไรสุทธิต่อยอดขายเท่ากับ 10.40 อัตรา
กำไรขั้นต้นต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 12.08 และอัตรา
กำไรจากการดำเนินงานต่อยอดขายเท่ากับร้อยละ 11.16 
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จะเห็นได้ว่าการปลูกมันสำปะหลังมีผลตอบแทนที่สูงกว่า
ต้นทุนการผลิต จึงทำให้เกิดผลกำไรต่อเกษตรกรบ้านแม่
เฟ ือง ตำบลบ้านเอ ื ้อม อำเภอเม ือง จ ังหว ัดลำปาง 
นอกจากน้ียังพบว่า เกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมดเท่ากับ 
5,253.90 บาทต ่อไร ่  ม ีรายได ้จากการจำหน ่ายมัน
สำปะหลัง เท่ากับ 7,160.80 บาทต่อไร่  สอดคล้องกับ 
กัญฐณา ดิษฐ์แก้ว และคณะ (2558) ศึกษาต้นทุนและ
ผลตอบแทนการปลูกมันสำปะหลัง เกษตรกรตำบลป่า
มะม่วง จังหวัดตาก พื้นที่ 210 ไร่ มีต้นทุนเฉลี่ยทั้งหมด
เท่ากับ 5,664.29 บาทต่อไร่ มีรายได้จากการจำหน่ายมัน
สำปะหลัง เท่ากับ 7,739.71 บาทต่อไร่  และสอดคล้อง
กับบัญจรัตน์ นิรโศก (2558) ได้ศึกษาการวิเคราะห์ต้นทุน
และผลตอบแทนการปลูกมันสำปะหลังในเขตพื้นที ่ภาค
กลาง ผลการวิเคราะห์ พบว่าเกษตรกรมีต้นทุนเฉลี่ย 
5,974.78 บาทต่อไร่  นอกจากนี้ยังพบว่า ต้นทุนผลิต
ที่มากที่สุดคือ ต้นทุนในข้ันตอนการเก็บเกี่ยวผลผลิต เฉลี่ย
เท ่าก ับ  1 ,484.92 บาทต่อไร ่  เน ื ่องจากเกษตรกรมี
ค่าใช้จ่ายเป็นค่าแรงงานในการเก็บเกี่ยว และค่าแรงงาน
ในการไถกลับ เป็นส่วนใหญ่ จากผลการวิจัย เกษตรกร
สามารถนำข้อมูลจากการวิเคราะห์ไปพิจารณาตัดสินใจใน
การดำเนินงานด้านการเกษตรกรในการลดต้นทุนเพ่ือเพ่ิม
ผลตอบแทน (Bumebescu and Voiculescu, 2014) ได้
อย่างย่ังยืน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรสนับสนุน ส่งเสริมองค์

ความรู ้ด ้านวิชาการที ่เก ี ่ยวกับกระบวนการปล ูกมัน
สำปะหลัง ที่ถูกต้อง และแนะนำแนวทางการเพิ่มผลผลิต
และมีคุณภาพ ให้กับเกษตรกร 

งานวิจัยในอนาคต 
ควรศึกษางานวิจัยห่วงโซ่อุปทานเก่ียวกับมัน

สำปะหลัง ต้ังแต่ต้นน้ำ จนถีงปลายน้ำ เพ่ือศึกษาในระดับ
ภาพรวมของการปลูกมันสำปะหลัง และศึกษาแนวทางใน
การลดต้นทุน เพ่ือเพ่ิมรายได้ในการปลูกมันสำปะหลัง 

 
6. กิตติกรรมประกาศ  

งานวิจัยน้ี ได้รับการสนับสนุนจากสาขาการ
บัญชี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง รวมทั้งกลุ่มเกษตรกร
ปลูกมันสำปะหลัง บ้านแม่เฟือง ตำบลบ้านเอื้อม จังหวัด
ลำปาง ในการให้ข้อมูลที ่เป ็นประโยชน์ต่อการว ิจัย 
ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนอาจารย์ในสาขาการ
บัญชีที่มีส่วนสนับสนุนให้งานวิจัยครั้งน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาถึงปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุกับระดับความสุข
ของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก  โดยมีกลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุที่มีอายุ  60 ปี จำนวน 400 คน วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติพรรณนา การวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างผลกระทบต่อดัชนีความสุขของผู้สูงอายุ  และระดับความสุข
ของผู้สูงอายุกับปัจจัยส่วนบุคคล  โดยใช้  T–Test, One way ANOVAและใช้ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ผลการวิจัย พบว่า 1)
กลุ่มตัวอย่างสูงอายุส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุระหว่าง 60–69 ปี  มีสถานภาพสมรส  ศึกษาระดับประถมศึกษา  มีรายได้
เฉลี่ย 4,887.65 บาทต่อเดือน อาศัยในชุมชนเฉลี่ย 52.87 ปี  ประกอบอาชีพทำนา น้อยกว่า 21 ปี  พักอาศัยในบ้านตนเอง 2)
ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข พบว่า  ปัจจัยด้านการรักอาชีพ  ผู้สูงอายุมีความรักในอาชีพในระดับสูงมาก ( x =8.45, SD=1.199) 
3)ระดับความสุขของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x =3.50, SD=0.422) โดยที่ด้านความรื่นรมย์ในงานและด้านความ
กระตือรือร้นในการทำงาน  มีระดับความสุขอยู่ในระดับสูง 4)ผู้สูงอายุที่มีสถานภาพสมรส ระดับการศึกษา ระดับรายได้  
ระยะเวลาที่อาศัยในชุมชน  และระยะเวลาในการประกอบอาชีพทำนาแตกต่างกันจะมีระดับความสุขแตกต่างกัน  อย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  5)เมื่อหาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสุขกับระดับความสุข พบว่า  ปัจจัยด้าน
การรักอาชีพและด้านการยอมรับในสังคม มคีวามสัมพันธ์ทางบวกระดับปานกลาง  และปัจจัยด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
และด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพ  มีความสัมพันธ์ทางบวกในระดับค่อนข้างต่ำ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  
 
คำสำคัญ:  ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำนา, ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข, ระดับความสุข 

 
 
  



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

164 165
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

Abstract  
This research aimed to study the factors affecting the life happiness index of the elderly and the 

happiness level of the elderly working in farms in Phitsanulok Province. The subjects were 400 elderly aged 
60 years. Data were analyzed using descriptive statistics to analyze the difference between the effects on 
the happiness index of the elderly, and between the level of the happiness of the elderly and their personal 
factors, using T-Test, One way ANOVA, and correlation analysis. The study found that 1) the majority of the 
elderly was female, aged 60–69 years, living in their own home, with elementary education, average income 
of 4,887.65 baht per month, and average length of stay in the community at 52.87 years, with less than 21 
years in farming, and 2) the elderly had a very high level of career love (x̄ 8.45, SD = 1.199) when considering  
the  factors of love for  occupation, 3) the overall happiness level of the elderly was high (x̄ = 3.50, SD = 
0.422), with a high level in pleasure and enthusiasm for work, 4) the elderly people with different marital 
status, education level, income level, time of living in the community and the length of work in farming 
had different levels of happiness, and 5) when finding the correlation between factors affecting happiness 
and happiness levels, the factors of love for occupation and social acceptance were found to be statistically 
significant with a moderately positive relationship and factors of self-esteem and health awareness, and a 
relatively low level of positive correlation statistically significant at the level of 0.01. 
 
Keywords: Elderly working in farming, factors affecting happiness, level of happiness 
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1. บทนำ  
จากรายงานการจัดระดับความสุขของประชากร

โลก พบว่า ใน ปี 2561คนไทยมีความสุขอยู่ในอันดับที่46
ของประเทศทั ่วโลก และเป็นที ่ 3 ของประเทศกลุ่ม
อาเซียนถัดจากสิงคโปร์และมาเลเซีย(เครือข่ายทางออก
เพื ่อการพัฒนาอย่างยั ่งยืน (SDSN) ในสังกัดองค์การ
สหประชาชาติ, 2561) ซึ่งประเทศไทยทำได้ดีขึ้นในเรื่อง
ของ สุขภาวะและอายุเฉลี ่ยประชากร (Healthy life 
expectancy at birth) และ การมีโอกาสและทางเลือก
ในชีวิต (Freedom to make life choices) ซึ่งนับว่าเป็น
ปัจจัยสำคัญมากสำหรับการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของแต่ละ
บุคคล แต่เน่ืองจากสภาพแวดล้อมหลายอย่างในสังคมไทย
ที่มีการเปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามกระแสของการ
พัฒนาโลก อาจทำให้ความสุขของคนไทยลดลง โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งประชากรสูงอายุ ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความเสื่อมถอย
ทางสรีรวิทยา มีความเปราะบางและต้องพึ่งพิงผู้อื่น อาจ
ทำให้ผู้สูงอายุเสี่ยงต่อการมีความสุขในชีวิตลดลงด้วย 

จังหวัดพิษณุโลก  เป็นจังหวัดหนึ่งที่มีแนวโน้ม
ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องคือใน ปี 2560 มี
จำนวนประชากรทั ้งหมด 865,368คน เป็นประชากร
ผู้สูงอายุจำนวน 146,401คน คิดเป็นร้อยละ 16.92ของ
ประชากรทั้งหมด (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2560) การ
ประกอบอาชีพของประชากรในจังหวัดพิษณุโลก มีการ
ประกอบอาชีพ เกษตรกรรม เพาะปลูกพืช เลี้ยงปศุสัตว์ 
เลี้ยงสัตว์น้ำ เป็นหลัก จะเห็นได้ว่า ผู้สูงอายุส่วนมากยังมี
การประกอบอาชีพเพื่อดำรงชีพด้วยตนเองอยู่ ซึ่งในการ
ดำรงชีวิตในสังคมยุคดิจิทัลนี้ มีปัจจัยหลายด้านที่ทำให้
การใช้ชีวิตของผู้สูงอายุมีวิถีที่เปลี ่ยนแปลงไป เช่น การ
เผชิญกับปัญหาด้านสุขภาพอันเน่ืองจากความสูงวัย การมี
ปฏิสัมพันธ์กับสังคม การใช้ชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่บ้าน การมี
ภาระในการประกอบอาชีพที่มากและหนักขึ้น ซึ่งปัจจัย
ต่าง ๆ ดังกล่าวนั้น อาจทำให้ความสุขของผู้สูงอายุมีการ
ลดลง ผู้วิจัยจึงสนใจในการศึกษาปัจจัยที่เป็นองค์ประกอบ
ในการสร้างความสุขในการใช้ชีวิตต่าง ๆ เพื ่อนำผล
การศึกษาที่ได้ไปเป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุน 
สร้างแนวทางในการทำให้ผู้สูงอายุมีความสุขในการใช้ชีวิต
สืบไป 

วัตถุประสงค์ 
1) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความสุขในชีวิตของ

ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก 
2) เพื่อศึกษาระดับความสุขของผู้สูงอายุที่ประกอบ

อาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก  
3) เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล  

และปัจจัยที ่ม ีผลต่อความสุขในชีว ิตของผู ้ส ูงอาย ุ ท่ี
ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก 

4) ศ ึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที ่ม ีผลต่อ
ความสุขในชีวิตของผู ้ส ูงอายุก ับระดับความส ุขของ
ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำนา ในจังหวัดพิษณุโลก  

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ความหมายของผู้สูงอายุ ในการศึกษาครั้งน้ี   ผู้วิจัย
กำหนดให้ผู้สูงอายุ  คือ  ผู้ที่มีอายุ  60 ปี  ข้ึนไป  ไม่จำกัด
เพศ เป็นไปตามการให้ความหมายของ องค์การอนามัย
โลก  ได้ให้คำจำกัดความของผู้สูงอายุไว้ว่า ผู้สูงอายุ คือ
บุคคลที่อายุเกิน 60 ปีขึ้นไปและพระราชบัญญติัผู้สูงอายุ 
พ.ศ.2546  กำหนดว่า บุคคลที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์เป็น
ผู้สูงอายุโดยที่ประเทศไทยแบ่งผู้สูงอายุออกเป็น  3  กลุ่ม  
คือ  

1)  ผู้สูงอายุวัยต้น (อายุ  60-69  ปี)  
2)  ผู้สูงอายุวัยกลาง (อายุ  70-79  ปี) 
3)  ผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ  80  ปี  ข้ึนไป) 

ทฤษฎีเก่ียวกับภาวะผู้สูงอายุ 
สมศักดิ ์  ศร ีส ันติส ุข (2539) ได้ให้แนวคิด

เกี่ยวกับ  ภาวะผู้สูงอายุ  ไว้ดังนี้  ภาวะผู้สูงอายุ (aging) 
เป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสังคมทั่ว ๆ ไป  เมื่อสมาชิก
ของสังคมที่มีอายุมากขึ้น  บุคคลผู้อยู่ในสภาวะสูงอายุก็
คือ  ผู้สูงอายุ ความต้องการของผู้สูงอายุแบ่งได้เป็น  3  
ส่วน  ดังน้ี 
 1) ความต้องการด้านร่างกายของผู ้สูงอายุ ได้แก่
สุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ การช่วยเหลือดูแลอย่าง
ใกล้ชิด ที่อยู่อาศัยอากาศดีสิ่งแวดล้อมดี อาหารการกินที่
ถูกสุขลักษณะตามวัย มีผู้ดูแลเมื่อยามเจ็บไข้ได้ป่วย การ
ได้รับการตรวจสุขภาพรักษาพยาบาลที่สะดวกรวดเร็ว 
การได้รับบริการรักษาพยาบาลแบบให้เปล่าจากรัฐ การได้
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พักผ่อนนอนหลับอย่างเพียงพอ การบำรุงรักษาร่างกาย
และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอและการมีสิ ่งอำนวย
ความสะดวกเพ่ือป้องกันอุบัติเหตุ 

2) ความต้องการทางด้านจิตใจของผู้สูงอายุ การ
เปลี่ยนทางด้านร่างกายและสังคม ทำให้จิตใจของผู้สูงอายุ
เปลี่ยนไปด้วย ผู้สูงอายุจะปรับจิตใจและอารมณ์ไปตาม
การเปลี ่ยนแปลงของร่างกายและสิ่งแวดล้อม สามารถ
ควบคุมจิตใจได้ดีกว่าหนุ่มสาว คนสูงอายุจะมีความสุขุม
เยือกเย็นมากขึน้ แต่การแสดงออกขึ้นอยู่กับลักษณะของ
แต่ละบุคคล การศึกษา ประสบการณ์และสิ่งแวดล้อม 

3)  ความต้องการทางด้านสังคมเศรษฐกิจของ
ผู้สูงอายุ ได้แก่ การได้รับความสนใจจากผู ้อื่น การเป็น
ส่วนหน่ึงของครอบครัว สังคมและหมู่คณะ การช่วยเหลือ
สังคมและมีบทบาทในสังคมตามความถนัด  การการ
สนับสนุนช่วยเหลือ จากครอบครัวและสังคมทั้งทางด้าน
ความเป็นอยู่รายได้บริการจากรัฐต้องการมีชีวิตร่วมใน
ชุมชน มีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆของชุมชนและสังคม
ต้องการพ่ึงพาคนอื่นให้น้อยลง แต่ไม่ต้องการความเมตตา
สงสารต้องการประกันรายได้และประกันความชราภาพ   

ผู้สูงอายุมีปัญหาด้านสุขภาพมากที่สุด  ดังน้ันความ
ต้องการของผู้สูงอายุ คือการได้รับการรักษาฟรีไปตลอด
ชีวิต  และการรักษาท่ีดีจากภาครัฐ ปัญหารองลงมา ได้แก่ 
ด้านเศรษฐกิจ ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ยากจน จึงต้องการและ
คาดหวังให้รัฐเป็นผู้จ่ายค่าเลี้ยงดูตลอดชีวิต หรือเรียกว่า
เบี้ยยังชีพ   
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความสุข 

ประเวศ วะสี (2543) กล่าวถึง ความสุขของบุคคล
เกิดจากปัจจัยหรือองค์ประกอบ 8 ประการ ดังน้ี  
 1)  การไม่ทอดทิ้งกัน การร่วมทุกข์ การมีไมตรีจิตต่อ
กัน เป็นบ่อเกิดของความสุข  
 2)  ก า รม ี เ ศ รษฐก ิ จพอ เพ ี ย งหมายถ ึ งการมี
ปัจจัยพื้นฐานของการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอโดยทั่วถึง 
การมีสัมมาชีพเต็มพื้นที่เป็นบ่อเกิดของความร่มเย็นเป็น
สุข  
 3) การใช ้ทร ัพยากรอย่างเป ็นธรรมและยั ่ง ยืน 
ทรัพยากรธรรมชาติเป็นสิ่งจำเป็นแก่ชีวิต ประชาชนทุกคน
ต้องเข้าถึงและใช้อย่างเป็นธรรมชาติและย่ังยืน   

 4) การเคารพศักด์ิศรีและคุณค่าความเป็นคนของทุก
คน ถ้าทุกคนรู้สึกว่ามีและได้รับการเคารพในศักดิ์ศรีและ
คุณค่าความเป็นคน ก็จะส่งผลให้เกิดความสุขและพลัง
สร้างสรรค์มหาศาล   
 5) ความเป็นธรรมทางสังคม ทำให้มีความสุข ความ
รักชาติรักส่วนรวม   
 6)  สันติภาพ สังคมที่มีความรุนแรงหรือสงครามจะ
ขาดความสุขและโอกาสการพัฒนาสันติภาพเป็นสุขภาวะ
ทางสังคม รัฐต้องส่งเสริมการคิดอย่างสันติ   
 7)  การพัฒนาจิตใจให้สูงขึ ้นการศึกษาเรียกว่าจิต
ปัญญาศึกษาช่วยให้เข้าใจถึงความจริง ความงามและ
ความสุข   
 8)  ความเข้มแข็งของชุมชนท้องถ่ินและประชาสังคม 
ชุมชนที่เข้มแข็งจะแก้ไขความยากจนและปัญหาอื่น ๆ ได้
ทั้งหมด รัฐต้องส่งเสริมความเป็นประชาสังคม 
 อภ ิช ั ย  มงคลและคณะ (2544)  กล ่ าว ว่า  
ความสุขและสุขภาพจิตในบริบทสังคมไทยเป็นเร ื ่อง
เดียวกัน โดยแบ่งองค์ประกอบของสุขภาพจิตเป็น 4
องค์ประกอบที่สำคัญ  ดังน้ี   
 1) สภาพจิตใจ (Mental state) หมายถึง สภาพ
จิตใจที่เป็นสุขหรือทุกข์ การรับรู้สภาวะสุขภาพของตนเอง
ความเจ็บป่วยทางด้านร่างกายที่ส่งผลกระทบต่อทางด้าน
จิตใจและความเจ็บป่วยทางจิต  
 2) สมรรถภาพของจิตใจ(Mental capacity)
หมายถึง ความสามารถของจิตใจในการสร้างความสัมพันธ์
กับผู้อื่น และการจัดการกับปัญหาต่างๆ ที่เกิดข้ึน เพ่ือการ
ดำเนินชีวิตอย่างเป็นปกติสุข  
 3) ค ุ ณ ภ า พ ข อ ง จ ิ ต ใ จ  ( Mental quality) 
หมายถึง คุณลักษณะที่ดีงามของจิตใจ ในการดำเนินชีวิต
อย่างเกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 4) ป ั จ จ ั ยสน ั บสน ุ น  ( Supporting factors) 
หมายถึง ปัจจัยที่สนับสนุนให้บุคคลมีสุขภาพจิตที่ดี เป็น
ปัจจัยที ่เก ี ่ยวข้องก ับคนในครอบคร ัว ช ุมชน ความ
ปลอดภัยทางร่างกายและความมั่นคงในชีวิต การเข้าถึง
บริการสาธารณสุข ตลอดจนการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดี
และมีโอกาสพักผ่อนหย่อนใจ 
แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับกับความสุขในการทำงาน  
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ความส ุ ขมี ร ู ป แบบที่ ห ล ากหลายและมี
องค์ประกอบหรือปัจจัยหลายด้านที่ก่อให้เกิดความสุขใน
ชีวิต และความสุขในการทำงานในการดำรงชีวิต  ซึ่งโดย
ส่วนมากจะเป็นการเน้นในด้านการตอบสนองความพอใจ
ในการทำงานหรือประกอบกิจกรรมทางด้านน้ันๆ จึงทำให้
ผ ู ้ว ิจ ัยมีแนวความคิดในการหาปัจจัยที ่สำคัญที ่ เป็น
องค์ประกอบที่สำคัญที่ก่อให้เกิดความสุขกับการใช้ชีวิต
ของผู ้สูงอายุ ความสุขในการทำงาน  (Manion (2003) 
ค ือ  ผลจากการเร ียนร ู ้ท ี ่ เก ิดจากการทำงาน การ
สร้างสรรค์ของตนเอง การประสบความสำเร็จในการ
ทำงาน ซึ่งแสดงออกในลักษณะอารมณ์ โดยองค์ประกอบ
ของความสุขมี  4  ด้าน  ดังน้ี  

1)การติดต่อสัมพันธ์ (Connection) หมายถึง 
การรับรู้ถึงความสัมพันธ์ของบุคลากรในสถานที่ทำงาน 
การมีสัมพันธภาพที่ดีจากความร่วมมือช่วยเหลือกัน การ
สนทนาอย่างเป็นมิตร ความรู ้สึกเป็นสุขและการได้อยู่
ท่ามกลางเพ่ือนร่วมงานที่มีความรักและความปรารถนาดี
ต่อกัน 

2) ค ว า ม ร ั ก ใ น ง า น  ( Love of the work) 
หมายถึง การรับรู ้ถึงความรู ้สึกรักและผูกพันอย่างแน่น
เหนียวกับงาน รับรู ้ว่าตนมีภารกิจในการปฏิบัติงานให้
สำเร็จ มีความยินดี กระตือรือร้น ต่ืนเต้น ดีใจ เพลิดเพลิน
และเต็มใจที่จะปฏิบัติงาน รู้สึกเป็นสุขและภูมิใจในหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

3)ความสำเร ็จในงาน (Work Achievement) 
หมายถึง การรับรู้ว่าตนปฏิบัติงานได้บรรลุตามเป้าหมายที่
กำหนดไว้ รวมถึงความรู้สึกว่าได้รับมอบหมายให้ทำงานที่
ท้าทายให้สำเร็จ มีอิสระในการทำงานทำให้รู้สึกมีคุณค่า
ในชีวิต เกิดความภาคภูมิใจในการพัฒนาสิ ่งต่าง ๆเพ่ือ
ความสำเร็จของงาน 

4)การเป็นที ่ยอมรับ (Recognition) หมายถึง 
การรับร ู ้ว ่าตนเองได้รับการยอมรับและความเชื ่อถือ
ไว้วางใจจากผู้ร่วมงานและผู้บังคับบัญชา 

ความสุขในการทำงานเป็นความรู้สึกที ่เกิดข้ึน
ภายในจิตใจของบุคคลที่ตอบสนองต่อเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน
ในการทำงานหรือประสบการณ์ของบุคคลในการทำงาน  
ประกอบด้วย  3  องค์ประกอบ Warr (2007) คือ 

1. ความเพลิดเพลินในการทำงาน (Pleasure) 
ซึ่งเป็นความรู้สึกของบุคคลในขณะทำงาน มีความพอใจ
และยินดีในการปฏิบัติงานของตน 

2.  ค ว า ม ก ร ะ ต ื อ ร ื อ ร ้ น ใ น ก า ร ท ำ ง า น 
(Enthusiasm) เป็นความรู้สึกอยากทำงาน มีชีวิตชีวาใน
การทำงาน 

3. ความสุขสบายในการทำงาน (Comfort) โดย
บุคคลจะรู้สึกสบายใจในการทำงาน ไม่มีความรู้สึกเครียด
หรือวิตกกังวลใดๆ ในการทำงาน ความสุขในการทำงานมี
ผลต่อผลการปฏิบัติงาน 

ความสุขในการทำงานในลักษณะขององค์กรสุข
ภาวะหรือองค์กรแห่งความสุข  ซึ่งหมายถึงองค์กรที่มีการ
ส่งเสริมและพัฒนาคนในองค์กรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี  โดย
มีเป้าหมายให้คนทำงานในองค์กรมีสุขภาพที่ดี  ในการ
ทำงานมีความปลอดภัย  และอาช ีวอนาม ัยท ี ่ ดี   มี
สภาพแวดล ้อมท ี ่ ด ี ในการทำงาน  ม ีท ั กษะและ
ประสิทธิภาพที่ดีในการทำงาน  มีความรักและผูกพัน
องค์กร เกิดนวัตกรรมใหม่ๆ ของระบบการจัดการ และ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่เหมาะสมและยั่งยืน (ขวัญเมือง  
แก้วดำเกิง, 2556) แนวคิดองค์กรแห่งความสุขกำหนด
องค์ประกอบของความสุขไว้  8  ประการ (แนวคิด
ความสุข  8  ประการ) ได้แก่  สุขภาพดี (Happy Body) 
น้ำใจงาม (Happy Heart) การผ่อนคลาย (Happy Relax) 
การหาความรู้ (Happy Brain) คุณธรรม (Happy Soul) 
ใช ้ เง ินเป ็น (Happy Money) ครอบครัวท ี ่ด ี (Happy 
Family) และสังคมดี (Happy Society)  
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ในการศึกษาครั้งน้ี  ได้แก่  ประชากร

ที่อยู่ในเกณฑ์ผู้สูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก ประจำปี พ.ศ.
2562  มีจำนวน 158,354 คน(ศูนย์อนามัยที ่2 พิษณุโลก
http: / / hpcanamai. moph. go. th/ ltcdata/ 
oldperson.php) 

ตัวอย่าง การกำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ในการวิจ ัยครั ้งนี ้  ผ ู ้ว ิจ ัยคำนวณจากสูตรในกรณ ี ท่ี
ประชากรมีจำนวนแน่นอน (บุญชม  ศรีสะอาด, 2535:39)  
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โดยที่กำหนดสัดส่วนของประชากรจังหวัดพิษณุโลกที่

ประกอบอาชีพทำนา  มีค ่าเท่ากับ 0.15  ข้อมูลจาก
แผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก 
(พ.ศ.2560– 2564) ฉบับทบทวน พ.ศ. 2562 พบว่า  
ประชากรจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 865,368 คน มี
ประชากรทำนา จำนวน 130,681 คน (สำนักงาน
ปล ัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ์ ,  https: / /www. 
opsmoac. go. th/ phitsanulok- strategic- files-
411691791797) และต้องการความเชื่อมั่นที่ 99 % โดยให้
ความคลาดเคลื่อน 5 % จากการคำนวณได้ขนาดตัวอย่าง
อย่างน้อย 339 คน ดังนั ้นในการวิจัยครั ้งนี ้ผู ้ว ิจัยจึง
ดำเนินการกำหนดขนาดตัวอย่างเป็นจำนวน 400 คน 

การวิจัยในครั้งน้ีเลือกสุ่มตัวอย่างที่เป็นไปตามโอกาส
ทางสถิต ิ  (Probability Sampling) โดยใช ้ว ิธ ีการสุ่ม
ตัวอย่างแบบหลายข้ันตอน (Multistage  Sampling) โดย
ในข้ันน้ีได้กำหนดตำบลดังน้ี  โดย 

ข ั ้นท ี ่  1  ใช ้การส ุ ่มแบบแบ ่งกล ุ ่ม  (Cluster 
Random Sampling) โดยมีการจัดแบ่งประชากรเป็น
กลุ่มย่อย ๆ ตามอำเภอโดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
สองชั ้น Secondary Sampling Unit (SSU) โดยการจับ
ฉลากมาเพียง  6  อำเภอ  ได้แก่ อำเภอเมืองพิษณุโลก  
อำเภอบางกระทุ่ม  อำเภอนครไทย อำเภอวังทอง  อำเภอ
เนินมะปรางและอำเภอพรหมพิราม    

ข ั ้นท ี ่  2  ใช ้การสุ่ มแบบแบ ่งกล ุ ่ม  (Cluster 
Random Sampling) โดยมีการจัดแบ่งประชากรเป็น
กลุ่มย่อย ๆ ตามตำบล โดยการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่ม
สองชั ้น Secondary Sampling Unit (SSU) โดยการจับ
ฉลากมาเพียง อำเภอละ  2  ตำบล 

ข้ันที ่3 เลือกสุ่มผู้สูงอายุที่มีอาชีพทำนาโดยใช้การ
สุ ่มอย่างง่าย(Simple Random Sampling) โดยใช้การ
สัมภาษณ์  ให้ครบตามจำนวน  400  คน   
การเก็บรวบรวมข้อมูล 

ในการว ิจ ัยคร ั ้งน ี ้ ใช ้ว ิธ ีการรวบรวมข้อมูล
ช ่ ว ง เ วล า เด ี ย ว  ( Cross- sectional approach)  โ ดย
คณะผู้วิจัยนำแบบสอบถามไปให้กลุ่มตัวอย่างตอบจำนวน 
400 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 โดยใช้สัมประสิทธ์ิแอลฟาของ ครอนบาค 
(Chronbach’s Alpha Coefficient)   ดำเน ินการเก็บ
แบบสอบถามโดยคณะผู้ว ิจัย เก็บรวบรวมข้อมูลจาก
แบบสอบถามมาตรวจสอบความถ ูกต ้องและนำไป
ประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมูล 

เคร่ืองมือในการวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูล  
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ีเป็นแบบสัมภาษณ์ที่ใช้

ในการเก็บรวบรวมข้อมูล  แบบสัมภาษณ์  มีทั้งหมด  3  
ส่วน  ได้แก่ 

ส่วนที่ 1  ข้อมูลทั่วไปส่วนบุคคลของผู้ตอบ  
ส่วนที่ 2  ปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความสุขของผู้สูงอายุ

ในการประกอบอาชีพทำนา    ลักษณะแบบสอบถามชนิด
ปลายปิด  โดยข้อสอบถามมี  5  ด้าน  ได้แก่  ด้านการรัก
อาชีพ  ด้านความรู ้ส ึกมีคุณค่าในตนเอง  ด้านความ
เพียงพอของรายได้  ด้านการยอมรับในสังคม  และด้าน
ภาวะสุขภาพ จำนวน  25  ข้อ  โดยใช้ระดับการวัดข้อมูล
เป ็นอ ันตรภาคช ั ้น ( Interval Scale)  ม ี   10  ระดับ  
เน่ืองจากแบบสัมภาษณ์ของผู้วิจัยมีข้อสอบถามจำนวนไม่
มากและไม่ซับซ้อน  และใช้การสัมภาษณ์ โดยมีความ
มุ่งหวังผลที่จะได้จากการแสดงความคิดเห็นของกลุ่ม
ตัวอย่าง  ว่าจะให้ความรู้สึกที่ละเอียดมากข้ึน   

ส่วนที่ 3  เป็นข้อสอบถามเกี ่ยวกับความสุขของ
ผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก  
ลักษณะแบบสอบถามชนิดปลายปิด  จำนวน  15  ข้อ  
โดยให้คำจำกัดความของ “ความสุขในการประกอบอาชีพ
ทำนา  หมายถึง  การรับรู้ของเกษตรกรชาวนาเกี่ยวกับผล
ของการประกอบอาชีพทำนาที ่ทำให้ตนเองเกิดความ
รื่นรมย์  ความพึงพอใจ  และความกระตือรือร้นในการ
ประกอบอาชีพทำนา  จนเกิดความมุ่งมั่นที่จะทำให้กิจการ
ต่างๆ ประสบความสำเร็จ  ตลอดจนมีการพัฒนางานให้ดี
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ย่ิง ๆ ข้ึน” โดยตัวเลือกจำนวน  5  ตัวเลือก  กำหนดการ
ให้คะแนนตัวเล ือกของแบบสัมภาษณ์ใช มาตราส วน
ประมาณคา  โดยใชมาตรวัดแบบลิเคิร์ท  5  ระดับ (5-
Point Likert Scale)  

วิเคราะห์และประเมินผล   
1)  นำเสนอข้อมูลทั่วไป โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา 

แสดงความถ่ี ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าต่ำสุด ค่าสูงสุดและส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน  

2)  วิเคราะห์ความสุขของผู ้สูงอายุที ่ประกอบ
อาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้สถิติเชิงพรรณนา
อธิบายข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน (S.D)  

4) วิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างปัจจัยส่วนบุคคล
และปัจจัยที่ส่งผลต่อความสุขกับความสุขของผู้สูงอายุที่
ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้สถิติ T–
Test และการวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One 
way ANOVA) 

5) วิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที ่มีผลต่อ
ความสุขในชีวิตของผู ้สูงอายุกับคะแนนความสุขของ
ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก โดยใช้
ค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (Correlation Analysis) 

 

4. ผลการวิจัย  
 ผลการศ ึกษาปัจจัยท ี ่ม ีผลกระทบต่อดัชนี
ความสุขของผู ้ส ูงอายุในการประกอบอาชีพทำนาใน
จังหวัดพิษณุโลก สามารถสรุปได้ดังน้ี 

4.1 การวิเคราะห์ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของผู้ตอบ
แบบสอบถาม พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง 
ที ่มีช่วงอายุในระหว่าง  60–69  ปี มีสถานภาพสมรส
สมรส  มีการศึกษาระดับประถมศึกษามีรายได้เฉลี่ย  
4,887.65  บาท  โดยรายไดส้่วนใหญ่ไดร้ับจากเบี้ยยังชีพ
จากรัฐบาล/อบต. มากท่ีสุด รองลงมา  คือ รายได้จากการ
ประกอบอาชีพทำนา  มีระยะเวลาที่อาศัยในชุมชนเฉลี่ย  
52.87 ปี มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพทำนา น้อย
กว่า 21 ปี รองลงมา มีระยะเวลาในการประกอบอาชีพทำ
นา ระหว่าง 41–60 ปี  ส่วนใหญ่อาศัยบ้านของตนเอง
มากท่ีสุดมีสภาพครอบครัวเป็นครอบครัวเด่ียวมากท่ีสุด  

4.2 การวิเคราะห์ข้อมูลของปัจจัยที่มีผลต่อความสุข 
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ ซึ่งทำการศึกษาใน 5 เรื่องคือ ปัจจัย
ด้านการรักอาชีพ ปัจจัยด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 
ปัจจัยด้านความเพียงพอของรายได้ ปัจจัยด้านการยอมรับ
ในสังคมและปัจจัยด้านภาวะสุขภาพ พบว่า ด้านการรัก
อาชีพ กลุ ่มตัวอย่างมีความรักในอาชีพในระดับสูงมาก        
( x = 8.45, SD = 1.199)  รองลงมา ด้านการยอมรับใน
สังคม กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ มีความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
ในระดับสูง ( x = 7.92, SD = 1.306)   โดยที่น้อยที่สุดที่ 
กลุ่มตัวอย่างผู้สูงอายุ รู้สึกถึงความเพียงพอของรายได้ ใน
ระดับสูง ( x = 6.02, SD = 1.876) แสดงดังตารางที่ 1 

 

 

ตารางที่ 1 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความสุขของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพทำนา
ในจังหวัดพิษณุโลก 

ปัจจัย X  . .S D  แปลผล 
ด้านการรักอาชีพ 8.45 1.199 สูงมาก 
ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 7.71 1.059 สูง 
ด้านความเพียงพอของรายได้ 6.02 1.876 สูง 
ด้านการยอมรับในสังคม 7.92 1.306 สูง 
ด้านภาวะสุขภาพ 7.51 1.166 สูง 
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      4.3 การศึกษาระดับความสุขของผู้สูงอายุที่ประกอบ
อาชีพทำนา ในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า ระดับคะแนน
ความสุขของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.50, 
SD = 0.422) โดยจำแนกตามหัวข้อ ดังน้ี 
-  ความร่ืนรมย์ในงาน พบว่า ระดับคะแนนความสุขของ
ผู้สูงอายุในเรื่องความรื่นรมย์ในงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง 
( x = 3.65, SD = 0.675)  เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่า 
คะแนนเฉลี ่ยสูงสุดของความสุขของผู ้สูงอายุคือ ท่าน
สามารถยิ้มแย้มแจ่มใสได้เสมอขณะทำงาน ( x = 4.06, 
SD = 0.872) รองลงมาคือรู้สึกว่า ท่านรู้สึกเพลินเพลินกับ
การทำงานจนลืมเวลา ( x = 3.80, SD = 1.206) ส่วน
คะแนนเฉลี ่ยน้อยที่สุดคือ พบว่า ท่านรู ้สึกท้อแท้/เบื่อ
หน่าย กับการทำงานและดำเนินชีวิตประจำวัน ( x = 
3.25, SD = 1.031)                 - ความพึงพอใจในงาน 
พบว่า คะแนนความสุขของผู้สูงอายุในเรื่องความพึงพอใจ
ในงาน โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง ( x = 3.17, SD = 
0.654)  เมื่อพิจารณารายข้อพบว่า คะแนนเฉลี่ยสูงสุดคือ 

ท่านรู ้สึกพึงพอใจกับผลผลิตที ่ได้จากการทำงาน( x = 
3.36, SD = 1.129) รองลงมาคือรู้สึกว่า ท่านรู้สึกไม่พึง
พอใจกับราคาผลผลิตหรือค่าตอบที่ได้จากการทำงาน( x
= 3.31, SD = 1.240) ส่วนคะแนนเฉลี ่ยน้อยที่ส ุดคือ 
พบว่า ท่านได้เข้าร่วมการอบรม สัมมนา เพ่ือพัฒนางาน (
x = 2.78, SD = 1.129) 
- ความกระตือรือร้นในการทำงาน พบว่า คะแนน
ความสุขของผู ้สูงอายุในเรื ่องความกระตือรือร้นในการ
ทำงาน โดยรวมอยู่ในระดับสูง ( x = 3.68, SD = 0.537)  
เมื ่อพิจารณารายข้อพบว่า คะแนนเฉลี ่ยสูงสุดคือ ท่าน
มุ่งมั่นและทุ่มเทความสามารถในการทำงานอย่างเต็มที่ (
x = 4.03, SD = 0.802) รองลงมาคือรู้สึกว่า ท่านคิดว่า
ท่านยังมีความสำคัญต่อการทำงานในปัจจุบันนี ้ของ
ครอบครัว ( x = 3.96, SD = 0.741) ส่วนคะแนนเฉลี่ย
น ้อยที ่ส ุดค ือ พบว่า ท ่านพร ้อมที ่จะเปิดร ับการใช้
เทคโนโลยีใหม่ในการทำงาน           ( x = 3.22, SD = 
1.251) แสดงดังตารางที่ 2 

 
ตารางที่ 2 แสดงค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนนความสุขของผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัด
พิษณุโลก   

ความสุข X  . .S D  แปลผล 
ด้านความรื่นรมย์ในงาน 3.65 0.675 สูง 
ด้านความพึงพอใจในงาน 3.17 0.791 ปานกลาง 
ด้านความกระตือรือร้นในการทำงาน 3.68 0.537 สูง 
ภาพรวมของความสุข 3.50 0.422 สูง 
 
4.4 การศึกษาเปรียบเทียบระหว่างปัจจัยส่วนบคุคล

และปัจจัยที ่ม ีผลต่อความสุขในชีว ิตของผู ้ส ูงอาย ุที่
ประกอบอาชีพทำนา ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการศึกษา
ความแตกต่างโดยการเปรียบเทียบจําแนกตามปัจจัยส่วน
บุคคล พบว่า ผู้สูงอายุที่มีระดับการศึกษา ระดับรายได้ 
ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชนและระยะเวลาในการประกอบ

อาชีพทำนา แตกต่างกัน จะมีระดับความสุขแตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ0.01 ในขณะที่ผู้สูงอายุที่
มีสถานภาพสมรสแตกต่างกัน จะมีระดับความสุขแตกต่าง
กัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยที่มีเพียง
เพศเท่านั้นท่ีแตกต่างกันมีคะแนนความสุขในภาพรวมไม่
แตกต่างกัน ดังตารางที่ 3 

 

ตารางที่ 3 การเปรียบเทียบความสุขของผู้สูงอายุในการประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลกจําแนกตามปัจจัยส่วนบุคคล 
ปัจจัยส่วนบุคคล ค่า t, F Sig 

เพศ  0.085 0.933 
อายุ 3.763 0.024 
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สถานภาพสมรส 3.168 0.024 
ระดับการศึกษา 3.140 0.009 
ระดับรายได้ 6.567 0.002 
ระยะเวลาท่ีอาศัยในชุมชน 5.424 0.001 
ระยะเวลาในการประกอบอาชีพทำนา 3.884 0.009 
ลักษณะการพักอาศัย 2.636 0.046 

 
4.5  การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อ

ความสุขในชีวิตของผู ้ส ูงอายุก ับคะแนนความสุขของ
ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก พบว่า 
ปัจจัยด้านการรักอาชีพและด้านการยอมรับในสังคม มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความสุขของผู้สูงอายุที่ประกอบ
อาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก  มีความสัมพันธ์ทางบวก

ระดับปานกลางและปัจจัยด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง
และด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพ มีความสัมพันธ์ทางบวกใน
ระดับค่อนข้างต่ำอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01 
โดยท ี ่ป ัจจ ัยด ้านความเพ ียงพอของรายได ้   ท ี ่มี
ความสัมพันธ์ทางลบแต่ไม่มีนัยสำคัญทางสถิติ แสดงดัง
ตารางที่ 4  
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ตารางที่ 4  แสดงความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสุขในชีวิตของผู้สูงอายุกับคะแนนความสุขของผู้สูงอายุที่ประกอบ
อาชีพทำนา ในจังหวัดพิษณุโลก 

ปัจจัยที่มีผลต่อความสุข 
ความสุขของผู้สูงอาย ุ

r Sig แปลผล 
ด้านการรักอาชีพ 0.465 0.000 มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
ด้านความรู้สึกมีคุณค่าในตนเอง 0.342 0.000 มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
ด้านความเพียงพอของรายได้ -0.740 0.150 ไม่มีความสัมพันธ์ 
ด้านการยอมรับในสังคม 0.459 0.000 มีความสัมพันธ์เชิงบวก 
ด้านการรับรู้ภาวะสุขภาพ 0.391 0.000 มีความสัมพันธ์เชิงบวก 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
การศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อดัชนีความสุขในชีวิตของ

ผู้สูงอายุที่ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก   
1)  พิจารณาปัจจัยในแต่ละด้านที่มีผลต่อความสุขใน

ช ีว ิตของผ ู ้ส ูงอาย ุที ่ประกอบอาชีพทำนาในจ ังหวัด
พิษณุโลกพบว่า ด้านการรักอาชีพ กลุ่มตัวอย่างสูงอายุมี
ความรักในอาชีพในระดับสูงมาก รองลงมา ด้านการ
ยอมรับในสังคม  กลุ่มตัวอย่างสูงอายุมีความรู้สึกมีคุณค่า
ในตนเองในระดับสูง  โดยที่น้อยที ่ส ุดที ่กลุ่มตัวอย่าง
สูงอายุรู้สึกถึงความเพียงพอของรายได้  ในระดับสูง  ซึ่ง
ส อดคล ้ อ ง ก ั บ  Layard ( 2007 )  ไ ด ้ ท ำการศ ึ กษา
องค์ประกอบที ่ม ีผลต่อความสุข  7  ประการ  ได้แก่ 
ความสัมพันธ์ในครอบครัว สถานการณ์ทางด้านการเงิน 
การงาน สังคมและเพื ่อนฝูง สุขภาพ เสรีภาพอิสรภาพ
ส่วนบุคคลและค่านิยมส่วนบุคคล กล่าวว่า การงาน  ทำ
ให้บุคคลมีส่วนร่วมในการทำประโยชน์ให้กับสังคม  ดังน้ัน
งานจึงไม่ได้เพียงแต่ทำให้บุคคลมีรายได้เท่านั้นแต่ยังชว่ย
เพ่ิมความหมายให้กับชีวิต     

2) ระดับคะแนนความสุขของผู้สูงอายุโดยรวมอยู่ใน
ระดับสูงโดยที่ระดับคะแนนความสุขของผู้สูงอายุในด้าน
ความรื่นรมย์ในงานโดยรวมอยู่ในระดับสูง เช่นเดียวกับ
คะแนนความสุขของผู้สูงอายุในด้านความกระตือรือร้นใน
การทำงาน ส่วนเรื่องความพึงพอใจในงานโดยรวมอยู่ใน
ระดับปานกลางซึ ่งแตกต่างกับผลงานวิจ ัยของ นฤมล    
แสวงผล (2554, บทคัดยอ) มีวัตถุประสงค เพื ่อศ ึกษา
ปัจจัย สวนบุคคลที่มีผลตอความสุขในการทำงานของ

บุคลากรในคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลธัญบุรี พบวา  บุคลากรมีความคิดเห็นเก่ียวกับปัจจัย
ที่มีผลต่อความสุขในการทำงานภาพรวมอยู่ในระดับมาก 
เรียงลำดับคือ ความรักในงาน ความสำเร็จในงาน การเป็น
ที ่ยอมรับและการติดต่อสัมพันธ์  และบุคลากรมีความ
คิดเห็นเกี่ยวกับความสุขในการทำงานโดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก  เรียงลำดับคือ  ความพึงพอใจในงาน ความ
กระตือรือร้นในการทำงาน และความรื่นรมยในงาน  น้ัน
อาจเป็นเพราะลักษณะงานที ่แตกต่างกัน เนื ่องจาก
งานวิจัยน้ีศึกษาในอาชีพทำนาซึ่งเป็นอาชีพอิสระ แตกต่าง
จากที่ นฤมล  แสวงผล ศึกษาซึ่งเป็นงานประจำ จึงทำให้
มีความแตกต่างกัน  

3)เปรียบเทียบคะแนนความสุขของผู ้สูงอายุในการ
ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก จําแนกตาม
ปัจจัยส่วนบุคคลได้แก่ เพศ อายุ สถานภาพสมรส ระดับ
การศึกษา  รายได้ของครอบครัว ระยะเวลาอาศัยในชุมชน 
ระยะเวลาในการประกอบอาชะทำนา ลักษณะที่พักอาศัย 
สรุปได้ดังน้ี 

เพศ  ที่แตกต่างกันมีคะแนนความสุขไม่แตกต่าง
กันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ เช่นเดียวกับการศึกษาของ 
นฤมล  แสวงผล (2554, บทค ัดย อ) ท ี ่พบว่า เพศที่
แตกต่างกันมีผลต่อความสุขในการทำงานไม่แตกต่างกัน 

กลุ่มอายุ  สถานภาพสมรส  ระดับรายได้ที่แตกต่าง
กัน  มีคะแนนความสุขของผู้สูงอายุ แตกต่างกันอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.05  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
ของ  สุพิศ  ฤทธิ์แก้ว (2563, บทคัดยอ) ได้ศึกษา  เรื่อง
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ความส ัมพันธ ์ของความสุขในการทำงานกับผลการ
ปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผลิต บริษัทชัวร์เท็กซ์ จํากัด 
พบว่า เพศ อายุ  สถานภาพสมรส จำนวนสมาชิกใน
ครอบครัวและรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน ที ่แตกต่างกันมี
ความสุขในการทำงานที่แตกต่าง  

โดยที่ผู้สูงอายุที่มีอายุระหว่าง 60–69  ปี  มีคะแนน
ความสุขสูงที่สุด( x =3.53) เป็นเพราะช่วงอายุระหว่าง  
60–69  ปี  เป็นช่วงอายุเริ่มต้นของการเข้าสู่วัยชรา น่ัน
หมายถึง  สุขภาพร่างกายยังไม่เสื ่อมมากนักและอีกทั้ง
การแพทย์ที่เจริญขึ้นทำให้อายุขัยของคนไทยอายุยืนข้ึน  
ดังนั ้นในช่วงอายุระหว่าง 60–69 ปี ยังสามารถที่จะ
ทำงานได้ จึงทำให้ความสุขของผู้สูงอายุในการประกอบ
อาชีพทำนา มากกว่าช่วงอายุระหว่าง 70–79 ปี เป็นไป
ตามที่ ดร.สมเกียรติ  ตั้งกิจวานิชย์ ประธานสถาบันวิจัย
เพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) เปิดเผยว่า  ในยุคน้ี
การมีอายุมากข้ึนไม่ได้หมายความว่าจะทำให้กลายเป็นคน
สูงวัย เน่ืองจากคนอายุ  60  ปี  ข้ึนไป ยังมีความสามารถ
ที่จะทำงานได้ จึงควรนิยามผู้สูงอายุในไทยเป็น 65 ปี ให้
เป็นไปตามเกณฑ์ของประเทศที่พัฒนาแล้ว 

โดยที่ผู้สูงอายุที่มีระยะเวลาอาศัยในชุมชน  น้อยกว่า  
21  ปี  มีคะแนนความสุขน้อยที ่ส ุด ( x =3.26) ซึ่ง
สอดคล ้องก ับท ี ่  Layard (2007) ได ้ทำการศ ึกษา
องค์ประกอบที่มีผลต่อความสุข 7 ประการ ในเรื่องของ
สังคมและเพ่ือนฝูง เป็นองค์ประกอบสำคัญที่ทำให้บุคคลมี
เพ ื ่อนใหม่หร ือไม่ม ีและเป ็นส ิ ่งท ี ่กำหนดความรู ้สึก
ปลอดภัย ดังนั้นสังคมคุณภาพนี้คือ ต้นทุนทางสังคม ที่
ประเมินได้ไม่ง ่ายนัก แต่วิธีีการหนึ่งที่สามารถทำได้คือ 
ถามบุคคลว่า "โดยรวมแล้วคุณคิดว่าคนเรานี้เชื่อถือได้
หรือไม่" เพราะเน่ืองจากความเชื่อใจมีผลต่อความสุขด้วย
นั่นเอง ดังนั้นถ้าอาศัยในชุมชนยิ่งนานยิ่งสร้างความรู้สึก
ปลอดภัย เชื่อมั่น มั่นใจย่ิงข้ึน 
 4) ความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยที่มีผลต่อความสุขใน
ชีวิตของผู ้ส ูงอายุก ับคะแนนความสุขของผู ้ส ูงอายุที่
ประกอบอาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก  พบว่า ปัจจัย
ด ้านการร ักอาช ีพและด้านการยอมร ับในส ังคม  มี
ความสัมพันธ์กับคะแนนความสุขของผู้สูงอายุที่ประกอบ
อาชีพทำนาในจังหวัดพิษณุโลก  มีความสัมพันธ์ทางบวก

ระดับปานกลาง  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01  
น้ันแสดงว่าการรักอาชีพและการถูกยอมรับในสังคมส่งผล
ต่อความสุขในการประกอบอาชีพทำนา ซึ่งสอดคล้องกับที่
ทิพวัลย์ รามรง(2562) ที ่กล่าวว่า ปัจจัยที ่มีผลทำให้
ชาวนามีความสุขในการดำรงอยู ่ในอาชีพชาวนาของ
ตนเอง เนื ่องจากเป็นอาชีพที ่ตนรัก เป็นอาชีพที ่ตนสืบ
ทอดต่อมาจากบรรพบุรุษเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ให้กับ
ตนเอง ครอบครัว สร้างฐานะให้ดีขึ ้น เป็นความภูมิใจที่
สามารถส่งลูกเรียนจนจบการศึกษาได้ และยังเป็นอาชีพที่
ทำให้ได้เรียนรู้ต่อยอดและพัฒนาตัวเองตลอดเวลา รวมทั้ง
การได้รวมตัวกันของเครือข่าย ได้รับความรู้จากเครือข่าย
เกษตรกรรมทางเลือก และนำความรู้มาเปลี่ยนแปลงการ
ทำนาได้   
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบค ุณท ุนสน ับสน ุนจากงบประมาณ
แผ่นดินประจำปี 2563 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และขอขอบคุณผู้สูงอายุที่อยู่ในครอบครัวที่ทำนา
ในจังหวัดพิษณุโลกทุกท่าน  ผู ้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ และขอขอบคุณ
กำลังใจจากครอบครัวที ่มีส่วนช่วยให้การทำงานสำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 

 บทความน้ีมุ่งนำเสนอกระแสของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่ พ.ศ. 2547-2560 
โดยการเก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่เขียนโดยอาจารย์ในสาขาวิชาดังกล่าวในมหาวิทยาลัยในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ประจำปีการศึกษาท่ี 1/2560 ซึ่งถูกผลิต ตีพิมพ์ และเผยแพร่ต่อสาธารณะระหว่างปี พ.ศ. 2547-2560 
ทั้งน้ี ผลการศึกษาปรากฏว่าข้อเขียนเหล่าน้ันมีจำนวนทั้งสิ้น 346 เรื่อง ภายใต้ 4 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายสาธารณะ หมวด
ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และหมวดการคลังและงบประมาณ โดยในภาพรวม 
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในอีสานเป็นไปตามรัฐประศาสนศาสตร์กระแสหลัก ขณะที่ในภาพย่อย ข้อเขียนในหมวดทฤษฎี
และพฤติกรรมองค์การวิ่งไปตามกระแสหลักมากที่สุด ทว่าข้อเขียนในหมวดนโยบายสาธารณะกลับเป็นไปตามรัฐประศาสน
ศาสตร์อีสานกระแสท้าทายมากท่ีสุด ดังน้ัน แวดวงรัฐประศาสนศาสตร์ในอีสานควรให้ความสำคัญกับการศึกษากระแสท้าทาย 
โดยเฉพาะพยายามอธิบาย รวมไปถึงแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นภายในภูมิภาคหรือ
ท้องถ่ิน ควบคู่ไปกับการศึกษาตามรัฐประศาสนศาสตร์กระแสหลักด้วย 
 
คำสำคัญ: กระแสของการศึกษา / รัฐประศาสนศาสตร์ / ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
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Abstract 
This research aimed to present streams of education in public administration in the northeastern 

Thailand between 2547-2560 B.E. The data were collected from research papers written by teachers in the 
field of public administration in Northeastern Thailand in the first academic year of 2560. These research 
papers were written, published, and publicized between 2547-2560 B.E. The findings indicated that 346 
research papers published were classified into four sections, including public policy section, theory and 
organizational behavior section, human resource management section, and finance and budget section. In 
a larger picture, streams of education in public administration in northeastern Thailand were in line with 
main streams of public administration. However, in a small picture, research papers in theory and 
organizational behavior section run along the mainstream the most. Ergo, research papers in public policy 
section were the most challenging trends in the Isan Administration. Therefore, Northeastern public 
administration should focus on the study of challenging currents, especially trying to explain and seeking 
solutions to problems and challenges, arising within the region or the local, along with the study of 
mainstream public administration. 
 
Keyword: Streams of Education / Public Administration / Northeast Thailand 
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1.บทนำ 
 นักวิชาการหลายท่านมักอ้างว่ารัฐประศาสน
ศาสตร์เป็นศาสตร์ที่อยู่ควบคู่กับสังคมมาอย่างยาวนาน 
ดังน้ัน ในการทำความเข้าใจประวัติศาสตร์ของศาสตร์แห่ง
การบริหารภาครัฐ แวดวงวิชาการจึงพยายามจัดหมวดหมู่
องค์ความรู้ พร้อมทั้งอธิบายการเปลี่ยนแปลงของศาสตร์น้ี
ในรูปแบบต่างๆ ซึ่งรูปแบบที่สำคัญรูปแบบหนึ่ง นั่นคือ 
การใช้แนวคิดว่าด้วยกระบวนทัศน์ (Paradigm) และการ
เปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Paradigm Shift) สำหรับศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงของศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ โดยในบริบท
สากล เจ ้าตำร ับตำราคงหนีไม ่พ ้น Nicholas Henry 
( 1975)  ใ น ง า น เ ข ี ย น ช ื ่ อ  Paradigm of Public 
Administration ส่วนในบริบทของไทย งานของ พิทยา 
บวรวัฒนา (2526) และ นิศาชล พรหมรินทร์ (2552) ถือ
เป็นงานที่โดดเด่นในการศึกษาประเด็นดังกล่าว อย่างไรก็
ตาม การศึกษาประเด็นน้ีในบริบทของไทยตลอดช่วงเวลา
ที่ผ่านมา กลับกล่าวได้ว่าเป็นศึกษาถึงเปลี ่ยนแปลงของ
ศาสตร์รัฐประศาสนศาสตร์ใน "ภาพรวม" หรืออีกนัยหน่ึง
คือเป็นการศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงของ "รัฐประศาสน
ศาสตร์กระแสหลัก" หรือ "รัฐประศาสนศาสตร์กรุงเทพฯ" 
เท่านั้น จึงขาดซึ่งการให้ความสำคัญกับบริบทต่างๆ ที่มี
ความแตกต่างกันออกไปในแต่ละภูมิภาค 
 งานวิจัยที ่เป็นฐานของบทความนี้ได้ศึกษาถึง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าว แต่ให้ความสำคัญกับบริบทเชิง
พ้ืนที่ น่ันคือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งในภูมิภาคน้ี แม้
รัฐประศาสนศาสตร์เริ่มเข้ามามีบทบาทอย่างน้อยก็ตั้งแต่
ภาคเรียนที่ 1/2539 ที่คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
สถาบันราชภัฏมหาสารคาม (คณะรัฐศาสตร์และรัฐ
ประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม , 
2558) และมีพัฒนาการโดยเป็นส่วนหน่ึงของการเรียนการ
สอนของสาขาวิชาอื่นเรื่อยมา ทว่าตลอดห้วงเวลาดังกล่าว 
ศาสตร์การบริหารภาครัฐในแถบนี้กลับยังไม่มีความเป็น 
“รัฐประศาสนศาสตร์” พอสมควร (ศุภกานต์ โสภาพร 
และอลงกรณ์ อรรคแสง, 2562) กระทั่งในปี พ.ศ. 2547 
เมื่อมีเปิดสอนในสาขาวิชา (Discipline) บริหารรัฐกิจและ
กิจการสาธารณะขึ ้นที่ว ิทยาลัยการเมืองการปกครอง 
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จึงทำให้สาขาวิชารัฐประศาสน

ศาสตร์หรือนัยหนึ่งคือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจและกิจการ
สาธารณะในขณะนั้นมีความเป็นตัวเป็นตนพอที่จะถือเอา
เป็นจุดเริ่มต้นของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือได้ 
 ความเป็นตัวตนของศาสตร์การบริหารภาครัฐใน
ภูมิภาคนี้เห็นได้จาก ในปีแรกสุด นั่นคือ พ.ศ. 2547 แม้
แวดวงรัฐประศาสนศาสตร์ในอีสานจะเสนอข้อเขียนทาง
วิชาการเพียง 7 เรื่อง แต่พอสิ้นสุดปี พ.ศ. 2550 ปริมาณ
ข้อเขียนกลับมีจำนวนถึง 45 เรื่อง หรือเพ่ิมข้ึนถึง 38 เรื่อง 
ภายใน 3 ปี และเมื ่อส ิ ้นสุดขอบเขตของงานวิจ ัยชิ้น
ดังกล่าว นั่นคือ พ.ศ. 2560 ปริมาณข้อเขียนมีจำนวนถึง 
346 เรื่อง โดยแบ่งออกเป็น 4 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบาย
สาธารณะ หมวดทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ หมวดการ
บร ิหารทร ัพยากรมน ุษย ์  และหมวดการคล ังและ
งบประมาณ อย่างไรก็ตาม แม้ข้อเขียนดังกล่าวจะสะท้อน
ทั้งความเป็นตัวเป็นตน รวมไปถึงการเปลี ่ยนแปลงของ
ศาสตร์ตลอดห้วงเวลาของการศึกษา มากไปกว่าน้ัน 
ข้อเขียนเหล่าน้ียังสะท้อนให้เห็นด้วยว่ากระแสของ
การศึกษา (Streams) ในการศึกษาปรากฏการณ์ที ่เป็น
ปัญหาหรือประเด็นท้าทาย เพื ่ออธิบายรวมถึงแสวงหา
หนทางในการแก้ไขปัญหาหรือประเด็นท้าทายอย่าง
เหมาะสมในห้วงเวลาใดเวลาหนึ่งของศาสตร์การบริหาร
จัดการภาคสาธารณะในภูมิภาคน้ีเป็นไปในทิศทางใดหรือ
วิ ่งไปตามกระแสใด ดังนั ้น บทความนี้จึงเกิดขึ ้น เพ่ือ
นำเสนอกระแสของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั ้งแต่ พ.ศ. 2547-2560 อย่าง
เฉพาะเจาะจง อีกทั้งให้ข้อสังเกตบางประการหลังจากที่
งานวิจัยถูกเผยแพร่ไปแล้ว 
 
2.วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 เพ่ือนำเสนอกระแสของการศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่ พ.ศ. 2547-2560 
 
3.ขอบเขตและวิธีดำเนนิการวิจัย 
 บทความนี ้อาศัยการวิจัยที ่เป็นการวิจัยเชิง
ผสมผสาน กล่าวคือ ใช้วิธีเชิงคุณภาพในรูปแบบของการ
วิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นหลัก และ
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

เสร ิมด้วยวิธีเช ิงปริมาณ เพื ่อให้เห็นถึงแนวโน้มและ
ภาพรวม ซึ ่ง เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้อเข ียนทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์ที่เขียนขึ้นโดยนักวิชาการที่เป็นอาจารย์
ในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จำนวน 166 คนที่สอน
อยู่ในมหาวิทยาลัยในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 
17 แห่ง ประจำปีการศึกษาที่ 1/2560 ซึ่งถูกผลิต ตีพิมพ์ 
และเผยแพร่ต่อสาธารณะระหว่างปี พ.ศ. 2547-2560 
ภายใต้เงื่อนไขที่เป็นข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ 4 
ประเภท ได้แก่ (1) บทความตีพิมพ์ในวารสารและหนังสือ
รวมบทความในระดับชาติ (2) ผลงานตีพิมพ์ในระดับ
นานาชาติ (3) โครงการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่ง
เป็นหัวหน้าโครงการ และ (4) ตำราทางรัฐประศาสน
ศาสตร์ โดยไม่รวมเอกสารคำสอน ทั้งน้ี ด้วยการจัดให้อยู่
ภายใต้ 4 หมวด ได้แก่ หมวดนโยบายสาธารณะ หมวด
ทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ หมวดการบริหารทรัพยากร
มนุษย์ และหมวดการคลังและงบประมาณ โดยอาศัยแนว
ทางการพิจารณาและตีความข้อมูลที ่อ ิงตามกรอบซ่ึง
ประยุกต์จากการสังเคราะห์ประกาศกระทรวงศึกษาธิการ 
เรื ่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชารัฐ
ประศาสนศาสตร์ พ.ศ. 2558 ประกาศ ณ วันที ่ 26 
มิถุนายน พ.ศ. 2558 (กระทรวงศึกษาธิการ, 2558) ผนวก

กับกรอบเชิงระบบของ David Easton (1965 อ้างถึงใน 
ปิยะพงษ์ บุษบงก์, 2552ก) และกรอบกระบวนการของ 
Thomas R. Dye (1981 อ้างถึงใน ปิยะพงษ์ บุษบงก์ , 
2552ก) อนึ่ง บทความนี้มุ่งนำเสนอกระแสของการศึกษา
ท ี ่ เ ก ิ ดข ึ ้ น ในศาสตร ์ ร ั ฐประศาสนศาสตร ์ ในภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั ้งแต่ พ.ศ. 2547-2560 โดยจะ
อภิปรายว่าการศึกษาของศาสตร์น้ีวิ่งไปตามกระแสที่เป็น
กระแสหลักหรือที ่บทความนี ้ เร ียกว ่ากระแสของรัฐ
ประศาสนศาสตร์กรุงเทพฯ หรือการศึกษาศาสตร์นี ้ใน
อ ีสานให ้ความสำค ัญก ับส ิ ่ งท ี ่ เป ็นท ้องถ ิ ่นหร ือให้
ความสำคัญกับปัญหาและประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้นในแต่
ละท้องถิ ่นภายใต้ความหมายของรัฐประศาสนศาสตร์
อีสานกระแสท้าทายหรือรัฐประศาสนศาสตร์อีสานกระแส
ใหม่ และยืนยันข้อมูลดังกล่าวด้วยสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ 
การแจกแจงความถ่ี และค่าร้อยละ  
 
4.ผลการวิจัย 
 ผลการวิจัยพบข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์
ทั้งสิ้น 346 เรื่อง โดยในแต่ละหมวดมีปริมาณข้อเขียนและ
ว่ิงไปตามกระแสของการศึกษาดังตารางต่อไปน้ี 

 
ตาราง 1 ปริมาณข้อเขียนทางรัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่งตามหมวดและการวิ่งไปตาม
กระแสของการศึกษา 

หมวด กระแสของการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ 
ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

รวมปริมาณ
ข้อเขียนทั้งหมด 

กระแสหลัก กระแสอีสาน 
เรื่อง ร้อยละ เรื่อง ร้อยละ 

หมวดนโยบายสาธารณะ 75 36.59 109 77.30 184 
หมวดทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การ 95 46.34 18 12.77 113 
หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 21 10.24 4 2.84 25 
หมวดการคลังและงบประมาณ 14 6.83 10 7.09 24 

รวม 205 59.25 141 40.75 346 
 
 จากตาราง 1 หากมองในภาพรวมจะเห็นว่า
ข ้ อ เ ข ี ย น ท า ง ร ั ฐ ป ร ะ ศ า ส น ศ า ส ต ร ์ ใ น ภ า ค
ตะวันออกเฉียงเหนือเป็นไปตามกระแสหลักหรือกระแส

ของรัฐประศาสนศาสตร์กรุงเทพฯ ถึง 205 เรื่อง หรือร้อย
ละ 59.25 ขณะที่เป็นไปตามรัฐประศาสนศาสตร์อีสาน
กระแสท้าทายหรือรัฐประศาสนศาสตร์อีสานกระแสใหม่
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เพียง 141 เรื่อง หรือร้อยละ 40.75 เท่าน้ัน อย่างไรก็ตาม 
หากมองในภาพย่อยจะเห็นว่าข้อเขียนในหมวดทฤษฎีและ
พฤติกรรมองค์การวิ ่งไปตามกระแสของรัฐประศาสน
ศาสตร์กรุงเทพฯ มากที่สุด ถึง 95 เรื ่อง หรือร้อยละ 
46.34 ขณะที่ข้อเขียนในหมวดนโยบายสาธารณะเป็นไป
ตามรัฐประศาสนศาสตร์อีสานกระแสใหม่มากที่สุด ถึง 
109 เรื่อง หรือร้อยละ 77.30 
 
5.อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 
 การศ ึ กษ าร ั ฐป ร ะศ าสนศาสตร ์ ใ นภ าค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ตั ้งแต่ พ.ศ. 2547-2560 หาได้
เป็นไปตามกระแสที่เป็นกระแสหลักหรือกระแสของรัฐ

ประศาสนศาสตร์กรุงเทพฯ เท่านั ้น ทว่าการศึกษารัฐ
ประศาสนศาสตร์ในอีสานยังมีความพยายามที่จะทวน
กระแสหลักดังกล่าว โดยจะเห็นได้จากสิ่งที่ถูกสะท้อนผ่าน
ข้อเขียนตลอดห้วงเวลาดังกล่าวดังตาราง 1 มากไปกว่าน้ัน 
จากการวิจัยยังพบอีกว่าข้อเขียนวิชาการจำนวนไมน้่อยที่ 
“ดูเหมือนว่า” จะเป็นไปตามรัฐประศาสนศาสตร์อีสาน 
แต่เมื ่อวิเคราะห์ถึงเนื ้อหากลับพบว่าเป็นไปตามรัฐ
ประศาสนศาสตร์กรุงเทพฯ เพียงแต่มีพื้นที่หรือขอบเขต
ของการศึกษาในพื้นที ่ใดพื้นที ่หนึ ่งในภาคอีสานเท่าน้ัน 
โดยจะเห็นได้จากภาพประกอบดังต่อไปน้ี 
ภาพประกอบ 1: ภาพรวมและแนวโน้มของข้อเขียนทาง
รัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยแบ่ง
ตามการว่ิงตามกระแสของการศึกษา 

 

 
รูปที่ 1 กระแสการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ต้ังแต่ พ.ศ. 2547-2560 

 
 อย่างไรก็ตาม ขอให้ระวังด้วยว่ากระแสรัฐ
ประศาสนศาสตร์กรุงเทพฯ นั้นมีนัยถึงการได้รับอิทธิพล
จากรัฐประศาสนศาสตร์กระแสหลัก หาใช่การวิ ่งตาม 
Nicholas Henry แต่อย่างใดไม่ หรือหากจะอธิบายให้ชัด
ก็ค ือ ร ัฐประศาสนศาสตร์กร ุงเทพฯ เป็นกระแสของ
การศ ึกษาร ัฐประศาสนศาสตร์ท ี ่ เก ิดข ึ ้นในภ ูม ิภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ โดยการมองภาพรวมหรือภาพกว้าง 
ประกอบกับการไม่ได้ให้ความสำคัญกับบริบท นั่นคือ พล
วัต ิของป ัญหาและประเด ็นท ้าทายในภูม ิภาค  ท ั ้งน้ี 
ข้อเขียนในหมวดทฤษฎีและพฤติกรรมองค์การซึ ่งวิ่งไป

ตามกระแสน้ีมากท่ีสุดได้สะท้อนความชัดเจนของประโยค
ข้างต้น เช ่น ข้อเขียนเร ื ่องการจัดการภาครัฐยุคหลัง
สมัยใหม่ ของ ประโยชน์ ส่งกลิ่น (2554) เรื่องการสร้าง
กรอบแนวคิดการวิจัยเชิงสำรวจทางรัฐประศาสนศาสตร์  
ของ สัญญา เคณาภูมิ (2556) หรืองานของ สุธินี อัตถากร 
(2560) เรื่องทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ: ฐานคติและการ
นำไปประยุกต์ใช้ในการการบริหารภาครัฐของไทย ในขณะ
ที่ร ัฐประศาสนศาสตร ์อ ีสานกระแสท้าทายหร ื อรัฐ
ประศาสนศาสตร์อีสานกระแสใหม่กลับเป็นความพยายาม
ของนักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในอีสานในการที่
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จะแสดงนัยถึงการศึกษาที่ได้รับอิทธิพลหรือเกิดจากพล
วัตรของบริบทหรือสภาพแวดล้อมภายในอีสาน ซึ่งไม่ได้
หมายถึงเฉพาะการเป็นท้องถิ ่นนิยมเท่านั ้น หากแต่ยัง
หมายถึงการแสดงตัวตนถึงความเป็นอีสาน ไปจนถึงการ
ท้าทายและพยายามท่ีจะออกจากร่มใหญ่ของรัฐประศาสน
ศาสตร์กระแสหลัก แต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธอิทธิพลจากบริบท
หรือสภาพแวดล้อมภายนอกเสียทีเดียว ในทางกลับกัน
กลับรับเอาอิทธิพลน้ัน และนำเสนอความเป็นอีสานในอีก
มิติที ่มีความซับซ้อน ลึกซึ ้ง และน่าสนใจ อย่างน้อยก็ 
“กว่า” ความสนใจจากรัฐประศาสนศาสตร์กรุงเทพฯ โดย
ข้อเขียนของ ปิยะพงษ์ บุษบงก์ (2552ข) เรื ่องทุนทาง
สังคม: การรับมือกับการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและ
เศรษฐกิจ กรณีศ ึกษา จ.มหาสารคาม ขอนแก่น และ
ร้อยเอ็ด หรือการพัฒนารูปแบบการป้องกันยาเสพติดโดย
ประชาชนมีส่วนร่วม กรณีศึกษาบ้านฮองฮี ต.ยางตลาด อ.
ยางตลาด จ.กาฬสินธ์ุ ของ คะนอง พิลุน (2557) หรืองาน
ของ สถาพร เริงธรรม (2559) เรื่องการเสริมสร้างบทบาท
ขององค์กรชุมชนในการมีส่วนร่วมในการจัดทำบริการ
สาธารณะของเทศบาลนครขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น ใน
หมวดนโยบายสาธารณะ ซึ่งวิ่งไปตามกระแสนี้มากที่สุด 
เป็นตัวอย่างของความพยายามทำนองน้ี อน่ึง คำถามเดียว
เท่าน้ันที่ผู้อ่านน่าจะยังสงสัย น่ันคือ นักวิชาการแต่ละคน 
จำเป็นจะต้องเสนอเพียงข้อเขียนที่อยู่ในกระแสใดกระแส
หนึ่งดังที่ยกตัวอย่างไปแล้วข้างต้นหรือไม่ คำตอบคือ ไม่
จำเป็น เน่ืองจากในแต่ละช่วงเวลา ปฏิเสธไม่ได้ว่าอิทธิพล
ที่เกิดจากเงื่อนไขภายนอกภูมิภาคจะเป็นผู้กำหนดให้แวด
วงวิชาการรัฐประศาสนศาสตร์ว่าต้องเล่นอย่างไรบ้าง ไม่
ว่าจะผ่านข้อบังคับของการกำหนดหลักสูตรที ่ส่วนกลาง
เป็นผู้วางกรอบ แหล่งทุนเจ้าใหญ่ในการกำหนดกรอบการ
วิจ ัย รวมไปถึงการทำผลงานเพื ่อความก้ าวหน้าทาง
วิชาการ ขณะที่ในบางช่วงเวลา ก็อาจมีความจำเป็นให้
นักวิชาการจะต้องให้ความสนใจกับบริบทที่เกิดขึ ้นใน
อีสาน โดยกรณีเหล่านี ้ถ ูกสะท้อนผ่านงานวิจัยที ่ต ้อง
ปฏิสัมพันธ์กับชุมชน/ท้องถิ่น หรือการบริการวิชาการที่
นำไปสู่โครงการวิจัยอย่างเป็นกิจจะลักษณะ เป็นต้น หรือ
แม้กระทั่งความสนใจส่วนตัวของตัวนักวิชาการเองที่เห็น
ว่าในช่วงเวลาใด ตนจะเห็นอะไรเป็นปัญหาหรือประเด็น

ท้าทายที่เก ิดขึ ้น แล้วนำมาซึ ่งการแสวงหาคำอธิบาย 
รวมถึงแสวงหาหนทางในการแก้ไขปัญหาหรือประเด็นท้า
ทายดังกล่าวให้มีความเหมาะสมกับแต่ละห้วงเวลา 
 นอกจากประเด็นข้างต้น อีกประเด็นสำคัญท่ี
ควรค่าแก่การอภิปรายคงหนีไม่พ้น การไมค่่อยมีแหล่งทุน
เจ้าใหญ่ในการสนับสนุนแนวคิดที่ไม่ใช่แนวคิดกระแสหลัก
สักเท่าไหร่นัก ดังน้ัน เมื่อไม่มผีู้คอยสนับสนุนประกอบกับ
ข้อจำกัดบางประการของแวงวงวิชาการที่มีเป็นทุนเดิมอยู่
แล้ว นักวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ในอีสานจึง
เป็นได้เพียง “นักวิชาการชั้นสอง” กล่าวคือ ในกรณีของ
นักวิจัยก็เป็นได้เพียงผู้ช่วยวิจัย ผู้ลงเก็บข้อมูล หรือลูกทีม
วิจัย ในพื้นที ่อีสานที่ได้รับความสนใจโดยรัฐประศาสน
ศาสตร์กร ุงเทพฯ เท่านั ้น อย่างไรก็ตาม แม้การเป็น
นักวิชาการชั ้นสองจะเป็นก้าวแรกให้ขึ ้นไปสู ่การเป็น
หัวหน้าโครงการวิจัยหรือเป็นผู้มีบทบาทสำคัญในการจะ
ต ่อรองก ับแหล ่ งท ุนในอนาคตก ็ตาม แต ่ภายใ ต้
กระบวนการดังกล่าว กลับมีผลกระทบต่อศาสตร์รัฐ
ประศาสนศาสตร์ในอีสานอย่างกว้างขวางผ่านผลงานทาง
วิชาการดังที่ปรากฏให้เห็น 
 ดังนั้น จากกระแสของการศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์ในอีสานทั้ง 2 กระแส หากมองในแง่ของแนวโน้ม
และภาพรวมดังที่ปรากฏในภาพประกอบที่ 1 ประกอบกับ
เงื่อนไขบางประการที่มีอิทธิพลต่อแวดวงวิชาการแล้ว อาจ
ให้ข้อเสนอแนะได้แค่เพียงว่า แวดวงวิชาการด้านรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในอีสานควรให้ความสำคัญกับการศึกษา
ในกระแสรัฐประศาสนศาสตร์อีสาน โดยเฉพาะพยายาม
อธิบาย รวมไปถึงแสวงหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาและ
ประเด็นท้าทายที่เกิดขึ ้นภายในภูมิภาค หรือแม้กระทั่ง
ภายในแต่ละท้องถิ ่น ซึ ่งบทความนี้ได้สะท้อนแล้วว่า
การศึกษาภายใต้หมวดนโยบายสาธารณะสามารถไปกับ
กระแสน้ีได้ง่ายที่สุด อย่างไรก็ตาม การศึกษาภายใต้หมวด
อื ่นๆ โดยเฉพาะอย่างยิ ่งหมวดทฤษฎีและพฤติกรรม
องค ์การที ่ม ีท ิศทางม ุ ่งไปตามกระแสหล ักก ็ควรให้
ความสำคัญกับปัญหาและประเด็นท้าทายในภูมิภาค
เพ่ิมข้ึน มากไปกว่าน้ัน การศึกษาอีกสองหมวดที่เหลือ น่ัน
คือ หมวดการบริหารทรัพยากรมนุษย์และหมวดการคลัง
และงบประมาณ แม้ในแง่ของข้อเสนอแนะจะเขียนอย่าง
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ง่ายดายว่าควรเป็นไปตามรัฐประศาสนศาสตร์อีสานให้
มากกว่าน้ี ทว่าในการจะเสนอข้อเขียนทำนองน้ัน กลับทำ
ได้ไมง่่ายนัก เน่ืองจากท้ังเรื่องบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือ
การคลังและงบประมาณ แม้จะกล่าวว่าเป็นในส่วนของ
ท้องถิ่นก็เหอะ แต่ในทางปฏิบัติจำต้องอยู่ภายใต้กรอบที่
กำหนดโดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่ถูกกำหนดโดย
รัฐบาลจากส่วนกลาง กระนั้นก็ตาม จะเห็นว่ายังมีบาง
ข้อเขียนที่พยายามออกจากกระแสหลักดังกล่าว โดยให้
ความสำคัญกับบริบทที่อิงกับความเป็นท้องถิ่น ตลอดจน
ความเป็นอีสาน ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีที่ควรเกิดข้ึนอีกภายใต้
การศึกษารัฐประศาสนศาสตร์อีสานกระแสท้าทายหรือรัฐ
ประศาสนศาสตร์อีสานกระแสใหม่ 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาครั ้งนี ้ม ีว ัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการซื ้อสินค้าจากธุรกิจ

ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ 2) เพื่อพัฒนารูปแบบปัจจัยคุณภาพบริการตามเครื่องมือ E-S-QUAL และเครื่องมือ E-RecS-QUAL 
ของธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ และ 3) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณที่ใช้แบบสอบถามออนไลน์ซึ่งปรับมาจาก  Parasuraman, 
Malhotra, and Zelthaml ที่นำเสนอเครื่องมือวัดคุณภาพบริการออนไลน์ระหว่างการขาย ได้แก่ เครื่องมือ E-S-QUAL และ
หลังการขาย ได้แก่ เครื่องมือ E-RecS-QUAL ซึ่งได้เก็บข้อมูลจากผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ใน
จังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด     912 คน ด้วยการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติเชิงพรรณนา ได้แก่ ค่าความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย 
รวมทั้งการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ         เชิงอนุมาน คือ การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ ผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยคุณภาพบริการ
ออนไลน์ในเครื ่องมือ E-S-QUAL คือ ประสิทธิภาพการใช้งาน การทำให้บรรลุเป้าหมาย ความเป็นส่วนตัว และในส่วน
เครื่องมือ E-RecS-QUAL คือ การตอบสนองต่อการใช้บริการ การหาสิ่งทดแทน และการติดต่อ ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
จากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของผู้บริโภค       ในจังหวัดเชียงใหม่ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ  
(1 เคาะ) 
คำสำคัญ: ปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ / การตัดสินใจซื้อสินค้า / ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ / เครื่องมือ E-S-QUAL /  

เครื่องมือ E-RecS-QUAL 
 (1 เคาะ) 
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Abstract 
The objectives of this study are 1) to study personal data and the behaviors of the consumers 

using the website and applications of E-Supermarket business, 2) to develop the E-Service quality factors 
model based on E-S-QUAL and E-RecS-QUAL, and 3) to test the influence of E-Service quality factors on E-
Supermarket purchasing decisions. It is a quantitative study using online questionnaires modified from 
Parasuraman, Zeithaml, and Malhotra’s questionnaire to present E-S-QUAL during the purchase and E-RecS-
QUAL after the purchase to collect data from 912 samples who bought from E-Supermarket businesses in 
Chiang Mai. The data were analyzed by using descriptive statistics: Frequencies, Percentages, and Means 
and the inferential statistics data analysis: Multiple Linear Regression Analysis (MRA). The research found 
that E-Service quality in respect of E-S-QUAL was Efficiency, Fulfillment, and Privacy and that of the E-RecS-
QUAL was Responsiveness, Compensation, and Contact, which affected the purchasing decisions with 
statistical significance. 
 
Keywords: E-Service Quality Factors / Product Purchase Decisions / E-Supermarket / E-S-QUAL / E-RecS-
QUAL (1 เคาะ) 
 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

184 185
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

1. บทนำ  
เว็บไซต์ PriceZa ได้สำรวจและพฤติกรรมผู้ซื้อ

สินค้าท่ีเป็นคนไทยในรูปแบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ในปี 
2019 จำนวน 14 ล้านคน โดยช่องทางที่คนไทยซื้อสินค้า
และบริการมากที่สุด 3 ลำดับแรก คือ สื่อสังคมออนไลน์ 
(40.00%) รองลงมาตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (35.00%) และ
ซูเปอร์มาร ์เก็ตออนไลน์ (25.00%) (PriceZa, 2019, 
Online) นอกจากน ี ้  เว ็บไซต ์  Creative Talk (2021, 
Online) ได้เปิดเผยข้อมูลยอดขายในตลาดซูเปอร์มาร์เก็ต
ออนไลน์ของประเทศไทยปลายปี 2020 พบว่า มียอดขาย  
สูงถึง 220,000 ล้านบาท เพิ ่มขึ ้นจากปี 2019 จำนวน 
163,300 ล้านบาท หรือมีมูลค่าเพิ ่มขึ ้นกว่า 35.00%       
จากข้อมูลดังกล่าว เห็นได้ว่าธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์
มีความสำคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยในสภาวการณ์
ที ่ตลาดพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์มีการเจริญเติบโตอย่าง
ต่อเน่ือง 

เน่ืองจากมีนักวิชาการหลายท่านได้นำเครื่องมือ
การวัดคุณภาพการบริการออนไลน์ของ Parasuraman, 
Zeithaml, and Malhotra (2005) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่วัด
จากประสบการณ์ที่ผู้บริโภคได้รับจากการซื้อสินค้าจริงท่ี
ประกอบด้วย เครื่องมือ E-S-QUAL ที่วัดคุณภาพบริการ
ระหว่างการขาย มี 4 ปัจจัย ได้แก่ ประสิทธิภาพการใช้
ง าน  (Efficiency) ความพร ้อมของระบบ  (System 
Availability) การทำให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment) 
และความเป็นส่วนตัว (Privacy) และเครื่องมือ E-RecS-
QUAL ที ่ว ัดค ุณภาพบริการหลังการขาย  ที่มี 3 ปัจจัย 
ได้แก่ การตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness) 
การหาส ิ ่งทดแทน  (Compensation) และการติดต่อ 
(Contact) รวมทั้งสิ้น 7 ปัจจัย มาประยุกต์ใช้กับงานวิจัย
ทางด้านธุรกิจออนไลน์กันมากขึ ้น (ภานุพงศ์ ลือฤทธ์ิ, 
2560, น .  8, 10)   แต ่กล ับม ีการนำมาใช ้ ในธ ุ รกิ จ
ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์     น้อยมากและไม่ได้นำทั้ง 7 
ปัจจัยทั้งหมดมาใช้ในการศึกษา เช่น ทวีพร พนานิรามัย 
(2557) ที่ศึกษาเฉพาะ 3 ปัจจัยคือ ประสิทธิภาพการใช้
งาน ความพร้อมของระบบ และความเป็นส่วนตัว เท่าน้ัน 
ในขณะที่ พัชราภรณ์ ด้วงวิเศษ (2560) ศึกษาเพียง 5 
ปัจจัยคือ ประสิทธิภาพการใช ้งาน การทำให้บรรลุ

เป้าหมาย ความพร้อมของระบบ การตอบสนองต่อการใช้
บริการ การหาสิ่งทดแทน และการติดต่อ รวมทั้งยังไม่ได้มี
การศึกษาเรื่องน้ีในพ้ืนที่จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นจังหวัดที่
ม ีม ูลค ่า เศรษฐก ิจ  (GPP) มากท ี ่ส ุดของภาคเหนือ 
(สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 
2561, น. 4) รวมถึงยังมีธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์      
ครบครัน เช่น เทสโก้ โลตัส บิ๊กซี และท็อปส์ มาร์เก็ต       
เป็นต้น จึงจัดได้ว่าการวิจัยในครั้งน้ีเป็นการวิจัยข้ันสำรวจ 
(Exploratory Research)  

จากประเด็นดังกล่าวข้างต้น งานวิจัยน้ีจึงศึกษา
ปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดเชียงใหม่ เพื ่อนำไปปรับปรุงและพัฒนาระบบ
บริการออนไลน์ของธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ให้มี
ประส ิทธ ิภาพมากย ิ ่ งข ึ ้น  โดยการศ ึกษาคร ั ้ ง น้ี  มี
วัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรม
การซื ้อสินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ 2) เพ่ือ
พัฒนารูปแบบปัจจัยคุณภาพบริการตามเครื ่องมือ E-S-
QUAL แล ะ เ ค ร ื ่ อ ง ม ื อ  E-RecS-QUAL ขอ ง ธ ุ ร กิ จ
ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ และ 3) เพื่อทดสอบอิทธิพลของ
ปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ 
(1 เคาะ) 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ (E-Service 
Quality Factors) สืบเน่ืองจากนักวิชาการหลายท่านได้
เสนอแนวคิดเกี่ยวกับคุณภาพบริการออนไลน์ที่มีอิทธิพล
ต่อพฤติกรรมการเลือกซื้อสินค้าและบริการของผู้บริโภค 
ไ ด ้ แ ก่  Yoo and Donthu (2001, p. 36) ไ ด ้ พ ั ฒ น า
เครื่องมือวัดผลคุณภาพการให้บริการออนไลน์ของเว็บไซต์
หรือแอปพลิเคชันต่าง ๆ นั่นคือ เครื ่องมือ SITEQUAL 
ได้แก่ 1) ความง่ายในการใช้งาน (Ease of Use) หมายถึง 
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีความง่ายในการใช้งานและมี
ความสามารถในการค้นหาข้อม ูลท ี ่ต ้องการ  2) การ
ออกแบบท ี ่ ส วยงาม  (Aesthetic Design) หมาย ถึ ง 
ผู ้ออกแบบเว็บไซต์หร ือแอปพลิเคชันได้ใช ้ความคิด
สร ้างสรรค ์ในการจ ัดทำเว ็บไซต์  โดยใช ้ เทคโนโลยี
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มัลติมีเดีย (Multimedia Technology) และกราฟฟิกสี 
(Color Graphics) ให้มีความแปลกใหม่และสะดุดตาเมื่อ
ผ ู ้บร ิ โภคเข ้าเย ี ่ ยมชมเว ็บไซต์  3) ความเร ็วในการ
ประมวลผล (Processing Speed) หมายถึง ความรวดเร็ว
ของการประมวลผลเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน และการ
โต้ตอบระหว่างผู้ให้บริการในการตอบสนองต่อคำร้องขอ
ของผู้บริโภค และ 4) ความปลอดภัย (Security) กล่าวคือ       
จะเน้นความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลและการทำธุรกรรม
ทางการเงินบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันเท่านั้น อย่างไร     
ก็ตาม เครื่องมือ SITEQUAL ไม่สามารถประเมินคุณภาพ
บริการของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันได้ครอบคลุมนัก 
เนื่องจากเครื่องมือ SITEQUAL ไม่ได้ครอบคลุมทุกด้าน
ของกระบวนการจัดซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเค
ชันอย่างลึกซึ้งและเพียงพอ โดยเฉพาะการบริการหลังการ
ขายสินค้าและบริการออนไลน์ (Parasuraman et al., 
2005, p. 4) 

ในขณะที่ Loiacono, Watson และ Goodhue 
(2002, p. 9 – 10) ได้สร้างเครื่องมือ WebQual ขึ้นมา 
โดยมีจ ุดประสงค์เพื ่อใช ้ในการประเมินคุณภาพของ
เว็บไซต์เท่านั้น คือ 1) ความมีประโยชน์ (Usefulness) 
ได้แก่ การให้ข้อมูลเพียงพอกับงานที่ได้รับมอบหมาย การ
ติดต่อสื่อสาร ความไว้วางใจ และเวลาในการตอบสนอง 2) 
ความสะดวกในการใช้งาน (Ease of Use) ได้แก่ ความ
เข้าใจง่าย และการดำเนินการที ่ง ่าย 3) ความบันเทิง 
(Entertainment) ได ้แก่ ดึงด ูดทางสายตา  การสร้าง
นวัตกรรม และการขึ ้นหรือลงทางอารมณ์ของผู้บริโภค 
และ 4) ความส ัมพันธ ์ท ี ่สมบูรณ์  (Complementary 
Relationship) ได้แก่ รูปภาพที ่สอดรับกับเนื ้อหาบน
เว็บไซต์ ความสมบูรณ์แบบของออนไลน์ และช่องทาง
เลือกที่ดีกว่า แต่เครื่องมือนี้ได้สร้างขึ้นให้กับนักออกแบบ
ออนไลน์เพื่อทำการประเมินคุณภาพการบริการออนไลน์
จากนักศึกษาที่เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์แทนที่จะประเมินจาก
ผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าเว็บไซต์จริง ๆ นอกจากน้ี ในบางปัจจัย
การวัดของ WebQual เช่น ปัจจัยความบันเทิง ในด้าน
การสร้างนวัตกรรม กลับไม่มีอิทธิพลเลย และย่ิงไปกว่าน้ัน
ผู้สร้างเครื่องมือ WebQual ไม่ได้นำปัจจัยด้านการบริการ
ผู ้บริโภค และปัจจัยการบรรลุเป้าหมาย ถือเป็นปัจจัย

สำคัญของการวัดคุณภาพบริการออนไลน์มาใช้ในการวิจัย
อีกด้วย (Parasuraman et al., 2005 p. 4) 

นอกจากน้ี Wolfinbarger and Gilly (2003 ,      
p. 187) ได้สร ้างแบบวัด eTailQ ที ่ใช ้ได้ดีก ับการวัด
ค ุณภาพบร ิการร ้ านค ้ าออนไลน ์และร ้ านค ้าจริ ง 
ประกอบด้วย 1) การออกแบบเว็บไซต์ (Website Design) 
ได้แก่ ประสบการณ์ต่อการใช้งานเว็บไซต์ ความรวดเร็วใน
การเข้าถึงข้อมูล และการเลือกสินค้าให้สอดคล้องกับ
ความต้องการส่วนบุคคล 2) ความเชื ่อมั่น (Reliability) 
ได้แก่ การได้รับสินค้าถูกต้อง ความไว้วางใจต่อผู้ให้บริการ 
การให้คำแนะนำที่ชัดเจนแก่ผู ้บริโภค และการส่งมอบ
สินค้าที ่ตรงตามเวลาที่ได้สัญญาไว้  3) ความปลอดภัย 
(Security) คือ ข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลการชำระเงิน
ค่าสินค้าจะต้องมีความมั่นคงและมีความปลอดภัย และ 4) 
การบริการลูกค้า (Customer service) ได้แก่ ผู้ให้บริการ
สามารถตอบสนองที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บริโภค ผู้ให้บริการ
ย ินดีท ี ่จะให ้การบริการ  และการตอบสนองต่อการ
สอบถามข้อม ูลของผ ู ้บร ิโภคที ่ เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
เนื ่องจากเครื ่องมือดังกล่าว เป็นการวัดที ่ผสมผสาน
ระหว่างการวัดคุณภาพบริการร้านค้าออนไลน์และการวัด
คุณภาพบริการของร้านค้าจริง โดยข้อคำถามส่วนใหญ่
ไม่ได้มุ่งเน้นผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าผ่านร้านค้าออนไลน์เพยีง
อย่างเดียว จึงทำให้ผลการวัดคุณภาพบริการร ้านค้า
ออนไลน์    ไม่มีความชัดเจนเก่ียวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อสินค้าและใช้บริการร้านค้าออนไลน์ของ
ผู้บริโภค (ฉันธะ จันทะเสนา, 2562, น. 38)  

จากข้อจำกัดของเคร ื ่องมือคุณภาพบร ิการ
ออนไลน์ข้างต้นทำให้ Parasuraman et al. (2005, p. 8) 
ได้เสนอเครื่องมือการวัดคุณภาพบริการในธุรกิจพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ คือ เครื่องมือ E-S-QUAL และเครื่องมือ      
E-RecS-QUAL พร้อมจัดกลุ ่มในการวัดระดับคุณภาพ
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันที ่มีด้วยกันทั ้งสิ ้น  7 ปัจจัย 
สำหรับเครื ่องมือ E-S-QUAL จะนำมาใช้สำหรับการวัด
คุณภาพระหว่างการขายออนไลน์มีอยู ่ด้วยกัน 4 ปัจจัย 
ได้แก่ 1) ประสิทธิภาพการใช้งาน (Efficiency) หมายถึง 
การใช้งานทั้งเว็บไซต์และแอปพลิเคชันจะต้องมีความ
สะดวกรวดเร็วในการเข้าถึงข้อมูลที่ผู้บริโภคต้องการ  2) 
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ความพร้อมของระบบ (System Availability) หมายถึง 
การที่ระบบบริการเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมีเสถียรภาพ
ในการใช้งาน และสามารถตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภคที่    ต้องการใช้งานตลอดเวลา 3) การทำให้บรรลุ
เป้าหมาย (Fulfillment) หมายถึง การทำงานของเว็บไซต์
และ        แอปพลิเคชันสามารถทำงานได้อย่างถูกต้อง
ตามเป้าหมายที่ตกลงไว้โดยเฉพาะผู้บริโภคที่ใช้บริการซื้อ
ส ินค้าออนไลน์ และ 4) ความเป็นส่วนตัว (Privacy) 
หมายถึง การรักษาความปลอดภัยและการปกป้องข้อมูล
พฤติกรรมการใช้บริการของผู ้บริโภคให้มีประสิทธิภาพ 
โดยไม่ให้ข้อมูลของผู้บริโภคเผยแพร่ไปสู่แหล่งอื่น ๆ จน
เกิดความเสียหายแก่ผู้บริโภค รวมทั้งยังได้สร้างเครื่องมือ 
E-RecS-QUAL ถือเป็นเครื ่องมือวัดคุณภาพการบริการ
หลังการขายออนไลน์หรือในกรณีที่ผู้บริโภคประสบปัญหา
จากการใช้งานบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของร้านค้า ซึ่ง
ผู้บริโภคจะต้องแก้ไขปัญหาด้วย 3 ปัจจัย ประกอบด้วย 1) 
การตอบสนองการใช้บริการ (Responsiveness) หมายถึง 
เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสามารถแก้ไขปัญหาในการใช้
งานของผู ้บริโภคได้อย่างรวดเร็ว เมื ่อผู ้บริโภคประสบ
ปัญหาจากการใช้งาน 2) การหาสิ่งทดแทนหรือการชดเชย 
(Compensation) หมายถึง เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
สามารถหาสิ่งทดแทนหรือการชดเชยให้แก่ผู้บริโภค เมื่อ
เกิดความผิดพลาดการให้บริการ เช่น การจัดส่งสินค้ามี
ความล่าช้าสินค้ามีตำหนิ สินค้าไม่ตรงกับคำสั่งซื้อ และอื่น 
ๆ เป็นต้น 3) การติดต่อ (Contact) หมายถึง ผู้ให้บริการ
ผ่านเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันออกแบบช่องทางในการ
ติดต่อสื่อสารแก่ผู ้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคติดต่อและขอ
ความช่วยเหลือจากผู้ให้บริการ เช่น ปัญหาชำระค่าสินค้า 
ปัญหาการคืนสินค้า สอบถามข้อมูลโปรโมชั่นสินค้า และ
อื่น ๆ โดยปัจจัยต่าง ๆ ของเครื่องมือวัดคุณภาพบริการ

ออนไลน์ที่จัดทำโดย Parasuraman et al. (2005) โดยใช้
พ ื ้นฐานการพ ิจารณาค ุณภาพการบร ิ การว ั ดจ าก
ประสบการณ์หร ือบร ิการที ่ผ ู ้บร ิโภคได้ร ับจริงแล้ว
เปรียบเทียบกับความคาดหวังจากการใช้บริการ 

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้ได้ยึดเอาเครื่องมือปัจจัย
ค ุณภาพบร ิการออนไลน ์ของ  Parasuraman et al. 
(2005) ทั้ง 7 ตัวแปรมาใช้ เนื่องจากเป็นเครื่องมือในการ
วัดคุณภาพบริการออนไลน์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดและ
เป ็นท ี ่ น ิ ยม  (Zehir and Narcıkara, 2016 , p. 430) 
โดยเฉพาะเครื่องมือ E-RecS-QUAL เน่ืองจากนักวิชาการ
ส่วนใหญ่จะศึกษาการวัดบริการระหว่างการขายแต่กลับ
ไม่ได้วัดบริการหลังการขาย ซึ่งการซื้อขายสินค้าออนไลน์
ทั้งบนเว็บไซต์และบน  แอปพลิเคชันไม่ได้มีการปฏิสัมพันธ์
กันระหว่างผู้ซื้อกับผู้ขาย ในรูปแบบส่วนตัวหรือซื้อสินค้า
แบบต่อหน้าผู ้ขาย (Face to Face) ดังนั ้น การบริการ
หลังการขายจึงมีบทบาทสำคัญต่อคุณภาพบริการออนไลน์
เช่นกัน 

การตัดสินใจซ้ือ (Purchase Decisions) 
ในส่วนของการตัดสินใจซื้อสินค้าของงานวิจัย

เรื่องนี้ได้เลือกใช้ข้อคำถามผลการตัดสินใจซื้อสินค้าเพยีง
ข้อคำถามเดียว รวมถึงเลือกใช้ตัววัดระดับการตัดสินใจซื้อ
สินค้าออนไลน์ ตามงานวิจัยของนักวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ 
จุฑารัตน์ เกียรติรัศมี (2558) ชญานิศ สุวัฑฒน (2558)     
วิภากาญจ์ เลิศทวีวุฒิ (2559) ศริศา บุญประเสริฐ (2559) 
สุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ชเนศ ลักษณ์พันธุ์ภักดี (2560)     
พรทิพา ทัพไทย (2560) และวรรณภรณ์ ราษฎรดี (2560) 
รวมทั้งสิ้นมี 8 งานวิจัย  ดังนั้น จากแนวคิดและทฤษฎีที่
เกี่ยวข้องกับงานวิจัยเรื่องนี้ จึงนำไปสู่การกำหนดกรอบ
แนวคิดของการวิจัยในรูปที่ 1 ด้านล่าง 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากรของการวิจ ัยคือ  ผู ้ใช ้บริการธุรกิจ

ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่ทั้งหมด ซึ่งเป็น
ประชากรที ่ไม่สามารถจำกัดจำนวนที ่แน่นอนได้  จึง
กำหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Sudman (1976, p. 
87) โดยใช้หน่วยตัวอย่างเป็นคนในระดับท้องถิ ่นคือ 
ผู ้บร ิโภคในจังหวัดเช ียงใหม่  และจำนวนกลุ ่มย่อยที่
วิเคราะห์เพียง 2 กลุ่ม       (มีบ้างแต่ไม่มาก) คือ ผู้บริโภค
ที่ซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ผ่านเว็บไซต์และผ่าน
แอปพลิเคชัน ดังน้ัน ขนาดของกลุ่มตัวอย่างของงานวิจัยน้ี
จึงอยู่ระหว่าง 500 – 1,000 คน แล้วจึงใช้เทคนิคการสุ่ม
ต ัวอย ่างแบบโควตา  (Quota Sampling) เน ื ่ องจาก
ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ที่ให้บริการในจังหวัดเชียงใหม่มีอยู่ 
3 แห่งที่มีส่วนแบ่งทางการตลาดหลักในประเทศไทยโดย
กำหนดขั้นต่ำองค์กรละ 300 คน และเมื ่อเก็บรวบรวม
ข้อมูลจากการลงพื ้นที ่จริงปรากฏว่า ซูเปอร์มาร์เก็ต
ออนไลน์ A จำนวน 340 คน ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ B 
จำนวน 302 คน โดยแนวคิดของ Kerlinger (1972, p. 61 
อ้างถึงใน พวงรัตน์ ทวีรัตน์, 2543, น. 91) และแนวคิด
ของกัญญ์สิริ จันทร์เจริญ (2552, น. 89) ระบุว่า การได้
กลุ่มตัวอย่างเกินโควตา จะทำให้ผลของข้อมูลการวิจัยมี
ความคลาดเคลื่อนจากการสุ่มลดน้อยลง มีความถูกต้อง
และแม่นยำมากขึ้น และค่าประมาณจากกลุ่มตัวอย่างมี

ความถูกต้องและเชื่อถือได้ ขณะที่ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ 
C มีจำนวน 270 คน น้อยกว่าจำนวนที่กำหนดขั้นต่ำไว้ 
เนื ่องจากสถานการณ์ล็อกดาวน์ (Lock Down) ทั่วทุก
จังหวัดในประเทศไทย เพ่ือป้องกันไวรัสโควิด-19 ที่ระบาด
ในรอบแรกได้ผ่อนคลายลง ส่งผลให้ผู้บริโภคกลับมาซื้อ
สินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตโดยตรงมากขึ ้น จึงไม่สามารถเก็บ
ตามจำนวนที่กำหนดโควตาได้ อย่างไรก็ตามเมื่อรวมกลุ่ม
ตัวอย่างได้ 912 คน ก็ยังอยู่ในช่วง 500 – 1,000 คน ซึ่ง
เข้าเงื่อนไขกำหนดขนาดตัวอย่างตามสูตรของ Sudman 
นอกจากน้ีย ังได ้ เล ือกการส ุ ่มต ัวอย ่างแบบบ ัง เอิญ 
(Accidental Sampling) ด้วยการเล ือกกล ุ ่มต ัวอย ่าง
เพื่อให้ได้จำนวนตามต้องการซึ่งกลุ่มตัวอย่างจะเป็นใครก็
ได้ที่ยินดีตอบแบบสอบถามออนไลน์โดยมีคำถามคัดกรอง
เบื้องต้น เพื่อให้แน่ใจว่าเป็นกลุ่มตัวอย่างเป้าหมายตามท่ี
กำหนด 

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
การศ ึ กษาคร ั ้ งน ี ้ ไ ด ้ เ ล ื อ ก ใช ้ เ ค ร ื ่ อ งมื อ

แบบสอบถามออนไลน์ที่ได้ปรับมาจากแบบสอบถามของ 
Parasuraman et al., (2005, p. 18 – 19) เป็นหลักโดย
มีการแปลเป็นภาษาไทยแล้วนำไปใช้ในงานวิจัยของพัชรา
ภรณ์ ด้วงวิเศษ (2560, น. 80 – 81) มาแล้ว และได้ให้
ผู้เชี่ยวชาญทางภาษาท้ังชาวต่างชาติและชาวไทยพิจารณา
ตรวจสอบการแปลชุดแบบสอบถามจากภาษาอังกฤษเป็น
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ภาษาไทยและแปลกลับจากภาษาไทยเป็นภาษาอังกฤษ
อีกครั้ง 

การทดสอบความเท ี ่ย งตรง เช ิ งเน ื ้อหา 
(Content Validity) 

การศึกษาครั ้งนี ้ได้ทำการหาค่าค่าดัชนีความ
สอดคล้องระหว่างข้อคำถามกับวัตถุประสงค์ (IOC) ของ
แบบสอบถามโดยผู้เชี่ยวชาญ 4 ท่าน ซึ่งเป็นผู้จัดการของ
ซูเปอร์มาร์เก็ตทั้ง 3 แห่ง และนักวิชาการ 1 ท่าน ผลการ
ทดสอบค่า IOC เท่ากับ 0.92 แสดงว่า ข้อคำถามของชุด
แบบสอบถามท้ังหมดตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability) 
แบบสอบถามที่ได้ออกไปทดสอบ (Try-out) ได้

จำนวน 44 ชุด นำมาหาค่าความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม
ด้วยวิธีหาค่าสัมประสิทธ์ิแอลฟาครอนบาค (Cronbach’s  
Alpha Coefficient) โดยที่ George and Mallory (2003, 
p. 231, อ้างถึงใน ศิริชัย กาญจนวาสี 2544, น. 205) ระบุ
ว่า การประเมินความเชื่อมั่นค่าสัมประสิทธิ์แอลฟาครอน
บาคของเครื่องมือที่มีค่ามากกว่า 0.05 ถือว่าใช้ได้ จาก
การวิเคราะห์ค่าสัมประสิทธิ์ความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 
0.95 แสดงว่า อยู่ในระดับดีมาก และเมื ่อพิจารณาราย
ด้านพบว่า ค่าสัมประสิทธ์ิความเชื่อมั่นอยู่ระหว่าง 0.86 – 
0.97 แสดงว่า แบบสอบถามท่ีใช้ในการเก็บข้อมูลจากกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสอดคล้องภายในอยู่ในระดับดี จนถึงระดับ
ดีมาก 
 
4. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์  
ข้อที่ 1 
จากวัตถุประสงค์ข้อ 1 ที่กล่าวไว้ข้างต้น (หน้า 

3)ได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลส่วนบุคคลและพฤติกรรมการ
ซื้อสินค้าของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ที่ซื้อสินค้าจาก
ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ทั้งหมด 912 คน พบว่า ส่วน
ใหญ่เป็นเพศหญิงมีจำนวน 546 คน (59.87%) มีอายุน้อย
กว่า 25 ป ีจำนวน 397 (43.53%) สถานภาพโสดมีจำนวน 
674 คน (73.90%) และไม่มีบุตรมีจำนวน 696 คน 
(76.32%) อาศัยอยู ่ในอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่มี
จำนวน 527 คน (57.79%) สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกว่า

ปริญญาตรีมีจำนวน 495 คน (54.28%) เป็นนักเรียนและ
นักศึกษา มีจำนวน 381 คน (41.78%) มีรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือนน้อยกว่าหรือเท่ากับ 10,000 บาทมีจำนวน 359 คน 
(39.36%) เลือกซื้อสินค้าที่ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์เดือน
ละครั ้ง จำนวน 271 คน (29.71%) โดยซื ้อส ินค้าท่ี
ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ กับ การซื้อสินค้าท่ีซูเปอร์มาร์เก็ต
โดยตรงพอ ๆ กัน (50% ต่อ 50%) มีจำนวน 259 คน 
(28.40%) ยอดสั่งซื ้อสินค้าอยู ่ที่ 501 – 1,000 บาท มี
จำนวน 359 คน (39.36%) ใช้ช่วงเวลาเย็นค้นหาสินค้ามี
จำนวน 505 คน (55.37%) ใช ้ เวลาเลือกซ ื ้อส ินค้า
ประมาณ 30 นาที ถึง 1 ชั ่วโมง มีจำนวน 405 คน 
(44.41%) ส่วนใหญ่เลือกซื้อสินค้าประเภทอุปโภค เช่น 
สบู่ ยาสระผม ยาสีฟัน เครื่องสำอาง และอื่น ๆ จำนวน 
486 (53.29%) และเหตุผลที่เลือกใช้บริการ เพราะเข้าถึง
ได้ง่ายและรวดเร็วมีจำนวน 671 คน (73.57%)  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 2 
จากวัตถุประสงค์ข้อ 2 ที่กล่าวไว้ข้างต้น (หน้า 

3) ไ ด ้ ท ำการ ว ิ เ ค ร าะห ์ อ ง ค ์ ป ร ะกอบ เช ิ ง ย ื น ยั น 
(Confirmatory factor analysis: CFA) โดยใช ้ว ิ ธ ี การ
หมุนแกนแบบออบลิค (oblique rotation) แบบไม่ต้ัง
ฉากนั ่นค ือ  แบบมุมแหลมออบล ิม ิน  (Oblimin) กับ
เครื ่องมือ E-S-QUAL ที่มี 4 ปัจจัย โดยผลการทดสอบ
พบว่า ค่า KMO เท่ากับ 0.88 แสดงว่าเป็นข้อมูลที่มีความ
เหมาะสมในการวิ เคราะห ์องค ์ประกอบในระด ับ ดี  
เนื่องจากมีค่า KMO ที่เข้าใกล้ 1 และมากกว่า 0.05 และ
การทดสอบค่าสถิติไคสแควร์ พบว่า มีนัยสำคัญทางสถิติ
ในระดับมากที่สุด ในระดับ 0.000 (p≤0.001) แสดงว่า 
เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของปัจจัยและตัวแปรต่าง  ๆ  ของกลุ่ม
ตัวอย่างมีความสัมพันธ์และมีความเหมาะสมที่จะใช้
วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไปได้ (Kerlinger, 1986, p. 11 
– 13) รวมถึงผลการทดสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบ 
(Factor Loading) พบว่า ทุกตัวแปรมีค่าน้ำหนักมากกว่า 
0.30      ขึ้นไป กล่าวคือ ตัวแปรต่าง ๆ  ในแต่ละปัจจัยมี
ความถ ูกต ้องตามหล ักการว ิ เคราะห ์องค ์ประกอบ 
(Kerlinger, 1973; Stevens, 1996 อ้างถึงใน เพชรน้อย 
สิงห์ช่างชัย, 2546,   น. 209) ซึ่งสามารถสกัดได้ 13 ตัว
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แปรใน 4 ปัจจัย โดยมี    ร้อยละของความแปรปรวน
สะสม เท่ากับ 60.85 ดังตารางที่ 1 ด้านล่าง 

ตารางที่ 1 (ก) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ในส่วนของเครื่องมือ E-S-QUAL (N = 
912) 

Structure Matrix 
(เคร่ืองมือ E-S-QUAL มี 4 ปัจจัย 13 ตัวแปร) 

ปัจจัย 
1 2 3 4 

ปัจจัยประสิทธิภาพการใช้งาน (Efficiency)     
  ทำการซื้อสินค้าได้อย่างรวดเร็ว  0.706   
  ข้อมูลต่าง ๆ มีการจัดเรียงอย่างเหมาะสม  0.775   
  การโหลดข้อมูลเป็นไปอย่างรวดเร็ว  0.737   
  มีการจัดวางรูปแบบโครงสร้างบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นไว้เป็นอย่างดี  0.660   
ปัจจัยความพร้อมของระบบ (System Availability)     
  ไม่ทำงานผิดพลาดหรือหยุดทำงานขณะสั่งซื้อ    -0.807 
  มีการแจ้งเตือนการปรับปรุงในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นทุกครั้ง    -0.865 
ปัจจัยการทำให้บรรลุเป้าหมาย (Fulfillment)     
  ได้รับสินค้าตรงตามคำสั่งซื้อผ่านระบบ 0.753    
  ตัวสินค้าตรงตามท่ีจำหน่ายบนเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น 0.774    
  ผลลัพธ์ที่ได้จากการสั่งซื้อตรงตามท่ีร้องขอ 0.779    
  มีสินค้าจริงตามท่ีแสดงในระบบออนไลน์ 0.749    
ปัจจัยความเป็นส่วนตัว (Privacy)     
  มีการปกป้องข้อมูลพฤติกรรมการซื้อสินค้าในเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น   0.730  
  มีการปกป้องข้อมูลส่วนตัวโดยเฉพาะข้อมูลทางการเงินและบัตรเครดิต   0.825  

 

ตารางที่ 1 (ข) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ในส่วนของเครื่องมือ E-S-QUAL (N = 
912) 

Structure Matrix 
(เคร่ืองมือ E-S-QUAL มี 4 ปัจจัย 13 ตัวแปร) 

ปัจจัย 
1 2 3 4 

ปัจจัยความเป็นส่วนตัว (Privacy) – ต่อ     
  ไม่แชร์ข้อมูลส่วนตัวของท่านให้กับเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นอื่น ๆ   0.845  

 ส่วนเครื่องมือ E-RecS-QUAL มี 3 ปัจจัยที่ใช้
วัดคุณภาพหลังการขายออนไลน์ผลการทดสอบพบว่า ค่า 
KMO เท่ากับ 0.87 แสดงว่า ข้อมูลมีความเหมาะสมใน
การวิเคราะห์องค์ประกอบในระดับดี และการทดสอบ
ค่าสถิติไคสแควร์มีนัยสำคัญทางสถิติในระดับมากท่ีสุด ใน

ระดับ 0.000 (p≤0.001) แสดงว่า เมตริกซ์สหสัมพันธ์ของ
ปัจจัยและตัวแปรต่าง ๆ ของกลุ่มตัวอย่างมีความสัมพันธ์
และมีความเหมาะสมที่จะใช้วิเคราะห์องค์ประกอบต่อไป
ได้ รวมทั้งได้ทำการทดสอบค่าน้ำหนักองค์ประกอบของ
ตัวแปรต่าง ๆ พบว่า ทุกตัวแปรมคี่าน้ำหนักมากกว่า 0.30 
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ขึ้นไป กล่าวคือ ตัวแปรต่าง ๆ ของแต่ละปัจจัยมีความ
ถูกต้องตามหลักการวิเคราะห์องค์ประกอบ สามารถสกัด
องค์ประกอบรูปแบบวิเคราะห์ได้  10 ตัวแปรที ่ เป็น

องค์ประกอบปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ทั ้งหมด 3 
ปัจจัย โดยมีร้อยละของความแปรปรวนสะสม เท่ากับ 
68.54 ดังตารางที่ 2 ด้านล่าง 

ตารางที่ 2 (ก) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสร้างปัจจัยคณุภาพบริการออนไลน์ในส่วนของเครื่องมือ E-RecS-QUAL (N 
= 912) 

Structure Matrix 
(เคร่ืองมือ E-RecS-QUAL มี 3 ปัจจัย 10 ตัวแปร) 

ปัจจัย 
1 2 3 

ปัจจัยการตอบสนองต่อการใช้บริการ (Responsiveness)       
  มีการแจ้งเตือนทุกครั้ง หากไม่เป็นไปตามข้ันตอนในการสั่งซื้อสินค้า   0.728 
  มีการรับประกันสินค้า   0.772 
  มีการตอบสนองช่วยแก้ไขปัญหาในทันที   0.759 

ตารางที่ 2 (ข) การทดสอบความเที่ยงตรงเชิงโครงสรา้งปัจจยัคุณภาพบริการออนไลน์ในส่วนของเครื่องมือ E-RecS-QUAL (N 
= 912) 

Structure Matrix 
(เคร่ืองมือ E-RecS-QUAL มี 3 ปัจจัย 10 ตัวแปร) 

ปัจจัย 
1 2 3 

ปัจจัยการหาสิ่งทดแทน (Compensation)    
  มีการชดเชยให้เมื ่อเกิดปัญหาจากระบบการให้บริการ  เช่น เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่น
ให้บริการล่ม ระบบชำระเงินเกิดขัดข้อง 

0.812   

  ผู้ให้บริการสามารถจัดส่งสินค้าทดแทนได้อย่างรวดเร็ว หากผิดพลาดระหว่างจัดส่งสินค้า 0.868   
  มีการชดเชยให้หากสินค้าท่ีสั่งมาน้ัน จัดส่งไม่ตรงตามเวลาหรือไม่ตรงตามคำสั่งซื้อ 0.844   
  มีบริการรับสินค้าคืนจากบ้านหรือที่ทำงานในระยะเวลาท่ีแน่นอน เช่น 3 วัน หรือ 5 วัน 0.857   
ปัจจัยการติดต่อ (Contact)    
  ช่องทางในการติดต่อมีพนักงานคอยให้บริการ  0.804  
  มีการติดต่อจากพนักงานทันทีเมื่อเกิดปัญหา  0.860  
  มีการแก้ไขปัญหาอย่างรวดเร็วเมื่อติดต่อพนักงานแล้ว  0.844  

 
ผลการวิเคราะห์ข้อมูลตามวัตถุประสงค์ 
ข้อที่ 3า 
จากวัตถุประสงค์ข้อ 3 ที่กล่าวข้างต้น (หน้า 3)    

ได้ทำการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณ (Multiple Linear 
Regression Analysis: MRA) ของปัจจัยคุณภาพบริการ
ออนไลน์ในส่วนเครื ่องมือ E-S-QUAL มี 4 ปัจจัย และ
เครื่อง E-RecS-QUAL มี 3 ปัจจัย รวมทั้งสิ้น 7 ปัจจัย ที่
ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต
ออนไลน์ของผู ้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ ่งได้มีการ

ต ร ว จ ส อ บ  Multicollinearity โ ด ย ใ ช ้ ค ่ า  Variance 
Inflation Factor (VIF) เพื่อพิสูจน์ว่าตัวแปรอิสระแต่ละ
ตัวม ีความส ัมพันธ ์ก ันมากน้อยเพียงใด  โดยในส ่วน
เครื ่องมือ E-S-QUAL พบว่า ค่า VIF มีค่าตั้งแต่ 1.36 – 
1.54 และเครื่องมือ E-ResS-QUAL พบว่า ค่า VIF มีค่า
ตั้งแต่ 1.35 – 1.48 โดยที่ค่า VIF ของตัวแปรอิสระทั้ง 2 
เครื่องมือน้ัน มีค่าไม่เกิน 5.0 แสดงว่า ตัวแปรอิสระไม่ได้มี
ความส ัมพันธ ์ก ันเอง   (Zikmund, Babin, Carr, and 
Griffin, 2013 , p. 590)  ด ั งน ั ้น จากการตรวจสอบ 
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Multicollinearity ข้างต้น สามารถนำเสนอแผนผังผล
การวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณในรูปที่ 2 รวมทั้งอภิปราย
ผลการวิเคราะห์ได้ดังน้ี  

 

 
 

รูปที่ 2 ผลการวิเคราะห์การถดถอยพหุคูณของปัจจัยคุณภาพบริการออนไลน์ที ่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าจากธูรกิจ
ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ 
 
จากรูปข้างต้น ในส่วนของเครื่องมือ E-S-QUAL   

มีเพียง 3 ปัจจัยเท่านั้นที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า     
โดยเรียงลำดับค่า ß มากที่สุดไปหาน้อยที่สุดโดยปัจจัย
แรกคือ ประสิทธิภาพการใช้งาน พบว่า เป็นปัจจัยที่ส่งผล
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้ามากที่สุด (ß = 0.21 : 21.00%) 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับมากที่สุด (p≤0.001) ซึ่ง
สอดคล้องกับผลการศึกษาของสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ที่
ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ผ่านช่องทางตลาดกลางพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์      
(E-Marketplace) และผลการศ ึกษาของ  Zehir and 
Narcıkara (2016) ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพบริการออนไลน์ 
และคุณภาพบริการหลังการขายทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
การรับรู ้คุณค่าและความตั้งใจซื ้อซ้ำของผู ้บริโภคที่ซื้อ
สินค้าร้านค้าปลีกออนไลน์ในประเทศตุรกี ปัจจัยรองลงมา
คือ การทำให้บรรลุเป้าหมาย (ß = 0.20 : 20.00%) มี
น ัยสำค ัญทางสถิต ิในระดับมากที ่ส ุด  (p≤0.001) ซึ่ ง

สอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zehir and Narcıkara 
(2016) ที ่ได้ศ ึกษาเร ื ่องคุณภาพบริการออนไลน์ และ
คุณภาพบริการหลังการขายทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อการ
รับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อซ้ำของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้า
ร้านค้าปลีกออนไลน์ในประเทศตุรกี และผลการศึกษาของ
พัชราภรณ์ ด้วงวิเศษ (2560) ที ่ได้ทำการศึกษาเรื ่อง
คุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์ของลูกค้าเทสโก้ โลตัส  ในประเทศไทย และ
ปัจจัยสุดท้ายคือ ความเป็นส่วนตัว  (ß = 0.07 : 7.00%) 
ที ่ม ีนัยสำคัญทางสถิติ (p≤0.05) ซึ ่งสอดคล้องกับผล
การศึกษาของสุณิสา ตรงจิตร์ (2559) ที ่ได้ศึกษาเรื่อง
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าออนไลน์ผ่าน
ช ่ องทางตลาดกลางพาณ ิชย ์ อ ิ เล ็ กทรอน ิกส์  (E-
Marketplace) แล ะ ผ ล ก า ร ศ ึ ก ษ า ขอ ง  Zehir and 
Narcıkara (2016) ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพบริการออนไลน์ 
และคุณภาพบริการหลังการขายทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

การรับรู ้คุณค่าและความตั้งใจซื ้อซ้ำของผู ้บริโภคที่ซื้อ
สินค้าร้านค้าปลีกออนไลน์ในประเทศตุรกี ขณะที่ปัจจัย
ความพร้อมของระบบ กลับไม่ได้ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
ส ินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร ์เก็ตออนไลน์  (ß = 0.06 : 
6.00%) ทั้งน้ี เนื่องจากการให้บริการทั้งเว็บไซต์และแอป
พลิเคชันมีการปรับปรุงระบบให้บริการโดยไม่ได้แจ้งให้
ผู้บริโภคทราบล่วงหน้าทำให้ระบบหยุดทำงานขณะทำการ
สั่งซื้อสินค้า อาจทำให้ผู้บริโภคไม่กลับมาใช้บริการอีกหรือ
กลับไปซื้อสินค้าท่ีซูเปอร์มาร์เก็ตโดยตรง สอดคล้องกับผล
การศึกษาของทวีพร พนานิรามัย (2557) ที่ได้ศึกษาเรื่อง
ป ัจจ ัยท ี ่ม ีอ ิทธ ิพลเช ิงบวกต่อความตั ้งใจซ ื ้อส ินค้า
ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ A ของผู้บริโภคในเขตยานนาวา 
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาของสุณิสา ตรงจิตร์ 
(2559) ที่ได้ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
ซ ื ้อส ินค ้าอนไลน์ผ ่ านช ่องทางตลาดกลางพาณ ิช ย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Marketplace) และผลการศึกษาของ 
Zehir and Narcıkara (2016) ที ่ได้ศ ึกษาเรื ่องคุณภาพ
บริการออนไลน์ และคุณภาพบริการหลังการขายทาง
ออนไลน์ที่ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าและความตั้งใจซื้อซ้ำ
ของผู้บริโภคที่ซื้อสินค้าร้านค้าปลีกออนไลน์ในประเทศ
ตุรกี 

ขณะเดียวกัน ในส่วนของเครื ่องมือ E-RecS-
QUAL ประกอบด้วย 3 ปัจจัยส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ
สินค้าจากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของผู้บริโภคใน
จังหวัดเชียงใหม่ โดยเรียงลำดับค่า ß มากที่สุดไปหาน้อย
ที่สุด      (ดังรูปที่ 2) โดยปัจจัยแรกคือ การติดต่อ (ß = 
0.27 : 27.00%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับมาก
ที่สุด (p≤0.001) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zehir 
and Narcıkara (2016) ที่ได้ศึกษาเรื ่องคุณภาพบริการ
ออนไลน์ และคุณภาพบริการหลังการขายทางออนไลน์ที่
ส่งผลต่อการรับรู้คุณค่าและความต้ังใจซื้อซ้ำของผู้บริโภค
ที่ซื ้อสินค้าร้านค้าปลีกออนไลน์ในประเทศตุรกี  ปัจจัย
รองลงมาคือ การตอบสนองต่อการใช้บริการ (ß = 0.15 : 
15.00%) นัยสำคัญทางสถิติในระดับมากที่สุด (p≤0.001) 
ซ ึ ่งสอดคล ้องก ับ      ผลการศ ึกษาของ  Zehir and 
Narcıkara (2016) ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพบริการออนไลน์ 
และคุณภาพบริการหลังการขายทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อ

การรับรู ้คุณค่าและความตั้งใจซื ้อซ้ำของผู ้บริโภคที่ซื้อ
ส ินค ้าร ้านค ้าปลีกออนไลน์ในประเทศตุรกี  และผล
การศ ึกษาของพัชราภรณ์ ด้วงว ิ เศษ  (2560) ที ่ ไ ด้
ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าเทสโก้  โลตัส ใน
ประเทศไทย และปัจจัยสุดท้ายคือ การหาสิ่งทดแทน (ß = 
0.11 : 11.00%) อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติในระดับมาก 
(p≤0.01) ซึ่งสอดคล้องกับผลการศึกษาของ Zehir and 
Narcıkara (2016) ที่ได้ศึกษาเรื่องคุณภาพบริการออนไลน์ 
และคุณภาพบริการหลังการขายทางออนไลน์ที่ส่งผลต่อ
การรับรู ้คุณค่าและความตั้งใจซื ้อซ้ำของผู ้บริโภคที่ซื้อ
ส ินค ้าร ้านค ้าปลีกออนไลน์ในประเทศตุรกี  และผล
การศ ึกษาของพัชราภรณ์ ด้วงว ิ เศษ  (2560) ที ่ ไ ด้
ทำการศึกษาเรื่องคุณภาพการให้บริการที่มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสินใจซื ้อสินค้าออนไลน์ของลูกค้าเทสโก้  โลตัส ใน
ประเทศไทย  

ทั้งน้ี ผู้บริหารของธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์
ทุกแห่งควรให้ความสำคัญทั้ง E-S-QUAL และ E-RecS-
QUAL เนื ่องจากทั้ง 2 เครื ่องมือมีอิทธิพล (R2 = 0.18 : 
18.00%)ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์
เท่ากัน  
5. ข้อเสนอแนะ  

 ผู้ประกอบการ ผู้บริหาร และผู้ที่สนใจลงทุน
ในธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ 

1) จากผลการวิจัยในส่วนของข้อมูลส่วนบุคคล
และพฤติกรรมการซื้อสินค้า หากสนใจในตลาดกลุ่มนี้ก็
ควรจะให้ความสนใจกับผลการวิจัยข้างต้น 

2) ควรให้ความสำคัญกับคุณภาพการบริการ
ออนไลน์ทั้งระหว่างการขายและหลังการขายเท่า ๆ กัน      
(R2 เท่ากับ 18%, รูปที่ 2) ถึงแม้ว่า ความพร้อมของระบบ 
จะไม่มีนัยสำคัญทางสถิติที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อ ก็ควร
ให้ความสนใจที่จะปรับปรุงความพร้อมของระบบบน
เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน เช่น การค้นหาสินค้า การสรุป
ยอดสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน และอื่น ๆ ซึ่งจะทำให้ผู้บริโภค
มีระดับความพึงพอใจต่อการใช้บริการมากจนส่งผลต่อการ
ตัดสินใจซื้อ 

 สำหรับนักวิชาการและงานวิจัยครั้งต่อไป 
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 1) สามารถนำผลการวิจัยในส่วนของค่าความ
เที ่ยงตรงเชิงโครงสร้าง (Construct Validity) ด้วยการ
วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยัน (Confirmatory factor 
analysis: CFA) โดยนำรูปแบบที ่ได้ไปต่อยอดแนวคิด
เครื่องมือวัดคุณภาพบริการออนไลน์ของ Parasuraman 
et al. (2005) ในการวัดคุณภาพบริการออนไลน์ของธุรกิจ
อื่น   ที่มีบริบทใกล้เคียงกัน     

2) สามารถนำแบบสอบถามออนไลน์ (Online 
Questionnaires) ที ่ใช้ในงานวิจ ัยนี ้นำไปปรับใช ้ เป็น
เครื่องมือในงานวิจัยกับธุรกิจอื่น ๆ ที่มีบริบทใกล้เคียงกับ
ธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ เช่น ร้านโช่ห่วยออนไลน์ 
ร ้านสะดวกซ ื ้อออนไลน์  ห้างสรรพส ินค ้าออนไลน์  
(เซ็นทรัล และเดอะมอลล์) และสหกรณ์ร้านค้าออนไลน์ 
เป็นต้น 

3) เน่ืองจากงานวิจัยเรื่องน้ีเป็นการศึกษาปัจจัย
คุณภาพบริการออนไลน์ในบริบทธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ต
ออนไลน์ในจังหวัดเชียงใหม่และในประเทศไทยเท่าน้ัน 
ดังนั ้น ในการศึกษาครั ้งต่อไปควรศึกษาในบริบทธุรกิจ
ซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ของจังหวัดอื่นและในประเทศอื่น 

4) เน่ืองจากงานวิจัยธุรกิจออนไลน์หรือพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์ (E-Commerce) ส่วนใหญ่เลือกใช้แนวคิด
คุณภาพบริการทางอิเล ็กทรอนิกส์ของ  Parasuraman       
et al. (2005) ในส่วนของเครื่องมือ E-S-QUAL แต่ไม่ได้
เลือกใช้เครื ่องมือ E-RecS-QUAL ซึ่งเป็นเครื ่องมือวัด
คุณภาพหลังการขายสินค้าออนไลน์ ดังนั้น งานวิจัยครั้ง
ต่อไปควรทำการศึกษาเครื ่องมือ  E-RecS-QUAL ด้วย 
เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวมีผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า
ออนไลน์โดยเฉพาะการซื้อสินค้าผ่านช่องทางเว็บไซต์ 

5) เน่ืองจากพฤติกรรมผู้บริโภคที่เลือกซื้อสินค้า
จากธุรกิจซูเปอร์มาร์เก็ตออนไลน์ มักเปลี่ยนแปลงไปตาม
สถานการณ์ ระยะเวลา และความนิยมอยู ่เสมอ ดังน้ัน 
งานวิจัยครั้งต่อไปนักวิชาการสามารถกลับมาศึกษาใหม่ได้
อ ีกคร ั ้ง  ภายใต้สถานการณ์ท ี ่ เปล ี ่ยนแปลงไปหรือ
ระยะเวลาผ่านไปตามสมควร 
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ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดท่ีมีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมือง 
ของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 

The Marketing Mixed Factors Affecting Consumer Decision in  
Buying Traditional Handwoven Cotton in Chiang Mai 

อารีย์  ยาวิชัย1* และพงศ์ศิริ คำขันแก้ว2 

1-2 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม ่

บทคัดย่อ  
การศึกษา เรื่อง ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของผู้บริโภคใน

จังหวัดเชียงใหม่ มีวัตถุประสงค์ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 2) 
เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 
3) เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศและอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตามระดับการรับรู้
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดของผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมืองผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่   รวบรวมข้อมูลโดยใช้แบบสอบถาม 
กลุ่มตัวอย่าง ผู้บริโภคที่เคยใช้หรือเคยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 400 คน  วิเคราะห์
ข้อมูลโดยใช้สถิติค่าความถ่ี ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ระดับปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพื ้นเมือง  ในภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด การ
ทดสอบสมมติฐานจำแนกตามปัจจัยเฉพาะบุคคล เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มี
ผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกัน 

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ผ้าฝ้ายทอมือ , จังหวัดเชียงใหม่ 

Abstract  
The purposes of this research were 1) to study the purchasing behavior of local handwoven cotton 

consumers in Chiang Mai province, 2) to study the perception level of marketing mix factors of local 
handwoven cotton products consumers in Chiang Mai Province, and 3 ) to study the demographic 
characteristics which were sex, age, education level, occupation, and monthly income for comparing with 
the perception level of marketing mix factors of local handwoven cotton fabrics of consumers in Chiang 
Mai. The data were collected by using the questionnaires. The sample sizes were 400 people who used to 
buy local handwoven cotton products in Chiang Mai Province. The data were analyzed with percentage, 
mean, standard deviation, and One Way ANOVA with Scheffe method. The reason for purchasing was 
comfortable wearing. There was an amount of purchasing and they have never encountered any problems 
with purchasing a product. The level of the marketing mix perception in the overall local handwoven cotton 
products was at the highest level. The results of the hypothesis testing were based on individual factors 
which were gender, age, education level, occupation, and monthly income. The testing found that there 
were different individual factors affecting the purchase of local handwoven cotton in Chiang Mai. 

Keywords: Marketing Mixed , Consumer Decision , Traditional Handwoven Cotton  
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1. บทนำ  
จังหวัดเช ียงใหม่ได้กำหนดยุทธศาสตร์การ

พัฒนาจังหวัดแบบบูรณาการ โดยมีวัตถุประสงค์ให้จังหวัด
เชียงใหม่เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” (City of 
Life Prosperity) เป็นเมืองที ่ให้ความสุขและชีวิตที ่มี
คุณค่าแก่ผู้อาศัยและผู้มาเยือนในฐานะเมืองน่าอยู่ และน่า
ท่องเที่ยวในภูมิภาคเอเชีย โดยมีจุดแข็งเป็นที่ยอมรับใน
ระดับสากลที่มีประเพณี ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ทางวัฒนธรรมล้านนาที่มีอัตลักษณ์ทรงคุณค่าและเสน่ห์ที่
โดดเด่น เอื้อต่อการพัฒนาและสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ให้กับพื้นที่ได้ ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกันในเชิงประวัติศาสตร์
และวัฒนธรรมของกลุ่มล้านนาท่ีประชาชนมีความสัมพันธ์
กันมาอย่างยาวนาน มีการติดต่อพบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
วิถีชีวิต สังคมวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดี
งามซึ่งกันและกัน มีการนำทุนทางสังคมวัฒนธรรมที่มีอยู่
แล้วในแต่ละท้องถิ ่นมาสร้างคุณค่าและเพิ ่มมูลค่าทาง
เศรษฐกิจ ทำให้เกิดการพึ ่งตนเอง  รวมถึงการสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้กับคนในชุมชนให้พร้อมกับการเปลี่ยนแปลง
การมีวิสาหกิจชุมชนเกิดข้ึนในหลาย ๆ ด้าน  

ปัจจุบันรัฐบาลมีมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
การใช้และสวมใส่ผ้าไทย หรือผ้าพื้นเมือง เพื่อเป็นการ
รณรงค์ส ่งเสร ิมการใช ้ผ ้าไทยหรือผ้าพ ื ้นเมือง  (มติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 9 มิถุนายน 2563)และส่งเสริม
สนับสนุนกระบวนการผลิต การตลาด การพัฒนาศักยภาพ
ผู้ผลิต ผู้ประกอบการผ้าไทย (OTOP) ชองจังหวัด ส่งผลให้
ผู้ผลิตหรือผู้ประกอบการของจังหวัดเชียงใหม่มีรายได้เพ่ิม
มากขึ ้น ด้วยการสวมใส ่ผ ้าไทย หรือผ้าพื ้นเม ืองใน
ชีวิตประจำวัน เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระ
บรมราชชนนีพันปีหลวง ที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย 
ปัจจุบันกลุ่มผู้บริโภคที่สนใจผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือ
พ้ืนเมือง มีทั้งประชาชนทั่วไปในประเทศ ผู้ประกอบการที่
ซื ้อสินค้าไปจัดจำหน่าย และลูกค้าต่างประเทศ ซึ่งมี
จำนวนมากข้ึน ทำให้มีผู้ประกอบการรายใหม่เข้ามาลงทุน
ในตลาดเพ่ิมข้ึน ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือมีการ
แข่งขันในตลาดสูงข้ึน ดังน้ัน ผู้ประกอบการจึงจำเป็นต้อง

มีความเข้าใจในความต้องการของผู้บริโภค ว่ามีความนิยม
หรือมีจุดประสงค์ในการเลือกซื้อสินค้าอย่างไร  

จากความสำคัญข้างต้น ผู ้ว ิจ ัยจึงสนใจที่จะ
ทำการศึกษา “ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของผู้บริโภคใน
จังหวัดเชียงใหม่” เพื่อศึกษาว่าปัจจัยใดที่มีความสำคัญ
ต่อการตัดสินใจซื้อสินค้าของผู้บริโภค ตลอดจนการศึกษา
พฤติกรรมการซ ื ้อ  รูปแบบและล ักษณะการซ ื ้อของ
ผู ้บริโภค โดยมุ ่งหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู ้ผลิตและ
ผู้ประกอบการผ้าฝ้ายทอมือ จะได้นำไปเป็นแนวทางใน
การวางแผนการผลิต การตลาด การคัดเลือกและวิจัยและ
พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายในรูปแบบใหม่  ให้
สอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขันได้   
 
2. วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
 จากประเด็นปัญหาของการศึกษา ผู้ศึกษาจึง
นำไปกำหนดเป็นวัตถุประสงค์ของการศึกษาได้ 3 ข้อ ดังน้ี 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอ
มือพ้ืนเมืองของผู้บริโภคในจงัหวัดเชียงใหม่ 

2 เพ่ือศึกษาระดับการรับรู้ปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม ่

3 เพ่ือเปรียบเทียบลักษณะทาง
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศและอายุ ระดับการศึกษา 
อาชีพ รายได้ต่อเดือน ตามระดับการรับรู้ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดของผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองผู้บริโภค
ในจังหวัดเชียงใหม่ 
 
3. ขอบเขตของการวิจัย 
 การศ ึกษาเร ื ่ อง  “ป ัจจ ัยส ่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผ้าฝ้ายทอมือ
พื้นเมืองของผู ้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่” ผู้ศึกษาได้
กำหนดขอบเขตของการศึกษาไว้ 3 ข้อดังน้ี 
 1. ขอบเขตด้านเนื ้อหา  เป ็นการศึกษาถึง
ลักษณะสถานภาพส่วนบุคคล พฤติกรรม แนวคิดในการ
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ตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมืองของผู้บริโภคใน
จังหวัดเชียงใหม่ และส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของผู้บริโภคใน
จังหวัดเชียงใหม่ 
 .2 ขอบเขตด้านประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
หมายถึง ผู้บริโภคที่เคยใช้หรือเคยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้า
ฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองในจังหวัดเชียงใหม่   
 .3 ขอบเขตด้านเวลาและสถานที่ ระยะเวลาใน
การศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูลปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผ้าฝ้ายทอมือ
พื ้นเมืองของผู ้บร ิโภคในจ ังหวัดเช ียงใหม่ ในครั ้ง น้ี
ดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม 2563 จนถึงเดือนตลุาคม 
2563  
 
4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
พฤติกรรมผู ้บริโภค หมายถึง การกระทำของ

บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดหา การ
ได ้มาและการใช้ซ ึ ่ งส ินค ้าและบริการ  ท ั ้ง น้ี รวมถึง
กระบวนการตัดสินใจซึ่งมีมาอยู่ก่อนแล้ว จากความหมาย
ดังกล่าวพฤติกรรมผู้บริโภค คือ กริยาอาการที่แสดงออก 
หรือ ปฏิกิริยาโต้ตอบเมื ่อเผชิญกับสิ ่งเร้า (Stimulus) 
อาการที่แสดงออกต่างๆ เหล่านั ้น เป็นกิจกรรม และ 
กระบวนการตัดสินใจของบุคคลในอันที่จะประเมินผลและ
ให้ได้มา ซึ ่งการใช้สินค้าและบริการ ส่วนสิ ่งเร้าที ่มา
กระทบแล้วก่อให้เกิดพฤติกรรมก็อาจจะ  เป็นสิ ่งเร้า
ภ าย ใน  ( Internal Stimulus) และส ิ ่ ง เ ร ้ าภ ายนอก 
(External Stimulus) (ธงชัย สันติวงษ์. 2546) 

พฤติกรรมผู้บริโภค หมายถึง การกระทำต่าง ๆ  
ของผู้บริโภคที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการเลือกสรร การซื้อ
การใช้สินค้าและบริการ รวมทั้งกระบวนการตัดสินใจซึ่ง
เป็นตัวกำหนดการกระทำดังกล่าว เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคให้ได้รับความพอใจ (ดารา ทีปะปาล. 
2542) 

แนวคิดเก่ียวกับความต้องการ 
ความต้องการทางชีวภาพ (Biological Needs) 

ซึ่งรวบรวมบรรดาความต้องการสิ่งที่จำเป็นทั้งหลายของ

ร่างกายมนุษย์ที ่จะทำให้ชีวิตอยู ่รอด ได้แก่อาหาร น้ำ 
อากาศ และการพักผ่อนหลับนอน เป็นต้น 

ความต ้องการด ้ านจ ิ ต ใจ  (Psychological 
Needs) มนุษย์เป็นสัตว์ส ังคม มีการคบหากับมนุษย์
ด้วยกันเป็นกลุ่ม เป็นสมาคม เป็นชาติ การเป็นสมาชิกใน
สังคมก่อให้เกิดความต้องการในรูปแบบต่าง ๆ ทางด้าน
จิตใจขึ ้น เช่น ความต้องการความปลอดภัย หรือความ
มั่นคงต่าง ๆ ความต้องการได้รับการยกย่อง ความต้องการ
เป็นส่วนหนึ ่งขององค์กร และความต้องการให้ได้รับ
ผลสำเร็จในชีวิต 

แนวคิดทฤษฎีปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด 
1. ผลิตภัณฑ์ (Product) 
2. ราคา (Price) 
3. ช่องทางการจัดจำหน่าย (Place) 
4. การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 

 
5. วิธีดำเนินการวิจัย 

เนื่องจากจำนวนประชากรในการศึกษาค้นคว้า
ครั้งน้ี ไม่ทราบจำนวน และไม่สามารถนับจำนวนผู้บริโภค
ที่เคยใช้หรือเคยเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมือง
ในจังหวัดเชียงใหม่ที ่แน่นอนได้  ดังนั ้นผู ้ศึกษาจ ึงได้
กำหนดกลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งน้ี ด้วยวิธีการ
คำนวณขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยใช้สูตรการไม่ทราบ
จำนวนประชากร (Infinite population) ของ W.G. Cochran  
โดยกำหนดระดับค่าความเชื่อมั่นที่ 95% และยอมรับค่า
ความคลาดเคลื ่อน 5% หรือ 0.5 (ธานินทร์ ศิลป์จารุ, 
2560: 46) คำนวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างโดยใช้สูตรของ 
W.G. Cochran ซึ่งได้ขนาดของกลุ ่มตัวอย่างที ่คำนวณได้
จำนวน 384.16 คน เพื่อป้องกันการคลาดเคลื่อนผู้วิจัย
เลือกเก็บ จำนวน 400 คน  

เครื ่องมือที ่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั ้งนี ้เป็น
แบบสอบถาม (Questionnaire) จัดพิมพ์แบบสอบถาม
และดำเนินการเก็บรวมรวมข้อมูล จากกลุ ่มตัวอย่าง
จำนวน 400 คน โดยจัดพิมพ์เพิ ่มเติมจากจำนวนกลุ่ม
ตัวอย่างที่กำหนดเพื่อทดแทนแบบสอบถามที่อาจได้รับ
กลับมาไม่สมบูรณ์ 
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6. ผลการวิจัย  
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ โดยรวม 
 

ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ 

ค่าเฉลี่ย 
ส่วน

เบี่ยงเบน
มาตรฐาน 

ระดับความ 
สำคัญ 

ด้านผลิตภัณฑ์ 4.26 0.499 มากท่ีสุด 
ด้านราคา 4.36 0.755 มากท่ีสุด 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.15 0.764 มาก 
ด้านการส่งเสริมการขาย 4.35 0.760 มากท่ีสุด 

รวม 4.28 0.694 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1  พบว่า  ระดับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพื ้นเมืองของผู ้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ ในภาพรวม  มีความคิดเห็นอยู่ในระดับมากที่สุด 
โดยมีค่าเฉลี ่ย 4.28  เมื ่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า 
ด ้านราคา ม ีค ่าเฉล ี ่ยมากที่ ส ุด ค ือ ค ่าเฉล ี ่ย  4.36  

รองลงมาคือ ด้านการส่งเสริมการขาย ค่าเฉลี่ย 3.35 ด้าน
ผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.26 มีความสำคัญอยู่ในระดับมาก
ที่สุด และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.15  มี
ความสำคัญอยู่ในระดับมาก 
 

 
ตารางที่ 2 ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านเพศ มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม 
 

 

เพศ   
ชาย  

(n=64) 
หญิง  

(n=336) 
t Sig. 

x  S.D. x  S.D.   
ด้านผลิตภัณฑ์ 4.28 0.580 4.25 0.483 8.460 0.004* 
ด้านราคา 4.31 0.699 4.37 0.572 6.253 0.013* 
ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 4.14 0.652 4.15 0.588 2.183 0.140 
ด้านการส่งเสริมการขาย 4.29 0.691 4.36 0.561 7.224 0.007* 

รวม 4.25 0.588 4.28 0.459 13.746 0.000* 
*ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
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จากตารางที่ 2ผลการทดสอบสมมติฐาน ด้านเพศ พบว่า 
ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้าย
ทอมือพ้ืนเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ในภาพรวม 
นั้น แตกต่างกัน (P=0.000) และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้าฝ้าย
ทอมือพื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ ไม่แตกต่าง
กันในด้านช่องทางการจ ัดจำหน่าย (P=0.140) และ
แตกต่างกันในด้านผล ิตภัณฑ์ (P=0.004) ด้านราคา 
(P=0.013) และ ด้านการส่งเสริมการขาย (P=0.007 ) ที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
7. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

สรุปผลการวิเคราะห์ระดับปัจจัยส่วนประสม
ทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัด
เชียงใหม่ 
 จากการศึกษาพบว่า กลุ ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มี
ระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีความสำคัญต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  ในภาพรวม มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
4.28 ซึ ่งแสดงให้เห็นว่ามีความสำคัญในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด  เมื่อพิจารณาในรายละเอียดพบว่า ด้าน
ราคา ค่าเฉลี่ย  4.36  ด้านการส่งเสริมการขาย ค่าเฉลี่ย 
3.35 ด้านผลิตภัณฑ์ ค่าเฉลี่ย 4.26 และด้านช่องทางการ
จัดจำหน่าย มีค่าเฉลี่ย 4.15  ตามลำดับ 

สรุปผลการวิเคราะห์สมมติฐานการวิจัย 
 จากการศ ึกษา เม ื ่อทดสอบสมมติฐานการ
เปรียบเทียบลักษณะทางประชากรศาสตร์ ด้านเพศและ
อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน ที ่มีผลต่อ
ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดผ้าฝ้ายทอมือพ้ืนเมืองของ
ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ แตกต่างกันหรือไม่แตกต่าง
กัน พบว่า  

 การทดสอบสมมติฐาน ด้านเพศ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามส่วนใหญ่  มีระดับการรับรู้  ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือพื ้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  ใน
ภาพรวม นั ้น แตกต่างกัน และเมื ่อพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่า  ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือพื ้นเมืองของผู ้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  ไม่
แตกต่างกันในด้านช่องทางการจัดจำหน่าย และแตกต่าง
กันในด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และ ด้านการส่งเสริมการ
ขาย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 การทดสอบสมมติฐาน ด้านอายุ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผ้าฝ้ายทอมือ
พ้ืนเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  ในภาพรวม น้ัน 
แตกต่างกัน และเมื ่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผ้าฝ้ายทอมือ
พื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  ไม่แตกต่างกัน
ใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย  และ
แตกต่างกันในด้านราคา  และด้านการส่งเสริมการขาย ที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 การทดสอบสมมติฐาน ด้านระดับการศึกษา 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม  มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือพื้นเมืองของผู ้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่   ใน
ภาพรวม นั้น แตกต่างกัน  และเมื่อพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม   มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือพื ้นเมืองของผู ้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  ไม่
แตกต่างกันใน ด้านผลิตภัณฑ์  ด้านช่องทางการจัด
จำหน่าย และแตกต่างกันในด้านราคา และด้านการ
ส่งเสริมการขาย ที่ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 การทดสอบสมมติฐาน ด้านอาชีพ พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถาม  มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วนประสมทาง
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การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผ้าฝ้ายทอมือ
พ้ืนเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  ในภาพรวม น้ัน 
แตกต่างกัน และเมื ่อพิจารณาแต่ละด้าน พบว่าผู ้ตอบ
แบบสอบถาม มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผ้าฝ้ายทอมือ
พื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  ไม่แตกต่างกัน
ใน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา และแตกต่างกันในด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 การทดสอบสมมติฐาน ด้านรายได้ต่อเดือน 
พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถาม มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือพื้นเมืองของผู ้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่   ใน
ภาพรวม นั้น แตกต่างกัน และเมื ่อพิจารณาแต่ละด้าน 
พบว่าผู้ตอบแบบสอบถาม  มีระดับการรับรู้ ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้า
ฝ ้ายทอมือพื ้นเมืองของผู ้บร ิโภคในจังหวัดเช ียงใหม่  
แตกต่างกันในทุกด้าน ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย และด้านการส่งเสริมการขาย ที่
ระดับนัยสำคัญ 0.05 
 
8. อภิปรายผล 

ศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื ้อผ ้าฝ ้ายทอมือ
พ้ืนเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่จากวัตถุประสงค์
การวิจัยข้อที่ 1 เพื่อศึกษาพฤติกรรมการเลือกซื้อผ้าฝ้าย
ทอมือพื้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่   โดยผล
การศึกษาพบว่ากลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่มีความถี่ในการซื้อ 
1-2 ครั้งต่อปี ร้อยละ  58.50 ซื้อสินค้าประเภท เสื้อผ้า 
ร้อยละ  69.94 มีวัตถุประสงค์เพื ่อซื้อไปใช้เอง ร้อยละ  
68.02 บุคคลที่มีอิทธิพล คือ ตัดสินใจด้วยตนเอง ร้อยละ  
48.50 ได้รับข้อมูลเก่ียวกับการจำหน่าย คือ อินเทอร์เนต/
เว็บไซต์ ร้อยละ  43.25 จากข้อ 5 มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ 
มาก ร้อยละ  55.00 ช่วงเวลาท่ีซื้อ แล้วแต่โอกาส ร้อยละ  
62.50 ซื ้อส ินค้าจากงานแสดงสินค้า  OTOP ร้อยละ  
42.25  มีค่าใช้จ่ายต่อครั้ง  201-500 บาท ร้อยละ  44.25 
เหตุผลในการซื ้อคือ สวมใส่สบาย ร้อยละ  45.75 มี
จำนวนในการซื้อ 1 ชิ้น ร้อยละ  60.25 และไม่เคยประสบ

ปัญหาในการซื ้อสินค้า ร้อยละ  90.75 สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ สุภัทรา ปานสุวรรณจิตร์ และคณะ (2558) 
ศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอ
มือ เพื่อการพัฒนาส่วนประกอบทางการตลาดตามความ
ต้องการของผู ้ซื ้อในเขตอำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่ 
พบว่า พฤติกรรมในการเลือกซื้อ ผู้บริโภคส่วนใหญ่นิยม
ซื้อเสื้อมากที่สุด จำนวนการซื้อในแต่ละครั้งไม่เกิน 2 ตัว 
และมีค่าใช้จ่ายเฉลี่ยอยู่ที่ 300-600 บาทต่อครั้ง ในการ
ซื้อผ้าฝ้ายทอมือมักจะซื้อไม่บ่อย ซึ่งมีความถี่มากกว่า 3 
เดือน ในการซื้อแต่ละครั้งโดยเหตุผลส่วนใหญ่จะซื้อเพ่ือใช้
เองและเน่ืองในโอกาสวันสงกรานต์ พฤติกรรมในการเลือก
ซื้อผ้าฝ้ายทอมือส่วนใหญ่จะไม่มากและไม่บ่อย ซึ่งมักจะมี
เหตุจูงใจ ในการซื้อเสมอเช่นงานต่าง ๆ หรือ ฤดูกาล ส่วน
ประสมทางการตลาดให้ความสำคัญในด้านผลิตภัณฑ์ ที่มี
ร ูปแบบสวยงาม ด้านราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่ายเน้นงานแสดงสินค้าต่าง ๆ เช่น
งานส่งเสริมสินค้า OTOP งานแสดงสินค้าหัตถกรรม เป็น
ต้น และด้านการส่งเสริมการตลาด ต้องเอาใจใส่ลูกค้า แต่
ไม่กดดันลูกค้าในการเลือกซื ้อสินค้า และสอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ ร ัฐนันท์ พงศ ์ว ิร ิทธ ิ ์ธร (2559) ศ ึกษา
พฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือใน
เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : นัยยะเพื่อการพัฒนา
ส่วนประสมทางการตลาดตามความต้องการของผู ้ซื้อ 
พบว่า ผู้ซื้อนิยมซื้อเสื้อครั้งละไม่เกิน 2 ตัว ค่าใช้จ่ายเฉลี่ย 
300-600 บาท ต่อครั้ง และมีวัตถุประสงค์ซื้อเพ่ือใช้เองใน
โอกาสวันสำคัญต่าง  ๆ ส่วนประสมทางการตลาดให้
ความสำคัญในด้านผลิตภัณฑ์ที ่มีรูปแบบสวยงาม ด้าน
ราคาเหมาะสมกับคุณภาพ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย
เน้นงานแสดงสินค้าต่างๆ เช่น งานส่งเสริมสินค้า OTOP 
งานแสดงสินค้าหัตกรรม เป็นต้น และด้านการส่งเสริม
การตลาด ต้องมีการเอาใจใส่ลูกค้า แต่ไม่กดดันลูกค้าใน
การเลือกซื้อสินค้า ซึ่งปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด มี
ส่วนทำให้เกิดพฤติกรรมการเลือกซื้อเพราะเป็นหลักการที่
ทำให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจให้ได้มากที่สุด และสามารถ
ยอมรับได้ 

เพื่อศึกษาระดับการรับรู้ปัจจัยส่วนประสมทาง
การตลาดของผลิตภัณฑ์ผ ้าฝ ้ายทอมือพื ้นเมืองของ
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ผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่ โดยผลการศึกษาพบว่ากลุ่ม
ตัวอย่างส่วนใหญ่มีระดับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ที่มีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้าย
ทอม ือพ ื ้นเม ือง  ในภาพรวม  ซ ึ ่ งแสดงให ้เห ็นว ่ามี
ความสำค ัญในภาพรวมอยู ่ ในระดับมากที ่ส ุด   เมื่อ
พิจารณาในรายละเอียด พบว่า ด้านราคา ด้านการส่งเสริม
การขาย ด้านผลิตภัณฑ์ และด้านช่องทางการจัดจำหน่าย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ณิชชาภัทร เวียงแสง (2559) 
ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑ์ผ้าไหมของ
ผู ้บร ิโภค ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น พบว่า ระดับ
ความสำคัญต่อปัจจัยที่มีส่วนประสมทางการตลาด อยู่ใน
ระดับสำคัญมาก เมือพิจารณาแล้วส่วนใหญ่ผู ้บริโภคให้
ความสำคัญกับปัจจัยด้านการใช้พนักงานขาย รองลงมา
เป็นปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ ไชยกร เลิศศรัณยพงศ์ (2552) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อ
การตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์จากผ้าฝ้ายทอมือในเขต
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  พบว่า ปจจัยที่มีผลตอการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑจากผาฝายทอมือในหมวดผืนผ
า  พบวา กลุ มตัวอยางที ่ถนนคนเดินว ันอาทิตย  ให
ความสําคัญกับปจจัยดานราคา เปนอันดับแรก สวนกลุ
มตัวอยางที่ไนทบาซารถนนชางคลาน ใหความสําคัญกับป
จจัยดานผลิตภัณฑ์เปนอันดับแรก สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สหัสวรรษ ปันทา (2554) ศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ ใน
เขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พบว่า ปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปร
รูปจากผ้าฝ้ายทอมือ คือปัจจัยด้านราคาซึ่งมีค่าเฉลี่ยสูงสุด 
และปัจจัยด้านส่งเสริมการตลาดมีค่าเฉลี่ยต่ำสุด 

ก า ร ศ ึ ก ษ า เ ป ร ี ย บ เ ท ี ย บ ล ั ก ษณ ะท า ง
ประชากรศาสตร์ ด้านเพศและอายุ ระดับการศึกษา อาชีพ 
รายได้ต่อเดือน ที่มีผลต่อปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด
ผ้าฝ้ายทอมือพื ้นเมืองของผู้บริโภคในจังหวัดเชียงใหม่  
พบว่า การทดสอบสมมติฐานจำแนกตามปัจจัยเฉพาะ
บุคคล เพศ  อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายได้ต่อเดือน 
ที่แตกต่างกัน มีปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกซื้อผ้า
ฝ้ายทอมือพื ้นเมืองในจังหวัดเชียงใหม่  แตกต่างกัน ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภัทรานิษฐ์ ฉายสุวรรณคีรี 

(2559) ศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจซื้อเสื้อผ้า
จากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและอินสตาแกรม พบว่า 
ปัจจัยด้านเพศ ด้านอายุ ด้าน ระดับการศึกษา ด้านอาชีพ 
ด้านรายได้ และด้านสถานภาพ ที่แตกต่างกัน ส่งผลต่อ
การตัดสินใจซื้อ เสื้อผ้าจากร้านค้าในเครือข่ายเฟซบุ๊คและ
อินสตาแกรมแตกต่างกัน สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ 
สหัสวรรษ ปันทา (2554) ศึกษาปัจจัยที ่ม ีผลต่อการ
ตัดสินใจเลือกซื้อผลิตภัณฑ์แปรรูปจากผ้าฝ้ายทอมือ ใน
เขตอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ การศึกษาน้ี พบว่า 
อายุ และรายได้เฉลี่ยต่อเดือนมีผลต่อปัจจัยทางการตลาด
แตกต่างกันในด้านสถานที่และด้านการส่งเสริมการตลาด
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ สำหรับอาชีพมีผลต่อปัจจัยส่วน
ประสมทางการตลาดแตกต่างกัน   
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ปัจจัยท่ีส่งผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 1) เพ่ือศึกษาลักษณะทางประชากรศาสตร์ที่มีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าเอกชนในเขต อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนใน
เขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง โดยการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative) สำหรับสถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test F-test (ANOVA) และการ
วิเคราะห์การถดถอยเชิงพหุคูณ (Multiple Regression Analysis) ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 
26 – 35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีประสบการณ์ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี 
มีการดำเนินงานขององค์การน้อยกว่า 5 ปี และมีจำนวนบุคลากร 1 – 50 คน ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อ
ศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พบว่า ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนมีระดับ
ความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็นด้วยมากที่สุด เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ทั้ง 8 ด้าน พบว่า ด้านคุณภาพการให้บริการ
มีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนมากท่ีสุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการตลาด ด้านการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน ด้านการจัดการความรู้ ด้านกลยุทธ์ ด้านคุณค่าร่วม และด้านการจัดการภายใน   
 
คำสำคัญ: ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ, ศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน, ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 
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Abstract 
This research aims to 1) study the demographic characteristic factors affecting the potential of 

private shipping companies in Mueang Lampang district, Lampang province and 2) study the factor affecting 
the potential of private shipping companies in Mueang Lampang district, Lampang province. This research 
is quantitative. The data were analyzed by using frequencies, percentages, mean, standard deviation, t-test, 
F-test (ANOVA), and multiple regression analysis. The study found that most of the participants were female, 
aged between 26 - 35 years, holding a bachelor's degree, with monthly income of 10,000 - 20,000 baht. 
They had work experience and organization operated for less than 5 years. The number of staff was 1 – 50. 
For the internal environment factor that affected the potential of private shipping companies in Mueang 
Lampang district, Lampang province, it was found that the private shipping companies had overall opinion 
at the highest level. When considering each of the eight criteria, it was found that the quality of service was 
at the highest level, followed by marketing management, product positioning, working environment, 
knowledge management, strategic management, shared value, and internal management. 

 
Keywords: Internal Environment, the Potential of Private Shipping Companies, Private Shipping Companies.
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1. บทนำ  
  ในปัจจุบันการขนส่งของประเทศไทยโดยเฉพาะ
การขนส ่งส ินค ้าเร ิ ่มม ีท ิศทางท ี ่ช ัดเจนข ึ ้น และมี
ความสำคัญกับเรื ่องเศรษฐกิจ ซึ ่งหน่วยงานภาครัฐได้
พยายามที่จะพัฒนาระบบการขนส่งสินค้าให้มีศักยภาพ
มากขึ้นทั้งพัฒนาระบบ โครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่ง 
การสนับสนุนและส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการขนส่ง 
เนื ่องจากคนไทยทำธุรกิจ ออนไลน์กันมากขึ ้นมีการส่ง
สินค้ากันเพิ่มขึ ้นเรื ่อยๆ ผู ้ให้บริการขนส่งมีจำนวนมาก 
เช่นกัน บริษัทไปรษณีย์ไทยเป็นหนึ่งในผู้ประกอบธุรกิจ
ขนส่งพัสดุ เป็นกิจการที ่ถูกกิจการขนส่งส ินค้าจาก
ต่างประเทศเข้ามาแข่งขันอย่างรุนแรง และมีจุดอ่อน
สำคัญคือ มีต้นทุนสูง ต้องจ้างบุคลากรจำนวนมาก  แต่
ขณะเดียวกันตลาดไปรษณีย์ไทยมีแนวโน้มทรงตัวหรือมี
ขนาดหดตัวทำให ้ม ีผลกระทบกับไปรษณีย ์ไทยและ 
ผู้ใช้บริการเริ่มมีทางเลือกและหันไปใช้ผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าเอกชนมากข้ึน  
  ดังนั้นจากการศึกษาครั้งนี้ทำให้เป็นเหตุจูงใจใน
การศึกษาวิจัยด้านปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ได้แก่ 
บริษัท เคอรี ่ เอ็กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน 
บริษัทแฟลช เอ็กซ์เพรส จำกัด (ประเทศไทย) และบริษัท 
เจแอนด์ที เอ็กซ์เพรส จำกัด เพื ่อจะศึกษาว่ามีปัจจัย
อะไรบ้างที่ส่งผลต่อศักยภาพของผู้ให้บริการที่สามารถทำ
ให้ทั้ง 3 บริษัทเหล่านี้สามารถขยายสาขาได้อย่างรวดเร็ว
ทั่วประเทศจนเป็นคู่แข่งขันที่สำคัญของบริษัทไปรษณีย์
ไทย และผลของงานวิจัยฉบับนี ้เหมาะสำหรับธุรกิจ ที่
เกี ่ยวข้องกับการให้บริการขนส่งเอกชนซึ่งสามารถนำ
ผลลัพธ์ที่ได้จากการวิจัยไปใช้ประโยชน์เพื่อปรับปรุงและ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการให้มีประสิทธิภาพและมีความ
เป็นเลิศกว่าคู่แข่งทางการตลาดในระยะยาว 
  การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์ เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษา
ล ักษณะทางประชากรศาสตร ์ ท่ี ม ีผลต ่อศ ักยภาพ 
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง และ 2) เพ่ือศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อศักยภาพ
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารจัดการโลจิสติกส์ 
  โลจิสติกส์ (Logistics) หมายถึง กระบวนการ
วางแผน การดำเนินงานและการควบคุมการเคลื่อนย้าย 
ทั้งไปและกลับ การเก็บรักษาสินค้าบริการและข้อมูลที่
เกี ่ยวข้องอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลตั ้งแต่
จุดเริ่มต้นของการผลิตไปสู่จุดสุดท้ายของการบริโภค เพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของลูกค้า  (The Council of 
Logistics Management, 2011 อ ้ า ง ถ ึ ง ใ น  จ ุ ร ี ร ั ต น์  
สมบูรณ์, 2561)  
  การจัดการโลจิสติกส์ (Logistics Management) 
หมายถึง การจัดการการเคลื ่อนย้ายของสินค้า บริการ 
ข้อมูลและการเงินระหว่างผู้ผลิตและผู้บริโภคผู้บริโภคโลจิ
สติกส์ 3 ประเภทที่เกิดข้ึนภายในห่วงโซ่อุปทานฝ่ายจัดหา 
การดำเนินงานการผลิต การจัดส่งและลูกค้า ประกอบด้วย 
1) โลจิสติกส์ขาเข้า (Inbound Logistics) เกี ่ยวข้องกับ
การเคลื่อนย้ายวัตถุดิบจากแหล่งกำเนิดไปสู่บริษัทที่ทำ
การผล ิต  2) โลจ ิส ติกส ์ภายใน ( Internal Logistics) 
เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ภายในโรงงานหรือ
คล ั งส ินค ้ าภายในบร ิษ ัท   3) โลจ ิ สต ิ กส ์ ขาออก 
(Outbound Logistics) เก ี ่ยวข ้องก ับการเคลื ่อนย ้าย
ผลิตภัณฑ์ออกจากโรงงานไปยังลูกค้าการดำเนินงาน
ดังกล่าวมีการไหลของสินค้าการไหลของข้อมูล และการ
ไหลของเงินทั้งไปและกลับ (กรมอุตสาหกรรมพ้ืนฐานและ
การเหมืองแร่, 2551) 
  ก า ร จ ั ด ก า ร ด ้ า น โ ล จ ิ ส ต ิ ก ส ์  ( Logistics 
Management) คือ การจัดการในการขนส่งสินค้าหรือ
บริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าโดยมีการ
วางแผนควบคุม จัดเก็บข้อมูลสินค้าหรือบริการที่เกี่ยวข้อง
เพื ่อให้ไปถึงยังจุดหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย
ระบบโลจิสติกส์ช่วยให้การบริหารงานด้านธุรกิจให้เป็นไป
อย ่ า ง ม ี ป ร ะส ิ ท ธ ิ ภ าพและ เป ็ นก าร ลดร ายจ ่ า ย 
ที ่ไม่จำเป็นออกไปการจัดการด้านโลจิสติกส์นั ้นจะมี
กระบวนการจัดการเริ ่มต้นด้วยการรวบรวมสินค้าที่ส่ง
มอบจากขั้นตอนแรกไปจนขั้นตอนการส่งมอบสินค้าที่
จุดหมายปลายทางโดยจะยึดจากความต้องการของลูกค้า
มาตรฐานด้านอุตสาหกรรมและมาตรฐานด้านการขนส่ง 
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นอกจากน้ีการจัดการด้านโลจิสติกส์ยังช่วยในการวางแผน
ด้านกลยุทธ์และการดำเนินการอีกด้วย ซึ ่งการจัดการ
ด้านโลจิสติกส์นี้จะเกี่ยวข้องกับองค์ประกอบหลายอย่าง
(prosoftgps.com, 2561 อ้างถึงใน จุร ีร ัตน์ สมบูรณ์ , 
2561) รวมถึง 
  1) การเลือกผู้ขายสินค้าหรือบริการที ่เหมาะสม
พร้อมกับความสามารถในการจัดส่งและการอำนวยความ
สะดวกต่าง ๆ ในด้านการขนส่ง 
  2) การเลือกเส้นทางที่ดีที ่สุดเพื่อใช้ในการขนส่ง
สินค้าหรือบริการไปยังจุดหมาย 
  3) การเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าหรือบริการที ่มี
ประสิทธิภาพมากท่ีสุด 
  4) ใช้ซอฟท์แวร์หร ือเทคโนโลยีเข้าช ่วยในการ
จ ัดการกระบวนการต ่าง  ๆ ท ี ่ เก ี ่ ยวของเพ ื ่ อ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพในการดำเนินการ 
 2.2 ท ฤ ษ ฎ ี แ ล ะ แ น ว ค ิ ด ก า ร ป ร ะ ส า น ง า น
(Cooperation theory) แนวคิดที ่สำคัญของทฤษฎี น้ี  
คือ การทำงานร่วมกันเป็นเครือข่ายเริ่มต้ังแต่สองคนข้ึนไป
โดยมีการประสานความร่วมมือและการดำเนินการที่
สอดคล้องกันโดยมีเป้าหมายการทำงานร่วมกัน ซึ่งความ
ร่วมกันในสังคมมีความจำเป็นทั ้งภาครัฐภาคเอกชน ภาค
ประชาชน ท ี ่ เป ็นผ ู ้ท ี ่ อยู่ ในเหต ุการณ ์และเป ็นผ ู ้ท ี ่มี  
ส่วนได้ส ่วนเส ียก ับการบริหารจัดการองค ์การได้รับ
ผลประโยชน์โดยตรงกับการบริหารจัดการที่มีนักวิจัยจำนวน
มากได้นำหลักการของทฤษฎีนี้มาเป็นการศึกษาในส่วนของ
ความสัมพันธ์ของแต่ละหน่วยงานภายในองค์กรซึ่งต้องมี
ระบบการทำงานที่เก่ียวเน่ืองกันอยู่ตลอด และทฤษฎีการ
จ ั ด ก า ร แ บ บ ห ล ั ก ก า ร บ ร ิ ห า ร  ( Administrative 
Management) แนวค ิ ดท ี ่ ส ำค ัญของทฤษฎ ี น ี ้ คื อ
ภาระหน้าที ่ของผู ้บริหารตามแนวคิดของนักวิชาการ 
พบว่า ส่วนใหญ่มีความสอดคล้องกัน โดยให้ความสำคัญ
กับ การวางแผนการจัดองค์การ การอำนวยการหรือสั่ง
การ มากที่สุด รองลงมา คือ การควบคุมดูแล การจัด
กำลังคนและการประสานงาน  
 2.3 ทฤษฎีประสานความร่วมมือ (Collaboration 
Theory) แนวคิดที่สำคัญของทฤษฎีน้ีคือ ด้วยเหตุผลที่ว่า
การปฏิบัติงานเพื่อกระจายสินค้าและบริการสาธารณะ

ต่าง ๆ รวมทั้งการแก้ไขปัญหาสังคมที่เผชิญอยู่ไม่สามารถ
ถูกจำกัดอยู่ในขอบเขตความรับผิดชอบของคนคนเดียว 
หรือองค์การเพียงองค์การเดียวได้อีกต่อไป เนื ่องจาก
สภาพแวดล้อมรอบด้านกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
และต่อเน่ือง อีกท้ังยังทวีความรุนแรงและซับซ้อนเกินกว่า
ที่ศักยภาพของคนเพียงคนเดียวหรือองค์การเพียงองค์การ
เดียวจะต่อสู้หรือแก้ไขได้เพียงลำพังจึงได้มีการนำเสนอ
แนวคิดเก่ียวกับการสร้างความร่วมมือข้ึนมา โดยคาดหวัง
ให้มีการนำไปประยุกต์ใช้เพื่อเป็นแนวทางและเครื่องมือ
ใ ห ้ แ ก ่ ก า ร  บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร ส ม ั ย ใ ห ม่  ด ั ง น้ั น  
สรุปได้ว่า หลักเกณฑ์อยู่ที่การทำงานร่วมกันของคนต้ังแต่
สองคนขึ้นไปหรือหน่วยงานขึ ้นไปรวมทั้งภายในองค์กร
และต่างองค์กรกันมีการพัฒนาความร่วมมืออย่างต่อเน่ือง
โดยมีหลักเกณฑ์ที ่สำคัญคือการทำงานร่วมกันภายใต้
วัตถุประสงค์เดียวกันซึ่งต่างฝ่ายต่างได้รับผลประโยชน์
ของตนเองตามเป้าหมายที่ตนเองกำหนดไว้  
 2.4 ทฤษฎีการบริหารจัดการ POCCC และหลักการ
จัดการองค์กรสู่ความสำเร็จ แนวคิดที่สำคัญของทฤษฎีน้ี
คือ เป็นการบริหารจัดการรอบด้านและครอบคลุม ตั้งแต่
การวางแผน, การปฏิบัติการ ,การจัดโครงสร้างองค์กร ไป
จนถึงการควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่วาง
ไว้ข้อดีของหลักการการบริหารจัดการของ อองริฟาโยล 
(Henri Fayol) นั้นก็คือการใส่ใจรอบด้าน ครอบคลุม ให้
ความสำคัญกับทุกรายละเอียดทั้งในเรื ่องของทรัพยากร
การผล ิต ทร ัพยากรในการประกอบธุรก ิจ ไปจนถึง
ทรัพยากรมนุษย์ หัวใจสำคัญที่หลักการบริหารจัดการน่ัน
ก็คือ ความเป็นเอกภาพตั้งแต่การมีจุดมุ่งหมายร่วมกันมี
ท ิศทางเด ียวก ันไปจนถึงม ีความสาม ัคค ีก ันม ุ ่งไปสู่
ความสำเร็จ ดังนั้น สรุปได้ว่า ในการดำเนินกิจกรรมทุก
อย่างผู้บริหารต้องมีกิจกรรม ด้านการจัดการอยู่ด้วยเสมอ 
โดยภาวะด้านการจัดการในความคิดของเขาประกอบไป
ด้วยกิจกรรม ทางด้านการจัดการของผู้บริหาร ซึ่งถือว่า
เป็นภารกิจที่สำคัญของผู้บริหาร 
 2.5 เอกสารและงานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
  วราภรณ์  ทองเก๋ง (2551) ทำการศึกษาปจจัยที่มี
อิทธิพลตอประสิทธิภาพการใหบริการโลจิสติกส์การขนส่ง
ทางบกดวยโลจิสติกสแบบลีนของกลุมสมาคมตัวแทน
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

ขนส ่ ง ส ิ น ค ้ า  ก ล ุ ่ ม ต ั ว อ ย ่ า ง  ค ื อ  ฝ ่ า ย บ ร ิ ห า ร  
103 คน และฝ ่ายปฏ ิบ ัต ิการ 103 คน รวมเป ็น 206 
ตัวอย่าง ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยพ้ืนฐานบริษัทของกลุ
มตัวอยางจําแนกตามเจ าหนาที ่ฝ ายบริหารและฝาย
ปฏิบ ัต ิการม ีจ ํานวนเท าก ันว ุฒ ิการศึกษาส วนใหญ 
เปนระดับปริญญาตรี จํานวนพนักงานบริษัทมีมากกวา 
100 คนข้ึนไป ประเภทธุรกิจสวนใหญเปนประเภทการคา 
บริการ อายุของธุรกิจสวนใหญอยูระหวาง 11-30 ป และ
ท ุนจดทะเบ ียน ส วนใหญ มากกว า 50 ล านข ึ ้นไป  
2) กลุมตัวอยางมีความคิดเห็นเก่ียวกับปจจัยที่เกี่ยวของใน
การปฏิบัติงานภาพรวมอยูในระดับมาก 3) กลุมตัวอยางมี
ความคิดเห็นเกี ่ยวกับประสิทธิภาพในการใหบริการโลจิ
สติกสการขนสงทางบกดวยโลจิสติกสแบบลีนเมื่อพิจารณา
เปนรายดานพบวาดานความปลอดภัยดานความแนนอน
เชื่อถือได ดานการใหบริการ อยางมีคุณภาพดานความต
องการของลูกคาดานการติดตอสื่อสารอยูในระดับมาก 4. 
ปจจัยที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานกับประสิทธิภาพในการ
ใหบริการโลจิสติกส ดานการขนสงทางบก  ดวยโลจิสติกส
แบบลีนมีความสัมพันธ์อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 5. ปจจัย
ที่เกี่ยวของในการปฏิบัติงานมีอิทธิพลตอประสิทธิภาพใน
การใหบริการโลจิสติกสดานการขนสงทางบก โลจิสติกส
แบบลีน คือ ดานความรวดเร็วและระยะเวลาดานภาพ
ลักษณของบริษัทและดานพนักงานผูใหบริการ   
  ญาธิณี  เหลืองทรัพย์ทวี (2560) ทำการศึกษาปัจจัย
ด้านคุณภาพการให้บริการและภาพลักษณ์ตราสินค้า 
ที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการ กรณีศึกษาของบริษัท
ขนส่งเอกชนเคอรี ่ เอกซ์เพรส (Kerry Express) ในเขต
อำเภอเมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา กลุ่มตัวอย่างคือ ประชาชน
ที่อาศัยอยู ่ในอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน  
400 คน ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจ
ใช้บริการบริษัทขนส่งเอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรสในเขตอำเภอ
เมืองจังหวัดฉะเชิงเทรา ได้แก่ ภาพลักษณ์ตราสินค้า ด้าน
ผู้ใช้ ด้านคุณสมบัติ และคุณภาพการให้บริการด้านความ
เป็นรูปธรรมของการบริการและด้านคุณค่า ซึ่งปัจจัยทั้ง 4 
สามารถร่วมกันพยากรณ์การตัดสินใจใช้บริการบริษัทขนส่ง
เอกชนเคอรี่ เอ็กซ์เพรส ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 
ที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .01 

  อ ิสริ ยพร  หลวงหาญ  (2561)  ทำการศ ึกษา
ศักยภาพผู้ให้บริการรถสองแถวเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการรองรับการท่องเที่ยวกรณีศึกษารถสองแถวในเขต
เทศบาลเมืองน่าน กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ให้บริการรถสองแถว 
ซึ่งเป็นผู้ให้ข้อมูลหลักจำนวน 8 คน ด้วยวิธีการสัมภาษณ์
เช ิงล ึก ( In-Depth Interview) ผลการศึกษาสรุปได้ว่า 
การวิเคราะห์ปัญหา ได้แก่ 1) ปัญหาในการจัดระเบียบ
ระบบขนส่งสาธารณะ พบว่าเป็นปัญหาสำคัญของผู้
ให้บริการรถสองแถวที่ต้องเผชิญกับคู่แข่งขันทางธุรกิจ
โดยตรง 2) ด้านการประเมินศักยภาพ พบว่า จุดแข็งที่
สำคัญของผู้ให้บริการ คือ การให้บริการที่มีลักษณะเป็น
กันเองเป็นคนในพ้ืนที่และให้บริการมาเป็นระยะเวลานาน
มีความน่าเชื่อถือให้กับผู้โดยสารที่เลือกใช้บริการจุดอ่อนที่
ผู ้ให้บริการจำเป็นต้องพัฒนาเรียนรู ้เพิ ่มเติมคือ ขาด
ความรู้ด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพ่ือให้เกิดมูลค่าเพ่ิม
ในการให้บริการ และ 3) ส่วนการวิเคราะห์สภาวะการ
แข่งขันทางธุรกิจพบว่า ความเสี่ยงในการใช้สินค้าทดแทน
โดยเฉพาะอย่างยิ ่งการตัดสินใจเลือกใช้รูปแบบบริการ
ขนส่งสาธารณะอื่นที ่ผู ้ใช้บริการมีสิทธิ ์ในการตัดสินใจ
ภายใต้เงื่อนไขความพึงพอใจ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
  การว ิ จ ั ยคร ั ้ งน ี ้ เป ็ นการว ิ จ ั ย เช ิ งปร ิ ม าณ 
(Quantitative Research) โ ดยร วบร วมข ้ อม ู ล จ า ก
ผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง จำนวนทั้งหมด 50 ราย (25 สาขา) โดย
แบ่งเป็น 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แฟลช เอ็กซ์แพรส จำกัด 
จำนวน 13 สาขา บริษัท เคอรี่ เอ็กซ์แพรส จำกัด จำนวน 
8 สาขา และบริษัท เจแอนด์ที เอ็กซ์แพรส จำกัด จำนวน 
4 สาขา 
  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลครั้งน้ีเป็น
แบบสอบถาม แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังต่อไปน้ี  
 ตอนที่ 1 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับปัจจัยส่วน
บ ุคคล ประกอบด ้วย เพศ อาย ุ  ระด ับการศ ึกษา  
รายได ้ต ่อเด ือน ประสบการณ ์ ในการทำงาน การ
ดำเนินงานขององค์การ และจำนวนบุคลากรในองค์การ 
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 ตอนที ่  2 เป ็นแบบสอบถามเก ี ่ ยวก ับป ัจจัย
สภาพแวดล ้ อมภาย ในองค ์ ก า ร  8  ด ้ าน  ไ ด ้ แก่   
ด้านการจัดการภายใน ด้านกลยุทธ์ ด้านการจัดการตลาด 
ด้านคุณค่าร่วม ด้านการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ด้านการ
จัดการความรู ้ ด้านคุณภาพการให้บร ิการ และด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน 
 ตอนที่ 3 เป็นแบบสอบถามเกี ่ยวกับศักยภาพผู้
ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านความเป็น
ผู้ประกอบการ ด้านการบริหาร ด้านธุรกิจบริการ และด้าน
ความรู้และเทคโนโลยี 
 วิธีการสร้างเครื่องมือในการวิจัย คณะผู้วิจัยได้
ดำเนินการสร้างเครื่องมือเป็นแบบสอบถามโดยมีขั้นตอน 
ดังน้ี 
 ข้ันที่ 1 ศึกษาลักษณะการสร้างแบบสอบถาม 
 ขั้นที่ 2 ศึกษากรอบแนวคิดในการวิจัยเพื่อนำมา
เป็นกรอบในการต้ังข้อคำถาม 
 ข้ันที่ 3 สร้างแบบสอบถาม โดยมีลักษณะเป็นแบบ
ประเม ินค ่า (Rating Scale) มี 5 ระดับ โดยกำหนด
ประเด็นคำถามให้คลอบคลุมเน้ือหา และวัตถุประสงค์การ
วิจัย 
 ข ั ้ นท ี ่  4  ตร วจสอบความสอดคล ้ อ ง ของ
แบบสอบถามทั้งฉบับ และนำแบบสอบถามไปปรึกษา
อาจารย์ที ่ปรึกษา เมื ่อผ่านการพิจารณาจากอาจารย์ที่
ปรึกษาและนำไปให้ผู้เชี่ยวชาญ 3 ท่าน ตรวจสอบความ
สอดคล้องของแบบสอบถาม 
 ขั ้นท ี ่  5 หล ังจากหล ังจากให ้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญได้
ตรวจสอบความถูกต้องของแบบสอบถาม และได้นำมา
วิเคราะห์ค่าดัชนีความสอดคล้อง ( Index Of Objective 
congruence : IOC) โดยได้ค่าดัชนีความสอดคล้องเท่ากับ 
0.95   
 ขั้นที ่ 6 นำผลการตรวจสอบจากผู้เชี ่ยวชาญมา
ปรับปรุงแก้ไข้ข้อบกพร่องให้มีความสอดคล้องและชัดเจน
ย่ิงข้ึน ตามท่ีผู้เชี่ยวชาญเสนอแนะ  
 ขั้นที่ 7 นำแบบสอบถามที่สมบรูณ์แล้วนำไปเก็บ
รวบรวมข้อมูล 
4. ผลการวิจัย  

 ลักษณะข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างที่มีผล
ต่อศ ักยภาพผ ู ้ ให ้บร ิการขนส ่งส ินค ้า เอกชนในเขต 
อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จากการวิจัย พบว่า 
ผ ู ้ประกอบการที ่ม ี เพศ ประสบการณ์ในการทำงาน 
ระยะเวลาดำเนินงานขององค์การ และจำนวนบุคลากรใน
องค์การ แตกต่างกัน มีศักยภาพในการให้บริการขนส่ง
สินค้าเอกชน ไม่แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 การที ่ผ ู ้ประกอบการที่ม ีเพศชายและหญิง 
แตกต่างกัน มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้บริการ
ขนส่งสินค้าเอกชน ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจากการ
ทำงานในองค ์การในเร ื ่องล ักษณะของงานที ่ ได ้ รับ
มอบหมายการกำหนดหน้าท ี ่ความร ับผ ิดชอบ การ
สนับสนุนการฝึกอบรม หรือสัมมนาได้รับความเสมอภาค
กัน ไม่ได้มีแบ่งขอบเขตในเรื ่องของเพศหญิงหรือชาย 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ภวัต ธนสารแสนล้าน (2559) 
ท ี ่ ได ้ทำการศ ึกษาเร ื ่ อง  การพ ัฒนาศ ักยภาพของ
ผู้ประกอบการธุรกิจขนาดย่อมในจังหวัดปทุมธานี พบว่า 
ผู้ประกอบการธุรกิจชายและหญิง มีระดับความชำนาญ
เกี่ยวกับทักษะโดยรวมในการประกอบธุรกิจ ไม่แตกต่าง
กัน การที่ผู้ประกอบการที่มีประสบการณ์ในการทำงาน 
แตกต่างกัน มีศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้บริการ
ขนส่งสินค้าเอกชน ไม่แตกต่างกัน อาจเนื่องมาจาก การ
ท ำ ง า น ท ี ่ ไ ด ้ ร ั บ เ ง ิ น เ ด ื อ น  ค ่ า จ ้ า ง  
และค ่ า ตอบแทนในการปฏ ิ บ ั ต ิ ง าน  ตามร ะ ดับ
ความสามารถ ปรับขึ ้นตามผลงานที ่ปฏิบ ัต ิมากกว่า
ประสบการณ์การทํางานสอดคล้องกับงานวิจัยของ อุบล
รัตน์ อุตเจริญ (2552) ที่ได้ทำการศึกษาเรื ่อง ปัจจัยท่ี
ส่งผลต่อความสำเร็จในการบริหารงานของผู้แทนจำหน่าย
รถยนต์โตโยต้า ในเขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง 
พบว่า ประสบการณ์ในการทำงานของผู ้แทนจำหน่าย
รถยนต์โตโยต้า แตกต่างกัน ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
บร ิหารงาน ไม ่แตกต ่างก ันกา รท ี ่ผ ู ้ประกอบการ 
ที ่ม ีระยะเวลาดำเนินงานขององค์การ แตกต่างกัน มี
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้า
เอกชน ไม่แตกต่างกัน อาจเนื ่องมาจาก ระยะเวลาการ
ดำเนินงานขององค์การที่มากหรือน้อยไม่สำคัญเท่ากับการ
มีความเข้าใจในงานที่เป็นภารกิจหลักขององค์กร การคิด
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

อย่างรอบคอบ เพื่อไม่ให้งานเสียหายและเกิดผลกระทบ
ก ับตนเอง สอดคล ้องก ับงานว ิจ ัยของ อ ุบลร ัต น์   
อุตเจริญ (2552) ที่ได้ทำการศึกษาเรื่อง ปัจจัยที่ส่งผลต่อ
ความสำเร็จในการบริหารงานของผู้แทนจำหน่ายรถยนต์
โตโยต้า ในเขตจังหวัดลพบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง พบว่า 
ระยะเวลาการดำเนินงานขององค์การของผู้แทนจำหน่าย
รถยนต์โตโยต้า แตกต่างกัน ส่งผลต่อความสำเร็จในการ
บริหารงาน ไม่แตกต่างกัน การที่ผู้ประกอบการมีจำนวน
บุคลากรในองค์การของผู ้ประกอบการ แตกต่างกันฃมี
ศักยภาพในการเป็นผู้ประกอบการให้บริการขนส่งสินค้า
เอกชน ไม่แตกต่างกัน อาจเน่ืองมาจาก ผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง เป็น
ลักษณะสาขาย่อย จำนวนบุคลากรจึงไม่แตกต่างกัน ซึ่ง
ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง 1- 50 คน นอกจากน้ีจำนวนบุคลากร
ต้องเหมาะสมกับจำนวนสินค้าและรถให้บริการขนส่ง
สินค้า หากปริมาณสินค้ามีมากเกินจนบริษัทไม่สามารถ
จัดส่งสินค้าเองได้ ก็จะมีการจ้างรถขนส่งสินค้าชั่วคราว 
ดังนั ้น จำนวนบุคลากรที่มากหรือน้อยจึงไม่ส่งผลต่อ
ศ ั กยภาพผ ู ้ ให ้บร ิ ก ารขนส ่ งส ิ นค ้ า เอกชน ส ่ วน
ผู ้ประกอบการที่มีอายุ แตกต่างกัน มีศักยภาพในการ
ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .05 อาจเนื่องมาจากรู้สึกว่างานที่ทำมี
ความมั่นคง ไม่ถูกไลออกโดยง่าย และยังเป็นอาชีพที่มี
เกียรติ และศักด์ิศรี ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ จุฑามาศ 
ปานสมบูรณ์  (2548) ศึกษาเรื่อง พฤติกรรมในการทํางาน
ให้มประสิทธิภาพของพนักงานระดับปฏิบัติการบริษัท อิน
โนเฟรช อินเตอรเนชั่นแนล จํากัด ที่พบว่า อายุที่แตกต่าง
กันมีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงาน 
แตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  ส่วน
ผู ้ประกอบการที ่ม ีระดับการศึกษา ท่ีแตกต่างกัน มี
ศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน แตกต่างกัน 
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05  อาจเนื่องมาจาก 
ผู ้ประกอบการที่สำเร็จการศึกษาในระดับอุดมศึกษา มี
จำนวนท ี ่มากกว ่าระด ับการศ ึกษาอ ื ่นในการ เ ป็น
ผู้ประกอบการ และมีศักยภาพในการบริหารธุรกิจที่ดีกว่า 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ เกียรติชัย เวษฎาพันธ์ และ
คณะ (2559) ศ ึกษาเร ื ่อง การพัฒนาศ ักยภาพและ

ความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู ้นำชุมชน 
จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ที่พบว่า รายได้ ที่แตกต่างกันทำให้สมรรถนะการ
บริหารงานแตกต่างก ัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิที่
ระดับ .05 ส ่วนผู ้ประกอบการที ่ม ีรายได้ต่อเดือน ท่ี
แตกต่างกัน มีศักยภาพในการให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 
แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 อาจ
เนื่องมาจาก ผู้ประกอบการที่มีรายได้ต่อเดือนที่แม้ว่าจะ
มากน้อยไม่เท่ากัน แต่มีความรู้สึกว่างานทำนั้นมีความ
มั่นคง มีสวัสดิการที่แน่นอน และมีความก้าวในองค์การ 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ  เกียรติชัย เวษฎาพันธ์ และ
คณะ (2559) ศ ึกษาเร ื ่อง การพัฒนาศ ักยภาพและ
ความสามารถด้านการบริหารจัดการของผู ้นำชุมชน 
จังหวัดปทุมธานี ในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน ที่พบว่า รายได้ ที่แตกต่างกันทำให้สมรรถนะการ
บริหารงานแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถ ิต ิ ท่ี
ระดับ .05 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การมีผลต่อ
ศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง เมื่อพิจารณาตามรายด้าน พบว่า 
ด้านการจัดการภายใน และด้าสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน มีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 
อย่างม ีน ัยสำค ัญทางสถิต ิท ี ่ระดับ .05 การที ่ป ัจจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การด้านการจัดการภายใน มีผล
ต ่ อ ศ ั ก ย ภ า พ ผ ู ้ ใ ห ้ บ ร ิ ก า ร ขนส ่ ง ส ิ น ค ้ า เ อกชน  
อาจเนื่องมาจาก กิจการมีการใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การให้บริการ มีการประสานงานสร้างความร่วมมือในการ
ปฏิบัติงาน และมีการมอบหมายงานให้กับพนักงานทุก
ระดับให้ปฏิบัติงานได้ประสบความสำเร็จ สอดคล้องกับ
งานวิจัยของ นนทวัชร์ อนันท์พรจินดา (2555) ศึกษาเรื่อง 
ยุทธศาสตร์การพัฒนาผู้ประกอบการที่มีศักยภาพจากฐาน
การดำเนินงานโครงการเสริมสร้างผู้ประกอบการใหม่ ที่
พบว่า ปัญหาของผู ้ประกอบการก่อนเข้าร่วมโครงการ
เสริมสร้างผู ้ประกอบการใหม่ประการหนึ่งคือ การขาด
ประสบการณ์ในการบร ิหารจ ัดการ ว ิธ ีการพ ัฒนา
ผู้ประกอบการจึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมระบบการบริหาร
จัดการ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่เป็นภาระหน้าที่หลัก ได้แก่ การ
จ ัดโครงสร ้างขององค ์การ การส ั ่งการให ้บ ุคลากร
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

ปฏิบัติงาน การประสานงานภายในภายนอก การควบคุม
ประ เม ินผล  และหน ้ าท ี ่ อ ื ่ น  ๆ  และการท ี ่ ป ั จจัย
สภาพแวดล้อมภายในองค์การด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน มีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 
อาจเนื ่องมาจาก ก ิจการให้ความสำค ัญต่อการจั ด
สภาพแวดล้อมของสถานที่การให้บริการอย่างเหมาะสม มี
การจัดหาสิ ่งสนับสนุนเพื่อเป็นเครื ่องมือสื่อสารในการ
ให้บร ิการขนส่งสินค้า ให้ความสำคัญกับการส่งเสริม
ปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคลากรภายในองค์การ สอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ จุฑามาศ พีรพัชระ (2560) ศึกษาเร ื ่อง 
รูปแบบการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการในอุตสาหกรรม
บริการประเภทธุรกิจร้านอาหาร ที่พบว่า สภาพแวดล้อม
ในการทำงานเป็นองค์ประกอบที ่ส ่งผลและสามารถ
พยากรณ์ศักยภาพของผู้ประกอบการธุรกิจร้านอาหาร 
 ผลการศึกษา พบว่า ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุ
ระหว่าง 26 – 35 ป ี ม ีระดับการศ ึกษาปร ิญญาตรี   
มีรายได้ต่อเดือน 10,000 – 20,000 บาท มีประสบการณ์
ในการทำงานน้อยกว่า 5 ปี มีการดำเนินงานขององค์การ
น้อยกว่า 5 ปี และมีจำนวนบุคลากร 1 - 50 คน  
 ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที ่มีผลต่อ
ศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมือง
ลำปาง จังหวัดลำปาง พบว่า ผู ้ให้บริการขนส่งส ินค้า
เอกชนมีระดับความคิดเห็นในภาพรวมอยู่ในระดับเห็น
ด้วยมากท่ีสุด 

 เมื่อพิจารณาตามรายด้าน ทั้ง 8 ด้าน พบว่า ด้าน
คุณภาพการให้บริการมีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าเอกชนมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ด้านการจัดการ
ตลาด ด้านการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ ด้านสภาพแวดล้อม
ในการทำงาน ด้านการจัดการความรู้ ด้านกลยุทธ์ ด้าน
คุณค่าร่วม และด้านการจัดการภายใน   
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 1. ข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ ่มตัวอย่างผู้
ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 26 – 
35 ปี มีระดับการศึกษาปริญญาตรี มีรายได้ต่อเดือน 
10,000 – 20,000 บาท มีประสบการณ์ในการทำงานน้อย
กว่า 5 ปี มีการดำเนินงานขององค์การ น้อยกว่า 5 ปี และ
มีจำนวนบุคลากร 1 – 50 คน  
 2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อศักยภาพ 
ผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง 
จังหวัดลำปาง 
 3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลความคิดเห็นเกี ่ยวกับ
ศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมือง 
ลำปาง จังหวัดลำปาง 

 
ตารางที่ 1 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การที่มีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่ง
สินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ �̅�𝐗 S.D. ระดับความคิดเห็น 
ด้านการจัดการภายใน 4.47 .46 มากที่สุด 
ด้านกลยุทธ์ 4.49 .46 มาก 
ด้านการจัดการตลาด 4.53 .41 มากที่สุด 
ด้านคุณค่าร่วม 4.48 .45 มาก 
ด้านการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ 4.53 .43 มากที่สุด 
ด้านการจัดการความรู้ 4.52 .42 มากที่สุด 
ด้านคุณภาพการให้บริการ 4.55 .48 มากที่สุด 
ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 4.53 .49 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.51 .36 มากท่ีสุด 
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ตารางที่ 2 ค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานของศักยภาพของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัด
ลำปาง 
ศักยภาพของผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน 
ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

�̅�𝐗 S.D. ระดับความคิดเห็น 

ด้านความเป็ผู้ประกอบการ 4.53 .44 มากที่สุด 
ด้านการบริหาร 4.55 .44 มากที่สุด 
ด้านการตลาดธุรกิจบริการ 4.54 .49 มากที่สุด 
ด้านความรู้และเทคโนโลยี 4.54 .38 มากที่สุด 
ภาพรวม 4.54 .39 มากท่ีสุด 

 
  4. ผลการทดสอบสมมติฐานการวิจัย 
 สมมติฐานการวิจ ัยที ่ 1 ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การมีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
เอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 
 ในการทดสอบสมมติฐานกำหนดให้ 

 ตัวแปรตาม Y คือ ศ ักยภาพผู ้ให้บร ิการขนส่ง
สินค้าเอกชน 
 ตัวแปรอิสระ X คือ ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ 

 
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การมีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
เอกชน 

ตัวแปรพยากรณ์ B β t sig 
(Constant) .177 - .606 .548 
ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การ .966 .908 14.973 .000* 

R = .908a  , R2 = .824 , Adjusted R2 = .820 , F = 224.193 , S.E.est Y = .16471 * มีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
 
จากตารางที ่ 3 สรุปได้ว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ (X) (β = .908) มีผลต่อศักยภาพผู ้ให้บริการ
ขนส่งสินค้าเอกชน (Y) โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ (R) 
= .908 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 โดยตัวแปร 
(X) พยากรณ์ศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน (Y) 
ได ้ร ้อยละ 82.40 (R2 = .824) ม ีความคลาดเคล ื ่ อน
มาตรฐานของการพยากรณ์ S.E.est Y = .16471  
  สมมติฐานการวิจ ัยที ่ 2 ปัจจัยสภาพแวดล้อม
ภายในองค์การมีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
เอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ในการ
ทดสอบสมมติฐานกำหนดให้ 

  ตัวแปรตาม Y คือ ศ ักยภาพผู ้ให้บร ิการขนส่ง
สินค้าเอกชน 
  ตัวแปรอิสระ X1 ค ือ ด้านการจัดการภายใน
  ตัวแปรอิสระ X2 คือ ด้านกลยุทธ์ 
  ตัวแปรอิสระ X3 คือ ด้านการจัดการตลาด 
  ตัวแปรอิสระ X4 คือ ด้านคุณค่าร่วม 
  ตัวแปรอิสระ X5 ค ือ ด ้านการวางตำแหน่ง
ผลิตภัณฑ์ 
  ตัวแปรอิสระ X6 คือ ด้านการจัดการความรู้ 
  ตัวแปรอิสระ X7 คือ ด้านคุณภาพการให้บริการ 
  ตัวแปรอิสระ X8 คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการ
ทำงาน 
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ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะห์ถดถอยพหุคูณของปัจจัยสภาพแวดล้อมภายในองค์การมีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้า
เอกชน 
ตัวแปรพยากรณ์ B β t sig 
(Constant) .195 - .657 .515 
1. ด้านการจัดการภายใน (X1) .236 .279 2.969 .005* 
2. ด้านกลลยุทธ์ (X2) .050 .060 .524 .603 
3. ด้านการจัดการตลาด (X3) .008 .009 .075 .940 
4. ด้านคุณค่าร่วม (X4) .137 .160 1.830 .074 
5. ด้านการวางตำแหน่งผลิตภัณฑ์ (X5) .123 .136 1.222 .229 
6. ด้านการจัดการความรู้ (X6) .149 .161 1.501 .141 
7. ด้านคุณภาพการให้บริการ (X7) .148 .186 1.942 .059 
8. ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (X8) .211 .265 2.420 .020* 
R = .923a  , R2 = .852 , Adjusted R2 = .823 , F = 29.481 , S.E.est Y = .16332 

 
จากตารางที่ 4 สรุปได้ว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อม

ภายในองค์การ ด้านการจัดการภายใน (X1) และด้าน
สภาพแวดล้อมในการทำงาน (X8) มีผลต่อศักยภาพผู้
ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน (Y) โดยมีค่าสัมประสทธ์ิ
สหส ัมพันธ ์ (R) = .923  อย่างม ีน ัยสำคัญทางสถิติที่
ระดับ .05 โดยตัวแปรทั้งสองร่วมกันพยากรณ์ศักยภาพผู้
ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน (Y) ได้ร้อยละ 85.20 (R2 
= .852) มีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานของการพยากรณ์ 
S.E.est Y = .16332 โดยป ัจจ ัยสภาพแวดล ้อมภายใน
องค์การที่มีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน
มากที่สุด คือ ด้านการจัดการภายใน (X1)  (β = .279) 
และรองลงมา คือ ด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน (X8) 
(β = .265) 
  ข้อเสนอแนะจากการวิจัยในครั้งน้ี 
  การวิจ ัย พบว่า ปัจจัยสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การที่มีผลต่อศักยภาพผู้ให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน
ในเขต อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ทั ้งใน ด้าน
คุณภาพการให้บริการ ด้านการจัดการตลาด ด้านการวาง
ตำแหน่ง ผลิตภัณฑ์ และด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
  ข้อเสนอสำหรับการวิจัยในครั้งต่อไป 
  1. ควรศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อความสำเร็จ
ในการประกอบธุรกิจให้บริการขนส่งสินค้าเอกชน เพ่ือ
เป็นแนวทางในการดำเนินธุรกิจให้ประสบความสำเร็จ  

  2. ควรศึกษาเกี ่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อศักยภาพ
การแข่งขันของผู้ประกอบการขนส่งสินค้าเอกชน เพ่ือเป็น
แนวทางในการพัฒนาธุรกิจให้สามารถแข่งขันได้  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
  งานวิจัยฉบับนี้สำเร็จลงได้ด้วยความกรุณาของ 
อาจารย์คงศักด์ิ ตุ้ยสืบ ประธานที่ปรึกษาท่ีได้เสียสละเวลา
ในการให้ความความรู ้ คำแนะนำ และคำปรึกษาที่มี
ประโยชน์ต่อการศึกษา อีกทั้งให้ความช่วยเหลือและให้
การสนับสนุนในทุก ๆ ด้านอย่างดีย่ิง รวมถึงการตรวจสอบ
แก ้ ไขข ้อบกพร ่องต ่าง  ๆ ซ ึ ่ งคณะผ ู ้ ว ิจ ัยขอกราบ
ขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ โอกาสน้ี 
  ขอกราบขอบพระคุณผู้ประกอบการขนส่งสินค้า
เอกชนในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง ที่ให้ความ
กรุณาในการตอบแบบสอบถามการทำวิจัยครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ  

 การวิจัยนี ้ มีวัตถุประสงค์เพื ่อสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับ เศรษฐกิจครัวเรือน ภาระหนี้สิน และ
สภาพแวดล้อม   ในการประกอบอาชีพ ของชาวนาสูงอายุ ในจังหวัดพิษณุโลก เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เก็บรวบรวมข้อมูลปฐม
ภูมิ โดยใช้แบบสอบถาม จากกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 450 คน วิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย พบว่า ชาวนาสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก มีค่าเฉลี่ยอายุ 66.6 ปี มีประสบการณ์ในการทำ
นา มากกว่า 40 ปี มีแรงงานในครัวเรือน 2 คน ทำนาในที่ดินของตนเอง ใช้เมล็ดพันธุ์ข้าวของตนเองและซื้อบางส่วน ซื้อปุ๋ย
และยาปราบศัตรูพืชทั้งหมด ทำนา 1.5 รอบต่อป ีปริมาณผลผลิต 7.9 ตันต่อรอบ รายได้รวมต่อรอบการผลิต 54,002.75 บาท 
ต้นทุนรวม 33,663.98 บาท รายได้และค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท ค่าใช้จ่ายส่วนใหญ่ คือ ค่าอาหาร
และเครื่องด่ืม จำนวนภาระหน้ีสิน อยู่ระหว่าง 10,000-50,000 บาท สามารถชำระหน้ีได้ด้วยตนเองบางส่วน  และให้สมาชิก
ในครอบครัวช่วยชำระหน้ี ใช้ระยะเวลาในการชำระหน้ี มากกว่า 10 ปี แหล่งเงินกู้ที่สำคัญ คือ กองทุนหมู่บ้าน สาเหตุการเป็น
หน้ี อันดับที ่1 เพ่ือใช้ในการประกอบอาชีพ อันดับที ่2 เพ่ือใช้จ่ายในครัวเรือน และอันดับที ่3 เพ่ือชำระหน้ีสิน ชาวนาสูงอายุ
ส่วนใหญ ่มีการออมทรัพย์ โดยฝากเงินไว้กับกองทุนหมู่บ้าน/สัจจะออมทรัพย์ มีความพร้อมของสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 
อยู่ในระดับปานกลาง และผลกระทบจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก อยู่ในระดับมาก ข้อเสนอแนะที่ได้จากการวิจัย คือ 
ควรเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ ให้แก่ชาวนาสูงอายุ ได้แก่ การถ่ายทอดความรู้ การปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี 
การจัดทำบัญชี การส่งเสริมสุขภาพกาย และควรแก้ปัญหา ได้แก่ ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน ปัญหาขาดแคลน
เงินทุน และปัญหาน้ำไม่เพียงพอ ควรวางแนวทางในการลดผลกระทบจากปัจจัยภายนอก ที ่จะก่อให้เกิดผลเสียต่อการ
ประกอบอาชีพ ได้แก่  ราคาผลผลิตตกต่ำ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ ราคาปัจจัยการผลิตสูง  ปัญหาภัยธรรมชาติ และปัญหาด้าน
การเมือง เป็นต้น 
 
คำสำคัญ: เศรษฐกิจครัวเรือน, ชาวนา, ผู้สูงอาย ุ
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Abstract  
This research aimed to explore and analyze the data on household economy, debts and 

occupational environment of the elderly farmers in Phitsanulok Province. It was a survey research. 
Preliminary data were gathered by questionnaires from samples of 450 people, which were used to analyze 
statistical data including the percentages, mean and standard deviation. The results showed that the elderly 
farmers in Phitsanulok Province with an average age of 66.6 years had more than 40 years of farming 
experience. There were two workers in one household, who worked on their own lands, used their own 
seeds while buying some, and bought all fertilizers and pesticides. There were 1.5 harvest cycles per year 
and yielded 7.9 tons per cycle. The total income per cycle was 54,002.75 baht and the total cost was 
33,663.98 baht. The average monthly income and expenses were below 5,000 baht, which were paid for 
food and beverages. The number of debts was between 10,000-50,000 baht. They could pay the debt by 
themselves and have their family members help pay off the debts. It took more than 10 years to pay off 
the debts. The main source of loan was the village fund. The causes of debts were first the occupation, 
second the consumptions and household spending, and third paying off debts. The elderly farmers saved 
money by depositing it in the village funds. The environment readiness was moderate and the mean of 
external environment impact of 3.62 was at a high level. It was suggested that the government empower 
the elderly farmers with knowledge, technology, accounting, and physical health. Moreover, it should solve 
the problems such as household labor, capital, and water shortages while providing guidelines to reduce 
the impact from external factors that will cause a negative effect on their occupations, including depressing 
product prices, the economic downturn, the high price of the production factor, and the natural disasters 
and political problems. 
 
Keywords: household economy, farmer, elderly 
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1. บทนำ  
สำนักงานสถิต ิแห ่งชาติ ได ้ทำการสำรวจ

ประชากรสูงอายุ มาแล้วจำนวน 5 ครั ้ง โดยครั ้งแรก 
ดำเนินการสำรวจในปี พ.ศ. 2537 ครั ้งที ่ 2 ในปี พ.ศ. 
2545 ครั้งที่ 3 ในปี พ.ศ. 2550 ครั้งที่ 4 ในปี พ.ศ. 2554 
และครั้งที่ 5 ในปี พ.ศ. 2557 จากผลการสำรวจ พบว่า 
ประเทศไทย มีจำนวนและสัดส่วนของผู ้สูงอายุเพิ ่มข้ึน
อย่างรวดเร็วและเห็นได้ชัด โดยมีผู้สูงอายุ คิดเป็นร้อยละ 
6.8, 9.4, 10.7, 12.2 และ 14.9 ของประชากรทั้งประเทศ 
ตามลำดับ หรืออาจกล่าวได้ว่า ประเทศไทย เป็นประเทศ
หนึ่งที ่เข้าสู ่สังคมของผู ้สูงวัย (Aging Society) โดยการ
แบ่งช่วงอายุของผู้สูงอายุ สามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ช่วง 
คือ วัยต้น (อายุ 60-69 ปี) วัยกลาง (อายุ 70-79 ปี) และ
วัยปลาย (อายุ 80 ปี ขึ ้นไป) ซึ ่งผู ้สูงอายุส่วนใหญ่ของ
ประเทศไทย จะมีอายุอยู่ในช่วง วัยต้น ถึงประมาณ ร้อย
ละ 56.5 ของผู ้ส ูงอายุทั ้งหมด ในภาคเหนือ มีอัตรา
ผู ้ส ูงอายุส ูงที ่ส ุด (ร ้อยละ 18.4) รองลงมา คือ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ (ร้อยละ 17.0) ภาคกลางและภาคใต้ 
มีอัตราผู้สูงอายุใกล้เคียงกัน (ร้อยละ 13.5 และ ร้อยละ 
13.2) ตามลำดับ ส่วนกรุงเทพมหานคร มีอัตราผู้สูงอายุ
คิดเป็นร้อยละ 11.0 (สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 

จ ังหวัดพิษณุโลก เป ็นจ ังหว ัดหนึ ่งใน เขต
ภาคเหนือ ซึ่งเป็นภาคที่มีอัตราผูสูงอายุสูงสุด ประชาชน
ในจังหวัดพิษณุโลก มีอาชีพหลักจากการทำนา โดยมีพ้ืนที่
ปลูกข้าว ไม่ต่ำกว่า 1.2 ล้านไร่ และมีจำนวนครัวเรือนผู้
ปลูกข้าว มากกว่า 48,500 ครัวเร ือน (กรมส่งเสริม
การเกษตร, 2560) โดยประมาณว่าจะมีชาวนาสูงอายุ 
จำนวนมากกว่า 7,000 คน โดยส่วนใหญ่มีปัญหาด้าน
ภาระหนี้สิน  ซึ่งเกิดจากข้อจำกัดในการประกอบอาชีพ
ของชาวนาสูงอายุหลายประการ ได้แก่ ความสามารถทาง
ร่างกายและจิตใจ  การปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และการแข่งขันทางการตลาดหรือการเข้าถึงแหล่งเงินทุน
เป็นต้น ประมาณการค่าเฉลี่ยหนี้สินของชาวนาสูงอายุใน
จังหวัดพิษณุโลก ไม่ต่ำกว่าคนละ 35,000 บาท คิดเป็น
ยอดรวมทั้งสิ้นสูงถึง 245 ล้านบาท ส่งผลให้เกิดปัญหา
ทางเศรษฐกิจจากการประกอบอาชีพการทำเกษตร 
โดยเฉพาะการทำนา คือ รายได้จากการประกอบอาชีพ

ลดลง เนื ่องจาก ปริมาณและคุณภาพของผลผลิตทาง
การเกษตรลดลง เกิดจากความสามารถทางด้านร่างกาย
และจิตใจในการประกอบอาชีพที่ลดลง  และปัญหาด้าน
การปรับตัวในการแข่งขันทางการตลาด อีกทั้งต้นทุนใน
การประกอบอาชีพเพ่ิมสูงข้ึน ทั้งจาก ค่าใช้จ่ายในการจ้าง
เหมาผู ้อื ่นทดแทนการทำเองที่เพิ ่มขึ ้น  ต้นทุนจากการ
จัดหาเงินทุนสูงขึ้น เพราะเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้น้อยกว่า
ช่วงหนุ่มสาว  ทำให้ชาวนาสูงอายเุกิดปัญหาภาระหนี้สิน
จากการประกอบอาชีพเป็นจำนวนมาก สะท้อนผลไปสู่
ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน ซึ่งหากทุกภาคส่วนยังคงน่ิงเฉย
ต่อการเตรียมการรองรับ ปัญหาจะทวีความรุนแรงเพ่ิม
มากข้ึน ตามจำนวนชาวนาสูงอายุที่เพ่ิมข้ึน และจะนำไปสู่
ปัญหาเศรษฐกิจในระดับมหภาคในอนาคต  

 
วัตถุประสงค์การวิจัย  

เพ ื ่อสำรวจและว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลเก ี ่ ยวกั บ 
เศรษฐกิจครัวเรือน ภาระหนี้สิน และสภาพแวดล้อมใน
การประกอบอาชีพของชาวนาสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก  

ผลการวิจัยน้ี จะส่งต่อให้กับหน่วยงานภาครัฐ
และเอกชน ที่มีหน้าท่ีรับผิดชอบ เก่ียวกับ กิจการผู้สูงอายุ 
สามารถใช้ข้อมูลจากผลการวิจัย สำหรับการวางแผนงาน
หรือกำหนดวิธีปฏิบัติในการพัฒนางานด้านผู ้สูงอายุ 
ภายใต้แนวนโยบายตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ และมีประสิทธิภาพมากยิ ่งขึ ้น รวมทั้ง
สามารถนำผลการวิจัยไปใช้ ในการกำหนดแนวทางการ
แก้ไขปัญหา ปัญหาเศรษฐกิจครัวเรือน สำหรับรองรับการ
ก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของประเทศไทยต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

หน่วยเศรษฐกิจ (ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจ
การเกษตร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 
2563) หมายถึง หน่วยงานที่มีอยู่ในแต่ละระบบเศรษฐกิจ 
ทำหน้าท่ีเพ่ือแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนในระบบเศรษฐกิจน้ันๆ 
หน่วยเศรษฐกิจ ประกอบด้วยหน่วยใหญ่ๆ 3 หน่วย ได้แก่ 
ครัวเรือน (Household) ธุรกิจหรือบริษัท (Business of 
Firm) และองค์กรรัฐบาล (Government Organization) 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

หน่วยครัวเรือน (Household)  หมายถึง หน่วย
เศรษฐกิจ ที่ประกอบด้วยบุคคลเพียงหนึ่งคน อาศัยโดย
ลำพัง หรือบุคคลมากกว่าหนึ่งคน ที่อาศัยอยู ่ใต้หลังคา
เดียวกัน มีการตัดสินใจร่วมกัน ในการใช้ทรัพยากรหรือ
ปัจจัยทางด้านการเงิน เพ่ือให้เกิดประโยชน์และสวัสดิการ 
แก่กลุ่มของตนมากที่สุด สมาชิกของครัวเรือน อาจเป็น
เจ้าของปัจจัยการผลิต เป็นแรงงาน เป็นนักธุรกิจ หรือเป็น
ผู้ประกอบการให้กิจการใดกิจการหนึ่งก็ได้ ดังนั้น หน้าที่
ของหน่วยครัวเรือน ก็คือ การใช้จ่ายเงินที่ได้จากการขาย
ปัจจัยการผลิต การให้แรงงานและการเป็นผู้ประกอบการ 
ในการบริโภคสินค้าและบริการต่างๆ ในขณะเดียวกันก็หา
รายได้จากกิจการเหล่านั้น ถ้าสมาชิกของครัวเรือน นำ
ปัจจัยการผลิต ที่เป็นที่ดินไปให้แก่ผู้ผลิตใช้ ก็จะได้ค่าเช่า 
ถ้าสมาชิกผู้นั้น ไปรับจ้างทำงานก็จะได้รับค่าตอบแทน ที่
เรียกว่า ค่าจ้าง ถ้าสมาชิกของครัวเรือนนั้น มีเงินสะสม 
แล้วนำไปให้ผู้อื่นกู้เพื่อไปประกอบกิจการ สิ่งที่ได้รับจาก
การใช้เงินจำนวนนั้น   ก็คือ ดอกเบี้ย แล้วถ้าบุคคลน้ัน 
เป็นผู ้ประกอบการเอง เขาก็จะได้รับค่าตอบแทนในรูป
ของ กำไร เป้าหมายหลักของครัวเรือน อาจกล่าวได้ว่า คือ 
การแสวงหาความพอใจสูงสุดของสมาชิกแต่ละคนใน
ครัวเรือน หรือถ้ามองในแง่ส่วนรวมแล้ว สิ่งที่สมาชิกทุก
คนจะพยายามทำก็คือ การแสวงหาสวัสดิการที ่ดีที ่สุด 
เพื ่อให้ทุกคนอยู่ด้วยความสุข ความพอใจ และบรรลุ
เป้าหมายของกลุ่มได้ 

ภาคครัวเรือน (กฤษฎ์เลิศ สัมพันธารักษ์, 2562)  
เป็นองค์ประกอบที่สำคัญของระบบเศรษฐกิจ โดยในทาง
เศรษฐศาสตร์นั้น “ครัวเรือน” (household) มีบทบาทที่
สำคัญ 2 ประการ บทบาทแรก คือ การเป็นเจ้าของปัจจัย
การผลิตชนิดต่างๆ เช ่น แรงงาน ที ่ดิน และทุน โดย
ครัวเรือนทำหน้าท่ีขายปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้หน่วยธุรกิจ 
ใช้ในการผลิตสินค้าและบริการ ส่วนบทบาทที่สอง คือ 
การเป็นผู้บริโภคสินค้าและบริการ ที่ผลิตโดยหน่วยธรุกิจ 
บทบาททั้งสองของครัวเรือนน้ี ทำให้การศึกษาพฤตกิรรม
ของครัวเรือนเป็นสิ่งจำเป็น ต่อการทำความเข้าใจระบบ
เศรษฐกิจโดยรวม 

เศรษฐกิจครัวเรือน เป็นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
ต่างๆ ของครัวเรือน มีทั้งการประกอบอาชีพ การบริโภค 

การออม การลงทุน หรือการศึกษาเล่าเรียน เป็นต้น ซึ่ง
พฤติกรรมของครัวเรือน ในกิจกรรมดังกล่าว ล้วนมีความ
เก่ียวข้องกับสถานภาพทางการเงินของครัวเรือน จึงไม่น่า
แปลกใจว่า การเงินภาคครัวเรือนนั้น ได้รับความสนใจ
อย่างมาก ทั้งในวงวิชาการและการกำหนดนโยบาย ซึ่งใน
มุมมองของการพัฒนาการเศรษฐกิจ การเข้าถึงบริการทาง
การเง ินของคร ัวเร ือน  สามารถนำไปสู่  การจ ัดสรร
ทรัพยากรในระบบเศรษฐกิจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น อัน
นำไปสู ่ความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ  การลดความ
เหลื่อมล้ำ และการบรรเทาความยากจนของครัวเรือนได้ 

จากข้อมูลในรายงาน สำมะโนการเกษตร พ.ศ.
2556 ภาคเหนือ  เปร ียบเทียบข้อมูลระหว่างปี พ.ศ. 
2536, 2546 และ 2556  มีประเด็นสำคัญ ได้แก่ ลักษณะ
ทางด้านประชากร เมื่อพิจารณาตามกลุ่มอายุ พบว่า  ผู้ถือ
ครอง(เกษตรกร) มียอดรวมลดลง และส่วนใหญ่มีอายุ 35 
ปีขึ้นไป โดยช่วงอายุ 45 ขึ้นไป ที่มีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่าง
เห็นได้ชัด คือ รายได้และหน้ีสินของครัวเรือน พบว่า  ผู้ถือ
ครองทำการเกษตร ร้อยละ 46.2 มีรายได้ของครัวเรือนมา
จากการทำการเกษตรอย่างเดียว ซึ่งมีสัดส่วนเพ่ิมข้ึนถึง 2 
เท่า จากปี พ.ศ. 2546 (จากร้อยละ 21.4 เป็นร้อยละ 
46.2) ขณะที่ผู ้มีรายได้จากการทำการเกษตรและจาก
แหล่งอื่นมีร้อยละ 53.8  เมื่อพิจารณาหน้ีสินของครัวเรือน 
พบว่า ผู้ถือครองทำการเกษตร ร้อยละ 53.7 มีหน้ีสินเพ่ือ
การเกษตร ซึ่งส่วนใหญ่ (ร้อยละ 73.9) กู้ยืมจากธนาคาร
เพื ่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร รองลงมา คือ 
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ และสหกรณ์/
กลุ ่มเกษตรกร (ร้อยละ 44.2 และ 13.1 ตามลำดับ) 
(สำนักงานสถิติแห่งชาติ, 2561) 
 หน่วยงานภาครัฐ ที่มีหน้าที่กำกับดูแลงานด้าน
ผู ้ส ูงอายุของประเทศไทย คือ กรมกิจการผู ้ส ูงอายุ  
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั ่นคงของมนุษย์ ได้
รวบรวมข้อมูลเกี ่ยวกับนโยบายภาครัฐที ่เกี ่ยวข้องกับ
ผู้สูงอายุ ได้ดังน้ี (กรมกิจการผู้สูงอายุ, 2561) 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 ซึ่งมีการระบุไว้อย่างชัดเจน ในมาตรา 27 มาตรา 
48 และมาตรา 71 ถึงภารกิจที่จะต้องมีต่อ บุคคลซึ่งมีอายุ
เกินหกสิบปี ดังน้ี 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

มาตรา 27 วรรคสาม การเลือกปฏิบัติโดยไม่
เป็นธรรมต่อบุคคล ไม่ว่าด้วยเหตุความแตกต่างในเรื่องถ่ิน
กำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทาง
กายหร ือส ุขภาพ  สถานะภาพของบุคคล  ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อบทบัญญัติแห่ง
รัฐธรรมนูญหรือเหตุอื่นใด จะกระทำมิได้ 

วรรคสี่ มาตรการที ่ร ัฐกำหนดขึ ้น เพื ่อขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสร ิมให้บุคคลสามารถใช้ส ิทธิ  หรือ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเพื่อคุ้มครองความ
สะดวกให ้ แก่  เด ็ ก  สตรี  ผ ู ้ ส ู งอายุ  คนพ ิการหรือ
ผู้ด้อยโอกาส ย่อมไม่ถือว่าเป็นการเลือกปฏิบัติ  

มาตรา 48 วรรคสอง บุคคลซึ่งมีอายุเกินหกสิบ
ปีและไม่มีรายได้เพียงพอแก่การยังชีพ และบุคคลผู้ยากไร้
ย่อมมีสิทธิได้รับความช่วยเหลือ ที่เหมาะสมจากรัฐตามท่ี
กฎหมายบัญญัติ 

มาตรา 71 วรรคสาม รัฐพึงให้ความช่วยเหลือ
เด็ก เยาวชน สตรี ผู ้ส ูงอายุ คนพิการผู ้ยากไร้ และ
ผู้ด้อยโอกาสให้สามารถดำรงชีพได้อย่างมีคุณภาพ และ
คุ้มครองป้องกันมิให้บุคคลดังกล่าว ถูกใช้ความรุนแรงหรือ
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม รวมตลอดทั้งให้การบำบัด ฟื้นฟู
และเยียวยาผู้ถูกกระทำการดังกล่าว 
 คำแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี  พลเอก 
ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงต่อสภานิติ
บัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันศุกร์ท่ี 12 กันยายน 2557 ซึ่งมี
นโยบายเก่ียวข้องด้านผู้สูงอายุ ในข้อ 3.4 เรื่องการเตรียม
ความพร้อมเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิต
และการมีงาน หรือกิจกรรมที่เหมาะสม เพื่อสร้างสรรค์
และไม่ก่อภาระต่อสังคมในอนาคต โดยจัดเตรียบระบบ
การดูแลในบ้าน สถานพักฟ้ืนและโรงพยาบาล ที่เป็นความ
ร่วมมือของภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว 
รวมทั ้งพัฒนาระบบการเง ินการคลังสำหรับการดูแล
ผู้สูงอายุ 
 ในด้านสิทธิและสวัสดิการผู ้สูงอายุ ด้านการ
ประกอบอาชีพ ฝึกอาชีพที่เหมาะสม ผู้สูงอายุ ทีม่ีสัญชาติ
ไทย มีสิทธิได้รับ  ข้อมูล คำปรึกษา ข่าวสารตลาดแรงงาน 
การจัดหางาน รับสมัครงาน บริการข้อมูลทางอาชีพ 

ตำแหน่งว่างงาน การอบรมและฝึกอาชีพ โดยมีศูนย์กลาง
ข้อมูลทางอาชีพและตำแหน่งงาน สำหรับผู้สูงอายุเป็นการ
เฉพาะ ที่สำนักงานจัดหางานทุกแห่ง 

แนวทางการขับเคลื ่อนงานด้านผู ้สูงอายุ ของ
กรมกิจการผู้สูงอายุ ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 
ปี (พ.ศ. 2560-2579) ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน  ยุทธศาสตร์กระทรวง  แผนผู้สูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ.2545-2564) และนโยบายรัฐบาล 
นำมากำหนดเป็นทิศทางการขับเคลื ่อนงานผู้ส ูงอายุ  
ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1 การพัฒนาขับเคลื ่อนการดำเนินงานศูนย์
พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 878 แห่ง 

2 การเตรียมความพร้อมสู่วัยสูงอายุที่มีคุณภาพ 
3 ขับเคล ื ่อนกลไกคณะกรรมการผ ู ้ส ูงอายุ

แห่งชาติ 
 4 การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ 
 5 การพัฒนาองค์กร/บุคลากร 

โดยในปี พ.ศ.2561 คณะกรรมการผู ้สูงอายุ
แห่งชาติ มอบหมายให้คณะอนุกรรมการขับเคลื่อนและ
ติดตามยุทธศาสตร์ตามแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2545 - 2564) พิจารณาปรับแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ 
ซึ ่งผลจากการติดตามและประเมินผล  แผนผู ้ส ูงอายุ
แห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) ที่ผ่านมาใน
ภาพรวม พบว่า ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ เพื่อการ
พัฒนางานด้านผู้สูงอายุ อย่างบูรณาการระดับชาติ จะมี
ร้อยละของดัชนีที่ผ่านการประเมินอยู่ในระดับสูง ในขณะ
ที่ยุทธศาสตร์ที่แสดงถึงผลผลิตและผลลัพธ์ อันเกิดจาก
การดำเนินงานด้านผู้สูงอายุ ที่ต้องมีการบูรณาการงาน 
ระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ กลับมีร้อยละของดัชนีที่ผ่านการ
ประเมินต่ำ ซึ่งความไม่สอดคล้อง ของผลการประเมินทั้ง
สองส่วนน้ี แสดงให้เห็นว่า ดัชนีที่ใช้ประเมินยังไม่สามารถ
สะท้อนภาพของการบูรณาการได้อย่างแท้จริง ดังนั้น ใน
การติดตามและประเมินผลแผนผู้สูงอายุในระยะถัดไป จึง
ควรเพิ ่มด ัชนีท ี ่สามารถประเมินประส ิทธ ิภาพและ
ประสิทธิผลของการดำเนินงาน และพัฒนาการดำเนินงาน
ด้านผู้สูงอายุ โดยวางแนวทางแผนผู้สูงอายุแห่งชาติ ฉบับ
ปรับปรุง ครั้งที่ 2 คงรักษาเค้าโครงแผนผู้สูงอายุฯ ฉบับ



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

เดิม โดยมีการปรับดัชนีชี้วัดบางดัชนี ให้มีประสิทธิภาพที่
สามารถสะท้อนผลการดำเนินงานตามแผนผู ้ส ูงอายุ
แห่งชาติได้อย่างครอบคลุมผลผลิตและผลลัพธ์ 

การวิจัยนี้ มีกรอบแนวคิดการวิจัย เพื่อทำการ
สำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลเกี ่ยวกับ เศรษฐกิจครัวเรือน 
ของชาวนาสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผลการวิจัย จะ
สะท้อนให้เห็นภาพ เศรษฐกิจครัวเรือน ในปัจจุบัน เป็น
อย่างไร ภาระหนี้สิน มีมากน้อยเพียงใด ความสามารถใน
การชำระหน้ี เป็นอย่างไร สาเหตุของการเกิดหน้ี คืออะไร 
รวมทั้ง ความพร้อมของสภาพแวดล้อมภายใน สำหรับการ
ประกอบอาช ีพ และผลกระทบของสภาพแวดล ้อม
ภายนอก ต่อการประกอบอาชีพ เป็นอย่างไร   

 
งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 

(วรัญญา คำโพธ์ิ, 2556) ทำวิจัยเรื่อง สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู ้ส ูงอายุ  ในอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื ่อศึกษา
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุและเพ่ือศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ผลการวิจัย พบว่า ด้านสถานะ
ทางเศรษฐกิจของผู้สูงอายุที่ไม่ได้ประกอบอาชีพส่วนใหญ่
จะมีรายได้จากบุตรหลาน รายได้ที ่ได้รับก็เพียงพอกับ
รายจ่าย ไม่มีภาระหนี้สินและยังมีการเก็บออมเงิน ส่วน
ผู้สูงอายุที่มีการประกอบอาชีพ จะมีรายได้สูงกว่าผู้สูงอายุ
ที ่ไม่ได้ประกอบอาชีพ เพราะมีรายได้จากการประกอบ
อาชีพอยู่แล้ว และยังมีรายได้จากบุตรหลาน เนื่องจากมี
รายได้สูง จึงมีรายได้เพียงพอสำหรับรายจ่าย มีการออม
เงิน แต่มีภาระหนี้สิน เนื่องจากภาระหนี้สินเดิม หรือการ
ลงทุนในการประกอบอาชีพหลังอายุ 60 ปี ในด้านสถานะ
ทางสังคมของผู ้สูงอายุทั ้งที ่ไม่ได้ประกอบอาชีพและ
ประกอบอาชีพ จะมีลักษณะไม่แตกต่างกัน 

(เพ็ญพร ชำนาญพันธ์, 2555) ทำการวิจัยเรื่อง 
การจัดการเศรษฐกิจครัวเรือน โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียง
ของชาวนา กรณีศึกษา บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอ
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือ
ศึกษาการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนของชาวนา คือ การ
จัดการกิจกรรมการผลิต การจำหน่ายผลผลิต การอุปโภค
บริโภค และภาระหน้ีสินของครัวเรือนชาวนา และนำเสนอ

แนวทางการจัดการเศรษฐกิจครัวเรือนของชาวนา  โดย
หลักเศรษฐกิจพอเพียง  ผลการวิจัย พบว่า การจัดการ
ภาระหน้ีสิน ชาวนาใช้หลักคิดว่า พยายามลดหน้ี ไม่กู้เพ่ิม 
โดยพยายามตัดดอกตัดต้นทีละนิด และกู้ยืมเท่าที่จำเป็น 
ซึ ่งส ่วนใหญ่กู ้ย ืมมาเพื ่อเป็นทุนหมุนเวียนในการทำ
การเกษตร 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจ ัยน้ี เป็นการว ิจ ัยเช ิงสำรวจ (Survey 
Research) เ ก ็ บ ร วบ ร วม ข ้ อ ม ู ลป ฐ มภ ู มิ  โ ด ย ใ ช้
แบบสอบถามกำหนดขนาดของกลุ ่มตัวอย่าง  แบบไม่
ทราบจำนวนประชากรที่แท้จริง ใช้สูตรการคำนวณของ 
W.G. Cochran กำหนดให้สัดส่วนของประชากร เท่ากับ 
0.5 ต้องการความเชื่อมั่น 95% และยอมให้คลาดเคลื่อน
ได้ 5% ผลลัพธ์จากการคำนวณ ได้ขนาดของกลุ่มตัวอย่าง
ไม่น้อยกว่า 385 คน แต่เนื ่องจากผู ้ว ิจัย ต้องการสุ่ม
ตัวอย่างจากชาวนาสูงอายุให้ครบทั้ง 9 อำเภอ ในจังหวัด
พิษณุโลก จำนวนอำเภอละ 50 คน จึงได้ขนาดของกลุ่ม
ตัวอย่างรวมทั้งสิ้น 450 คน เลือกวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบ
หลายขั ้นตอน (Multi-Stage Sampling) โดยกำหนดสุ่ม
เลือกจาก ตำบลและหมู่บ้าน พิจารณาร่วมกับ เจ้าหน้าท่ี
สำนักงานพัฒนาช ุมชน  ในแต่ละอำเภอ และเล ือก
ครัวเรือนร่วมกับ ผู้ใหญ่บ้าน ใช้เครื ่องมือในการเก็บ
รวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และดำเนินการวิเคราะห์
ข้อมูลทางสถิติ ได้แก่ ความถ่ี ค่าร้อยละ และค่าเฉลี่ย (x)̅  

 
4. ผลการวิจัย  

จากผลการวิจัย พบว่า ชาวนาสูงอายุส่วนใหญ่ 
เป็นเพศชาย คิดเป็นร้อยละ 56.0 มีอายุ ค่าเฉลี ่ย (x)̅  
เท่ากับ  66.6 ปี สถานภาพสมรส คิดเป็นร้อยละ 71.6 
ระดับการศึกษา อยู่ในระดับปฐมศึกษา คิดเป็นร้อยละ 
84.4 มีสมาชิกในครัวเรือน จำนวน 3-4 คน คิดเป็นร้อย
ละ 38.9 มีภาระพึ่งพิง คิดเป็นร้อยละ 54.0 การพึ่งพิงใน
ลักษณะการให้การศึกษาแก่บุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 
51.4 และจำนวนบุคคลในภาระพึ่งพิง มีค ่าเฉลี ่ย (x)̅ 
เท่ากับ 1.5 คน 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

 ส่วนใหญ่ มีประสบการณ์ในการประกอบอาชีพ
ทำนา มากกว่า 40 ปี คิดเป็นร้อยละ 33.8 มีแรงงานใน
การทำนาของครัวเรือน จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 
60.0 แรงงานหลักในการทำนาของครัวเรือน คือ ตัวเอง 
คิดเป็นร้อยละ 37.5  โดยทำนาในที่ดินของตนเอง คิดเป็น
ร้อยละ 63.8 มีการใช้เมล็ดพันธ์ุข้าวของตนเองและซื้อจาก
ร้าน/บุคคลอื่น คิดเป็นร้อยละ 55.1 ใช้ปุ๋ยและยาปราบ
ศัตรูพืช โดยจัดซื้อจากร้านจำหน่ายทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 
77.1 การทำนา ค่าเฉลี ่ย (x)̅ เท่ากับ 1.5 รอบต่อปี ได้
ปริมาณผลผลิตใน 1 รอบการผลิต เท่ากับ 7.9 ตัน มี
รายได้รวมจากการทำนาต่อ 1 รอบการผลิต เท่ากับ 
54,002.75 บาท และมีต้นทุนรวม เท่ากับ 33,663.98 
บาท ชาวนาสูงอายุส่วนใหญ่ จำหน่ายผลผลิตจากการทำ
นา โดยขายข้าวเปลือกให้โรงสี คิดเป็นร้อยละ 74.4  

แหล่งรายได้หลักมาจากการทำนา คิดเป็นร้อย
ละ 41.1 รองลงมา คือ รายได้จากหน่ายงานภาครัฐ เช่น 
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ , อสม. และ รับจ้าง ตามลำดับ มีรายได้
รวมเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
78.4 และค่าใช้จ่ายรวมเฉลี่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 
บาท คิดเป็นร้อยละ 50.9 โดยใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าอาหาร
และเครื่องดื่ม/ค่าแก๊ส-ถ่านหุงต้ม คิดเป็นร้อยละ 25.6 
รองลงมา คือ ชำระหน้ีสิน และ ค่าเช่าบ้าน/ค่าน้ำค่าไฟฟ้า 
ตามลำดับ 

ชาวนาส ูงอายุส ่วนใหญ่ มีแหล ่งเง ินกู้  คือ 
กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) คิดเป็นร้อยละ 40.1 รองลงมา คือ 
ธกส. และ กองทุนสัจจะออมทรัพย์หมู ่บ้าน ตามลำดับ 
สาเหตุของการเกิดภาระหน้ีสิน คือ เพ่ือใช้ในการประกอบ
อาชีพทำนา คิดเป็นร ้อยละ 29.8 รองลงมา คือ เพ่ือ
บริโภคใช้จ่ายในครัวเรือน คิดเป็นร้อยละ 25.6 และอันดับ 
3 คือ เพื่อชำระหนี้สินเดิม คิดเป็นร้อยละ 10.5 จำนวน
ภาระหนี้สิน อยู่ระหว่าง 10,000-50,000 บาท คิดเป็น
ร้อยละ 33.3 รองลงมา คือ 100,001-500,000 บาท และ 
น้อยกว่า 10,000 บาท ตามลำดับ ความสามารถในการ
ชำระหน้ี  ส ่วนใหญ่สามารถชำระหนี ้ ได้ด ้วยตนเอง
บางส่วน  และให้สมาชิกในครอบครัวช่วยชำระหน้ี คิดเป็น
ร้อยละ 32.0 รองลงมา คือ สามารถชำระหน้ีได้ด้วยตนเอง
ทั ้งหมด และ ชำระหนี ้ด ้วยตนเองบางส่วน และกู ้ยืม

เพิ ่มเติมบางส่วน ตามลำดับ ระยะเวลาในการชำระหน้ี 
มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 28.2 รองลงมา คือ ภายใน
ระยะเวลา 6-10 ปี และ ภายในระยะเวลา  1-2 ปี 
ตามลำดับ 

ชาวนาสูงอายุส่วนใหญ่ มีการออมทรัพย์ โดย
ฝากเงินไว้กับกองทุนหมู่บ้าน/สัจจะออมทรัพย์ คิดเป็น
ร้อยละ 55.9 รองลงมา คือ มีการออมทรัพย์ โดยฝากเงิน
ไว้กับธนาคาร และ ไม่มีการออมทรัพย์ ตามลำดับ 

จากการสำรวจความคิดเห็นเก่ียวกับความพร้อม
ของสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน สำหรับการประกอบ
อาชีพทำนา พบว่า  

1. ความพร้อมด้านบุคลากร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ด้านความสัมพันธ์ในครอบครัวอยู ่ในระดับมาก             
(x=̅3.93) รองลงมา คือ ทัศนคติที่ดีต่ออาชีพทำนา และ
ความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในการทำนา ตามลำดับ  

2. ความพร้อมด้านทรัพยากร มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ความเหมาะสมของที่ดินต่อการทำนา อยู่ในระดับมาก 
(x=̅3.44) รองลงมา คือ การเข้าถึงแหล่งเงินกู ้ในการ
ประกอบอาชีพได้ง่าย และความสามารถจัดหาปัจจัยการ
ผลิตคุณภาพดี ได้อย่างเพียงพอ ตามลำดับ  

3. ความพร้อมด้านการจัดการ มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด 
คือ ด้านการวางแผนร่วมกับสมาชิกในครอบครัว ก่อนเริ่ม
การทำนาทุกครั้ง อยู่ในระดับมาก (x=̅3.60)  รองลงมา 
คือ การนำปัญหาอุปสรรคที่ผ่านมา ไปปรับปรุงวิธีการทำ
นาในรอบต่อ ๆ ไป และความสามารถประสานงานกับ
บุคคลภายนอกได้เป็นอย่างดี ตามลำดับ  

โดยค่าเฉลี ่ย ความพร้อมของสภาพแวดล้อม
ปัจจัยภายใน สำหรับการประกอบอาชีพทำนา ในภาพรวม 
อยู่ในระดับปานกลาง (x=̅3.20) 

ความค ิดเห ็นของชาวนาส ูงอายุ เก ี ่ ยวกับ 
ผลกระทบจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ที่มีต่อการ
ประกอบอาชีพ พบว่า  

1. ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี มีค่าเฉลี่ยสูง
ที ่สุด คือ ภาวะขาดทุนในการทำนา จากราคาผลผลิต
ตกต่ำ อยู่ในระดับมาก (x=̅3.97) รองลงมา คือ ผลกระทบ
จากภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ และภาวะขาดทุนในการทำนา 
จากต้นทุนปัจจัยการผลิตที่สูงข้ึน ตามลำดับ   



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

2. ด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม มี
ค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัญหาภัยแล้ว/น้ำท่วม ส่งผลกระทบ
กับผลผลิตทางการเกษตร อยู ่ในระดับมาก (x=̅4.07) 
รองลงมา คือ ภาวะโลกร้อน ส่งผลกระทบกับผลผลิต
ทางการเกษตร  และผลกระทบจากโรคโคว ิ ด -19 
ตามลำดับ 

3. ด้านการเมือง กฎหมายและนโยบายภาครัฐ 
มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด คือ ปัญหาการเมือง ส่งผลกระทบกับ
ราคาผลผลิต  อยู่ในระดับมาก (x=̅3.75)  รองลงมา คือ 
การ    จดทะเบียนมาตรฐานต่างๆ ในการทำนา เช่น  จีเอ
พี (GAP), เกษตรอินทรีย์ , ข้าวจีไอ (GI)  ส่งผลกระทบกับ
การจำหน่ายผลผลิต และนโยบายเกษตร 4.0 ส่งผล
กระทบกับอาชีพ    ทำนา ตามลำดับ  

โดยค ่ า เฉล ี ่ ยในภาพรวม  ผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอก ที่มีต่อการประกอบอาชีพ 
อยู่ในระดับมาก (x=̅3.62) 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 จากผลการวิจัย พบว่า ชาวนาสูงอายุในจังหวัด
พิษณุโลก มีอายุ ค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 66.6 ปี ซึ่งจัดอยู่ใน
กลุ่มผู้สูงอายุ วัยต้น (60-69 ปี) สอดคล้องกับสถิติของ
สำนักงานสถิติแห่งชาติที่สำรวจไว้ว่า ผู้สูงอายุส่วนใหญ่
ของประเทศไทย อยู่ในช่วงกลุ่มวัยต้น นอกจากน้ันชาวนา
ยังมีภาระพ่ึงพิง ที่ต้องดูแลบุคคลในครอบครัว คิดเป็นร้อย
ละ 54.0 โดยส่วนใหญ่ อยู่ในลักษณะการให้การศึกษา แก่
บุตรหลาน คิดเป็นร้อยละ 51.4 และมีจำนวนบุคคลใน
ภาระพึ่งพิง ค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 1.5 คน แสดงให้เห็นว่า 
ชาวนาสูงอายุ ยังคงต้องมีรายจ่าย เกี่ยวกับการอุปการะ
บุตรหลานในครอบครัว 

ชาวนาสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก ส่วนใหญ่มี
ประสบการณ์ในการประกอบอาชีพทำนา มากกว่า 40 ปี 
ค ิดเป ็นร ้อยละ  33.8 แต่ม ีแรงงานในการทำนาของ
ครัวเร ือน เพียง จำนวน 2 คน คิดเป็นร ้อยละ 60.0 
แรงงานหลักในการทำนาของครัวเรือน คือ ตัวเอง คิดเป็น
ร ้อยละ 37.5 แสดงให้เห็นว่า ชาวนาสูงอายุ ยังคงมี
ความสามารถในการประกอบอาชีพโดยลำพัง ซึ ่งหาก
พิจารณาร่วมกับต้นทุนในการทำนา พบว่า ส ่วนใหญ่

จะต้องจ่ายค่าจ้างแรงงานในการทำนา มากกว่าในช่วงวัย
หนุ่มสาว ส่งผลให้ต้นทุนในการทำนาสูง ตามอายุที่เพ่ิมข้ึน 
ส่วนการทำนา มีค่าเฉลี ่ย (x)̅ เท่ากับ 1.5 รอบต่อปี ได้
ปริมาณผลผลิตใน 1 รอบการผลิต เท่ากับ 7.9 ตัน ซึ่งเมื่อ
เทียบกับการทำนาในช่วงวัยหนุ่มสาว ปริมาณผลผลิตจะ
น้อยกว่า และการจำหน่ายผลผลิตจากการทำนา   ชาวนา
สูงอายุ ส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 74.4 จะเลือกใช้วิธีการ
ขายข้าวเปลือกให้โรงสี เนื ่องมาจาก สะดวก และไม่มี
ความสามารถในการจำหน่ายข้าว ในช่องทางอื่น ๆ 

รายได้รวมจากการทำนา ต่อ 1 รอบการผลิต 
เท ่าก ับ  54,002.75 บาท  และม ีต ้นท ุนรวม  เท ่ากับ 
33,663.98 บาท ทำให้มีผลกำไรจากการทำนา เท่ากับ 
20,338.77 บาทต่อรอบการผลิต ซึ ่งหากคำนวณจาก
ค่าเฉลี่ยการทำนาใน 1 ปี คือ 1.5 รอบ สามารถประมาณ
กำไร ได้เท่ากับ 30,508.16 บาท เฉลี่ยต่อเดือน เท่ากับ  
2,542.35 บาท สอดคล้องกับผลการสอบถามเกี ่ยวกับ
รายได้รวมเฉลี่ยต่อเดือน ซึ่งส่วนใหญ่ คิดเป็นร้อยละ 78.4 
จะมีรายได้เฉลี ่ยต่อเดือน น้อยกว่า 5,000 บาท โดยที่
ชาวนาสูงอายุ มีค่าใช้จ่ายรวมเฉลี ่ยต่อเดือน น้อยกว่า 
5,000 บาท เช่นกัน ซึ่งส่วนใหญ่ จะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ 
ค่าอาหารและเครื่องดื่ม  มากที่สุด คิดเป็นร้อยละ 25.6 
รองลงมา คือ ชำระหน้ีสิน ร้อยละ 16.2 และค่าเช่าบ้าน/
ค่าน้ำค่าไฟฟ้า ร้อยละ 14.3 ตามลำดับ แสดงให้เห็นว่า 
ชาวนาสูงอายุ ส่วนใหญ่ยังคงมีความจำเป็น ต้องใช้จ่าย
เกี ่ยวกับการดำรงชีพ รวมทั้ง การชำระหนี้สินอยู่  ด้วย
ตนเอง ภายใต้ยอดรายได้ที่ไม่สูงมากนัก แต่ถึงอย่างไรก็
ตาม ผลการวิจัย พบอีกว่า ชาวนาสูงอายุ ถึงร้อยละ 90.6 
มีการออมทรัพย์ โดยออมทรัพย์ ด้วยการฝากเงินไว้กับ
กองทุนหมู่บ้าน/สัจจะออมทรัพย์ คิดเป็นร้อยละ 55.9 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ วรัญญา คำโพธ์ิ เรื่อง สถานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคมของผู ้ส ูงอายุ  ในอำเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม่  มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื ่อศึกษา
สถานะทางเศรษฐกิจและสังคมของผู้สูงอายุและเพ่ือศึกษา
คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ  ผลการวิจัย พบว่า ผู้สูงอายุทั้ง
ที่ไม่มีการประกอบอาชีพและที่มีการประกอบอาชีพ ส่วน
ใหญ่มีการออมเงิน   แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพของ
สถาบันการเงินชุมชน ได้แก่ กองทุนหมู่บ้าน และ กองทุน
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

สัจจะเงินออมหมู่บ้าน ที่สามารถส่งเสริมให้เกิดการออม
ทรัพย์ในชุมชนได้ 

จำนวนภาระหนี ้ส ิน ของชาวนาสูงอายุ อยู่
ระหว่าง 10,000-50,000 บาท คิดเป็นร ้อยละ 33.3 
ความสามารถในการชำระหน้ี  ส่วนใหญ่สามารถชำระหน้ี
ได้ด้วยตนเองบางส่วน  และต้องให้สมาชิกในครอบครัว
ช ่วยชำระหน้ี ค ิดเป็นร ้อยละ 32.0 โดยคาดว่าจะใช้
ระยะเวลาในการชำระหน้ี มากกว่า 10 ปี คิดเป็นร้อยละ 
28.2  แหล่งเงินกู้ที่สำคัญ คือ กองทุนหมู่บ้าน (กทบ.) คิด
เป็นร้อยละ 40.1 รองลงมา คือ ธกส. และ กองทุนสัจจะ
ออมทรัพย์หมู ่บ้าน ตามลำดับ สาเหตุหลักของการเกิด
ภาระหนี้สิน คือ เพื่อใช้ในการประกอบอาชีพทำนา คิด
เป็นร้อยละ 29.8 รองลงมา คือ เพื ่อบริโภคใช้จ่ายใน
ครัวเรือน ร้อยละ 25.6 และอันดับ 3 คือ เพ่ือชำระหน้ีสิน
เดิม คิดเป็นร้อยละ 10.5 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เพ็ญ
พร ชำนาญพันธ์ ที่ทำการวิจัยเรื่อง การจัดการเศรษฐกิจ
คร ัวเร ือน โดยหล ักเศรษฐก ิจพอเพ ียงของชาวนา 
กรณีศึกษา บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอหล่มสัก 
จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพื่อศึกษาการ
จัดการเศรษฐกิจครัวเรือน โดยหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ
ชาวนา กรณีศึกษา บ้านโนนแดง ตำบลบุ่งคล้า อำเภอ    
หล่มสัก จังหวัดเพชรบูรณ์ มีวัตถุประสงค์การวิจัย เพ่ือ
ศ ึกษาการจ ัดการเศรษฐก ิจคร ัวเร ือนของชาวนา 
ผลการวิจัย พบว่า ชาวนาส่วนใหญ่ กู้ยืมเงิน มาเพื่อเป็น
ทุนหมุนเวียนในการทำการเกษตร   

ความพร้อมของสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน 
ได้แก่ ด้านบุคลากร ด้านทรัพยากร และด้านการจัดการ 
สำหรับการประกอบอาชีพทำนา พบว่า ชาวนาสูงอายุ มี
ความพร้อมอยู ่ในระดับปานกลาง (x=̅3.20)  ดังนั ้น จึง
ควรเสริมสร้างศักยภาพในการประกอบอาชีพ ให้แก่
ชาวนาสูงอายุ โดยผลการวิจัย พบว่า ควรส่งเสริม ด้าน
การถ่ายทอดความรู้ การปรับตัวให้ทันต่อเทคโนโลยี การ
จัดทำบัญชี การส่งเสริมสุขภาพกาย และควรแก้ปัญหา 
เช่น ปัญหาการขาดแคลนแรงงานในครัวเรือน ปัญหาขาด
แคลนเงินทุน และปัญหาน้ำไม่เพียงพอ  

ส ่วนผลกระทบจากสภาพแวดล ้อมป ัจจัย
ภายนอก ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี ด้านสังคม 

วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง กฎหมาย
และนโยบายภาครัฐ ที่มีต่อการประกอบอาชีพ พบว่า อยู่
ในระดับมาก (x=̅3.62) ดังนั้น จึงควรวางแนวทางในการ
ลดผลกระทบ  จากปัจจัยภายนอก ที่จะก่อให้เกิดผลเสีย
ต่อการประกอบอาชีพ ได้แก่  ราคาผลผลิตตกต่ำ ภาวะ
เศรษฐกิจตกต่ำ ราคาปัจจัยการผลิตสูง   ปัญหาภัย
ธรรมชาติ และปัญหาด้านการเมือง เป็นต้น 
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ตารางที่ 1  ค่าเฉลี่ยและระดับสภาพแวดล้อมปัจจัยภายในและปัจจัยภายนอก ในภาพรวม 
สภาพแวดล้อม ค่าเฉลี่ย (x̅) ระดับ 

ปัจจัยภายใน 3.20 ปานกลาง 

     ด้านบุคลากร 3.40 ปานกลาง 
     ด้านทรัพยากร 3.11 ปานกลาง 
     ด้านการจัดการ 3.09 ปานกลาง 
ปัจจัยภายนอก 3.62 มาก 
     ด้านเศรษฐกิจและเทคโนโลยี 3.74 มาก 
     ด้านสังคม วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 3.61 มาก 
     ด้านการเมือง กฎหมายและนโยบายภาครัฐ 3.51 มาก 

 
จากผลการวิจัย พบว่า ความพร้อมของสภาพแวดล้อมปัจจัยภายใน ของชาวนาสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก ใน

ภาพรวม อยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ  3.20 และผลกระทบจากสภาพแวดล้อมปัจจัยภายนอกของกลุ่มตัวอย่าง 
ในภาพรวม อยู่ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย (x)̅ เท่ากับ 3.62  
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การบริหารการตลาดเพ่ือนำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 
The Marketing Management to Lead to Competitiveness  

of Chiangrai City Cooperative Limited 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการบริหารการตลาดเพื่อนำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด เป็น

การวิจัยเชิงคุณภาพ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ คือ คณะกรรมการดำเนินงาน
สหกรณ์จำนวน 10 คน และผู้ซื้อสินค้าของสหกรณ์นครเชียงราย จำนวน 30 คน และวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยวิธีการวิเคราะห์เนื้อหา ผลการวิจัย พบว่า 
ข้อมูลพื้นฐานและสภาพการดำเนินงานของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด จัดต้ังขึ้นมาเพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก 
และปัจจุบันการดำเนินงานของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด ได้ร่วมกับเทศบาลนครเชียงราย เปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัย นคร
เชียงราย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย อาหาร เคร่ืองด่ืม รวมทั้งผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกจาก
ชุมชน ให้แก่โรงเรียนเทศบาล โรงพยาบาล และลูกค้าทั่วไป สำหรับการบริหารการตลาดเพื่อนำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขัน พบว่า การบริหารการตลาด
ได้กำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างแบรนด์และบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ที่อยู่ภายในการควบคุมดูแลของเทศบาลนครเชียงราย โดยเน้นการออกแบบแบรนด์
และบรรจุภัณฑ์ให้สามารถแสดงให้เห็นถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และจังหวัดเชียงรายเพื่อเป็นเครื่องมือในการสื่อสารกับลูกค้าให้เป็นที่จดจำและยัง
สามารถเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์อันนำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขันต่อไป 

 
คำสำคัญ: การบริหารการตลาด, สหกรณ์, ศักยภาพทางการแขง่ขนั  
 

Abstract 
The research aimed to study the marketing management leading to competitiveness of Chiang Rai City Cooperative 

Limited. This research used a qualitative research method using the interview as a tool for data collection. The target group for this 
study was the committee of 10 persons and buyers of Chiang Rai city Cooperative Limited totaled 30 persons. The data were used 
for content analysis. It was found that basic information and operating conditions of Chiang Rai City Cooperative Limited had 
establishment objectives to promote the economic and social benefits of the members. Presently, the operation of Chiang Rai City 
Cooperative Limited has been in cooperation with Chiang Rai municipality to open the community product distribution and safe 
agricultural center, with an objective to be a central market for product distribution of safe agriculture, food, beverage and souvenir 
products from the community to municipal schools, hospitals, and general customers. In part of the market management to lead 
to competitiveness, it was found that the marketing management focused on brand design and packaging to show the uniqueness 
of the product and Chiang Rai province. That was a tool to communicate with customers to remember and add value to the 
products, leading to competitiveness. 

 
Keywords: Market Management, Cooperative, Competitiveness 
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1. บทนำ 

สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด เป็นอีกหนึ่งรูปแบบ
สหกรณ์ที่จัดต้ังข้ึนมาเพ่ือส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ
และของสังคมของสมาชิกให้มีคุณภาพชีวิตที ่ดี ตลอดจน
ช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการต่าง ๆ เช่น กลุ่มผู้ประกอบการ
หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล (OTOP) ผู ้ประกอบการอาหาร
ปลอดภัย กลุ่มผลิตภัณฑ์ผู้สูงอายุ รวมถึงการบริการการ
ท่องเที่ยวแก่นักท่องเที่ยว อาทิ บริการรถเช่า บริการที่พัก    
เป็นต้น สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด จึงเปรียบเสมือนเป็น
ตัวกลางในช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าและการบริการ
ให้กับผู้ประกอบการเพ่ือช่วยสร้างรายได้และความมั่นคงใน
อาชีพธุรกิจเพ่ือนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดี 

ในป ัจจ ุบ ันการดำเนินงานของสหกรณ์นคร
เชียงรายยังมีรูปแบบการบริหารการตลาดยังไม่ค่อยชัดเจน 
การจัดจำหน่ายสินค้าปัจจุบันในศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนครเชียงราย ซึ่งเป็นศูนย์กลาง
จำหน่ายสินค้าทางการเกษตรปลอดภัย อาหาร เครื่องด่ืม 
รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของที ่ระลึกจากชุมชนให้กับโรงเร ียน
เทศบาลในสังกัดเทศบาลนครเชียงราย โรงพยาบาล ลูกค้า
ทั ่วไปและนักท่องเที ่ยว เพื ่อส ่งเสร ิมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ แต่อย่างไรก็ตามการบริหารจัดการการตลาดยัง
ขาดเครื่องมือสำคัญในการสื่อสารที่เข้าถึงลูกค้าและให้เป็น
ที ่จดจำ เช ่น การสร้างตราสินค้าที ่แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของผลิตภัณฑ์ที ่อยู่ภายใต้สหกรณ์นคร
เชียงราย การออกแบบบรรจุภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น และ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์น้ัน เน่ืองจาก การสร้างตรา
สินค้าเป็นเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการรับรู้และความรู้สึก
ของล ูกค ้า และช ่วยสร ้างเอกล ักษณ์ท ี ่สำค ัญในการ

ติดต่อสื ่อสารกับลูกค้า เช ่นเดียวกับบรรจุภ ัณฑ์ เป็น
เครื่องมือเพ่ือดึงดูดความสนใจของลูกค้าในการตัดสินใจซื้อ
และสามารถสร้างมูลค่าเพิ ่มให้แก่ผลิตภัณฑ์ให้เป็นท่ี
น่าเชื่อถือและเป็นที่ยอมรับกับผู้บริโภคได้น่ันเอง ดังน้ันการ
จัดการการตลาดที ่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญในการดำเนิน
กิจการของสหกรณ์นครเชียงราย และในยุคปัจจุบันทุก
หน่วยงานองค์กรต่างต้องมีการตลาดนำทางเพื ่อไปสู่
เป้าหมาย เน่ืองจากการแข่งขันที่สูง การช่วงชิงส่วนแบ่งทาง
การตลาดที่ดุเดือด ไม่แม้แต่ภาคธุรกิจเท่านั ้นหน่วยงาน
ภาครัฐเองก็ยังเจอปัญหาการแข่งขันของทางองค์กรธุรกิจที่
กระทบต่อการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ฉัตยาพร  
เสมอใจ, 2552) 

จ ากความส ำค ัญ ข ้ า ง ต ้ น  คณะว ิ จ ั ย จึ ง
ทำการศึกษาวิจัย เรื่องการบริหารการตลาดเพื่อนำไปสู่
ศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการจัดการการตลาดของ
สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด ว่ามีรูปแบบการจัดการตลาด
อย่างไร ตลอดจนพัฒนารูปแบบการตลาดเพื ่อสร ้าง
ศักยภาพทางการแข่งขัน ซึ่งข้อมูลที่ได้สามารถนำไปใช้
เป็นแนวทางการในการวางแผนและพัฒนารูปแบบการ 
การจัดการการตลาดเพื่อนำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขัน
ของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 

 
วัตถุประสงค์การวิจัย 

เพื ่อศ ึกษาการบริหารการตลาดเพื ่อนำไปสู่
ศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 

 
กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 
ภาพที ่1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

ศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ
สหกรณ์นครเชียงราย จ ากัด

ออกแบบและพัฒนารูปแบบ
การบริหารการตลาดของ

สหกรณ์นครเชียงราย จ ากัด
ได้ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ น าไปสู่ศักยภาพทางการ

แข่งขัน
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2. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ข้อมูลเก่ียวกับสหกรณ์ 

สหกรณ์ถือเป็นองค์การธุรกิจรูปแบบหนึ่ง ท่ี
ก่อต้ังจากการรวมกลุ่มของคณะบุคคลและเข้าเป็นสมาชิก
ด้วยความสมัครใจ โดยมีแนวคิดที่จะทำกิจกรรมร่วมกัน
เพื ่อบรรเทาป ัญหาความเด ือดร ้อนโดยยึดหลักการ
ช่วยเหลือตนเอง และคำนึงถึงผลประโยชน์ร่วมกันของ
สมาชิก วัตถุประสงค์ในการดำเนินงานของสหกรณ์ มุ่งที่
จะสอนให้คนเป็นคนดีมีศีลธรรม ให้เป็นคนซื่อสัตย์สุจริต
และเสียสละ มีความเอื ้อเฟื ้อเผื ่อแผ่ ไม่เอาเปรียบและ
เบียดเบียนกัน และให้รู้จักช่วยเหลือตัวเองและช่วยเหลือ
ซึ ่งกันและกัน สหกรณ์เป็นองค์กรหนึ่งที ่ร ัฐบาลให้การ
สนับสนุนเพื ่อให้สหกรณ์มีความเข้มแข็ง จะช่วยแก้ไข
ปัญหาและพัฒนาด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
สหกรณ์ดำเนินธุรกิจอยู ่บนพื้นฐานความเสมอภาคและ
ความยุติธรรม หลักการสหกรณ์จะไม่เอารัดเอาเปรียบซึ่ง
กันและกัน และไม่แสวงหากำไร โดยที ่กรมส่งเสริม
สหกรณ์ (2563) ได้ให้นิยามว่า สหกรณ์ คือ องค์กรๆ หน่ึง 
ที ่เกิดขึ ้นจากการรวมกลุ่มกันด้วยความสมัครใจ เพ่ือ
ดำเนินงานทั้งในด้านความคิด ระบบบริหารจัดการผลผลติ 
และบุคคลโดยใช้หลักประชาธิปไตย เพื ่อสนองความ
ต้องการ (อันจำเป็น) ทั ้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
วัฒนธรรม 

2.2 แนวคิดเก่ียวกับการบริหารการตลาด 
การบร ิหารการตลาดเป ็นการทำก ิจกรรม

ทางการตลาด โดยใช้กระบวนการวิเคราะห์ การวางแผน 
การปฎิบัติการ และการควบคุมแผนงานที่ทำให้ผลิตภัณฑ์
และบริการจากผู้ผลิตผ่านไปยังผู้บริโภคคนสุดท้าย ผู้ใช้
เพ่ือการอุตสาหกรรม ที่ก่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนระหว่าง
ผู้บริโภคกับกิจการ ทําให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ของ
กิจการ โดยมีแนวความคิดที ่จะต้องตอบสนองความ
ต้องการของตลาดเป้าหมายของผู้บริโภค ซึ่งกระบวนการ
ที่เกี่ยวข้องในการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดที่ครอบคลุม
ของธุรกิจ มีขอบข่ายของงานการบริหารการตลาดโดย
ต้องปฏิบัติสืบเนื่องกันตามขั้นตอน มีเป้าหมายชัดเจน ผู้

ปฏิบัติสามารถฝึกฝน แสวงหาประสบการณ์ ความชํานาญ 
ได้จากงานในภาคปฏิบัติ เน้นหนักในด้านการประสานงาน
ให้เกิดความกลมกลืน 
 การบริหารผลิตภัณฑ์จึงเป็นปัจจัยสำคัญต่อการ
เร ิ ่มทำธ ุรก ิจ สร ้างรายได้ และความสำเร ็จให ้ แก่
ผู้ประกอบการ โดยจะต้องคำนึงถึงการกำหนดกลยุทธ์ด้าน
ผลิตภัณฑ์เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค หรือ
ลูกค้ากลุ ่มเป้าหมาย ทั ้งนี ้จะต้องสร้างผลิตภัณฑ์ให้มี
คุณภาพ แตกต่างจากผู้อื่น มึความเป็นเอกลักษณ์ ดังน้ัน 
การสร้างตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์จึงเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญ
ที่บ่งบอกถึงผลิตภัณฑ์ที่แสดงความเป็นเอกลักษณ์ให้ผู้ซื้อ
จดจำได้ง่าย (ฉัตยาพร  เสมอใจ, 2552) ดังน้ี 

2.2.1 ตราผลิตภัณฑ์ (Brand) 
Philip Kotler (1991) ได้กล่าวว่า ตราสินค้า คือ 

ชื่อ สัญลักษณ์ โลโก้ของอะไรอย่างหนึ่งที่จะบอกว่าสินค้า
หรือบริการ อย่างหนึ่ง ๆ เป็นของใคร และแตกต่างจาก
คู ่แข่งอย่างไร ถ้าเป็นตราสินค้าจะต้องสามารถ จำแนก
ออกเป็น 4 อย่างด้วยกัน ได้แก่ 

1. Attribute - รูปร่างหน้าตาภายนอกที่จะทำ
ให้เกิดการจดจำ  

2. Benefit - บอกคุณประโยชน์ เช่น ฟันขาว 
ผมนุ่ม  

3. Value -  ทำให ้ร ู ้ ส ึก  ใช ้แบรนด ์น ี ้ แล้ ว
ภาคภูมิใจ ไว้ใจเพราะมานาน  

4. Personality - มีบุคลิกภาพ ใช้แล้วเป็นวัยรุ่น 
ใช้แล้วเป็นคนทันสมัย 

ประโยชน์ของตราผลิตภัณฑ์ มีดังน้ี (ฉัตยาพร  
เสมอใจ, 2552) 

1. ช่วยให้ลูกค้าสามารถแบ่งแยกความแตกต่าง
จากผลิตภัณฑ์อื่น โดยเฉพาะกับสินค้าท่ีไม่มีความแตกต่าง
กันในสายตาผู้บริโภค 

2. ช ่วยสร ้าง เอกล ักษณะเฉพาะต ัวให ้ แก่
ผลิตภัณฑ์  

3. ใช้เป็นเอกลักษณ์สำคัญในการติดต่อสื่อสาร
และการโฆษณา ซ ึ ่งจะถูกใช้ในการแสดงตัวตนของ
ผลิตภัณฑ์และใช้ในการติดต่อกับลูกค้า  
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ดังนั ้นการสร้างตราสินค้าจึงเกี ่ยวข้องกับการ
รับรู ้ และความรู ้สึกของลูกค้าทั ้งจาก ภายในและจาก
ลูกค้าภายนอก เป็นความพอใจ ความภาคภูมิใจ ความสุข
ใจ ความมั่นใจ และ ความผูกพันที ่มีต่อองค์กร บุคคล 
สถานที่ ผลิตภัณฑ์นั้น ๆ เพราะความรู้สึกที ่เกิดขึ้นจาก
กลุ่ม ลูกค้าเหล่าน้ีจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้พวกเขามีความ
จงรักภักดี และความปรารถนาที่จะมีส่วน ร่วม ปรารถนา
ที่จะใช้ ปรารถนาที่จะบอกต่อให้คนอื ่นเกิดความรู ้สึก
เช่นนี้เหมือนกันกับตนบ้าง กลุ่มลูกค้าถือได้ว่าเป็นหัวใจ
หรือเป้าหมายสูงสุดขององค์กรที่ต้องการแสวงหา และ 
รักษาไว้ ถึงขนาดมีคํากล่าวที ่ว ่า Customer is a King 
ลูกค้าจะนำพารายได้ กำไร ส่วนแบ่ง การตลาด และเป้า
ยอดขายที่เพิ ่มสูงขึ ้น ซึ ่งทุกหน่วยงานมีส่วนช่วยสร้าง
ภาพลักษณ์จากกลุ่ม ลูกค้าทั้งภายในและภายนอกไว้ด้วย 
ไม่เพียงเฉพาะเป็นหน้าที่งานของฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด 
หรือฝ่ายประชาสัมพันธ์เท่าน้ัน 

2.2.2 บรรจุภัณฑ์ 
บรรจุภัณฑ์เป็นส่วนหนึ่งทางการตลาด และมี

บทบาทมากขึ้น เพราะลําพังตัวสินค้าเองไม่มีนวัตกรรม 
(Innovation) หรือการพัฒนาอะไรใหม่อีกแล้ว ฉีกแนวไม่
ออกเพราะได้มีการวิจัยพัฒนากันมานานจนถึงข้ันสุดยอด
แล้ว จึงต้องมาเน้นกันที่บรรจุภัณฑ์กับการบรรจุหีบห่อ 
(Packaging) ซึ่งกล่าวได้ว่า บรรจุภัณฑ์เปน็เครื่องมือทาง
การตลาดเพ่ือดึงดูดความสนใจของผู้บริโภคให้ตัดสินใจซื้อ 

หน้าท่ีของบรรจุภัณฑ์ ดังน้ี 
 1. ทําหน้าท่ีรองรับ (Contain) บรรจุภัณฑ์จะทาํ
หน้าที่รองรับสินค้าให้รวมกันอยู่เป็นกลุ ่มน้อยหรือตาม
รูปแบบของภาชนะน้ัน ๆ 
 2. การป้องกัน (Protect) บรรจุภ ัณฑ์จะทํา
หน้าที่ที่ปอ้งกันคุ้มครองสินค้าที่บรรจุอยู่ภายใน ไม่ให้ยุบ
สลายเสียรูปหรือเสียหายอันเกิดจากสภาพสิ่งแวดล้อม 
 3. ทําหน้าท่ีรักษา (Preserve) คุณภาพสินค้าให้
คงเดิมต้ังแต่ผู้ผลิตจนถึงผู้บริโภคคนสุดท้าย 
 4. บ่งช ี ้ ( Identify) หร ือแจ้งข้อมูล ( Inform) 
รายละเอียดต่าง ๆ ของสินค้าเกี่ยวกับชนิดคุณภาพ และ
แหล่งที่มาหรือจุดหมายปลายทาง สินค้าที่อยู่ภายในคือ

อะไร ผลิตจากที่ไหน มีปริมาณเท่าใด ส่วนประกอบ วัน
เวลาท่ีผลิต วันเวลา ที่หมดอายุ การระบุข้อความสําคัญ ๆ 
ตามกฎหมาย โดยเฉพาะสินค้าประเภทอาหารและยา ชื่อ
การค้า เครื่องหมายการค้า (Trademark) 
 5. ดึงดูดความสนใจ (Consumer Appeal) และ
ช่วยชักจูงในการซื้อสินค้า  

6. ช่วยเพิ ่มผลกําไร หีบห่อจะทําหน้าที ่อย่าง
สมบูรณ์ไม่ได้ถ้าหากหีบห่อไม่สามารถช่วยเพิ่มผลกําไร
ให้กับผลิตภัณฑ์ที ่บรรจุอยู่ หีบห่อสามารถช่วยส่งเสริม
ยุทธวิธีการตลาดโดยการเปิดตลาดใหม่หร ือการเพ่ิม
ยอดขายให้กับสินค้าแต่ละชนิด เน่ืองจากในตลาดมีสินค้า
และคู่แข่งเพ่ิมข้ึนตลอดเวลา หากบรรจุภัณฑ์ของสินค้าใด
ได้รับการออกแบบเป็นอย่างดี จะสามารถดึงดูดตาดึงดูด
ใจผู ้บริโภคและก่อให้เกิดการซื ้อในที่สุดรวมทั้งการลด
ต้นทุนการผลิต 
 7. สร ้างม ูลค ่าเพ ิ ่ม (Value Added) ให ้แก่
ผลิตภัณฑ์ สร ้างความเชื ่อถือและเป็นที ่ยอมรับของ
ผู้บริโภค 
 8. การส่งเสริมการจำหน่าย (Promotion) เพ่ือ
ยึดพื้นที่แสดงจุดเด่นโชว์ตัวเองได้อย่างสะดุดตา สามารถ
ระบุแจ้งเงื่อนไข แจ้งข้อมูลเก่ียวกับการเสนอผลประโยชน์
เพ่ิมเติมเพ่ือจูงใจผู้บริโภค 
 9. การแสดงตัว (Presentation) ค ือ การสื่อ
ความหมาย บุคลิก ภาพพจน์ การออกแบบ และสีสันแห่ง
คุณภาพ ความคุ้มค่าต่อผู้บริโภค ผู้ใช้และผู้ซื้อ ให้ข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ชัดแจ้งสร้างความมั่นใจเห็นแล้วอดซื้อไม่ได้ 
 10.  ก า ร จ ั ด จ ำ ห น ่ า ย แล ะ กา ร กร ะจ าย 
(Distribution)  เหมาะสมต ่อพฤต ิกรรมการซ ื ้อขาย 
เอื้ออำนวยการแยกขาย ส่งต่อ การตั้งโชว์ การกระจาย 
การส่งเสริมจูงใจในตัว ทนต่อการขนย้าย ขนส่ง และการ
คลังสินค้า  

การออกแบบบรรจ ุภ ัณฑ ์  ควรคำน ึ ง ถึ ง
องค์ประกอบ ดังน้ี (ศักด์ิชัย เกียรตินาคินทร์, 2553)  
 1. โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ คือ รูปทรงกล่อง สิ่ง
ห่อหุ้ม สิ่งมัดร้อย และคุ้มครองผลิตภัณฑ์ให้ ปลอดภัยไม่
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เสียหาย การออกแบบโครงสร้างควรคํานึงถึงรูปทรงที่
เหมาะสม สะดวกต่อการใช้งาน การจัดวางเพื่อการขาย
ปลีกและการเรียงซ้อนเพื่อการขนส่ง ความสวยงาม การ
ใช้วัสดุที่ประหยัดแต่ได้ประโยชน์สูงสุด ความเป็นไปได้ใน
การผล ิต ความปลอดภ ัยต ่อผ ู ้ ใช ้และการอนุร ักษ์
สิ่งแวดล้อม 
 2. กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ ค ือ ภาพลวดลาย 
ตัวอักษรและข้อมูลประกอบสินค้าท่ีอยู ่ภายนอก บรรจุ
ภัณฑ์ การออกแบบกราฟิกและตัวอักษรบนบรรจุภัณฑ์
ควรบ่งชี้และให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ภายในและสร้างความ
สวยงาม เพ่ิมมูลค่าสินค้าและดึงดูดใจผู้บริโภค  
 
3. วิธีการวิจัย 

การศึกษาวิจัยครั้งนี ้เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ 
(Qualitative Research) ด้วยวิธีการสัมภาษณ์ โดยผู้ให้
ข้อมูลที ่เป็นกลุ ่มเป้าหมายในการศึกษาครั ้งนี ้ ได้แก่ 
คณะกรรมการดำเน ินงานสหกรณ ์ จำนวน 10 คน 
(สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด, 2563) และผู ้ซื ้อสหกรณ์
นครเชียงราย จำนวน 30 คน เป็นผู้ให้ข้อมูลซึ่งได้ข้อมูล
จนอิ่มตัว จึงเป็นจำนวนขนาดตัวอย่างที ่เหมาะสมใน
การศึกษาครั้งน้ี (ประไพพิมพ์  สุธีวสินนนท์ และประสพ
ชัย  พสุนนท์, 2559)   

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือแบบ
สัมภาษณ์ ใช้สำหรับสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้ได้
ข้อมูลเก่ียวกับข้อมูลพ้ืนฐานและสภาพการดำเนินงานของ
สหกรณ์นครเชียงราย ตลอดจนข้อมูลการตัดสินใจซื้อของ
ผู ้ซื ้อเพื ่อนำข้อมูลที ่ได้มาเป็นแนวทางในการวางแผน
ออกแบบและพัฒนาบรรจุภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้ซื้อได้อย่างถูกต้อง 

การวิเคราะห์ข้อมูล คือ ข้อมูลที ่ได้จากการ
สัมภาษณ์นำมาวิเคราะห์เชิงเน้ือหา (Content Analysis) ตาม
วัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจัยในครั้งน้ี 

 

 
 
 

4. ผลการวิจัย 
จากการศึกษาวิจัยเรื่อง การบริหารการตลาด

เพื ่อนำไปสู ่ศ ักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นคร
เชียงราย จำกัด สามารถนำเสนอรายละเอียด ดังน้ี 

4.1 ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานและสภาพการ
ดำเนินงานของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 

จากการศึกษาข้อมูลพื ้นฐานและสภาพการ
ดำเนินงานของสหกรณ์นครเชียงราย จำก ัด พบว่า
 สหกรณ์นครเชียงราย จำกัด จัดต้ังเลขที่ 269/4 
หมู ่ที ่ 3 ตำบลริมกก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย มี
วัตถุประสงค์ในการจัดตั้งเพื ่อส่งเสริมผลประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก โดยวิธีช่วยตนเอง
และช่วยเหลือซึ่งกันและกันตามหลักสหกรณ์ รวมทั้งในข้อ
ต่อไปน้ี 

(1) ให้บริการทั่วไปแก่สมาชิกในด้านสุขอนามัย
ของชุมชน อันได้แก่ การดูแลรักษาความสะอาดในชุมชน 
การเก็บขยะ การรักษาความปลอดภัยและการป้องกัน
อัคคีภัย 

(2) การให้บริการสาธารณะ อาทิ เช่น ให้บริการ
รถจักรยานยนต์รับจ้างที่ผู้ขับข่ีรับจ้างต้องผ่านการอบรม
จากสหกรณ์ บริการสถานที่จอดรถ จัดให้มีธนาคารขยะ 

(3) จัดให้มีร้านค้าชุมชน เพ่ือให้สมาชิกได้ซื้อ
เครื่องอุปโภคบริโภคในราคายุติธรรม 

(4) ให้บริการร้านค้าตลาดชุมชนแก่สมาชิกที่
ประสงค์จะค้าขาย 

(5) จัดหาทุนและบริการสินเชื่อเพ่ือการ
ประกอบอาชีพและการดำรงชีพ 

(6) จัดหาวัตถุดิบในการผลิต เทคโนโลยีเก่ียวกับ
การผลิตและบริการ รวมทั้งสิ่งของอย่างอื่นที่สมาชิกมี
ความต้องการมาจำหน่ายแก่สมาชิก 

(7) ส่งเสริมการออมทรัพย์ของสมาชิก 
(8) ร่วมมือกับสหกรณ์อื่น ชุมนุมสหกรณ์ สันนิ

บาติสหกรณ์แห่งประเทศไทยองค์กรชุมชน ภาคเอกชน 
และหน่วยงานของรัฐ เพ่ือส่งเสริมและปรับปรุงกจิการ
ของสหกรณ ์

(9) ส่งเสริมการเรียนรู้และการพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตของสมาชิกและชุมชน 
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ในป ัจจ ุบ ันสหกรณ์นครเช ียงราย จำก ัด มี
ว ัตถ ุประสงค ์ในภาพรวมในการจ ัดต ั ้ง เพ ื ่อส ่งเสริม
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคมของบรรดาสมาชิก 
และปัจจุบันการดำเนินงานของสหกรณ์นครเชียงราย 
จำกัด ซึ่งอยู่ภายใต้การบริหารงานและการควบคุมดูแล
ของเทศบาลนครเชียงราย ได้เปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ช ุมชนและเกษตรปลอดภ ัย นครเช ียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อเป็นตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรปลอดภัย อาหาร เคร ื ่องดื ่ม รวมทั้ ง
ผลิตภัณฑ์และของที ่ระลึกจากชุมชน ให้แก่โรงเรียน
เทศบาล โรงพยาบาล และลูกค้าทั ่วไป เพื ่อส ่งเสริม
ผลประโยชน์เศรษฐกิจ นำไปสู่รายได้และคุณภาพชีวิตที่ดี
ของสมาชิก 

4.2  การบริหารการตลาดเพื่อนำไปสู่ศักยภาพ
ทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด  

การบริหารการตลาดของสหกรณ์นครเชียงราย 
จำกัด พบว่า จากการดำเนินงานของสหกรณ์นครเชียงราย 
จำกัดเชียงราย ปัจจุบัน ได้เปิดศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์
ช ุมชนและเกษตรปลอดภ ัย นครเช ียงราย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื ่อเป็นตลาดกลางในการจำหน่ายสินค้า
ทางการเกษตรปลอดภัย อาหาร เคร ื ่องดื ่ม รวมทั้ง
ผลิตภัณฑ์และของที่ระลึกจากชุมชน ให้แก่ โรงเรียน
เทศบาล โรงพยาบาล และลูกค้าทั่วไป ทั้งนี้ผลิตภัณฑ์ท่ี
นำมาจำหน่าย ยังเป็นสินค้าโดยทั่วไปไม่มีตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ที ่อยู ่ภายใต้ของสหกรณ์นครเชียงราย ใน
ปัจจุบันลูกค้าท่ีมาซื้อสินค้าหรือบริการยังมีจำนวนไม่มาก 
เนื่องจากศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์เป็นสถานที่ตั้งแหง่ใหม่  
ส ินค ้าท ี ่นำมาจำหน ่ายย ัง เป ็นส ินค ้าท ี ่นำมาจาก
ผู้ประกอบการในเขตเทศบาลนครเชียงราย และเป็นของที่
ระลึกหรือของฝากของจังหวัดเชียงราย หรือจังหวัดอื่น ๆ  
ซึ่งสินค้าที่นำมาจำหน่ายยังไม่มีการออกแบบตราสินค้า
และบรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด จึงยังไม่
เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของหน่วยงาน 

ดังนั ้นการบริหารการตลาดจึงเป็นเครื ่องมือ
สำคัญที่นำไปสู่ศักยภาพทางการแข่งขัน การศึกษาวิจัย
ครั้งนี้       จึงกำหนดเป้าหมายเพื่อสร้างตราสินค้าและ
บรรจุภัณฑ์ของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด ที่อยู่ภายใต้

การควบคุมดูแลของเทศบาลนครเชียงราย โดยเน้นการ
ออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ให้แสดงถึงความเป็น
เอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์และจังหวัดเชียงรายเพื ่อเป็น
เครื่องมือในการสื่อสารให้กับลูกค้าและเป็นที่จดจำของผู้
ซื้อนอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ของ
สหกรณ์นครเชียงรายอีกเช่นกัน 

จากการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย สามารถสรุป    
ได้ว่า การสร้างศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณน์คร
เชียงราย จำกัด ควรมีการสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 
ด ้วยการสร ้างตราส ินค ้าและบรรจุภ ัณฑ์ โดยสร ้าง
ผลิตภัณฑ์ที่เป็นภูมิปัญญาของท้องถ่ินและเป็นเอกลักษณ์
ของจังหวัดเชียงรายนำมาเป็นผลิตภัณฑ์ของหน่วยงาน 
จากการศึกษาได้พบว่า มีกลุ่มอาชีพ กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่
ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลนครเชียงราย ได้ฝึก
อาชีพและสร้างอาชีพเพื ่อนำมาสู ่รายได้ เพิ ่มขึ ้นและ
คุณภาพชีวิต ดังนั้นทางคณะผู้วิจัยร่วมกับเทศบาลนคร
เชียงรายและผู้ประกอบการจึงเลือกสรรตุ๊กตาชนเผ่ามา
เป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่งตุ๊กตาชนเผ่าเป็นตุ๊กตาทำมอืที่
เป็นตัวแทนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่ร่วมกันด้วยความรัก ความสามัคคี โดยตุ๊กตาชนเผ่า
ประดับตกแต่ง แสดงวิถีชีวิต การใช้ชีวิต การทำงาน และ
การแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ ทางจังหวัดเชียงราย ซึ่งเป็น
ผลิตภัณฑ์ที่มีความโดดเด่นและเป็นที่นิยมและชอบซื้อของ
นักท่องเที่ยวหรือกลุ ่มที่มาเยือนในจังหวัดเชียงรายเพ่ือ
นำไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึก 

การสร้างตราสินค้าให้กับผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ซึ่ง
ในที่น้ีคือตุ๊กตาชนเผ่า เพ่ือเป็นตัวแทนและสัญลักษณ์ของ
นครเชียงราย โดยกำหนดตราสินค้าภายใต้ชื่อ “นครเจียง
ฮาย” สามารถจดจำได้ง่าย และเรียกขานได้ง่าย 
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ขณะเดียวกันการศึกษาครั ้งน้ียังได้ออกแบบ
บรรจุภัณฑ์ให้สามารถแสดงถึงเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ที่
อยู่ภายใต้ตราสินค้าหรือแบรนด์ “นครเจียงฮาย” และยัง
เป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับตุ๊กตาชนเผ่า โดยมุ่งเน้นให้
บรรจุภัณฑ์ซึ่งเป็นหีบห่อให้ดูสะอาด สะดวกการใช้ง่าย 
สวยงาม น่าสนใจ ทันสมัย สร้างมูลค่าทำให้ขายได้ในราคา
ที่สูงขึ ้น ดึงดูดความสนใจของผู้ซื้อได้ ซึ ่งบรรจุภัณฑ์ท่ี
ออกแบบในครั ้งนี ้ได้กำหนดเป็นกล่องกระดาษ สีสัน
สวยงาม ลวดลาย   ชนเผ่า ดูทันสมัย มีฝาเปิด-ปิดได้ 
ขณะเดียวกันกล่องบรรจุภัณฑ์ยังแสดงป้ายสลากที่ให้
ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าแบบชัดเจน เข้าใจง่าย โดยระบุตรา
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “นครเจียงฮาย แสดงรายละเอียด
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต ที่อยู่ที่ติดต่อได้ และ
แสดงรายละเอียดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่น่าสนใจ
แก่ผู้ซื้อและผู้สนใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปภาพที่ 3 แสดงบรรจุภัณฑ์กล่อง 
 
ล ั กษณะของบรรจ ุ ภ ั ณฑ ์ เป ็ น กล ่ องทรง

สี่เหลี่ยมผืนผ้า ขนาด กว้าง*ยาว เท่ากับ 11*17 เซนติเมตร 
สามารถใช้ทดแทนบรรจุภัณฑ์ที ่เป็นถุงพลาสติดได้ กล่อง

กระดาษสามารถเปิด-ปิด พับขึ้นรูปและจัดวางแสดงสินค่า
โดยมีฐานรองตุ๊กตาอยู่ภายในกล่อง ไม่ต้องติดกาว  

สำหรับรายละเอียดด้านหน้ากล่อง แสดงตรา
ผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “นครเจียงฮาย” และมีชื่อผลิตภัณฑ์ 
คำว่า “ตุ๊กตาชนเผ่า” ขณะเดียวกันด้านหน้ากล่องยังมี
พลาสติกใสติดเป็นหน้าต่างของกล่องที่ทำให้มองเห็นถึงรูป
ตุ๊กตาชนเผ่าที่บรรจุภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ในส่วนของ
ด้านหลังกล่อง แสดงรายละเอียดเกี่ยวกับตราผลิตภัณฑ์ 
ชื่อผลิตภัณฑ์ ผู้ผลิต สถานที่ผลิต และเบอร์โทรศัพท์ คือ 
ศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซนที่ 1 เทศบาลนครเชียงราย 
วัดพระธาตุดอยจอมทอง ต.เวียง อ.เมืองเชียงราย จ.
เชียงราย โทรศัพท์ 0869103838 นอกจากนี้ยังได้แสดง
เรื่องราวความเป็นมาของผลิตภัณฑ์ “ตุ๊กตาชนเผ่า เป็น
ตุ๊กตาทำมือโดยกลุ่มผู้สูงอายุศูนย์การเรียนรู้ผู้สูงอายุ โซน
ที่ 1 เทศบาลนครเชียงรายเป็นตัวแทนความหลากหลาย
ทางชาติพันธ์ุที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่ร่วมกันด้วยความรัก ความ
สามัคคี และร่วมแรงร่วมใจกันทำตุ๊กตาชนเผ่านี้ขึ้นเพ่ือ
สร้างรายได้ให้แก่ชุมชนและครอบครัว” 
 

5. สรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
 จากการศึกษาวิจัย เรื่อง การบริหารการตลาด
เพื ่อนำไปสู ่ศ ักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นคร
เชียงราย จำกัด  สามารถสรุปและอภิปรายผลการวิจัย 
ดังน้ี 

 การดำเนินงานของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 
อยู่ในรูปแบบของสหกรณ์ มีวัตถุประสงค์ในภาพรวมการ
จัดตั ้งเพื ่อส่งเสริมผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม
ของบรรดาสมาชิกและการดำเนินงานอยู ่ภายใต้การ
ควบคุมดูแลของเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งปัจจุบันได้เปิด
ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนและเกษตรปลอดภัยนคร
เชียงราย เพื่อเป็นตลาดกลางในการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ช ุมชนและส ินค ้าทางการเกษตรปลอดภ ัย อาหาร 
เครื่องดื่ม รวมทั้งผลิตภัณฑ์ที่ระลึกจากชุมชนและทั่วไป 
ทั ้งนี ้ การจัดตั ้งหน่วยงานรูปแบบสหกรณ์เป็นองค์กรท่ี
จัดตั ้งขึ ้นมามุ ่งการรวมกลุ ่มเพื ่อช่วยเหลือตนเองและ
ช่วยเหลือซึ ่งกันและกันเพื ่อให้สมาชิกให้มีชีว ิตความ
เป็นอยู่ที่ดี (กรมส่งเสริมสหกรณ์, 2563) ขณะเดียวกันใน
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การศึกษาครั้งน้ียังพบว่า ผลิตภัณฑ์ที่นำมาจำหน่ายยังไม่มี
ตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์ที่อยู ่ภายใต้ของสหกรณ์นคร
เชียงราย การบริหารตลาดจึงเป็นเครื่องมือสำคัญในการ
สร้างศักยภาพทางการแข่งขัน ดังน้ันจึงสร้างเครื่องมือการ
บริหารการตลาดโดยออกแบบตราสินค้าและบรรจุภัณฑ์
ให้แสดงความเป็นเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์เพื ่อเป็น
เครื ่องมือสื ่อสารให้กับลูกค้าและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
ผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกสรรตุ๊กตาชนเผ่ามาเป็นผลิตภัณฑ์
ต้นแบบเนื ่องจากเป็นผลิตภัณฑ์ที ่ได้รับการพัฒนาจาก
กลุ่มผู้สูงอายุที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของเทศบาลนคร
เชียงราย และเป็นผลิตภัณฑ์ที ่สร้างอาชีพสร้างรายได้
ให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ ทั้งนี้ตุ๊กตาชนเผ่าเป็นตุ๊กตาทำมือที่
เป็นตัวแทนความหลากหลายทางชาติพันธุ์ที่อาศัยอยู่ใน
พื้นที่รวมกันด้วยความรัก ความสามัคคี โดยตุ๊กตาชนเผ่า
ประดับตกแต่ง แสดงวิถีชีวิต การใช้ชีวิตในการทำงาน 
และการแต่งกายของชนเผ่าต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงราย ซึ่ง
เป ็นผล ิตภ ัณฑ ์ท ี ่ม ีความโดดเด ่นและช ื ่นชอบของ
นักท่องเที ่ยวในจังหวัดเชียงราย ดังนั้นในการออกแบบ
ตราสินค้าจึงสร้างตราสินค้าภายใต้ชื่อ “นครเจียงฮาย” 
เพ่ือให้สามารถจดจำได้ง่าย และออกแบบบรรจุภัณฑ์ เป็น
กล่องกระดาษสีสันสวยงาม ลวดลายชนเผ่า ดูทันสมัย มี
ฝาเปิด-ปิดได้ ขณะเดียวกันกล่องบรรจุภัณฑ์ยังแสดงป้าย
สลากท่ีให้ข้อมูลเก่ียวกับสินค้าแบบชัดเจน เข้าใจง่าย โดย
ระบุตราผลิตภัณฑ์ ภายใต้ชื่อ “นครเจียงฮาย แสดง
รายละเอียดชื่อผลิตภัณฑ์ผู้ผลิต สถานที่ผลิต ที่อยู่ที่ติดต่อ
ได้ และแสดงรายละเอียดเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่
น่าสนใจแก่ผู้ซื้อและผู้สนใจ และยังมีพลาสติกใสติดเป็น
หน้าต่างของกล่องที่ทำให้มองเห็นถึงรูปแบบตุ๊กตาชนเผ่า
ที่บรรจุภายในกล่องบรรจุภัณฑ์ด้วยเช่นกัน สอดคล้องกับ
ผลการศึกษาของ อมรรัตน์  บุญสว่าง (2559) กล่าวว่า 
การออกแบบบรรจุภัณฑ์เพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์กล้วยเป็น
ของฝากสำหรับจำหน่ายในร้านของฝากและร้านกาแฟ
ต้องการภาพลักษณ์สินค้าที่ช่วยส่งเสริมการขายโดยเน้น
กลุ่มของฝากเป็นหลัก โครงสร้างบรรจุภัณฑ์ชั้นนอกเป็น
กระดาษ ด้านกราฟฟิกบรรจุภัณฑ์นำเสนอภาพลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ของธุรกิจ ซึ่งเกิดจากการรวมกลุ่มความสามัคคี
ของคนในชุมชน สร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ด้วยภูมิปัญญาใน

ท้องถิ่น และยังนำเสนอถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์และภูมิ
ปัญญาในท้องถิ่น ทั้งนี้ ตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์ของ
บรรจุภัณฑ์ถือวาเป็นส่วนควบทางกายภาพที่สำคัญต่อ
ผลิตภัณฑ์ทุกชนิด เพื่อให้มีความโดดเด่นและต่างจากคู่
แข่งขัน เป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ผู้บริโภคได้รับหรือจับต้องได้ 
เช่น คุณลักษณะ คุณสมบัติตราสินค้า รูปลักษณ์ทาง
กายภาพของสินค้า บรรจุภัณฑ์และเครื่องหมายสื ่อสาร
ต่าง ๆ สามารถสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ ่มให้กับสินค้า 
(Kotler and Armstrong, 2014) เช ่นเดียวกับ ประชิด 
ทิณบุตร และคณะ (2559) กล่าวว่า การออกแบบพัฒนา
ตราสินค้าและรูปลักษณ์ของบรรจุภัณฑ์ที่เป็นผลิตภัณฑ์ใน
ท้องถิ่นเป็นเครื่องมือสื่อสารที่เชื่อมโยงถึงการท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมของจังหวัดได้อีกเช่นกัน 

 อย ่างไรก ็ตาม จากการศ ึกษาคร ั ้งน ี ้  เป็น
การศึกษาเกี ่ยวกับการบริหารการตลาดเพื ่อนำไปสู่
ศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย จำกัด 
ในการศึกษา ครั ้งต่อไปควรศึกษาเกี ่ยวกับแนวทางการ
สร้างศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย 
จำกัด และ ควรทำการศึกษาเกี่ยวกับกลยุทธ์การบริหาร
การตลาดด้วยบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์อื่น ๆ เพ่ือนำไปสู่
ศักยภาพทางการแข่งขันของสหกรณ์นครเชียงราย และ
อาจจะทำการศึกษาในบริบทของหน่วยงานอื่นเพื่อขยาย
ผลของการศึกษาในครั้งน้ีต่อไป 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
 งานวิจัยนี้สำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์โดยไดร้ับ
การสนับสนุนงบประมาณจากสำนักงานคณะกรรมการ
ส่งเสร ิมวิทยาศาสตร์วิจ ัยและนวัตกรรม งบประมาณ
ประจำปี พ.ศ. 2563 และได้รับความอนุเคราะห์จากสหกรณ์
นครเชียงรายจำกัด และเทศบาลนครเชียงราย จังหวัด
เชียงรายที่เสียสละเวลาในการให้ข้อมูลเพื ่อให้งานครั้งน้ี
บรรลุตามเป้าหมายผู้วิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 
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แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนชายฝั่ง 
บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 

Guidelines for Development of Community-based Tourism Network  
Surrounding Hat Chao Mai National Park in Trang Province. 
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บทคัดย่อ 

 งานวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาศักยภาพ และทุนเดิมของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั่งบริเวณ
รอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง และ2) เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ชายฝั่งบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง กลุ่มตัวอย่างคือ ตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน 4 ชุมชน 
จำนวน 40 คน โดยวิธีสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ซึ่งเก็บรวบรวมข้อมูลจากการประชุมกลุ่มย่อย นำเสนอข้อมูลด้วยการวิเคราะห์
เนื ้อหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ชุมชนการท่องเที ่ยวทั ้ง 4 แห่ง มีการจัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในลักษณะที่แตกต่างกัน        
ตามอัตลักษณ์ และวิถีชีวิต ตลอดจนแหล่งท่องเที่ยวของแต่ละพ้ืนที่ 2) แนวทางการพัฒนาเครือข่ายการจัดการการท่องเที่ยว     
โดยชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม เสนอให้มีการนำทรัพยากรการท่องเที่ยวมาใช้ร่วมกันแบบเครือข่าย   
โดยชุมชนแต่ละแห่งสามารถนำจุดเด่นของกิจกรรมการท่องเที่ยวมาจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยวแบบเครือข่ายอย่าง
เหมาะสมได้  

คำสำคัญ: การพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวโดยชุมชน, การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
 

Abstract  
This research aims 1) to study the potentials and context of coastal community-based tourism 

management around Hat Chao Mai National Park, Trang Province, 2) to study guidelines for the development 
of Community-based Tourism Network surrounding Hat Chao Mai National Park in Trang Province. The 
purposive sampling group was 40 representatives from 4 community tourism parties. The research tools 
employed included the focus group method and the data were presented through the analysis of content 
acquired. 

The research results revealed that 1) the four communities surrounding Hat Chao Mai National Park 
had a different Community-based Tourism Network according to their cultural identities, local life style, and 
tourism attractions, 2) for the guidelines for the development of community-based Tourism Network 
surrounding Hat Chao Mai National Park in Trang Province, it was proposed that the use of tourism resources 
be shared as a network. Each community could bring the strength of tourism activities into a suitable 
network tourism program. 

Keywords: Development of Community-based Tourism Network, Community-based Tourism Management  
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1. บทนำ  
 การท่องเท่ียวโดยชุมชนถือว่าเป็นทางเลือกหน่ึง
ของการจัดการโดยชุมชน เพ่ือชุมชนอย่างแท้จริง ซึ่งนับได้
ว่าเป็นการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนแนวทางหน่ึง   
ตามความต้องการของกระแสโลกที่ต้องการให้คนในชุมชน   
มีความรับผิดชอบและสามารถพึ่งพาตัวเองได้ในสังคม
ปัจจุบัน (สินธ์ุ สโรบล, 2546) ซึ่งการท่องเที่ยวโดยชมุชน
จะได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลไทยให้เป็นหนทางหน่ึงที่
จะขับเคลื่อน และพัฒนาชุมชนสู่ฐานรากอย่างแท้จริงใน
ทุกภูมิภาคของไทย รวมถึงภาคใต้อันเป็นภูมิภาคที่ร่ำรวย
ด้วยทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะทรัพยากรทางทะเล 
ตลอดจนวิถีชีวิต วัฒนธรรมที่หลากหลาย 
 การจัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนในพื ้นที ่ของ
จังหวัดตรัง เกิดข้ึนจากสองสถานการณ์ด้วยกันคือ ชุมชน
เป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการท่องเที่ยวขึ้นมาเอง โดยการ
ช ่วยเหล ือของหน ่วยงานภาคส ่วนต ่าง  ๆ และอีก
สถานการณ์หน่ึง คือ งานวิจัยท้องถ่ินที่ขับเคลื่อนให้ชุมชน
จัดตั้งการท่องเที่ยวโดยชุมชนขึ้นมา (สถาบันวิจัยสังคม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548; จุติมา บุญมี และคณะ, 
2561) โดยที่ผ่านมาการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนบ้าน
น้ำราบ ชุมชนควนตุ้งกู ชุมชนเกาะมุก และชุมชนหาดปาก
เมง ซึ่งเป็นชุมชนที่ต้ังอยู่บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาด
เจ้าไหม จังหวัดตรัง          ที่เกิดขึ้นจากโครงการบริการ
วิชาการภายใต้โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการแก่บุคลากร
ด้านการท่องเท่ียว และกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวโดย
ชุมชน จังหวัดตรัง                     ของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิช ัย ที ่พบว่า ทั ้ง 4 ช ุมชนมี
ศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่หลากหลาย และผู้นำชุมชน
ให้การสนับสนุนการท่องเที่ยวเป็นอย่างดี แสดงให้เห็นว่า
ชุมชนมีศ ักยภาพและความพร้อมทางการท่องเท ี ่ ยว      
ประกอบกับประกาศของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า 
และพันธ์พืช ที่สั่งการให้อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ซึ่ง
เป ็นแหล ่งท ่องเท ี ่ยวหล ักทางทะเลของจ ังหว ัดตรัง 
ดำเนินการปิดแหล่งท่องเที ่ยวทางทะเล ระหว่างเดือน

มิถุนายน – กันยายน ของทุกปี (อุทยานแห่งชาติหาดเจ้า
ไหม, 2560) จึงเป็นโอกาสสำหรับชุมชนที่ทั้ง 4 แห่งซึ่ง
ตั ้งอยู ่บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมในการ
ต้อนรับนักท่องเท่ียวแทนแหล่งท่องเท่ียวหลักที่อยู่ในพ้ืนที่
อุทยานดังกล่าว อย่างไรก็ตามจากการติดตามผลการ
ดำเนินงานของชุมชนดังกล่าว ชุมชนยังมีการดำเนินการ
ท่องเที่ยวที่ไม่ต่อเนื่องมากนัก ชุมชนเพียงแค่ดำเนินการ
ตามระยะเวลาที่หน่วยงานภายนอกมาให้การช่วยเหลือ 
และมีลักษณะแข่งขันกันระหว่างชุมชน ซี่งมีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวที่ใกล้เคียงหรือพ้ืนที่เกี่ยวเน่ืองกัน 
 ปรากฏการณ์ข้างต้น ทำให้คณะผู้วิจัยเกิดแรง
บันดาลใจที ่จะทำการวิจ ัยในการแนวทางการพัฒนา
เครือข่ายการจัดการการท่องเท่ียวโดยชุมชนชายฝั่งบริเวณ
รอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง โดยหวังว่า
จะเป็นแนวทางหน่ึงที่จะสร้างพลังของชุมชนการท่องเท่ียว
ของจังหวัดตรัง ที ่มีพื ้นที ่ต ่อเนื ่องกัน และเป็นชุมชน
พันธมิตรท่องเที ่ยวด้วยกันได ้อย่างเหนียวแน่น คือ 
การศึกษาแนวทางการพัฒนารูปแบบเครือข่ายการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนที่เชื ่อมร้อยเส้นทางการท่องเที ่ยวที่
เอื ้อผลประโยชน์ซึ ่งกัน    เป็นการพัฒนารูปแบบการ
ท่องเที ่ยวโดยชุมชนที่หลากหลายให้กับนักท่องเท ี ่ยว 
สอดคล้องกับแนวคิดการสร้างเคร ือข ่ายการจัดการ
ท่องเที ่ยวโดยชุมชน และการสร้างเครือข่ายพันธมิตร
ทางการท่องเท่ียว (พจนา  สวนศรี, 2546; ปริวรรต สมนึก
,2561) อันเป็นการสร้างพลังต่อรองกับคู่แข่งขันทางการ
ท่องเท่ียวด้วยกัน และสร้างความเข้มแข็งให้กับชุมชนการ
ท่องเที่ยวที่อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวใกล้เคียงกันมาก
ยิ่งขึ้น โดยวัตถุประสงค์ที่ทำการศึกษาวิจัย คือ 1) ศึกษา
ศักยภาพ และทุนเดิมของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
ชายฝั่งบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัด
ตรัง และ2) เพื่อศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1 แนวคิดองค ์ประกอบของการจ ั ดก าร
ท่องเท่ียวโดยชุมชน            
 การจัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนมีองค์ประกอบที่
สำคัญ 4 ประการ (พจนา สวนศรี, 2546; สถาบันวิจัย
สังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2548) ดังน้ี 
 2.1.1 ทรัพยากรการท่องเท่ียว 
 ทรัพยากรการท่องเที ่ยวของชุมชนจะหมาย
รวมถึง ฐานทรัพยากรธรรมชาติที ่อุดมสมบูรณ์ วิถีการ
ผลิตที ่พึ ่งพาและใช้ทร ัพยากรธรรมชาติอย่างยั ่ง ยืน 
วัฒนธรรมประเพณีที ่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ ่น โดย
สามารถแบ่งเป็นประเภทต่าง ๆ เช่น แหล่งธรรมชาติ
แหล่งโบราณคดี งานประเพณีพ้ืนเมือง ภูมิปัญญาพ้ืนบ้าน 
และการประกอบอาชีพหลักในชุมชน 
 2.1.2 องค์กรชุมชน และการมีส่วนร่วม 
 องค์กรชุมชนหรือกลุ่มประชาชน ซึ่งเป็นองค์กร
ที่เล็กที่สุดและมีบทบาทเป็นเจ้าของท้องถ่ินโดยชุมชนต้อง
มีระบบสังคมที่เข้าใจกัน มีปราชญ์ หรือผู้มีความรู้และ
ทักษะในเรื่องต่าง ๆ ที่หลากหลาย รวมทั้งเข้ามามีส่วน
ร่วมในกระบวนการพัฒนาต้ังแต่ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วม
ปฏ ิบ ัต ิ   ร ่วมร ับประโยชน์ และร ่วมในการติดตาม
ประเมินผล 
 2.1.3 การบริหารจัดการ 
 การบริหารจัดการ จะต้องครอบคลุมไปถึงมี
องค์กรหรือกลไกในการทำงานเพื่อจัดการท่องเที่ยวและ
สามารถเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวกับการพัฒนาชุมชน
โดยรวมได้  ม ีกฎ กต ิกาในการจ ัดการส ิ ่ งแ วดล ้อม 
ว ัฒนธรรม และการท ่อง เท ี ่ ยว  และการกระจาย
ผลประโยชน์ที่เป็นธรรม รวมทั้งสร้างจิตสำนึกเรื่องการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและวัฒนธรรมทั้งในส่วนของ
ชาวบ้าน และผู้มาเยือน 
 2.1.4 การเรียนรู้ 
 ลักษณะของกิจกรรมการท่องเท่ียวสามารถสร้าง
การเร ียนรู ้ ความเข้าใจในวิถีช ีว ิต และวัฒนธรรมที่
แตกต่าง 
 จากแนวค ิดองค ์ประกอบของการจ ัดการ
ท่องเที ่ยวโดยชุมชนข้างต้นจะเห็นได้ว่า ประกอบด้วย 

ทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 
การบริหารจัดการ และการเร ียนรู ้ ซ ึ ่งคณะผู ้ว ิจัยจะ
นำไปใช้ในการศึกษาศักยภาพ และทุนเดิมของการจัดการ
ท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั ่งบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติ
หาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ต่อไป  
 2.2 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การจัดการท่องเท่ียว 
 การมีส่วนร่วมของคนในชุมชนเป็นกระบวนการ
ทำงานเพื ่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการ
จ ัดการท่องเท ี ่ยว หากช ุมชนมีความพร ้อมม ีป ัจจัย
เอื้ออำนวยต่อการเข้ามีบทบาทจัดการการท่องเที่ยว เกิด
จากผู้นำชุมชนและแกนนำท่ีหลากหลายตัวแทนต่าง ๆ ใน
ชุมชน และผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง เช่น ผู้นำหมู่บ้าน องค์การ
บริการส่วนตำบล ครูอาจารย์ในโรงเรียน เป็นต้น (พจนา 
สวนศรี, 2546; สำนักส่งเสริมและประสานมวลชน, 2559)  
 โดยมีเทคนิควิธีการที่หลากหลายที่ถูกนำมาใช้
เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมตามที่นักวิชาการ นักพัฒนา
ชุมชน และนักวิจัย นำมาใช้อย่างได้ผลคือการวิจัยเชิง
ปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม โดยใช้เทคนิค การประชุมกลุ่ม
ย ่อย (Focus Group Discussion) (อ ัศว ิน แสงพ ิก ุล , 
2556) เป็นการร่วมกันประชุมสัมมนา ประสานแนวคิด
ของทุกคนให้เห็นเป็นภาพเดียวกันในการจัดการท่องเที่ยว
โดยชุมชน และนำสิ่งที่ได้มากำหนดเป็นเป้าหมาย ดังน้ัน 
เพ่ือให้เกิดความชัดเจนถึงกระบวนการมีส่วนร่วมงานวิจัย
ครั้งน้ีจึงเลือกใช้วิธีการดังกล่าว 
 2.3 แนวค ิดการสร ้างเคร ือข ่ายการจ ัดการ
ท่องเท่ียวโดยชุมชน  
 แนวคิดเก่ียวกับการสร้างเครือข่าย (Networks) 
การจัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนมีหลักการควรพิจารณา      
(ปาริชาติ สถาปิตานนท์ และชัยวัฒน์ ถิระพันธ์ุ, 2546; 
พจนา สวนศรี, 2546; เทิดชาย ช่วยบำรุง, 2552) ดังน้ี 
 2.3.1 ประเภทของเครือข่าย (The Rational 
and Benefits of Networks at Different Levels) แบ่ง
ออกเป็น 4 ระดับ ดังน้ี 
 1) เครือข่ายในระดับชุมชน 
 - สร้างความรู้สึกว่าชุมชนเป็นเจ้าของ CBT และ
ได้รับประโยชน์หรือผลตอบแทนจาก CBT ในทางกลับกัน
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ก็ร่วมรับผิดชอบในผลกระทบที่จะเกิดข้ึนต่อการท่องเที่ยว
ในชุมชนด้วย 
 2) เครือข่ายระหว่างชุมชน 
 - สร ้างการเร ียนรู ้ระหว่างชุมชน เป ็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน 
 - ในบางพื้นที่ ชุมชนใช้ทรัพยากรการท่องเที่ยว
ร่วมกัน หรือเป็นเส้นทางท่องเท่ียวที่เกี่ยวเน่ืองกัน มีความ
จำเป ็นท ี ่จะต้องร ่วมม ือก ัน เพ ื ่อวางแผนในการใช้
ทรัพยากร และสร้างความหลากหลายของรูปแบบและ
กิจกรรมการท่องเที่ยว เพื่อลดความตรึงเครียดเรื่องการ
แข่งขัน 
 - สามารถทำการตลาดร่วมกันได้ เป็นการลด
ต้นทุน และกระจายผลตอบแทน 
 3) เครือข่ายระดับประเทศ 
 - สร ้างการเร ียนรู ้ระหว่างชุมชน เป ็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน 
 -  ขย า ย ค ว า ม ค ิ ด เ ร ื ่ อ ง  CBT แล ะ ช ่ ว ย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวแบบ CBT ให้แก่ผู้สนใจ 
 - มีพล ังในการสร ้างการเปล ี ่ยนแปลง เชิ ง
นโยบาย เพ่ือตอบสนองความต้องการของชุมชน 
 - สามารถใช้เครือข่ายในการต่อรองทรัพยากร
จากหน่วยงานภาครัฐ 
 4) เครือข่ายระหว่างประเทศ 
 - สร ้างการเร ียนรู ้ระหว่างชุมชน เป ็นการ
แลกเปลี่ยนความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน 
 -  ขย า ย ค ว า ม ค ิ ด เ ร ื ่ อ ง  CBT แล ะ ช ่ ว ย
ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเท่ียวแบบ CBT ในเครือข่ายของ
แต่ละประเทศให้แก่ผู้สนใจ 
 - สามารถเป็นตัวแทนของชุมชนในระดับราก
หญ้าในการนำเสนอความคิดและความต้องการของ
สมาชิกต่อองค์กรระหว่างประเทศ เรื่องการท่องเท่ียวได้ 
 สำหรับในส่วนของงานวิจัยชิ้นน้ี คณะผู้วิจัยเห็น
ว่า เป็นการสร้างเครือข่ายในระดับชุมชน เน่ืองจากจะเป็น
การสร้างการเรียนรู ้ระหว่างชุมชน เป็นการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ประสบการณ์ ทักษะการทำงาน โดยในบางพื้นที่ 
ชุมชนสามารถใช้ทรัพยากรการท่องเท่ียวร่วมกัน หรือเป็น
เส้นทางท่องเที่ยวที่เกี่ยวเนื่องกัน มีความจำเป็นที่จะต้อง

ร่วมมือกัน เพื ่อวางแผนในการใช้ทรัพยากร และสร้าง
ความหลากหลายของรูปแบบและกิจกรรมการท่องเที่ยว 
เพ่ือลดความตรึงเครียดเรื่องการแข่งขัน นอกจาน้ียังนับได้
ว่า เป็นการสร้างเครือข่ายระหว่างชุมชน ซึ ่งสามารถ
ต่อรองผลประโยชน์และประสานการสนับสนุนจากภาครัฐ
และภาคเอกชนได้  
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 การเลือกพ้ืนที่ 
 คณะผู้วิจัยเลือกพื้นที่การวิจัยเป็นชุมชนชายฝั่ง
บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม 4 แห่ง ได้แก่   
ชุมชนบ้านน้ำราบ ชุมชนควนตุ้งกู และชุมชนเกาะมุก 
อำเภอกันตัง และชุมชนหาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัด
ตรัง เนื่องจากชุมชนการท่องเที่ยวทั้ง 4 แห่ง เป็นชุมชน          
การท่องเที่ยวที่จัดต้ังขึ้นมาเป็นระยะเวลาไม่ต่ำกว่า 5 ปี          
มีผลการดำเนินงานในการให้บริการแก่นักท่องเที ่ยว        
และผู้มาเยือนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ล้วนเป็นชุมชนที่
อยู่ในเส้นทางการท่องเที่ยวที่สามารถเชื่อมโยงกันได้ คือ 
ต้ังอยู่ในเส้นทางท่องเท่ียวบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาด
เจ้าไหม จังหวัดตรัง ซึ่งเป็นเส้นทางสายท่องเที่ยวหลักทั้ง
ทางธรรมชาติทางทะเลที่สำคัญของจังหวัดตรัง  
 3.2 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรคือ ประชาชนในพื้นที่ชุมชนบ้านน้ำ
ราบ ชุมชนควนตุ้งกู และชุมชนเกาะมุก อำเภอกันตัง และ
ชุมชนหาดปากเมง อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง จำนวน 3,865 
คน (สำนักงานสถิติจังหวัดตรัง, 2558) ผู้วิจัยได้กำหนด
ขนาดกลุ่มตัวอย่างออกมาเป็นทั้งหมด 40 คน คือ ตัวแทน
กลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน จำนวน 4 ชุมชน แบ่งเป็น
แห่งๆละ 10 คน รวมเป็น 40 คน โดยการสุ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (ประไพพิมพ์ สุธีวสินนนท์ และประสพชัย พสุ
นนท,์ 2559) ดังน้ี 
 3.2.1 เกณฑ์การคัดเลือกกลุ่มตัวอย่าง  
 กลุ่มที่ 1 ตัวแทนกลุ่มการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
จำนวน 4 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านน้ำราบ ชุมชนควนตุ้งกู
และชุมชนเกาะมุก อำเภอกันตัง และชุมชนหาดปากเมง 
อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง โดยมีเกณฑ์คัดเข้า คือ เป็นผู้นำ
ชุมชนหรือผู ้ม ีส่วนเกี ่ยวข้องกับการจัดการท่องเที ่ยว        
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และต้องการมีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายการจัดการ
การท่องเท ี ่ยวโดยช ุมชนชายฝ ั ่งบร ิ เวณรอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม ทั้งเพศชาย-หญิง อายุ 20 ปีข้ึนไป ที่
มีความยินดีและเต็มใจเข้าร่วมงานวิจัย       
 3.2.2 เกณฑ์การคัดออกกลุ่มตัวอย่าง  

เกณฑ์การคัดออกกลุ ่มตัวอย่าง ค ือ   กลุ่ม
ตัวอย่างไม่สมัครเข้าร่วมในการวิจัย หรือไม่ได้อยู่ในพื้นที่
ขณะดำเนินการวิจัย ทั้งน้ี ผู้เข้าร่วมวิจัยสามารถถอนตัว
จากการวิจัยได้ทุกขณะหากไม่สะดวกใจให้ข้อมูล โดยไม่
ต้องให้เหตุผลและไม่สูญเสียประโยชน์ที่พึงได้รับ และไม่มี
ผลกระทบต่อผู้เข้าร่วม 
 3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  
 3.3.1 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวม คือ การ
ประชุมย่อยตัวแทนกลุ่มการท่องเท่ียวโดยชุมชน สอบถาม
ในประเด็นเกี่ยวกับบริบทการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน 
ด้านทรัพยากรการท่องเที่ยวของชุมชน ด้านองค์กรชุมชน
และการมีส่วนร่วม ด้านการจัดการแหล่งท่องเที่ยว และ
ด้านการเรียนรู้ ของชุมชนทั้ง 4 แห่ง  
 3.3.2 การสร ้ า ง  และการหาค ุณภาพของ
เครื่องมือ 
 1. ศ ึกษาว ิธ ีการสร ้างแบบส ัมภาษณ ์ก ึ ่ ง มี
โครงสร้าง จากการศึกษาค้นคว้าเอกสาร ตำรา งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับแนวทางการพัฒนาเครือข่ายการจัดการการ
ท่องเที ่ยวโดยชุมชน เพื ่อกำหนดขอบเขตเนื ้อหาของ
เครื่องมือและความชัดเจนตามความมุ่งหมายของการวิจัย 
จากน้ันนำข้อมูลที่ได้มาสร้างแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้าง    
 2. นำแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างปรึกษากบัที่
ปรึกษาโครงการวิจัย เพ่ือพิจารณาตรวจสอบความถูกต้อง
และข้อเสนอแนะเพิ ่มเติม จากนั้นนำแบบสัมภาษณ์มา
ปรับปรุงแก้ไข     
 3. นำแบบสัมภาษณ์กึ่งมีโครงสร้างขึ้นไปยื่นต่อ
คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจ ัยในมน ุษย์ 
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เมื่อได้รับการอนุมัติจึงนำไปเก็บ
รวบรวมข้อมูลกับกลุ่มตัวอย่าง 

3.4 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 การ เก ็ บ รวบรวมข ้อม ู ล โดยผ ู ้ ว ิ จ ั ย เป็น
ผู้ดำเนินการเก็บข้อมูล และทำการสัมภาษณ์กับแกนนำ

กลุ่มชุมชนด้วยตนเอง และมีคณะผู้ร่วมวิจัย 2 คน (ผู้คอย
จดบันทึก - สรุปผล) ใช้ระยะเวลา ประมาณ 2-3 ชั่วโมง 

3.5 การวิเคราะห์ข้อมูล 
 ข้อมูลที ่ได้จากการสัมภาษณ์ตัวแทนกลุ่มการ
ท่องเที ่ยวโดยชุมชน นำมาวิเคราะห์ข้อมูลเช ิงเนื ้อหา 
(Content Analysis) เพื ่อให้ได้ข้อมูลที่เหมาะสม มีการ
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลจากผู้รู ้ในชุมชน และ
นักวิจัย ตลอดจนนักวิชาการ 
 
4. ผลการวิจัย  
 ผู้วิจัยนำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์ ดังน้ี 
 4.1 ผลการศึกษาศักยภาพ และทุนเดิมของการ
จัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนชายฝั ่งบริเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง 
 ผู้วิจัยขอนำเสนอศักยภาพ และทุนเดิมของการ
จัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนชายฝั ่งบริเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม ของทั้ง 4 ชุมชน คือ ชุมชนบ้านน้ำ
ราบ ชุมชนควนตุ้งกู ชุมชนเกาะมุก และชุมชนหาดปาก
เมง ดังตารางที่ 1  
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ตารางที่ 1 ศักยภาพ และทุนเดิมของการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ของ 4 
ชุมชน คือ ชุมชนบ้านน้ำราบ ชุมชนควนตุ้งกู ชุมชนเกาะมุก และชุมชนหาดปากเมง       
 

บริบทการจัดการ
ท่องเที่ยวโดย

ชุมชน 

ชุมชนบ้านน้ำราบ ชุมชนควนตุ้งกู ชุมชนเกาะมุก ชุมชนหาดปากเมง 

ทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวหลัก 

การล่องแพป่าชายเลน
และทานอาหารทะเล 

วิถีชีวิตประมงชายฝั่ง 
และการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์อาหาร
ทะเล 

กิจกรรมท่องเท่ียว
ทะเลตรัง 

การพายเรือคายัค   
ล่องป่าชายเลน และ
สัมผัสวิถีประมง
พ้ืนบ้าน 

องค์กรชุมชน และ
การมีส่วนร่วม 

คณะกรรมการวิสาหกิจ
ชุมชน จากการริเริ่มการ
รวมกลุ่มประมงชายฝั่ง
เพ่ือการอนุรักษ์ 

คณะกรรมการ
วิสาหกิจชุมชน       
กลุ่มออมทรัพย์
ประมงพ้ืนบ้าน 

คณะกรรมการกลุ่ม
วิสาหกิจท่องเท่ียว
ชุมชนบ้านเกาะมุก 

คณะกรรมการสมาคม
ส่งเสริมการท่องเท่ียว
หาดปากเมง 

การบริหารจัดการ การมอบให้ทุกฝ่ายมี
การบริหารจัดการอย่าง
อิสระ หากมี
สถานการณ์เร่งด่วน จะ
มีการนัดประชุม
ผู้เก่ียวข้องทันที 

การมอบให้ทุกฝ่ายมี
การบริหารจัดการ
อย่างอิสระ 

การบริหารจัดการโดย
มีประธานเป็นตัวแทน
ในการประสานความ
ร่วมมือในส่วนต่าง ๆ 

การมอบให้แต่ละฝ่าย
ดำเนินการอย่างอิสระ 
โดยมีประธานฝ่าย
เป็นตัวแทนในการ
ประสานความร่วมมือ 

การเรียนรู้ กิจกรรมแลกเปลี่ยน
ระหว่างชาวบ้านกับ
นักท่องเท่ียว 

การประชุม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างฝ่าย
ประจำทุกเดือน 

การประชุม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างฝ่ายใน
การต้อนรับ
นักท่องเท่ียวทุกครั้ง 

การประชุม
แลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างฝ่าย
เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
การบริการ 

จากตารางที่ 1 พบว่า ชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมทั้ง 4 แห่ง มีทรัพยากรการ
ท่องเท่ียวที่เป็นจุดเด่นโดยการนำทรัพยากรการท่องเที่ยว
ทางทะเล และวิถีประมงชายฝั ่งมาเป็นกิจกรรมการ
ท่องเท่ียว โดย (1) ชุมชนบ้านน้ำราบเน้นกิจกรรมการล่อง
แพป่าชายเลน และทานอาหารทะเล จากการริเริ่มการ
รวมกลุ่มประมงชายฝั่งเพ่ือการอนุรักษ์ และการมอบให้ทุก
ฝ่ายมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ (2) ชุมชนควนตุ ้งกู 
เน้นกิจกรรมเก่ียวกับวิถีชีวิตประมงชายฝั่ง มีการรวมกลุ่ม
เป็นวิสาหกิจชุมชน และจัดการประชุมแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นระหว่างฝ่ายประจำทุกเดือน (3) ชุมชนเกาะมุก 

เน้นกิจกรรมท่องเที ่ยวทะเลตรัง  โดยมีประธานเป็น
ตัวแทนในการประสานความร่วมมือแลกเปลี ่ยนความ
คิดเห็นในส่วนต่าง ๆ (4) ชุมชนหาดปากเมง เน้นกิจกรรม
การพายเร ือคาย ัค  ล ่องป ่าชายเลน และมีสมาคมที่
เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวอย่างเข้มแข็ง การมอบให้ทุก
ฝ่ายมีการบริหารจัดการอย่างอิสระ โดยมีการเรียนรู้ของ
คนในชุมชนที่หลากหลายสอดคล้องกับบริบทคุณภาพการ
บริการ อย่างไรก็ตาม การจัดการท่องเท่ียวทั้ง 4 ชุมชน มี
ลักษณะต่างฝ่ายต่างบริหารจัดการด้วยตนเอง ไม่มีการ
เช ื ่ อมโยงผลประโยชน ์ท ี ่ เอ ื ้ ออำนวยในการส ่งต่อ
นักท่องเที่ยวด้วยกัน ในมุมกลับกันมักจะมีการแข่งขันใน
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การแย่งชิงนักท่องเที่ยวซึ่งกันและกัน ทำให้ภาพรวมของ
การจัดการท่องเที่ยวในแต่ละชุมชนยังไม่ต่อเนื่องมากนัก 
ซึ่งแนวทางหน่ึงในการแก้ปัญหาคือ การพัฒนาเครือข่ายที่
เอ้ือผลประโยชน์ร่วมกัน  

4.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
การจัดการการท่องเที ่ยวโดยชุมชนชายฝั ่งบริเวณรอบ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง  
 จากการศ ึกษาศ ักยภาพ และท ุนเด ิมของ           
การจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม นักวิจัยได้สรุปผลการศึกษา  และ
เสนอแนวทางการพ ัฒนาเคร ือข ่ายการจ ัดการการ
ท่องเที ่ยว      โดยชุมชนชายฝั ่งบร ิเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง ในด้านต่าง ๆ ดังต่อไปน้ี
 4.1.1 ด้านทรัพยากรการท่องเท ี ่ยว ช ุมชน
ชายฝั่งบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม        มี
ทร ัพยากรที ่แตกต่างกันตามอัตลักษณ์  และวิถีช ี วิต
ตลอดจนแหล่งท่องเที ่ยวของแต่ละพื ้นที ่ ซ ึ ่งสามารถ
นำมาใช้ร่วมกันในการเป็นทรัพยากรการท่องเที่ยวแบบ
เครือข่าย โดยชุมชนแต่ละแห่งสามารถนำเอาจุดเด่นของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวมาจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว
แบบเครือข่ายได้ 
 4.1.2 ด้านองค์กรชุมชน และการมีส่วนร่วม 
ชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ควร
เป็นองค์กรหรือกลไกในการทำงานเพื่อจัดการท่องเที่ยว
และสามารถเชื่อมโยงการท่องเท่ียวกับการพัฒนาชุมชนได้ 
โดยมีศูนย์กลางของข้อมูลเครือข่าย ซึ่งเป็นจุดแรกที่รับ
นักท่องเที่ยว และองค์กรเครือข่ายประกอบด้วยไปด้วย
ตัวแทนจากชุมชนการท่องเที่ยวทั้ง 4 ชุมชน มีการแบ่ง
หน้าท่ีออกเป็นฝ่ายต่าง ๆ ตามศักยภาพของตัวแทนแต่ละ
ชุมชน 
 4.1.3 ด้านการบริหารจัดการ ชุมชนชายฝั่ง
บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ควรมีกฎ กติกา
ในการจัดการท่องเที ่ยวแบบเครือข่ายร ่วมกัน โดยมี
ตัวแทนของแต่ละชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยกันร่าง
กฎกติกาที่ทุกฝ่าย ตลอดจนนักท่องเที่ยวสามารถยอมรับ
ได้ ซึ ่งไม่ขัดกับวิถีชีวิตความเป็นอยู ่ตามธรรมชาติของ
ชุมชน  

 4.1.. ด้านการเรียนรู้ ชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม ควรมีระบบการจัดการให้
เกิดกระบวนการเรียนรู้ระหว่างชาวบ้าน กับผู้มาเยือนหรือ
นักท่องเที่ยว โดยจัดให้มีกิจกรรมแลกเปลี ่ยนเรียนรู้กับ
ชุมชน นอกจากนี้ควรจัดให้มีการแลกเปลี ่ยนเรียนรู้แก่
สมาชิกในแต่ละฝ่ายร่วมกัน ผ่านการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้หรือการศึกษาดูงานจากชุมชนเครือข่ายต้นแบบที่
ประสบความสำเร็จ  
 ท้ายสุดผลที่เกิดข้ึนจากการพัฒนาเครือข่ายการ
จัดการการท่องเที่ยวโดยชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง คือ ได้แนวทางในการ
จัดการท่องเที่ยวร่วมกัน ซึ่งจะเป็นประสบการณ์นำไปสู่
การต่อยอดในการพัฒนาเครือข่ายการท่องเที่ยวได้อย่าง
เข้มแข็ง 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
 5.1 ผลการศึกษาศักยภาพ และทุนเดิมของการ
จัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชนชายฝั ่งบริเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง พบว่า ชุมชนชายฝั่ง
บริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหมทั้ง 4 แห่ง มี
ทร ัพยากรการท่องเที ่ยวที ่เป็นจุดเด่นโดยการนำเอา
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางทะเล และวิถีประมงชายฝั่งมา
เป็นกิจกรรมการท่องเที่ยว มีการรวมกลุ่มในการบริหาร
จัดการที่ใกล้เคียงกันทุกชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม และเน้น
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนระหว่างฝ่ายเพ่ือพัฒนาการบริการ
การท่องเที่ยว สอดคล้องกับแนวคิดของ พจนา สวนศรี 
(2546) กล่าวว่า องค์ประกอบด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรการท่องเที่ยว องค์กรชุมชนและการมีส่วนร่วม 
การบริหารจัดการ และการเรียนรู้ เป็นปัจจัยสำคัญที่ต้อง
มีการศึกษาเพ่ือนำไปสู่การพัฒนาการท่องเท่ียวโดยชุมชน
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยังสอดคล้องกับงานวิจัย วิไล
ลักษณ์ ร ัตนเพียรธัมมะ (2561) ศ ึกษารูปแบบการ
ท่องเท่ียวเชิงเกษตรโดยการมีส่วนร่วมของชุมชน เขตสาย
ไหม พบว่า รูปแบบการท่องเที่ยวของชุมชนกำหนดจาก
เอกลักษณ์หรือจุดเด่นของชุมชนด้านเกษตรกรรมที่
หลากหลายทั้งด้านการผลิต การให้ความรู้ วิถีชีวิต โดย
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นักท่องเที่ยวร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่วมกิจกรรมทางการ
ท่องเท่ียวที่สนับสนุนให้คนในชุมชนมีรายได้เพ่ิม 
 5.2 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาเครือข่าย
การจัดการการท่องเที ่ยวโดยชุมชนชายฝั ่งบริเวณรอบ
อุทยานแห่งชาติหาดเจ้าไหม จังหวัดตรัง  พบว่า มีการ
เสนอให้ชุมชนชายฝั่งบริเวณรอบอุทยานแห่งชาติหาดเจ้า
ไหมมีการนำทรัพยากรการท่องเที่ยว การบริหารจัดการ 
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ที่มีอยู่เดิมมาใช้ร่วมกันแบบ
เครือข่าย   โดยชุมชนแต่ละแห่งสามารถนำเอาจุดเด่นของ
กิจกรรมการท่องเที่ยวมาจัดเป็นโปรแกรมการท่องเที่ยว
แบบเครือข่ายแบบมีส่วนร่วมอย่างเหมาะสมได้ นอกจากน้ี
ควรจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แก่สมาชิกผ่านกจิกรรม
ต่างๆ ร่วมกันสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปริวรรต สมนึก 
และคณะ (2559) ศึกษาการสร้างรูปแบบเครือข่ายการ
จัดการท่องเท่ียวโดยชุมชนอย่างมีส่วนร่วมในเส้นทางการ
ท่องเที่ยวตามริมน้ำโขงของจังหวัดอุบลราชธานี พบว่า 
การสร้างรูปแบบเครือข่ายการจัดการท่องเที่ยวโดยชุมชน
สามารถพัฒนาตามกระบวนการดังนี ้ ค ือ การค้นหา
ศักยภาพของชุมชน การท่องเที่ยวแต่ละแห่ง การศึกษาดู
งานชมชนต้นแบบ และนำสิ ่งที ่ได้มาประยุกต์ใช ้ให้
สอดคล้องกับบริบทของตน การฝึกอบรมในส่วนต่าง ๆ ที่
เก ี ่ยวข้อง ตลอดจนการประสานงานและร่วมพัฒนา
กิจกรรมการท่องเท่ียวของเครือข่ายข้ึน และยังสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ ธรรมจักร เล็กบรรจง (2562) ศึกษาการ
จัดการการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism โดยการมสี่วน
ร่วมของชุมชนเกาะสุกร จังหวัดตรัง พบว่า การจัดการ
รูปแบบการท่องเที่ยวแบบ Slow Tourism ตามแนวคิด
การจัดการท่องเที่ยวชุมชน ก่อให้เกิดการร่วมสร้างสรรค์
โปรแกรมนำเที ่ยวแบบ Slow Tourism มีการกำหนด
กลไกในการทำงาน มีกฎ กติกาในการมาท่องเที ่ยวยัง
ชุมชน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการและจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ซึ่งนำไปสู่การแบ่งฝ่ายบริหารจัดการ และมีการ
รวมกลุ่มการท่องเท่ียวในชุมชนข้ึน  
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บทคัดย่อ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ศึกษาข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพทรัพยากรการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน 
และ เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาร่างข้อเสนอและจัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื่อยกระดับชุมชนสู่การท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพที่ใช้การสัมภาษณ์เชิงลึกร่วมกับการวิจัยเชิงนโยบาย และเทคนิคการวิจัยเชิงอนาคตแบบ 
EDFR โดยเก็บข้อมูลจากการสัมภาษณ์เชิงลึกกับผู้เชี่ยวชาญจำนวน 18 คน ทั้งน้ีจากการศึกษาพบศักยภาพของชุมชน มีความโดด
เด่นของทรัพยากรการท่องเท่ียวที่สามารถพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ จากการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ได้วิสัยทัศน์คือ 
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางธรรมชาติ สร้างความโดดเด่น บนฐานความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือ
สร้างศักยภาพของการแข่งขัน โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยกระดับชุมชนสู่การเป็น
ต้นแบบการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์คือ (1) การสร้างรูปแบบจากการพัฒนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเชิงเศรษฐกิจ (2) พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของนักท่องเที่ยว (3) การเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวภายในคลัสเตอร์ ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว  
 
คำสำคัญ: ยุทธศาสตร์, การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
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Abstract 
This research aimed to study the Fundamental Data and Community Creative Tourism Resource 

Potential and provide based on basic information for developing the proposals and formulating the strategic 
proposals. This qualitative research used In-depth Interviews with the Policy Research and the EDFR Future 
Research Techniques by collecting data from 18 experts. The results were that the Community Potential was 
popular in unique tourism resource that can be developed into Creative Tourism. The vision was to develop 
Community Tourism by using the cultural and natural to become the model for Sustainable Creative Tourism 
Management of 3 strategies: (1) To create the model from the cultural and economics wisdom development (2) 
To develop the marketing strategies for making the response awareness of tourists (3) To link to domestic tourism 
cluster, to enhance the tourism activities and routes connections. 
 
Keyword: Strategies, Creative Tourism Development 
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1. บทนำ 
ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ฉบับที ่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) ได้กำหนดแนวทางการ
ยกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมให้มีความเข้มแข็งมาก
ข้ึน และการขยายฐานใหม่ที่ให้ความสำคัญกับการกระจาย
โอกาสทางเศรษฐกิจและสังคม โดยได้กำหนดแนวทางใน
การพัฒนาให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง ซึ่งมี
แนวทางการพัฒนาในด้านการท่องเที่ยว กำหนดให้มีการ
พัฒนาการท่องเที่ยวให้มีคุณภาพและความยั่งยืน มีธุรกิจ
บริการต่อเนื ่องกับการท่องเที ่ยวบริการ สุขภาพและ
การศึกษาที่ได้มาตรฐาน รวมทั้งผลิตภัณฑ์สร้างสรรค์ที่
สร้างมูลค่าเพิ่มสูงตามแนวนโยบาย ควบคู่แผนพัฒนาการ
ท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2560 – 2564) เพื่อให้
เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนอย่าง
แท้จริงภายใต้การน้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้
กับการพัฒนาที่ให้ชุมชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนา
และส่งเสริมศักยภาพทางการท่องเที่ยวตามแนวทางการ
ท่องเที่ยวสร้างสรรค์ รวมไปจนถึงสร้างความเข้มแข็งให้กับ
การท่องเที ่ยวโดยชุมชน และร่วมรับผลประโยชน์อย่าง
แท้จร ิงเพื ่อข ับเคลื ่อนการดำเนินงานการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวอย่างย่ังยืนให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ (กระทรวง
การท่องเที่ยวและกีฬา, 2560) ชุมชนบ้านห้วยทรายขาวมี
แหล่งท่องเที ่ยวที ่หลากหลาย มีภูมิประเทศที่สวยงามมี
ประเพณีและวัฒนธรรมที่น่าสนใจ แต่ความโดดเด่นของ
ชุมชนและลักษณะเฉพาะตัวที่แสดงถึงความเป็นอัตลักษณ์
ชุมชน ยังไม่ได้ถูกนำเสนอผ่านบริบทของการท่องเที่ยวได้
อย่างแท้จร ิง ทรัพยากรด้านการท่องเที ่ยวยังไม่ได้ใช้
ประโยชน์อย่างเต็มที่ในการดึงดูดนักท่องเที่ยวจากต่างถ่ิน 
เพราะคนในท้องถิ ่นขาดซึ ่งการรับรู ้อัตลักษณ์ของแหล่ง
ท่องเที ่ยวในชุมชน ขาดความรู ้ความเข้าใจแนวทางการ
ดำเนินโครงการ รวมถึงการขยายตัวของชุมชนเพื่อรับวิถี
ความเจริญของโลกยุคโลกาภิวัฒน์ กลับทำให้ชุมชนต้อง

เผชิญกับปัญหาความเปลี ่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ 
และ สิ่งแวดล้อม ผลกระทบดังกล่าวเป็นสาเหตุให้ผู้คนใน
ชุมชนต่างทิ้งถิ่นฐานไปทำงานในเมือง ส่งผลให้เกิดความ
ถดถอยด้านความสัมพันธ์ทางสังคมภายในชุมชน ลูกหลาน
รุ ่นใหม่บางส่วนได้ละทิ ้งวิถีเดิมของชุมชนออกไปศึกษา   
เล่าเรียน และทำงานในเมืองเพื่อชีวิตที่สะดวกสบายและ
รายได้ที ่เพิ ่มมากขึ ้น ปัญหาที่ตามมาคือขาดการสืบทอด
ความรู้ภูมิปัญญา ด้านศิลปะวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน หน่ึงในน้ันคือ
การทอผ้าฝ้ายเป็นลายก่านคอควาย ลายผ้าซิ ่น ที่เป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่งเครื่องมือสำคัญของการพัฒนาการ
ท่องเที่ยวชุมชนให้เกิดความย่ังยืนได้น้ัน จะต้องอาศัยความ
ร่วมมือ จากทุกภาคส่วน และหารูปแบบที่เหมาะสม ของ
การจัดการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนเป็นที ่รู ้จ ักกันมากขึ ้น สามารถ
ส่งเสริมให้การท่องเที ่ยวชุมชนห้วยทรายขาว พัฒนาไปสู่
การท่องเที ่ยวอย่างยั ่งยืนในที่สุด (องค์การบริหารส่วน
ตำบลทรายขาว, 2560) 

ดังนั ้นความสำคัญด้านศักยภาพการจัดการ
ท่องเที่ยวของชุมชน การจัดการความรู้ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
โดยนำเอาผู้นำด้านการท่องเที่ยวชุมชนและสถาบันหลักใน
ชุมชนมาเป็นกลไกในการร่วมพัฒนา ร่วมคิด และ ร่วม
บริหารจัดการ เพื ่อการวางแผนยุทธศาสตร์ด้านการ
ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จะช่วยการ
พัฒนาองค์ความรู้ และเป็นประโยชน์ในการเป็นชุมชน
ต้นแบบต่อชุมชนอื่นที่มีความสนใจเพื่อนำไปปรับใช้สู่การ
พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์โดยชุมชนให้เกิดความ
ย่ังยืนได้ในอนาคต 

 

วัตถุประสงค ์
    1 เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนฐานและศักยภาพทรัพยากรการ
ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
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ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
   2 เพื ่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาร่างข้อเสนอ และ
จัดทำข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพื ่อยกระดับชุมชนสู่การ
ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
    2.1 แนวคิดการทอ่งเที่ยวโดยชุมชน : 
"Community-based Tourism : CBT"  
 พจนา สวนศร ี  (2546) ได ้กล ่าวว ่า  การ
ท่องเท่ียวโดยชุมชนเป็นเรื่องของการเรียนรู้ร่วมกันของคน
ในชุมชนท้องถิ ่นและผู ้มาเยือน ในการที่จะดูแลรักษา
ทรัพยากรด้านต่างๆ ของชุมชนที่มีอยู่แล้ว ตลอดจนเป็น
เครื่องมือในการพัฒนาชุมชนให้เกิดความยั่งยืน อันเกิด
จากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในชุมชน เพ่ือประโยชน์
แก่ชุมชน 
    2.2 แนวคิดเก่ียวกับการวางแผนยุทธศาสตร์ 
 Pearce, and Robinson (2 0 0 3 , p 107 ) 
กล่าวว่า ยุทธศาสตร์ หมายถึง ชุดทางการตัดสินใจและ
การปฏิบัติอันจะส่งผลต่อจากการวางแผนและการปฏิบัติ
ตามแผน เพื ่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ประกอบด้วย การ
กำหนดพันธกิจ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในและ
ภายนอก วิเคราะห์ทางเล ือก การกำหนดทางเล ือก 
กำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาวและยุทธศาสตร์แม่บท 
พัฒนาวัตถุประสงค์ประจำปีและยุทธศาสตร์ระยะสั้นและ
การประเม ินผลทั ้งหมด ถ ือว ่า เป ็นการปฏิบ ัต ิ เชิง
ยุทธศาสตร์ที ่พัฒนาขึ ้นมา ที ่ทำให้องค์การนั ้นประสบ
ความสำเร็จและมีประสิทธิผล  
    2.3  แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนา 
 แนวค ิดการพ ัฒนาของกล ุ ่ มพ ัฒนาบน
ทางเลือกใหม่ มุ ่งเน้นการมองหาทางเลือกใหม่ ในการ
พัฒนาด้านต่าง ๆ อย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยมี

ความเห็นว่าการพัฒนาที่ถูกต้องควรเริ่มจากการทำให้ทุก
คนมีพื ้นฐานในการดำรงชีวิตอย่างเพียงพอตามปัจจัยสี่
และสิ่งที่จำเป็นในการมีชีวิตอยู่ โดยเน้นให้คนในท้องถ่ิน
สามารถตัดสินใจกำหนดแนวทางของตนเองด้วยการมีส่วน
ร่วมของชุมชน การวางแผนและการกำหนดกลย ุทธ์
ร่วมกันในระดับชุมชนหรือท้องถ่ิน (ชัยวุฒิ ชัยพันธ์, 2542) 
    2.4 แนวคิดเก่ียวกับการมีส่วนร่วม 
 วิลเล ี ่ยม (Erwin, 1976 อ ้างถ ึงใน ปร ีดา 
เจษฎาวรางกุล, 2550, หน้า 24) ได้ให้ความหมายไว้ว่า 
การมีส่วนร่วมเป็นกระบวนการให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
เกี่ยวข้องในการดำเนินงานพัฒนาร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ 
แก้ปัญหาของตนเองเน้นการมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างแข็งขัน
กับประชาชนใช้ความคิดสร้างสรรค์และความชำนาญของ
ประชาชนแก้ไขร่วมกับการใช้วิทยาการที่เหมาะสมและ
สนับสนุนติดตามการปฏิบัติงานขององค์การและเจ้าหน้าที่
ทีเ่ก่ียวข้อง 
    2.5 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
 ภัทร์อาภรณ์ เอี่ยมวิริยาวัฒน์ (2561) ได้วิจัย
เรื ่อง การพัฒนายุทธศาสตร์เพื ่อยกระดับชุมชนสู ่การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ของชุมชนบ้านพุน้ำร้อน อำเภอ
ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี ผลการวิจัยพบว่า (1) ข้อมูล
พื ้นฐานและศ ักยภาพทร ัพยากรการท่อง เท ี ่ ยว เชิ ง
สร้างสรรค์ของชุมชน บ้านพุน้ำร้อน คือ มีแหล่งท่องเที่ยว
ที่สามารถพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ (2) 
ยุทธศาสตร์เพ ื ่อยกระดับชุมชนสู ่การท่องเท ี ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชนบ้านพุน้ำร้อน มีวิสัยทัศน์คือ ชุมชน
ต้นแบบการจัดการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์และอนุรักษ์
รักษาประเพณี วัฒนธรรม ทุนธรรมชาติอย่างยั่งยืน โดย
ย ึดหล ักการม ีส ่วนร ่วม ประกอบด ้วย 4 ประเด็น
ยุทธศาสตร์ได้แก่ 1) การสร้างรูปแบบจากการพัฒนา
วัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มคุณค่า
และมูลค่าจาก ฐานอัตลักษณ์ของชุมชน สู่การท่องเที่ยว



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

260 261
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เชิงสร้างสรรค์ 2) พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพื่อสร้างการ
รับรู้ของนักท่องเท่ียวที่มีต่อชุมชนในด้านการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ 3) การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวระหว่างชุมชน
และ เครือข่ายเพ่ือเพ่ิมระยะเวลาพำนัก ผ่านการยกระดับ
กิจกรรมการท่องเท่ียว 4) การพัฒนาบุคลากร องค์ความรู้
ในชุมชนและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการ
ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ (3) ข้อเสนอเชิงนโยบายของ
ยุทธศาสตร์ เพื ่อยกระดับชุมชนสู ่การท่องเที ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ผ่านการรับรองจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 อลิสา โวหารกล้า (2556) ได้ศึกษาเรื่อง แนว
ทางการจัดการการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง : กรณีศึกษาชุมชนผู้ไทย ตำบล
บุ่งเลิศ อำเภอเมยวดี จังหวัด ร้อยเอ็ด มีวัตถุประสงค์เพ่ือ
ศ ึกษาบร ิบทช ุมชนผ ู ้ ไทยและสำรวจทร ัพยากรการ
ท่องเที ่ยวของชุมชน ศึกษาการจัดการการท่องเที ่ยว
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์และเสนอแนวทางการจัดการการ
ท่องเที ่ยววัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ ตามหลักปรัชญา
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เป็นการวิจัยเชิงคุณภาพ จากกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้แก่ ผู้รู้หรือนักปราชญ์ และผู้อาวุโสในชุมชน 
ผู้นำชุมชน และหน่วยงานที่มีส่วนเก่ียวข้อง ด้วยเครื่องมือ
การสำรวจ สัมภาษณ์เชิงลึก และการประเมินศักยภาพ
การท่องเที่ยว ผลการศึกษาพบว่า ชุมชนผู้ไทยบุ่งเลิศมี
ความเป็นเอกลักษณ์ทางชาติพันธุ ์ ม ีทร ัพยากรการ
ท่องเที ่ยวหลากหลาย นำมาซึ ่งแนวทางการจัดการการ
ท่องเท่ียว ดังน้ี การบริหารจัดการ การท่องเท่ียวที่เน้นการ
มีส่วนร่วมของชุมชน การอนุรักษ์ ปกป้องและส่งเสริมด้าน
วัฒนธรรมผู ้ไทย การต่อยอดทุนเดิมในชุมชนให้เป็น
ทรัพยากรการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพ การเพิ่มมูลค่าของ
ทรัพยากร การท่องเที่ยวและการสร้างความแตกต่างของ
ผลิตภัณฑ์การท่องเท่ียวหรือกิจกรรมการท่องเท่ียว 
 
 

   2.6 กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ดำเนินการศึกษาโดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิง
นโยบาย (Policy Research) เร ิ ่มจากการศึกษาสภาพ
ปัญหาของชุมชน นำมาสู่ปัญหาวิจัย การวิเคราะห์เอกสาร 
การส ัมภาษณ์เช ิงล ึก การส ังเกต การสอบถามจาก
ผู้เชี่ยวชาญ และการประชุมรับรองนโยบาย หรือเสวนา
สร้างสรรค์ทางปัญญา (Seminar Forum) จากการศึกษา
ข้อมูลจากเอกสาร วารสาร ตำรา งานวิจัยที่เกี่ยวข้องและ
การเก็บข้อมูลภาคสนาม สัมภาษณ์กลุ่มผู้ให้ข้อมูล จำนวน 
18 คน ประกอบด้วย กลุ ่มตัวแทนชุมชน จำนวน 8 คน 
เจ้าหน้าที ่ภาครัฐ จำนวน 6 คน และกลุ่มนักท่องเที่ยว
คุณภาพจำนวน 4 หลังจากเก็บรวบรวมข้อมูลได้แล้วจึง
นำมาวิเคราะห์ สร ุปและนำเสนอผลการศึกษา โดยมี

บริบทการท่องเที่ยวชุมชนบ้าน
ห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

ข้อเสนอทางนโยบายเชงิ
ยุทธศาสตร์ เพื่อยกระดับชุมชน
สู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงรายการการจัด
ประชุมเชิงนโยบาย
(PolicyMeeting) 

การพัฒนาร่างข้อเสนอเชิง
นโยบายโดยใช้เทคนิคการ
วิจัยแบบอนาคต EDFR   

ยุทธศาสตร์การ
พัฒนาและข้อเสนอ
เชิงนโยบายในการ
ยกระดับชุมชนสู่

ท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชน
บ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว 

อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 
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ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย ดังน้ี 
    3.1 ศึกษาบริบทสภาพปัญหาศักยภาพทรัพยากรการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเช ียงราย  การวิเคราะห์
เอกสาร การสัมภาษณ์เชิงลึก และการสังเกตแบบมีส่วนร่วม 
ร ่วมกับการวิเคราะห์ SWOT Analysis, TOWS Matrix 
ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับศักยภาพทรัพยากรการท่องเที ่ยว
เชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
    3.2 การพัฒนาร่างข้อเสนอเชิงนโยบายยุทธศาสตร์
เพื ่อยกระดับชุมชนสู่การท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน 
จังหวัดเชียงรายวิธีการศึกษาโดยใช้เทคนิคการวิจัยแบบ
อนาคต EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 
ผ ู ้ทรงคุณวุฒิ 18 คนร ่างข ้อเสนอเช ิงย ุทธศาสตร ์เพ่ือ
ยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน
บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 
    3.3 การจัดทำข้อเสนอทางนโยบายเชิงยุทธศาสตร์   
เพื ่อยกระดับชุมชนสู่การท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ของ
ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน 
จังหวัดเช ียงรายการจัดประชุมเสวนาสร้างสรรค์ทาง
ปัญญา(Seminar Forum) ผ่านการรับรองข้อเสนอเชิง
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนายุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับชุมชนสู่
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 
กลุ่มผู้ให้ข้อมูลหลัก 

ได้แก่ กลุ่มผู้นำชุมชนที่มีความเกี ่ยวข้องกับ
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใช้การเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Selection) ประกอบด้วย 1) 
ปราชญ์ช ุมชน ผู ้นำชุมชน สมาชิกในชุมชนที ่ม ีส ่ วน
เกี ่ยวข้องกับกิจกรรมการท่องเที่ยวชุมชน กลุ ่มแม่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้าน เจ้าอาวาสวัดทรายขาว และบุคคล
ซึ่งได้รับความยอมรับและเคารพนับถือจากในชุมชนว่ามี
ความรู้ ด้านภูมิปัญญาท้องถิ่นและได้รับการยอมรับให้มี
บทบาทเป็นผู้นำด้านการท่องเท่ียวในชุมชน จำนวน 8 คน  
2) เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรองค์การ
บริหารส่วนตำบลทรายขาว สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัด
เชียงรายและพัฒนาการชุมชนอำเภอพานจำนวน 6 คน  
3) กลุ่มนักท่องเที่ยวคุณภาพ (เจาะจง)จำนวน 4 คน ซึ่ง
เป็นผู ้ม ีประสบการณ์ มีความรู ้และความเข้าใจ การ
ท่องเที่ยวชุมชน ที่เข้ามาพักค้างคืนในชุมชน เพื่อนำมา
วิเคราะห์ให้ทราบถึง ความพึงพอใจ ความประทับใจและ
ความต้องการในการท่องเที่ยว รวมถึงชักชวนผู้อื่นให้เข้า
มาท่องเที่ยว โดยใช้การเลือกจากการกำหนดคุณสมบัติ 
โดยมีหลักเกณฑ์ในทางเทคนิคที ่ใช้การขอความคิดเห็น
จากผู้มีประสบการณ์ตรงเป็นวิธีการขั้นตอนการรวบรวม 
และวิเคราะห์ข้อมูลจากผู้ที่มีประสบการณ์เฉพาะด้านหรือ
ข้อสังเกตจากผู ้ม ีประสบการณ์ช ่วยในการวิเคราะห์
รายละเอียด  

 

4. ผลการวิจัย 
1. ข้อมูลพื้นฐานและศักยภาพทรัพยากรการ

ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย พบว่า ชุมชน
มีความโดดเด ่นของทร ัพยากรการท่องเท ี ่ยวท ี ่ เป็น
เอกลักษณ์และอัตลักษณ์สำคัญคือ มีสภาพภูมิประเทศที่
สวยงามและหลากหลาย มีวัฒนธรรม วิถีชีวิต และภูมิ
ปัญญาที่สั่งสมอยู ่ในท้องถิ่น และยึดถือประเพณีดั้งเดิม    
มีการประกอบกิจกรรมทางศาสนาในวันสำคัญทางพุทธ
ศาสนา มีหลักความเชื่อตามหลักของชาวลวง  

2. การวิเคราะห์ SWOT Analysis ของชุมชน
บ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัด
เชียงราย 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

262 263
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

จุดแข็ง (Strengths) 
1.  มีแหล ่งทร ัพยากรธรรมชาติ  ม ีความ

หลากหลายทางชีวภาพ ทําเลที่ต้ังเอ้ือต่อการพัฒนาความ
เชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคม ได้ถูกคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้าน
โอท็อปเพ่ือการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงราย (OTOP Village) 
ในปี 2561 

2. ชุมชนมีชื ่อเสียงจากการได้รับการพัฒนา
ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเท่ียว 

3. สมาชิกในกลุ ่มมีความเข้มแข็ง มีความ
สามัคคี  

4. มีความโดดเด่น และความหลากหลายทาง
วัฒนธรรมและชาติพันธ์ุ มีปราชญ์ชาวบ้าน 

5. ผู้นำมีวิสัยทัศน์  
6. มีกิจกรรมการท่องเท่ียวที่หลากหลาย 
7. มีประเพณีและวัฒนธรรมเฉพาะพื้นถิ ่นที่

สะท้อนถึงอัตลักษณ์และความเป็นอยู่ของชุมชนได้อย่างดี
เช่น งานประเพณีสืบชะตา ไหว้สา แห่ไม้ค้ำศรี 

จุดอ่อน (Weaknesses) 
1. การบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวที่ขาด

แนวทางชัดเจน  
2. ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน 
3. สมาชิกในชุมชนขาดความรู ้ความเข้าใจ 

ด้านการท่องเท่ียว  
4. การประชาสัมพันธ ์แหล่งท ่องเที ่ยวไม่

น่าสนใจและดึงดูดนักท่องเท่ียวเท่าท่ีควร 
5. เยาวชนคนรุ่นใหม่ไม่สนใจด้านการจัดการ

การท่องเท่ียว 
6. ระบบสาธารณูปโภค ระบบขนส่งสาธารณะ 

การสื่อสาร ไม่เพียงพอและไม่ครอบคลุม 
7. การคิดวิเคราะห์และแก้ปัญหาทางด้านการ

จัดการท่องเท่ียวของผู้นำชุมชนยังน้อย 
โอกาส (Opportunities) 
1. อ ัตล ักษณ ์และว ัฒนธรรมของท ้องถ่ิน 

สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจได้ 
2. หน่วยงานภาครัฐให้ความสำคัญต่อการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเท่ียวชุมชน 

3. กระแสความตื่นตัวของนักท่องเที่ยวยุคใหม่ให้
ความสนใจต่อการเที่ยวชุมชนเพ่ิมมากข้ึน 

4. มีแหล่งท่องเที่ยวพ้ืนที่ใกล้เคียง สามารถนำมา
เชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับชุมชน 

5. เคร ือข่ายสังคมออนไลน์ เป็นโอกาสและ
ช่องทางให้ชุมชนเป็นที่รู้จักมากข้ึน 

6. ระบบคมนาคมขนส่งที่เชื่อมโยงพ้ืนที่ สามารถ
เข้าถึงแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนได้ง่าย 

7. นโยบายของภาครัฐส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน  
อุปสรรค (Threats) 
1. เหตุการณ์ความไม่สงบทางการเมืองใน

ประเทศ  
2. ความไม่แน่นอนของภาวะเศรษฐกิจ และการ

แข่งขันทางเศรษฐกิจที่รุนแรงข้ึน 
3. การขยายตัวของการท่องเท ี ่ยวส ่งผล

กระทบต่อสภาพแวดล้อมของชุมชน 
4. พื้นที่การท่องเที่ยวใกล้เคียงมีชื่อเสียงได้รับ

ความนิยมมากกว่า 
5. งบประมาณในการพัฒนาด้านการท่องเที่ยว

มีจำกัด  
6. ภัยธรรมชาติ ปัญหาหมอกควันและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
จากผลจากการวิ เคราะห ์สภาพแวดล ้อม

ภายในและภายนอกของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ในกล
ยุทธ์ของจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรค (SWOT) ได้
นำผลการศึกษาทั้งหมดมาจัดทำเป็นแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ
ยกระดับชุมชนสู่การท่องเที ่ยวเชิงสร ้างสรรค์ โดยใช้
แนวความคิดการวางแผนยุทธศาสตร์ด้วยวิธีการ TOWS 
Matrix โดยการจ ัดทำกลยุทธ ์ใช้  TOWS Matrix ซ ึ ่งมี
แนวทางในการจัดการกลยุทธ์ทั้งหมด 4 กลยุทธ์ดังต่อไปน้ี 

1. กลยุทธ์เชิงรุก SO (SO Strategy)  
ได ้มาจากการนำข ้อม ูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที ่เป็นจุดแข็งและโอกาสมาพิจารณา
ร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงรุก คือ 
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

1.1. เพิ่มคุณค่า และมูลค่าของทรัพยากร
การท่องเที่ยวทางธรรมชาติโดยใช้วัฒนธรรมหรือวิถีชีวิต 
รวมทั้งภูมิปัญญาของชุมชน  

1.2. การเชื่อมโยงการท่องเที่ยวกับสินค้า
ท ี ่ ม ี ค วามโดดเด ่ นของช ุมชน เช ่น  ข ้ าวหอม นิล                    
งานหัตถกรรมทอผ้าซิ ่นก่านคอควาย ขนมและอาหารที่
เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถ่ิน  

1.3. ปร ับภาพลักษณ์ย ุทธศาสตร์การ
ท่องเที่ยว ยกระดับ เป็นการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน 

2. กลยุทธ์เชิงป้องกัน WO (WO Strategy)  
ได ้มาจากการนำข ้อม ูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดแข็งและข้อจำกัดมาพิจารณา
ร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงป้องกัน คือ 

2.1. บูรณาการความร่วมมือ 3 ฝ่าย คือ 
ภาครัฐ เอกชน และประชาชน 

2.2. เชื ่อมโยงการท่องเที ่ยวและเครือข่าย
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้การพัฒนายุทธศาสตร์การ
ท่องเที ่ยวของจังหวัดเช ียงรายและหน่วยงานภาคร ัฐที่
เกี่ยวข้อง 

3. กลยุทธ์เชิงแก้ไข (WO Strategy) 
ได ้มาจากการนำข ้อม ูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที ่เป็นจุดอ่อนและโอกาสมาพิจารณา
ร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงแก้ไขดังน้ี  

3.1 เร่งส่งเสริมและสร้างความเข้าใจ ด้าน
การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์  

3.2 พัฒนาองค ์ความรู้  ท ักษะอาชีพ 
ข้ันตอนกระบวนการ และเทคโนโลยีการสื่อสาร  

3.3 ยกระดับแหล่งท่องเที่ยว ให้เป็นการ
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์  

4. กลยุทธ์เชิงรับ (WT Strategy) 
ได ้มาจากการนำข ้อม ูลการประเมิน

สภาพแวดล้อมที่เป็นจุดอ่อนและข้อจำกัดมาพิจารณา
ร่วมกัน เพ่ือที่จะนำมากำหนดเป็นยุทธ์ศาสตร์หรือกลยุทธ์
ในเชิงรับดังน้ี 

4.1 แนวทางการบริหาร ใช้กลยุทธ์ในการ
ปรับตัว โดยเพ่ิมระยะเวลาในการเข้าพัก  

4.2 ส่งเสริมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี ด้วยการ
ส่งเสริมสนับสนุนจากผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย 

4.3 พัฒนาขีดความสามารถด้านองค์ความรู้ 
ทักษะอาชีพ ข้ันตอนกระบวนการ และเทคโนโลยีการสื่อสาร  

3. การร่างยุทธศาสตร์เพื ่อยกระดับชุมชนสู่
การท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

โดยใช้วิธีวิจัยเชิงนโยบาย เทคนิคการวิจัย 
EDFR จากการสัมภาษณ์ในครั้งที่ 1 จากผู้ทรงคุณวุฒิ 18 
ท่าน นำมาวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) 
และการจับคู ่จ ุดแข็ง จ ุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค 
(TOWS Matrix)  

วิสัยทัศน์ คือ พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน 
โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม และทุนทางธรรมชาติ สร้างความ
โดดเด่น บนฐานความคิดสร้างสรรค์ เพื่อสร้างศักยภาพ
ของการแข่งขัน โดยยึดหลักการมีส ่วนร่วมของชุมชน 
ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี และยกระดับชุมชนสู่การ
เป็นต้นแบบการจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์อย่างย่ังยืน 

พันธกิจคือ 1) ธำรงวัฒนธรรมท้องถิ ่นท่ี
ทรงค ุณค ่าควบค ู ่การเพิ ่มค ุณค ่าภ ูม ิป ัญญาท้อง ถ่ิน              
2) สร้างการกระจายรายได้และเพ่ิมรายได้จากการท่องเท่ียว 
เพ่ือยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 3) พัฒนา
กลไกและเชื่อมโยงการจัดการท่องเท่ียวกับแผนยุทธศาสตร์
เพื ่อยกระดับชุมชนสู่การท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ ให้มี
ศักยภาพและมีความสามารถในการบริหารจัดการเพ่ือเป็น
ชุมชนท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ต้นแบบของจังหวัดเชียงราย
โดยเน้นเจาะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพเป็นหลัก     
4) เพิ่มขีดความสามารถทางการพัฒนาและส่งเสริมให้เกิด
แผนพัฒนายุทธศาสตร์เพื่อยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ที่จะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคม
และวัฒนธรรมให้กับท้องถิ ่น โดยประเด็นยุทธศาสตร์  3 
ประเด็น ดังกล่าวสามารถสรุปข้อเสนอเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้าน
ห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
ได้ดัง ต่อไปน้ี 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การสร้างรูปแบบจากการ
พัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาในเชิงเศรษฐกิจเพื่อเพ่ิม
คุณค่าและมูลค่าจากฐานอัตลักษณ์ของชุมชนสู ่การ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมาย 1. การเพิ่มข้ึน
ของรายได้รวม 2. จำนวนนักท่องเท่ียวเพ่ิมข้ึน 3. ความพึง
พอใจของนักท่องเท่ียวที่มาท่องเท่ียว  

กลยุทธ ์ที่  1 พ ัฒนาข ีดความสามารถ
ทางการแข่งขันด้านโครงสร้างพื ้นฐานสิ ่งอำนวยความ
สะดวกระบบโลจ ิสต ิกส ์และความปลอดภัย  มีการ
ดำเนินการ 1. พัฒนาโครงข่ายคมนาคมและเชื ่อมโยง
แหล่งท่องเท่ียวอื่น 2. ปรับปรุงระบบน้ำ 3. วางระบบการ
ขนส่งนักท่องเที ่ยว 4. วางแผนระบบการรักษาความ
ปลอดภัยและจุดท่องเท่ียวต่าง ๆ ภายในชุมชน 

กลยุทธ์ท่ี 2 การเพิ่มคุณค่าและมูลค่าของ
ทรัพยากรการท่องเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมสู่การ
จัดการท่องเที ่ยวโดยชุมชน ตามวัฒนธรรมและวิถีภ ูมิ
ปัญญาของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการเฉพาะของนักท่องเที่ยว เพ่ือพัฒนาความเข้มแข็ง
และกลไกทางตลาดการท่องเที ่ยว มีการดำเนินการ          
1. สร ้างการกระจายรายได้และเพิ ่มรายได้  2. สร ้าง
เส้นทางท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ “ร่วมเรียนรู้กิจกรรม วิถี
ไทยลื้อไทยลวง”  

กลยุทธ์ที่ 3 การเร่งส่งเสริมและสร้างความ
เข้าใจให้กับชุมชนเกี ่ยวกับความแตกต่างทางวัฒนธรรม 
โดยการดำเนินการ  1. สร ้างความร ู ้  ความเข ้าใจใน
กระบวนการ และเทคโนโลยี 2. ส ่งเสร ิมกิจกรรมการ
ท่องเที ่ยวทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 3. สนับสนุน
กระบวนการมีส่วนรว่ม 4.สนับสนุนโครงการ “มัคคุเทศก์ชุมชน”  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พัฒนากลยุทธ์การตลาด
เพ่ือสร้างการรับรู้ของนักท่องเท่ียวที่มีต่อชุมชนในด้านการ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ โดยมีเป้าหมาย 1. กระตุ้นตลาด 
โดยใช้เทคโนโลยี 2. สร้างความร่วมมือจาก 3 ฝ่าย ได้แก่ 
ชุมชน ภาครัฐ และเอกชน 

ก ล ย ุ ท ธ ์ ที่  1 ปร ั บภาพล ั กษณ ์ แผน
ยุทธศาสตร์เพ่ือยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว สู่การเป็น “Quality Leisure 
Destination” ดำเนินการ  1. ส ่งเสร ิมการตลาดการ
ท่องเท่ียว “ตามรอยวิถีวัฒนธรรมไทยลื้อไทยลวง” ภายใต้
แนวทาง “Identity Communication for Encouraging 
Creative Tourism of Baan Huay Sai Kao” 2. ส่งเสริม
การท่องเที่ยว Baan Huay Sai Kao Trip โดยมีกลุ่มตลาด 
คือ นักท่องเที ่ยวคุณภาพที ่ช ื ่นชอบการท่องเที ่ยวว ิ ถี
ธรรมชาติ และวิถีชุมชน 

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมตลาดภายในประเทศ
และต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว โดย
ปรับโครงสร้างตลาดเข้าสู่กลุ ่มนักท่องเที ่ยวคุณภาพ มี
การบูรณาการความร่วมมือ 3 ฝ่าย ได้แก่ ชุมชน ภาครัฐ 
และเอกชน การดำเน ินการ  1.  แผนการตลาดการ
ท่องเที่ยว เน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเฉพาะกลุ่ม 2. ส่งเสริม
การตลาดสำหรับกลุ่มอาสาสมัครท่องเที่ยว (Volunteer 
Tourism)  3.  ส ่ ง เสร ิมการตลาดสำหร ับ กล ุ ่มภาค
การเกษตร กลุ่มบริษัททัวร์  

ย ุทธศาสตร ์ที่  3 การ เช ื ่ อม โยงการ
ท่องเที่ยวภายในคลัสเตอร์ เพื่อเพิ่มระยะเวลาพำนักผา่น
การยกระดับกิจกรรมการท่องเที ่ยวและการเชื ่อมโยง
เส้นทางการท่องเที่ยว โดยมีเป้าหมาย 1. เพิ่มระยะเวลา
พำนัก 2. เกิดเส้นทางการท่องเที ่ยวเชื ่อมโยงกลุ่มคลัส
เตอร์ที ่มีเขตติดต่อกับชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 3. เพ่ิม
ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียว 

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมการลงทุนในธุรกิจการ
ท่องเที่ยวในชุมชน การดำเนินการ 1. ส่งเสริมการลงทุน
ให้กับผู ้ประกอบการด้านการท่องเที ่ยวภายในชุมชน 2. 
อบรมและส่งเสริมเงินทุน 3. สนับสนุนการเข้าถึงแหล่ง
เงินทุน 4. ส่งเสริมการลงทุนด้านธุรกิจการท่องเที่ยวเพ่ือ
สุขภาพ 5. ส่งเสริมและพัฒนาหัตถอุตสาหกรรมชุมชนเชิง
สร้างสรรค์ 

กลยุทธ์ที่ 2 การเชื ่อมโยงการท่องเที ่ยว
และเส้นทางการท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ภายในของการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเท ี ่ยวเชิง
สร้างสรรค์ของชุมชน การดำเนินการ 1. ส่งเสริมการลงทนุ



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

264 265
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

ในธุรกิจด้านการท่องเที่ยว ได้แก่ ธุรกิจที่พัก ธุรกิจของที่
ระลึก ธุรกิจบริการที่เกี่ยวเน่ือง เป็นต้น 2. จัดทำเส้นทาง
ท่องเที่ยวและแพ็กเก็จการท่องเที่ยว “เห็ดเต็มดอย ข้าว
เต็มนา ปลาเต็มทุ่ง” 3. อนุรักษ์วัฒนธรรมและภูมิปัญญา
ชุมชนเส้นทางท่องเที่ยวและแพ็กเก็จการท่องเที่ยว “ร่วม
เรียนรู้กิจกรรม วิถีไทยลื้อไทยลวง” 4. พัฒนาท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ด้านประเพณี  

กลยุทธ์ท่ี 3 การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ธุรก ิจส ินค ้าทางการเกษตร ส ินค ้าท ี ่ระล ึกและงาน
หัตถกรรมที ่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะถิ ่นของชุมชน และ
ภายนอกเขตเพื่อเพิ่มศักยภาพขีดความสามารถทางการ
แข่งขันและสร้างรายได้ การดำเนินการ 1. อบรมและ
ส่งเสร ิมการลงทุนให้กับกลุ ่มผ ู ้ประกอบธุรกิจสินค้า
หัตถกรรมเชิงสร้างสรรค์ชุมชน 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชน
สู่ตลาด 3. ส่งเสริมธุรกิจที่พักและร้านอาหารในชุมชน             
4. ส่งเสริมเกษตรกรในชุมชน  

4.ผลการทำแบบสอบถาม (EDFR) รอบที่ 1 
และ 2 

นำความคิดเห็นจากการสัมภาษณ์ในรอบที่ 1 
ของแต่ละผู้ให้ข้อมูลหลักนำไปพัฒนาเป็นยุทธศาสตร์ โดย
การสร้างเป็นแบบสอบถามปลายเปิด ร่างยุทธศาสตร์เพ่ือ
นำไปให้ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 18 คน ได้พิจารณาผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลด้วยวิธี EDFR(Ethnographic Delphi 
Futures Research)  ร อบที่  2 และ  3 แสดงผลการ
วิเคราะห์ข้อมูลของแบบสอบถามปลายเปิด EDFR รอบที่ 
2 และ 3 พบว่า ค ่าม ัธยฐาน(Median) และค ่าพิสัย
ระหว่างควอไทล์ ( Interquartile Range) คำตอบของ
ผู้เชี่ยวชาญเกี่ยวกับ วิสัยทัศน์ พันธกิจ ของยุทธศาสตร์ที่
ประกอบไปด้วยประเด็นยุทธศาสตร์มี 3 ประเด็น ซึ่งในแต่
ละยุทธศาสตร์ประกอบด้วยเป้าประสงค์ กลยุทธ์และ
แนวทางดำเนินการ มีโอกาสเป็นไปได้ โดยมีค่ามัธยฐาน 
(Median) ที่ได้เกินกว่า 3.5 และค่าพิสัยระหว่างควอไทล์ 
(Interquartile Range) (Q3-Q1) ≤ 1.5 ถือว่าทุกข้อมี
ระดับความเหมาะสม 

5. ผลการประชุม Policy Meeting 
ผ ู ้ เข ้ าร ่วมประช ุมลงความเห ็นว ่าท ั ้ ง  3 

ยุทธศาสตร์มีความเหมาะสมที่จะเป็นแผนยุทธศาสตร์เพ่ือ

ยกระดับชุมชนสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชน
บ้านห้วยทรายขาว นอกจากนั้นผู้เข้าร่วมการประชุมได้
เสนอแนะข้อคิดเห็นที่สำคัญในการนำแผนยุทธศาสตร์ไป
ปรับใช้จริงเพ่ือผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนเพ่ือ
พัฒนาการท่องเท ี ่ยวเช ิงสร ้างสรรค์ของช ุมชน ให้มี
ศ ักยภาพและเพื ่อให ้ครอบคล ุมการขับเคล ื ่อนการ
พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ 

 
 

5. อภิปรายผลการวิจัย 
การพ ัฒนาย ุทธศาสตร ์การท่องเท ี ่ ยวเชิง

สร้างสรรค์ ชุมชนบ้านห้วยทรายขาว ตำบลทรายขาว 
อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ผู้ว ิจ ัยไดกำหนดวิธีการ 
ดำเนินการวิจัยให้สอดคลองตามวัตถุประสงค์ที ่วางไว 
ข้ันต้น โดยมีผลการวิจัย ดังน้ี  

1. ข้อมูลพื ้นฐานและศักยภาพทรัพยากรการ
ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ของชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จ ังหว ัดเช ียงรายจาก
ผลการวิจ ัยพบว่า ช ุมชนบ้านห ้วยทรายขาว ตำบล
ทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงรายมีแหล่งท่องเที่ยวที่
เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวเชิงประเพณีวัฒนธรรมที่สืบ
ทอดมาถึงปัจจุบันจึงพร้อมที ่จะพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์โดยสร้างความร่วมมือกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐในพื้นที่และชุมชน ซึ ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของ (UNESCO, 2006) กล่าวว่าการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ เป็นการท่องเที่ยวที่มีเป้าหมายสอดคล้องกับ
แนวทาง การพัฒนาชุมชนและการพัฒนาท้องถ ิ ่นที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิดความยั ่งยืนในการดำเนินชีวิตของ
ชุมชน โดยชุมชนจะจัดกิจกรรมการท่องเที่ ยวอย่าง
กลมกลืน และสัมพันธ์กับประวัติศาสตร์ วิถีชีวิตและ
วัฒนธรรมในชุมชน ในมิติของการเรียนรู้และการทดลอง
ปฏิบัติและการมีส่วนร่วมในกิจกรรมชุมชน เพ่ือให้ได้มาซึ่ง
ประสบการณ์จากสิ ่งที ่มีอยู ่และเป็นอยู ่จร ิงในชุมชน 
นอกจากนั้นชุมชนจะต้องสามารถใช้การจัดการท่องเที่ยว
เช ิงสร้างสรรค์เป็นเครื ่องมือในการรักษาความสมดุล
ระหว่าง (1) การเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่เกิดข้ึนจาก
การท่องเที่ยวภายในชุมชน (2) ผลประโยชน์ที่ชุมชนจะ
ได้รับ ทั้งในรูปแบบที่เป็นผลประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและ
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การพัฒนา สังคมที่ยั่งยืน รวมถึงการจัดให้เกิดกิจกรรม
ต่าง ๆ สำหรับนักท่องเท่ียว โดยเน้นการเรียนรู้ การศึกษา
จากประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับชุมชน ตลอดจนการมีส่วน
ร่วมและปฏิสัมพันธ์ระหว่างนักท่องเที่ยวกับชุมชน การ
ท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์จะเน้นความสัมพันธ์ระหว่าง
นักท่องเท่ียวและคนในชุมชนน้ัน ๆ สอดคล้องกับงานวิจัย
ของ สมจินต์ ชาญกระบี่ และคณะ (2559) ได้ศึกษาเรื่อง 
ยุทธศาสตร์การท่องเที ่ยวเช ิง สร ้างสรรค์ของจังหวัด
สุพรรณบุรี มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาสภาพการณ์ด้านการ
ท่องเที่ยวของจังหวัด สุพรรณบุรี และความต้องการด้าน
การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ของจังหวัดสุพรรณบุรี เพ่ือ
วิเคราะห์ ยุทธศาสตร์การท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
นำเสนอนโยบายในการพัฒนายุทธศาสตร์การท่องเที ่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ของจังหวัดสุพรรณบุรี เป็นการวิจัยเชิง
นโยบาย (Policy Research) ร่วมกับการวิจัยเชิงอนาคต 
EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ผล
จากการศึกษาพบว่า สภาพการณ์ด้านการท่องเที่ยวและ
ความต้องการด้านการท่องเที ่ยวมีศักยภาพที่ดี และมี
ความพร้อมในการพัฒนาการท่องเที ่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ยุทธศาสตร์ การท่องเที ่ยวเชิงสร ้างสรรค์ของจังหวัด
สุพรรณบุรี พบว่ามี 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 1 
การสร้างรูปแบบในการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิปัญญาใน
เชิงเศรษฐกิจจากฐานอัตลักษณ์ สู่การเป็นการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมกลยุทธ์การตลาด
ในและต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการตลาดกลุ่มนักท่องเท่ียว
ค ุณภาพ ย ุทธศาสตร ์ท ี ่  3 เช ื ่อมโยงการท่องเท ี ่ ยว
ภายในคลัสเตอร์ เพื ่อเพิ ่ม ระยะเวลาพำนัก ผ่านการ
ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวและการเชื่อมโยงเส้นทาง
การท่องเที่ยว ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาบุคลากรด้าน
การท่องเท่ียวและสนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน 

 

 สรุป 
การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ทำให้ทราบว่าชุนชน

บ้านห้วยทรายขาว มีความโดดเด่นของทรัพยากรการ
ท่องเท ี ่ยวที่ เป ็นเอกลักษณ์และอัตลักษณ์สำคัญคือ            
มีสภาพภูมิประเทศที่สวยงามและหลากหลาย มีวัฒนธรรม 
วิถีชีวิต และภูมิปัญญาที่สั ่งสมอยู่ในท้องถิ่น และยึดถือ

ประเพณีดั ้งเดิม สามารถพัฒนาให้เป็นการท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ จากการพัฒนาร่างยุทธศาสตร์ได้วิสัยทัศน์คือ 
พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน โดยใช้ทุนทางวัฒนธรรม และ
ทุนทางธรรมชาติ สร ้างความโดดเด่น บนฐานความคิด
สร้างสรรค์ เพ่ือสร้างศักยภาพของการแข่งขัน โดยยึด
หลักการมีส่วนร่วมของชุมชน ส่งเสริมการมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
และยกระดับชุมชนสู่การเป็นต้นแบบการจัดการท่องเที่ยว
เชิงสร้างสรรค์อย่างยั่งยืน ประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์คือ 
(1) การสร้างรูปแบบจากการพัฒนาวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญาในเชิงเศรษฐกิจ (2) พัฒนากลยุทธ์การตลาดเพ่ือ
สร้างการรับรู ้ของนักท่องเที ่ยว  (3) การเช ื ่อมโยงการ
ท่องเที่ยวภายในคลัสเตอร์ ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยว
และการเชื่อมโยงเส้นทางการท่องเที่ยว 

 

ข้อเสนอแนะ  
1. ควรมีการศึกษาวิจัย การพัฒนาทรัพยากรการ

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวของชุมชน
อื่น ที ่มีบริบทที ่แตกต่างกันออกไปเปรียบเทียบจุดแข็ง
จุดอ่อนโอกาสและอุปสรรคของพื้นที ่เพื ่อนำมาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับสภาพการณ์ในแต่ละพ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสม 

2. ควรมีการศึกษาอัตลักษณ์และคุณค่าทาง
วัฒนธรรม สังคม และประวัติศาสตร์ของชุมชนบ้านห้วย
ทรายขาว ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย        
สู่กิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักท่องเที่ยว
กลุ่มต่าง ๆ เพ่ือพัฒนากิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
บนฐานการรักษาอัตลักษณ์ของมรดกทางวัฒนธรรม 

3. ค วรม ี ก า ร ศ ึ กษ าค วา มค า ดห ว ั ง ข อ ง
นักท่องเที่ยวในการท่องเที่ยวในชุมชนบ้านห้วยทรายขาว 
ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเช ียงรายต่อการ
จัดการยุทธศาสตร์ด้านการท่องเที ่ยวเช ิงสร้างสรรค์
เพื่อที่จะค้นหาสิ่งที่น่าสนใจสำหรับนักท่องเที่ยวเพิ่มเติม
หรือปรับปรุงแหล่งท่องเท่ียวเพื ่อตอบสนองต่อความ
ต้องการของนักท่องเท่ียวทุกกลุ่ม 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณคำแนะนำและคำปรึกษาจาก  

ผู้เชี่ยวชาญทั้ง 3 ท่าน ดร. ฤทัยภัทร  พิมลศรี ดร.กรัณน์ฑรัตน์ 
คะวัติกูล ครูประจำสาขาวิชาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัย
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พะเยา นางสาวอำพันธ์ แสนคำวัง มัคคุเทศก์อิสระ และ 
ดร.ส ุพ ัตรา พรหมพิช ัย ห ัวหน้างานวิจ ัย ว ิทยาลัย
อาชีวศึกษาเชียงราย กรุณาตรวจสอบเครื่องมือในการทำ
วิจัยครั้งน้ี 

ขอขอบพระคุณ บุคลากรภาครัฐ ผู้นำชุมชน 
ปราชญ์ชาวบ้านชุมชนห้วยทรายขาว และบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบลทรายขาวทุกท่าน ที่ได้สละเวลา
และให ้ความร ่วมม ือในการให ้ส ัมภาษณ์และตอบ
แบบสอบถาม 

ผู้วิจัยหวังเป็นอย่างยิ ่งว่าวิจัยฉบับนี้จะเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่สนใจไม่มากก็น้อย  หากมีข้อเสนอแนะ
ประการใดเพื ่อให้เกิดการปรับปรุงผลงานให้ดีและมี
ประสิทธิภาพที่ดีย่ิงข้ึน ผู้วิจัยขอรับคำเสนอแนะด้วยความ
ยินดีเป็นอย่างย่ิง  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่องน้ีศึกษาเรื่อง กลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสในยุค New Normal อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 

โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) เพ่ือศึกษาพฤติกรรมผู้ใช้บริการฟิตเนสในยุค New Normal ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2) เพ่ือ
ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการต่อธุรกิจฟิตเนสให้ได้มาตรฐาน SHA 3) เพ่ือเสนอกลยุทธ์การจัดการสำหรับธุรกิจฟิตเนสใน
ยุค New Normal เป็นการวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข้อมูลโดยใช้แบบสอบถามการวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติเชิงพรรณนา โดยการ
วิเคราะห์หาค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า ด้านบุคลากรโดยรวมอยู่ในระดับปาน
กลาง ด้านงบประมาณโดยรวมอยู่ในระดับมาก ด้านวัสดุอุปกรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และด้านการจัดการโดยรวมอยู่ใน
ระดับมาก และควรมีการประเมินความต้องการของผู้ใช้บริการและความคิดเห็น เพ่ือนำผลที่ได้มาปรับปรุงแก้ไขธุรกิจฟิตเนส
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Abstract  
This research studied Fitness Management Strategy in the New Normal Era, Muang District, Chiang 

Mai Province for the purposes:1) to study the behavior of fitness service users in the New Normal era in 
Muang District, Chiang Mai Province, 2) to study the needs of service users towards the fitness business to 
meet SHA standards 3) to propose management strategies for fitness business in the new Normal era. This 
research is a quantitative research. The data were collected by questionnaires. The data analysis used 
descriptive statistics by analyzing the frequency, percentage, mean and standard deviation. The research 
results found that overall personnel were at a moderate level. The overall budget is at a high level. Overall 
materials and equipment were at a high level. And overall management at a high level. There should have 
an assessment of user needs and opinions to bring the results to improve the fitness business to be more 
efficient. 
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1. บทนำ 
ปัจจุบันการตอบสนองความต้องการของบคุคล

ทั ่วไปที ่ต ้องการออกกำล ังกายในที ่ร ่มและมีความ
สะดวกสบายมากกว ่ า ก า ร ไปออกกำล ั ง ก า ย ใ น
สวนสาธารณะ จึงทำให้ในปัจจุบันมีศูนย์ฟิตเนสเปิดข้ึน
เป็นจำนวนมากเพื่อบริการเครื่องเล่นอุปกรณ์ในการออก
กำลังกายให้แก่ผู้ที่รักสุขภาพ และเพ่ือความสะดวกต่อการ
ใช้บริการจึงมีเทรนเนอร์ หรือผู้ที่คอยให้บริการแนะนำการ
ใช้อุปกรณ์และการออกกำลังกายอย่างถูกต้อง (Money 
HUB, 2558) ในปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของ
เชื้อโรคโควิด 19 มนุษย์จำเป็นต้องป้องกันตนเองเพ่ือให้มี
ชีวิตรอดด้วยการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการดำรงชีวิตที่ผิด
ไปจากวิถีเดิมๆ (มาลี บุญศิริพันธ์, 2563)  

กระทรวงสาธารณสุขและ ททท. ได้ร ่วมกัน
จัดทำมาตรฐาน SHA เพื ่อเป็นคู ่ม ือและแนวทางการ
ดำเนินงานสถานประกอบการภาคการท่องเที่ยวและการ
กีฬานอกจากนี ้ย ังมีเจ้าหน้าที ่สาธารณสุขที ่ม ีความรู้
ความสามารถให้คำแนะนำด้านการป้องกันโรคเพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับผู้ใช้บริการเป็นอย่างดี (พรรณพิมล วิปุ
ลากร, 2563) โครงการยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
ไทยมาตรฐานความปลอดภ ัยด ้านส ุขอนาม ัยหรือ 
Amazing Thailand Safety and Health 
Administration คือความตั ้งใจของ ททท. ที ่จะสร้าง
ความเชื ่อมั ่นและมั่นใจให้กับนักท่องเที ่ยวหรือผู ้มาใช้
บร ิการหลังจากสถานการณ์โควิด -19 อยู ่ในระดับที่
ปลอดภ ัยสำหร ับการเด ินทาง ด ้วยการกระต ุ ้นให้
ผู ้ประกอบการในอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวได้ดำเนินการ
ปร ับปร ุงเปล ี ่ยนแปลงทั ้งด ้านการบร ิการและด้าน
สุขอนามัยให้เป็นไปตามมาตรการทางสาธารณสุข โดย
กิจการที ่สามารถขอรับมาตรฐาน SHA แบ่งเป็น 10 
ประเภทกิจการ ดังน้ี 1) ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร 2) 
ประเภทโรงแรม/ที่พักและสถานที่จัดประชุม 3) ประเภท
นันทนาการและสถานที่ท่องเท่ียว 4) ประเภทยานพาหนะ 
5) ประเภทบริษัทนำเที่ยว 6) ประเภทสุขภาพและความ
งาม 7) ประเภทห้างสรรพสินค้าและศูนย์การค้า 8) 
ประเภทกีฬาเพื ่อการท่องเท ี ่ยว 9) ประเภทการจัด
กิจกรรม การจัดประชุม (MICE) โรงละคร โรงมหรสพ 

และ 10) ประเภทร้านค้าของที่ระลึกและร้านค้า อื่นๆ โดย
ได้มีมาตรฐานเบื้องต้นจากกรมควบคุมโรคของทุกสถาน
ประกอบการ มี 3 องค์ประกอบ คือ 1) สุขลักษณะอาคาร
และอุปกรณ์เครื่องใช้ที่มีอยู่ในอาคาร 2) การจัดอุปกรณ์
ทำความสะอาดเพ่ือป้องกันการแพร่กระจายเชื้อโรค และ 
3)การป้องกันสำหรับเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน (ยุทธศักด์ิ สุภ
สร, 2563) 

 ดังนั ้นผู ้ว ิจัยจ ึงต้องศึกษาพฤติกรรมการใช้
บริการและศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการ เพ่ือหากล
ยุทธ์การจัดการและกำหนดแนวทางมาตรฐานโครงการ
ยกระดับอุตสาหกรรมท่องเที ่ยวไทยมาตรฐานความ
ปลอดภัยด้านสุขอนามัยหรือ Amazing Thailand Safety 
and Health Administration เพื่อให้ธุรกิจฟิตเนสมีการ
ปรับตัวและฟ้ืนตัวในยุค New Normal ต่อไป  
 
2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดเก่ียวกับธุรกิจฟิตเนส 

“ธ ุ ร ก ิ จ ก า ร ให ้ บ ร ิ ก า ร ออกก ำล ั ง ก า ย ” 
หมายความว่า ธุรกิจที่มีลักษณะการให้บริการในการใช้
สถานที ่พร ้อมทั ้งอ ุปกรณ์ในการออกกำลังกายเพ่ือ
ประโยชน์ในทางการค้าโดยผู ้ประกอบธุรกิจทำสัญญา
ให้บริการออกกำลังกายกับผู้บริโภคให้เป็นสมาชิกแต่ทั้งน้ี
ไม่หมายความรวมถึงธุรกิจให้บริการเฉพาะโยคะ ศิลปะ
การป้องกันตัวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค (2554) 

สรุปได้ว่า สถานออกกำลังกายฟิตเนส หมายถึง 
สถานบริการด้านการออกกำลังกายเพื ่อสุขภาพที่ม ีการ
ให้บริการเครื่องมือ สถานที่สิ่งอำนวยความสะดวกและ
บุคลากรในการออกกำลังกายเพ่ือสุขภาพที่มุ่งเน้นให้มีการ
สร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคต่าง ๆ มีการคิด
ค่าบริการที ่หลากหลายตามประเภทของการออกกำลัง
กายที่เลือกบริการแก่ลูกค้าหรือสมาชิก 
2.2 แนวคิดเก่ียวกับพฤติกรรมผู้บริโภค 
 Schiffman and Kanuk (1994:321) 
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการศึกษาปัจเจกบุคคลกลุ่มบุคคล
หร ือองค ์การและกระบวนการพวกเขาเหล ่านั ้น ใช้
เลือกสรรรักษาและกำจัดสิ่งที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริการ



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ประสบการณ์หรือแนวคิดเพื ่อสนองความต้องการและ
ผลกระทบที่กระบวนการเหล่านี้มีต่อผู้บริโภคและสังคม
พฤติกรรมผู้บริโภคเป็นการผสมผสานจิตวิทยาสังคมวิทยา
มนุษยวิทยาสังคมและเศรษฐศาสตร์เพ่ือพยายามทำความ
เข้าใจกระบวนการการตัดสินของผู้ซื้อทั้งปัจเจกบุคคลและ
กลุ่มบุคคลพฤติกรรมผู้บริโภคศึกษาลักษณะเฉพาะของ
ผู้บริโภคปัจเจกชน อาทิลักษณะทางประชากรศาสตร์และ
ตัวแปรเชิงพฤติกรรมเพื ่อพยายามทำความเข้าใจความ
ต้องการของประชาชนพฤติกรรมผู้บริโภค โดยทั่วไปก็ยัง
พยายามประเมินสิ่งที่มีอิทธิพลต่อผู้บริโภคโดยกลุ่มบุคคล 
เช่นครอบครัวมิตรสหายกลุ่มอ้างอิงและสังคมแวดล้อม
ด้วยพฤติกรรมของผ ู ้บร ิโภค (Consumer Behavior) 
หมายถึง การแสดงออกของ แต่ละบุคคลที่เกี ่ยวข้อง
โดยตรงกับการใช้สินค้าและบริการทางเศรษฐกิจรวมทั้ง
กระบวนการในการตัดสินใจที่มีผลต่อการแสดงออก   

จึงสรุปได้ว่า พฤติกรรมการใช้บริการเกิดจาก
การที่ผู้ให้บริการต้องเข้าใจถึงความต้องการของผู้บริโภค 
แล้วจึงนำเสนอบริการที่เหมาะสม นวัตกรรมมีผลโดยตรง
ต่อการแพร่กระจาย กล่าวคือเมื่อบุคคลหรือองค์การใด
ได้รับข้อมูลข่าวสารผ่านช่องทางการสื่อสารคมนาคมว่า
นวัตกรรมนั้นมีความซับซ้อนน้อยมีความได้เปรียบเชิง
เปรียบเทียบ มีความสามารถเข้ากันได้ มีความสามารถ
ทดลองได้ และมีความสามารถสังเกตได้มากกว่า บุคคล
หรือองค์การนั ้นก็จะรับเอานวัตกรรมไปใช้ได้เร็วกว่า
นวัตกรรมอื่นๆ  
2.3 แนวคิดเก่ียวกับ New Normal และมาตรฐาน SHA 
 ชญานุช เรืองจันทร์ พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์ 
อพวช (2563) ได้กล่าวว่า ความปกติใหม่ New Normal 
หมายถึง รูปแบบการดำเนินชีวิตอย่างใหม่ที่แตกต่างจาก
อดีต อันเนื ่องจากมีบางสิ ่งมากระทบ จนแบบแผนและ
แนวทางปฏิบัติที่คนในสังคมคุ้นเคยอย่างเป็นปกติและเคย
คาดหมายล่วงหน้าได้ ต้องเปลี่ยนแปลงไปสู่วิถีใหม่ภายใต้
หลักมาตรฐานใหม่ที่ไม่คุ้นเคย ในบริบทสถานการณ์การ
แพร่ระบาดของ COVID-19 ความปกติใหม่ เป็นการปรับ
หาวิถีการดำรงชีวิตแบบใหม่เพื่อให้ปลอดภัยจากการติด
เชื้อ เช่น การเว้นระยะห่างทางสังคม หรือการหันมาใส่ใจ
สุขภาพมากข้ึน ควบคู่ไปกับความพยายามรักษาและฟ้ืนฟู

ศักยภาพทางเศรษฐกิจ นำไปสู่การสร้างสรรค์เทคโนโลยี
และนวัตกรรมใหม่ ๆ และเมื่อเวลาผ่านไป ผู้คนในสังคม
จะเกิดความคุ้นชินกับพฤติกรรมการดำรงชีวิตแบบใหม่ 
จนกลายเป็นส่วนหน่ึงของวิถีชีวิตปกติไปในที่สุด 

สรุปได้ว่า มาตรฐาน SHA เป็นโครงการความ
ร่วมมือของกระทรวงการท่องเที ่ยวและกีฬาโดยการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและกระทรวงสาธารณสุขโดย
กรมควบคุมโรค อนามัย กรมสนับสนุนบริการสุขภาพและ
หน่วยงานภาครัฐและเอกชน เพื ่อให้การท่องเที ่ยวเป็น
ส่วนหนึ่งของมาตรการควบคุมโรคทำให้นักท่องเที่ยวมี
ความมั่นใจในความปลอดภัยด้านสุขอนามัยจากสินค้า
และบริการทางการท่องเที ่ยวของประเทศไทย โดยนำ
มาตรการความปลอดภัยให้บริการที่มีคุณภาพของสถาน
ประกอบการ เพื่อลดความเสี่ยงของการแพร่ระบาดโรค
ไวรัส COVID-19 และยกระดับมาตรฐานสินค้าและบริการ
ทางการท่องเที่ยวของไทย โดยมาตรฐาน SHA แบ่งเป็น 
10 ประเภทกิจกรรม ได้แก่ ประเภทภัตตาคาร/ร้านอาหาร 
ประเภทโรงแรม/ที่พัก ประเภทนันทนาการและสถานที่
ท่องเที่ยว ประเภทยานพาหนะ ประเภทบริษัทนำเที่ยว 
ประเภทสุขภาพและความงาม ประเภทห้างสรรพสินค้า
และศูนย์การค้า ประเภทกีฬาเพ่ือการท่องเที่ยว ประเภท
โรงละครและการจัดกิจกรรม และประเภทร้านค้าของที่
ระลึกหรือร้านค้าอื่นๆ 
2.4 แนวคิดเก่ียวกับการจัดการและการบริหาร (4M) 

ศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ (2545:18) ได้กล่าว
ว่า หลักการ 4M และการจัดการ การบริหารจัดการทุก
ประเภทจำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการ
บริหารจัดการที่สำคัญ  ได้แก่ บุคลากร(Man) งบประมาณ 
(Money) ว ัสด ุอ ุปกรณ ์  (Material) และการจ ัดการ 
(Management)  หร ือท ี ่ เร ียกย ่อ ว ่ า  4M’s ถ ือเป็น
ปัจจัยพื ้นฐานที่ใช้ในการบริหาร เพราะการบริหารจะ
ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย ต้องอาศัยบุคลากรที่มี
ค ุณภาพมีปร ิมาณเพียงพอ ต้องได ้ร ับงบประมาณ
สนับสนุนการดำเนินการเพียงพอ ต้องมีวัสดุอุปกรณ์ที่
เหมาะกับความต้องการของแผนงานและโครงการและ
ต้องมีระบบการจัดการที่ดีมีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทรัพยากร
ที่มีอยู่จำกัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด  
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

 สร ุปได ้ว ่า การบร ิหารและการจ ัดการ คือ 
กระบวนการวางแผน การบริหารจัดการทุกประเภทที่
จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือทรัพยากรทางการบริหาร
จัดการ ได้แก่ คน งบประมาณ วัสดุอุปกรณ์และการ
จ ัดการ หร ือท ี ่ เร ียกว ่า 4M’s เพ ื ่อนำทร ัพยากรมา
ประกอบการบริหารจัดการตามกระบวนการบริหารจน
ประสบความสำเร็จ บรรลุตามเป้าหมายหรือวัตถุประสงค์
ตามท่ีได้ต้ังไว้อย่างมีคุณภาพ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ว ิจ ัยคร ั ้ งน ี ้ ใช ้ ระเบ ียบว ิจ ัยแบบปร ิมาณ
(Quantitative Research) เพื ่อใช้ในการศึกษากลยุทธ์
การจัดการธุรกิจฟิตเนสในยุค New Normal ในอำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อรวบรวมข้อมูลเรียบร้อยแล้วจะ
นำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อประมาณผลข้อมูลที่
ได้ในรูปแบบของตารางข้อมูล พร้อมสรุปและอธิบายผล 
3.1 สำรวจพ้ืนที่ศึกษา 

ผ ู ้ศ ึกษาว ิจ ัยได ้ทำการกำหนดพ ื ้ นท ี ่ เ พ่ื อ
ทำการศึกษาและรวบรวมข้อมูลกลยุทธ์การจัดการธุรกิจ
ฟิตเนสในยุค New Normal ในอำเภอเม ือง จ ังหวัด
เชียงใหม่ ทั้งหมด 15 ตำบล และมีฟิตเนสทั้งหมดจำนวน 
35 แห่ง ผู้วิจัยเลือกใช้วิธีการสุ่มกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
(Purposive sampling) ผู้วิจัยได้ทำการสุ่มเก็บข้อมูลกลุ่ม
ตัวอย่างตามขนาดพื้นที่ให้บริการฟิตเนส คือ ขนาดกลาง 
และ ขนาดใหญ่ ทำการเก็บข้อมูลจำนวน 8 แห่ง ดังน้ี 
 
ตารางที่ 1 ตารางสำรวจพื้นที ่ศึกษาฟิตเนส ในอำเภอ
เมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
ชื่อฟิตเนส ตำบล 
1) D Fitness Chiangmai  ตำบลช้างคลาน 
2) Mayan gym ตำบลช้างเผือก 
3) O2 gym Chiangmai ตำบลป่าแดด 
4) Ruamchok Fitness ตำบลฟ้าฮ่าม 
5) SPEED GYM Chiangmai ตำบลสุเทพ 
6) Home Fitness ตำบลหนองป่าครั่ง 
7) MAGUNS Fitness Center ตำบลท่าศาลา 
8) The Nine Fitness ตำบลแม่เหียะ 

 เนื่องจากฟิตเนส 8 แห่งนี้มีผู้เข้าใช้บริการเป็น
จำนวนมาก มีอุปกรณ์ออกกำลังกายที่หลากหลาย ข้อมูล
ด้านพฤติกรรมการใช้บริการฟิตเนส และกลยุทธ์การ
จัดการธุรกิจฟิตเนสในยุค New Normal เพื ่อที ่จะหา
แนวทางการศึกษาวิจัยที่เหมาะสมในพื้นที่โดยทำการเก็บ
รวบรวมข้อมูลทั่วไป 
3.2 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
 ประชากรในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี คือ ผู้ใช้บริการ
ฟิตเนสในยุค New Normal ในอำเภอเม ือง จ ังหวัด
เชียงใหม่ จำนวน 142,047 คน (สถิติการเข้าใช้บริการฟิต
เนสในอำเภอเมืองจังหวัดเช ียงใหม่ เดือนมกราคม - 
กันยายน 2563, จากชมรมผู้ประกอบการสถานบริการฟิต
เนส) 
 กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผู้ใชบ้ริการ
ฟิตเนส จำนวน 400 คน 
3.3 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย 

แบบสอบถามผู ้ใช้บริการฟิตเนสในยุค New 
Normal ในอำ เภอเม ื อง  จ ั งหว ั ด เช ี ยง ใหม ่  สร ้ าง
แบบสอบถาม โดยเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นเครื่องมือ
เชิงปริมาณ เพ่ือสอบถามการใช้บริการฟิตเนสในยุค New 
Normal ในอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวกับพฤติ
กรมการใช้บริการและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสใน
ยุค New Normal ในอำเภอเม ือง จ ังหว ัดเช ียงใหม่  
แบ่งเป็น 4 ตอน ได้แก่  
 ส่วนที่ 1 แบบสอบถามข้อมูลทั ่วไปของผู้ตอบ
แบบสอบถาม ประกอบด้วยคำถาม 6 ข้อ โดยสอบถาม 
เพศ อายุ การศึกษา สถานภาพ อาชีพ และรายได้เฉลี่ยต่อ
เดือน โดยเป็นแบบสอบถามปลายปิด (Close ended 
Question) ให้เลือกตอบในช่องที่กำหนด 
 ส่วนที่ 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการใช้บริการ
ฟิตเนส ประกอบด้วยคำถาม 5 ข้อ โดยสอบถามจำนวน
ครั้งที่ท่านเข้าใช้บริการฟิตเนสต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้งที่เข้าใช้บริการฟิตเนส ระยะเวลาของท่านในการเข้า
ใช้บริการกี่ชั่วโมงต่อ1วัน ช่วงวันที่นิยมเข้าใช้บริการฟิต
เนส และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจเข้าใช้บริการ โดยเป็น
แบบสอบถามปลายปิด  
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 ส่วนที่ 3 แบบสอบถามความต้องการในการใช้
บร ิการฟ ิตเนสและกลย ุทธ ์การจ ั ดการของธ ุ ร กิ จ 
ฟิตเนส  ในย ุค New Normal ในอำเภอเม ืองจ ังหวัด
เชียงใหม่  ได้กล่าวถึงลักษณะของความต้องการในการใช้
บริการฟิตเนสในยุค New Normal ประกอบด้วย 4 แบบ 
คือ 
 1) ความต้องการด้านทรัพย์กรมนุษย์ (Man) 

 2) ความต้องการด้านงบประมาณ (Money) 
 3) ความต้องการด้านวัสดุ (Material) 
 4) ความต้องการด้านการจัดการ 
(Management) 

แบบสอบถามประกอบด้วยคำถามแบบปลายปิดจำนวน 
15 ข้อ โดยแต่ละคำถามมีระดับความต้องการ 5 ระดับ 
ได้แก่ ต้องการมากที่สุด ต้องการมาก ต้องการปานกลาง 
ต้องการน้อย และต้องการน้อยที่สุด    

ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
กลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสในยุค New Normal ใน
อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 
 
4. ผลการวิจัย  

4.1 ผลการวิจัยข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้
บริการฟิตเนส 
 การวิเคราะห์เกี่ยวกับพฤติกรรมการใช้บริการ
ฟิตเนสของผู ้ใช้บริการฟิตเนส ในอำเภอเมือง จังหวัด
เชียงใหม่ ประกอบด้วย จำนวนครั้งที่เข้าใช้บริการฟิตเน
สต่อสัปดาห์ ค่าใช้จ่ายต่อครั ้งที ่ เข้าใช้บริการฟิตเนส 
ระยะเวลาในการเข้าใช้บริการกี่ชั่วโมงต่อ 1 วัน ช่วงวันที่
นิยมเข้าใช้บริการฟิตเนส และผู้มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ
เข้าใช้บริการ  

พบว่า ผู้ใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่เข้าใช้บริการ
ฟิตเนส 3 – 4 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อย
ละ 47.50 รองลงมาคือ 1 – 2 ครั้งต่อสัปดาห์ เป็นอันดับ
ที่สอง คิดเป็นร้อย 40.00 รองลงมาคือ 5 – 6 ครั ้งต่อ
สัปดาห์ เป็นอันดับสาม คิดเป็นร้อยละ 11.00 และอันดับ
สุดท้ายคือ เทียบเท่าหรือมากกว่า 7 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 
1.50  

พบว่า ผู้ใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่มีค่าใช้จ่ายต่อ
ครั้ง 61 – 120 บาท เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 67.80 
รองลงมาคือ ต่ำกว่า 60 บาท เป็นอันดับที่สอง คิดเป็น
ร้อยละ 24.40 รองลงมาคือ 161 บาทขึ้นไป เป็นอันดับ
สาม คิดเป็นร้อยละ 5.00 และอันดับสุดท้ายคือ 121 – 
160 บาท คิดเป็นร้อยละ 2.80 

พบว่า ผู ้เข้าใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่เข้าใช้
บริการ 2 ชั่วโมงต่อ 1 วัน เป็นอันดับที่แรก คิดเป็นร้อยละ 
50.00 รองลงมาคือ เข้าใช้บริการ 1 ชั่วโมง เป็นอันดับที่
สอง คิดเป็นร้อยละ 31.50 รองลงมาคือใช้บริการน้อยกว่า 
1 ชั่วโมง เป็นอันดับที่สาม คิดเป็นร้อยละ 8.50 รองลงมา
ใช้บริการ 3 ชั่วโมง เป็น 
อันดับที่สี่ คิดเป็นร้อยละ 6.00 และอันดับสุดท้ายคือ ใช้
บริการ 3 ชั่วโมงข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 4.00 

พบว่า ผู้ใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่นิยมเข้าใช้
บริการวันจันทร์ - วันศุกร์ เป็นอันดับแรก คิดเป็นร้อยละ 
75.80 และอันดับสุดท้ายคือเข้าใช้บริการวันเสาร์ – วัน
อาทิตย์ คิดเป็น 24.20 

พบว่า ผู้ใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจเข้าใช้บริการ เพ่ือน/เพ่ือนร่วมงานเป็นอันดับ
แรก คิดเป็น 54.00 รองลงมาคือตนเองมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการ เป็นอันดับที ่สอง คิดเป็น 37.50 
และอันดับสุดท้ายสมาชิกในครอบครัวมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจเข้าใช้บริการ คิดเป็น 8.50 
4.2 ผลการวิจัยข้อมูลเก่ียวกับระดับความต้องการในการ
ใช้บริการฟิตเนสและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสในยุค 
New Normal 
 การวิเคราะห์ข้อมูลเก่ียวกับระดับความต้องการ
ในการใช้บริการฟิตเนสและกลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิต
เนสในยุค New Normal ประกอบ ด้วย 4 ด้าน ได้แก่ 
ด้านบุคลากร ด้านงบประมาณ ด้านวัสดุอุปกรณ์ และด้าน
การจัดการ  
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รูปที่ 1 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้าน
บุคลากร  

 
รูปที่ 2 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในบประมาณ  

 
รูปที่ 3 ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านวัสดุ 
อุปกรณ์ 

 
รูปที่ 4 ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในด้านการ
จัดการ 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
5.1 อภิปราย  
การศึกษาเรื่องกลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนส

ในยุค New Normal อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้วิจัย
ได้นำผลสรุปการวิเคราะห์ มาเชื่อมโยงกับแนวคิดทฤษฎี
และงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง โดยสามารถอภิปรายผลได้ดังน้ี 

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสด้านบุคลากร 
ผู ้ใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่ต้องการให้มีการทำ ความ
สะอาดอุปกรณ์ทันทีหลังผู้ใช้บริการหยุดใช้อุปกรณ์และ
พนักงานทำความสะอาดบริเวณชั้นวางของของผู้ใช้บริการ
ทุกครั้ง อยู่ในระดับมากที่สุดรองลงมาคือ พนักงานดูแล
รักษาความสะอาดของร่างกาย สวมหน้ากากอนามัยเพ่ือ
ป้องกันเชื้อโรค อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ระยะห่างใน
การให้บริการระหว่างบุคคล อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 
สอดคล้องกับแนวคิดและทฤษฎีเรื่องความต้องการของ 
Maslow ข้อที่ 2 ความต้องการความปลอดภัยและมั่นคง 
เช่น ความต้องการความปลอดภัยในชีวิต นอกจากนี้ยัง
สอดคล้องกับแนวคิดของ   บุญรงค์ นิลวงศ์ (2525) ได้ให้
ความหมายของการบริหารโดยเน้นในด้านบุคคลว่าเป็น
ป ัจจ ัยในการบร ิหารงาน ผลจะออกมาด ี ได ้  ต ้อง
ประกอบด้วยบุคคลที่มีคุณภาพและมีความรับผิดชอบ 
และย ั งสอดคล ้องก ับแนวค ิดของ  SHA  Amazing 
Thailand Safety and Health Administration เก่ียวกับ
มาตรการการควบคุมโรค COVID 19 โดยเน้นที ่กิจการ
ประเภทสุขภาพและความงาม ด้านผู้ให้บริการ ข้อที่ 1
พนักงานต้องดูแลรักษาความสะอาดของร่างกายสวม
หน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยหรือ Face Shield ข้อที่ 
2 ล ้างม ือด ้วยน้ำและสบู ่หร ือเจลแอลกอฮอล์อย่าง
สม่ำเสมอและล้างมือทุกครั้งก่อนและหลังการให้บริการ 
ข้อที่ 4  เว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร 
และข้อที่ 8 พนักงานควรรวบผมไม่ให้รุงรังไม่ได้เล็บยาว
และงดสวมเครื่องประดับทุกชนิดรวมทั้งแหวนสร้อยข้อมือ 

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสด้านงบประมาณ 
ผู้ใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่ต้องการความคุ้มค่ากับราคาใน
การสมัครสมาชิกของสถานออกกำลังกาย อยู่ในระดับมาก
ที่สุดรองลงมาคือ สถานออกกำลังกายให้ชำระเงินผ่าน      
E-Payment เพื ่อเลี ่ยงการสัมผัส อยู ่ในระดับมากที่สุด 
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รองลงมาคือ ความคุ้มค่ากับค่าใช้จ่ายในการเดินทางมา
สถานออกกำลังกาย อยู่ในระดับมากตามลำดับ สอดคล้อง
กับแนวคิดของศิริวรรณ เสรีรัตน์และคณะ(2545:18) เรื่อง
การบริหารจัดการ โดยเน้นในด้านงบประมาณเงินทุน เป็น
เงินหรือเงินทุนที่ใช้ในการดำเนินธุรกิจทั้งจากทุนภายใน
และภายนอก อีกทั ้งยังสอดคล้องกับแนวคิดของ SHA 
Amazing Thailand Safety and Health 
Administration เกี่ยวกับมาตรการการควบคุมโรคไวรัส 
COVID 19 โดยเน้นที ่กิจการประเภทสุขภาพและความ
งาม ด้านผู้ประกอบการ ข้อที่ 16 ควรมีบริการชำระเงินที่
ปลอดภัยเพื ่อลดปริมาณการพูดคุย สัมผัส ระหว่างผู้
ให้บริการและผู้รับบริการ 

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสดด้านวัสดุ
อุปกรณ์ ผู ้ใช้บริการฟิตเนส่วนใหญ่ต้องการให้ภายใน
อาคารสถานออกกำลังกายมีการระบายอากาศ การถ่ายเท 
อากาศดี อยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาคือ อุปกรณ์ออก
กำลังกายทนทาน สะอาด และพร้อมใช้งาน อยู่ในระดับ
มากที่สุด รองลงมาคือ สถานออกกำลังกายมีจุดล้ างมือ
ด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์บริการ อยู่ในระดับมาก รองลงมา
คือ สถานออกกำลังกายมีการแบ่งพื ้นที ่เว้นระยะห่าง
ระหว่างอุปกรณ์ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ สอดคล้องกับ
แนวคิดของ SHA Amazing Thailand Safety and Health 
Administration เก่ียวกับมาตรการการควบคุมโรค COVID 
19 โดยเน้นที่กิจการประเภทสุขภาพและความงาม ด้าน
ผู ้ประกอบการ ข้อที ่ 7 ทำความสะอาดสถานที ่และ
อ ุปกรณ์ท ี ่ ใช ้อย ่างสม ่ำ เสมอโดยเฉพาะหล ังจากมี
ผู้ใช้บริการทุกครั้ง 

กลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสด้านการจัดการ 
ผู้ใช้บริการฟิตเนสส่วนใหญ่ต้องการสถานออกกำลังกายมี
การเข้า - ออกทางเดียว และมีจุดคัดกรองตรวจอุณหภูมิ
ร่างกายอย่างเคร่งครัด อยู่ในระดับมากรองลงมาคือ สถาน
ออกกำลังกายมีการลงชื่อประวัติการเข้า – ออกของผู้ใช้
แบบจดบันทึกและอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือเลี่ยงการสัมผัสอยู่ใน
ระดับมาก รองลงมาคือ สถานออกกำลังกายมีการเปลี่ยน
อุปกรณ์ทุกครั้งหลังใช้บริการ (เช่น ผ้าเช็ดตัว ผ้าเช็ดหน้า) 
อยู่ในระดับมาก รองลงมาคือ ความสะดวกในการจองผ่าน
ระบบออนไลน์ อยู่ในระดับมาก ตามลำดับ สอดคลอ้งกับ

แน วค ิ ด ขอ ง  SHA (Amazing Thailand Safety and 
Health Administration) เกี่ยวกับมาตรการการควบคุม
โรค COVID 19 โดยเน้นที ่ก ิจการประเภทสุขภาพและ
ความงาม ด้านผู้ประกอบการ ข้อที่ 1 จัดให้มีการเข้า-ออก
ทางเดียวสำหรับผู้รับบริการในกรณีที่มีการเข้า-ออกหลาย
ทางต้องมีจุดคัดกรองทุกทาง ข้อที่ 2 จัดให้มีการตรวจวัด
อุณหภูมิของพนักงานและผู้เข้าใช้บริการทุกครั้งและทำ
สัญลักษณ์ให้กับผู ้ท ี ่ผ ่านการคัดกรอง ข้อที ่ 3 บันทึก
ประวัติพนักงาน  

5.2 สรุปผลการวิจัย 
การศึกษากลยุทธ์การจัดการธุรกิจฟิตเนสในยุค 

New Normal  
 จากกลุ่มตัวอย่างผู ้ใช้บริการฟิตเนส 400 คน 
พบว่าระดับความต้องการด้านบุคลากรโดยรวมอยู ่ใน
ระดับปานกลาง ระดับความต้องการด้านงบประมาณ 
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ระดับความต้องการด้านวัสดุ
อุปกรณ์โดยรวมอยู่ในระดับมาก และ ระดับความต้องการ
ด้านการจัดการ โดยรวมอยู่ในระดับมาก  
 สรุปได้ว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เป็นเพศชาย 
คิดเป็นร้อยละ 61.00 มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี คิดเป็น
ร้อยละ 75.50 มีระดับการศึกษาระดับปริญญาตรี คิดเป็น
ร้อยละ 79.50 มีสถานภาพโสด คิดเป็นร้อยละ 86.00 มี
อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิดเป็นร้อยละ 63.50 และมี
รายได้เฉลี่ยต่อเดือนต่ำกว่า 5,000 บาท คิดเป็นร้อยละ 
45.50  
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การศึกษาความจำเป็นและแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษท่ีถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร 
ในสถานท่ีท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

The Study on Needs and Guidelines for Usage of English for Communication 
in the Cultural Heritage Spots in Dhonburi District of Bangkok 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื ่อศึกษาความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื ่อการสื่อสารในสถานท่ี
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร และ 2) เพื่อจัดทำแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่ถูกต้องใน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม กลุ่มตัวอย่างคือ ผู้ที่รับผิดชอบดูแลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี จำนวน 30 คน 
จากสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 30 แห่ง  เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล คือ แบบสอบถามความจำเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการแจกแจงความถ่ี หาค่าร้อยละ 
และการวิเคราะห์เน้ือหา ผลการวิจัยพบว่า 1) ผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ทั้ง 30 แห่ง มีความจำเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสาร ในระดับมากที่สุด และมีความจำเป็นที่ต้องใช้ทักษะ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และ
การแปล อยู่ในระดับมากที่สุด และ 2) แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
แบ่งเป็น 2 ชุด คือ 1) ชุดคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษสำหรับสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม และ 2) ชุดฝึกภาษาอังกฤษเพ่ือ
การสื่อสารในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
 
คำสำคัญ : ความจำเป็น  แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร  สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
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Abstract 
The objectives of this research were: 1) to study needs of using correct English for communication in 

cultural heritage spots in Dhonburi district of Bangkok and 2) to construct guidelines for usage of English for 
communication in cultural heritage spots. The respondents in this research were thirty people who were 
responsible for supervising thirty cultural heritage spots. Two research instruments were employed to collect 
data and information in this study; namely, 1) a questionnaire and 2) an English usage evaluation form. The 
information and data collected were analyzed through the content analysis method and presented in terms of 
frequency count and percentage. The results and findings indicated that: 1) The needs of the supervisors for 
using correct English in communicating with foreigners was found in the highest degree level. In addition, the 
need for correct usage of all five English skills; namely, listening, speaking, writing, reading and translating was 
found in the highest degree level as well. 2) Guidelines for usage of English for communication in the cultural 
heritage spots were categorized into two sets; namely, 1) a set of words and expressions normally used in 
cultural heritage spots, and 2) a handbook of English for communication in the cultural heritage spots. 
 
Keywords : Needs, guidelines for usage of English for communication, Cultural Heritage Spots 
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1. บทนำ 
          ธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นหนึ่งในธุรกิจที่นำรายได้สูง
เข้าสู่ประเทศ  ชาวต่างชาติเมื่อเดินทางเข้ามาในประเทศไทย 
พบว่าส่วนใหญ่ม ีความสนใจที ่จะเข ้าเย ี ่ยมชมสถานท่ี
ท่องเที ่ยวสำคัญของประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ ่งสถานที่
ท ่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม การอำนวยความสะดวกแก่
นักท่องเที่ยว การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่นักท่องเที ่ยว 
และการเป็นเจ้าบ้านที่ดีของประชาชนในพื้นที ่โดยการมี
ปฏิสัมพันธ์สื่อสารกับชาวต่างชาติจึงมีความจำเป็นอย่างย่ิง 
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการสร้างความประทับใจแก่ชาวต่างชาติและ
ทำให้อยากจะกลับมาเที ่ยวประเทศไทยอีก  ทักษะการ
สื่อสารด้วยภาษาอังกฤษอย่างสัมฤทธิ์ผลจึงมีความจำเป็น
และสำคัญอย่างยิ่งในธุรกิจการท่องเที่ยว ภาษาอังกฤษเป็น
ภาษากลางที ่ใช ้ในการส ื ่อสารระหว่างคนในพื ้นท ี ่กับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่เดินทางมาเยี ่ยมเยือนประเทศ
ไทย แต่อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปแล้วว่าทักษะ
ภาษาอังกฤษของคนไทยยังอยู่ในระดับที่ไม่สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน
ท้องถิ่นในแหล่งท่องเที่ยว ต้องได้รับการส่งเสริมและพัฒนา
ทักษะภาษาอังกฤษให้อยู่ในระดับที่สามารถใช้งานได้อย่าง
สัมฤทธิ์ผล ทั้งนี้ เพื่อสร้างความประทับใจแก่นักท่องเที่ยว 
และเพื่อพัฒนาศักยภาพของธุรกิจการท่องเที่ยวของชาตใิห้
อยู่ในระดับที่สูงย่ิงข้ึน  
          การท่องเท ี ่ยวแห ่งประเทศไทยและกระทรวง
วัฒนธรรม (การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย , 2556: 31-32) 
ได้ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นโดยจัดกิจกรรม “ไหว้พระ 
9 วัด” เพ่ือให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เดินทาง
ท่องเที่ยวสักการะสถานที่อันเป็นมงคลในแต่ละจังหวัดทั่ว
ประเทศ สำหรับในเขตกรุงเทพมหานครได้กำหนดอาราม
หลวง 9 แห่งเป็นเส้นทางไหว้พระ 9 วัด และเป็นแหล่งศึกษา
ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น ประกอบด้วย วัดกัลยาณมิตร วัด
ชนะสงคราม วัดพระเชตุ พลวิมลมัคลาราม วัดพระศรีรัตน
ศาสดาราม วัดระฆังโฆสิตาราม วัดสุ ทัศนเทพวราราม วัด
อร ุณราชวราราม ว ัดบวรนิเวศว ิหารและวัดสระ เกศ  

นักท่องเที ่ยวที ่ไปเยี ่ยมชมวัดดังกล่าวนอกจากจะเป็น
นักท่องเที่ยวชาวไทยแล้ว ยังมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอีก
เป็นจำนวนมากท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวเองโดยไม่ผ่านช่องทาง
ของบริษัทนำเที่ยวควรจะได้รับข้อมูลความรู ้ที่ถูกต้องของ
แหล่งท่องเที่ยวนั้นๆ เช่นกัน แม้ว่าบางแหล่งท่องเที่ยวจะมี
ป้ายประกาศ ป้ายบอกทาง ข้อมูลและแผ่นพับ เป็นต้น แต่
พบว ่า ย ั งม ีข ้อผ ิดพลาดทางด ้านภาษาต ่างประเทศ 
นอกจากนั้น มีแหล่งท่องเที่ยวจำนวนไม่น้อยที่ไม่มีข้อมูล
หรือบุคลากรที่ให้ข้อมูลบริการแก่นักท่องเที่ยว  ดังน้ัน วัดที่
เป็นแหล่งท่องเที่ยวจะต้องตระหนักถึงความจำเป็นในการ
ให้บริการข้อมูลและความรู้เกี่ยวกับสถานที่สำคัญภายในวัด
ที่เป็นภาษาต่างประเทศแก่ 
          ด้วยเหตุผลดังกล่าวคณะผู้วิจัยจึงสนใจที่จะศึกษา
ความจำเป็นและแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือ
การสื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร โดยทำการศึกษาสำรวจความจำเป็นและ
แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื ่อการสื ่อสารใน
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี ผลการวิจัยน้ีจะ
นำไปสู่การจัดทำสื่อหรือแหล่งให้ข้อมูลที่เป็นภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องให้กับนักท่องเที ่ยวชาวต่างชาติและจัดทำชุดฝึก
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารให้แก่ผู้ดูแลรับผิดชอบสถานที่
ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมใช้ฝึกเพื ่อที่จะสามารถสื ่อสารกับ
นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้อย่างถูกต้องและสัมฤทธิผล อัน
ก่อให้เกิดความรู ้ความเข้าใจของนักท่องเที ่ยวต่างชาติท่ี
ถูกต้องต่อแหล่งท่องเท่ียวและความซาบซึ้งในศิลปวัฒนธรรม
ของชาติไทย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย :   
การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี มีวัตถุประสงค์  ดังน้ีคือ 

          1. เพื่อศึกษาความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องเพื่อการสื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
          2. เพื่อจัดทำแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการ
สื ่อสารที่ถูกต้องในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร    
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 
          การศึกษาวิจัยนี้เป็นการวิจัยเชิงสำรวจเพื่อศึกษา
สำรวจความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการ
สื ่อสารในสถานที ่ท ่องเที ่ยวเช ิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 
กร ุงเทพมหานคร  ว ิ เคราะห ์ความผิดพลาดในการใช้
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื ่อสารบนป้ายแสดงข้อมูล แผ่นซีดี
และค ู ่ ม ื อแผ ่นพ ับแสดงข ้ อม ู ล  และ เส ี ยงตามสาย
ประชาสัมพันธ์ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร และจัดทำชุดคำศัพท์ และชุดฝึก
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงงน้ี 

 วัฒนธรรม การศึกษาสำรวจความจำเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานครกลุ่มผู้ให้ข้อมูล  คือ 
ผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม เก็บข้อมูล
โดยใช้เครื่องมือวิจัย คือ แบบสอบถามความจำเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จากนั้น ผู้วิจัยได้
จัดทำจัดทำชุดคำศัพท์และชุดฝึกภาษาอังกฤษเพื ่อการ
สื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมตามกรอบแนวคิด
ในการวิจัย ดังน้ี 

 

 
รูปที่ 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
          การท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  หมายถึง  การเดินทาง
ไปยังแหล่งท่องเที ่ยวที ่แสดงถึงความเป็นวัฒนธรรม  เช่น  
ปราสาท  พระราชวัง  วัด  โบราณสถาน  โบราณวัตถุ  
ประเพณี  รวมถึงวิธีการดำเนินชีวิตของบุคคลในแต่ละยุค
สมัย  เพื่อชม  หาความรู้  หรือได้รับความเพลิดเพลินจาก
แหล่งท่องเที่ยวนั้น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย  ได้แบ่ง
แหล่งท่องเที ่ยวออกเป็น 7 ประเภท คือ (อุษณีย์  ศรีภูมิ. 
2554: 15) 1) แหล่งท่องเที่ยวประเภทโบราณสถาน  ได้แก่ 

พระราชวัง  ส ิ ่งก่อสร้างและอาคารที่มีความสำคัญทาง
ประวัติศาสตร์  รวมทั้งอนุสาวรีย์ต่าง ๆ 2) แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทศาสนสถาน  ได้แก่  วัด  โบสถ์  เจดีย์  ศูนย์กิจกรรม
ทางศาสนา 3) แหล่งท่องเที ่ยวประเภทธรรมชาติ  ได้แก่  
ทะเล  ป่าไม้  ภูเขา  น้ำตก 4) แหล่งท่องเที ่ยวประเภท
ศิลปวัฒนธรรมและการศึกษา  ได้แก่  พิพิธภัณฑ์  ศูนย์
ศิลปวัฒนธรรม 5) แหล่งท่องเที ่ยวประเภทสถานเริงรมย์  
ได้แก่  โรงภาพยนตร์  โรงละคร  6) แหล่งท่องเท่ียวประเภท
อุตสาหกรรมและหัตถกรรม ได้แก่ อุตสาหกรรม เครื่องจัก

ป จจัยน าเข้า (Input)  กระบวนการ (Process)   ล ลิต (Output) 
1) ข้อมูลความจ าเป็นในการ
ใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือ
การสื่อสารในสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใน
เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร  
2) ผู้เช่ียวชาญด้าน
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่เป็นคนไทยและ
เจ้าของภาษา  

 1) ศึกษาส ารวจความจ าเป็นใน
การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือ
การสื่อสารที่ถูกต้องในสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
2) ศึกษารวบรวมค าศัพท์
ภาษาอังกฤษ และพัฒนาชุดฝึก
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

 1) ข้อมูลความจ าเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือการ
สื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร 
3) แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องประกอบด้วย (1) ชุด
ค าศัพท์ และ (2) ชุดฝึก
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
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สาน  การทอผ้า  ทำร่ม  เป็นต้น และ 7) แหล่งท่องเที่ยว
ประเภทอื่น ๆ ได้แก่  สวนสัตว์  สวนสาธารณะ  สวนสนุก  
สนามกีฬา   
          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย( 2556: 56-60) ได้
สรุปสถานการณ์อุตสาหกรรมการท่องเที ่ยวไทย ปี 2555 
และทิศทางในอนาคต ว่าแนวโน้มการท่องเที่ยวโลก  การ
เพ่ิมข้ึนของนักท่องเท่ียว  องค์การการท่องเท่ียวโลก (World 
Tourism Organization: UNWTO) ได้พยากรณ์ว่าเมื่อถึงปี
พ.ศ. 2563 จะมีนักท่องเท่ียวระหว่างประเทศจำนวน 1,600 
ล้านคน  ภูมิภาคที่มีแนวโน้มเป็นแหล่งท่องเท่ียวยอดนิยมคือ
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก  และกลุ่มประเทศใน
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้  กลุ ่มประเทศ BRIC (บราซิล  
รัสเซีย  อินเดียและจีน)  มีรายได้เพิ่มขึ้นและมีศักยภาพใน
การส่งออกนักท่องเที ่ยวใน อนาคตการแข่งขันด้านการ
ท่องเที่ยวสูงขึ้น  การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรโลก  
นักท่องเท่ียวกลุ่มผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพ่ิมสูงข้ึน  นักท่องเที่ยว
มีแนวโน้มสนใจการท่องเท่ียวในความสนใจพิเศษ (Special 
Interest Tourism)  เช่น  การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health 
Tourism) การท่องเท่ียวเชิงผจญภัย (Adventure Tourism) 
การท ่อง เท ี ่ ยว เช ิ งศาสนา ( Spiritual Tourism)  การ
ท่องเที่ยวเพื่อการประชุมและนิทรรศการ( MICE) และการ
ท่องเท ี ่ยวเช ิงก ีฬา (Sports Tourism)  เป ็นต ้น  โดยที่
นักท่องเท่ียวจากกลุ่มประเทศเอเชียตะวันออกและยุโรปเป็น
กลุ่มนักท่องเท่ียว  โบราณสถานที่สำคัญในพ้ืนที่เขตธนบุรี ไว้
ดังนี ้คือ (1) วัดราชวรินทร์  (2) วัดหิรัญปทุมรังสี (3) วัด
ราชคฤห์ (4) วัดอินทรารามวรวิหาร (5) วัดสะแกนอก (6).วัด
กันตทาราม (7).วัดอรุณราชวรารามราชวรวิหาร (8).วัด
ประดิษฐาราม (9).วัดใหญ่ศรีสุพรรณ (10).วัดกระจับพินิจ 
(11).วัดใหม่ยายนุ้ย (12).วัดกลางดาวคะนอง (13).วัดบุคคโล 
(14).วัดจันทรามวรวิหาร (15).วัดสะแกใน (16).วัดสันติธรร
มาราม (17).วัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร (18).วัดโพธ์ินิมิต
มหาศรรีมาราม (19).วัดชิโนรส (20)ร้านขนมฝรั ่งธนูสิงห์ 
ชุมชนกุฏีจีน (21)ร้านขนมหวานตลาดพลู (22)ร้านขนมฝรั่ง
กุฎีจีน  (23).ชุมชนขลุ่ยบ้านลาว (24)พิพิธภัณฑ์บ้านกุฎีจีน 

(25)พิพิธภัณฑ์พระวัดประยูรวงศาวาสวรวิหาร (26)ศาลเจ้า
กวนอู (27)วัดซางตาครู ้ส (28).มูลนิธิปทุมรังษี (29)มัสยิด
บ้านสมเด็จเจ ้าพระยา และ (30) มัสยิดบางหลวง การ
ท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย  ( 2556: 70-75)  
           เน ื ่ องจากในป ัจจ ุบ ันม ีการแข ่งข ันก ันส ู งใน
อุตสาหกรรมการท่องเท่ียวในระดับโลก ปัจจัยสำคัญประการ
หนึ ่งท ี ่จะทำให ้ประเทศไทยแข่งข ันได ้ในเวท ีโลก คื อ  
ความสามารถในการใช ้ภาษาต่างประเทศส ื ่อสารกับ
นักท่องเที ่ยวต่างชาติ  โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ  เพราะ
ภาษาอังกฤษจัดเป็นภาษาสากลที่มีการเรียนรู้กันแพร่หลาย
ที่สุดและใช้กันมากท่ีสุดภาษาหน่ึง 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย  

มีขั ้นตอนการวิจัย 2 ขั ้นตอน คือ 1)  ตอนที่ 1 
ศึกษาความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
ถูกต้องในสถานที ่ท ่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร และ 2) ตอนที่ 2 จัดทำแนวทางการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องในสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม  

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย  คือ แบบสอบถามเพ่ือ
ศึกษาความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่
ถูกต้องในสถานที ่ท ่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 
กรุงเทพมหานคร ในการพัฒนาเครื่องมือ ผู้วิจัยได้ดำเนินการ 
คือ 1) ศึกษาหลักและวิธีการสร้างแบบสอบถามความจำเป็น
ในการใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารที่ถูกต้อง และ 2) 
ตรวจสอบคุณภาพเครื ่องมือโดยการให้ผู ้ทรงคุณวุฒิด้าน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร จำนวน 3 คน พิจารณาความ
ถูกต้องเหมาะสมของเน้ือหาของแบบสอบถาม จากน้ันนำไป
ปรับปรุงแก้ไขให้มีความถูกต้องก่อนนำไปใช้เก็บรวบรวม
ข้อมูล การวิจัยครั้งน้ีได้กำหนดเกณฑ์ค่าดัชนีความสอดคล้อง
ของคำถามแต่ละข้อต้องมีค่าต้ังแต่ 0.66 ข้ึนไปจึงจะนำไปใช้
ได ้  และจากผลการว ิจ ัย พบว ่า ข ้อคำถามท ุกข ้อใน
แบบสอบถามมีค่าตั้งแต่ 0.66 ขึ้นไป ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่
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กำหนดจึงสามารถนำไปใช้เป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลได้ 

การเก็บรวบรวมข้อมูล  กลุ่มผู้ให้ข้อมูล แบ่งเป็น 2 
กลุ ่ม คือ 1) กลุ่มที ่ 1 ใช้ในการศึกษาสำรวจข้อมูลความ
จำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารที่ถูกต้องใน
ส ถ า นท ี ่ ท ่ อ ง เ ท ี ่ ย ว เ ช ิ ง ว ั ฒ น ธ ร ร ม ใ น เ ขต ธนบ ุ รี  
กรุงเทพมหานคร ผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม จำนวน 30 คน ของแหล่งท่องเที่ยว 
30 แห่ง ซึ่ง สถานที่ทั้ง 30 แห่ง จากการสำรวจในเบื้องต้น
พบว่ามีจำนวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ
มาเยี่ยมในแต่ละปีจำนวนมาก และ 2) กลุ่มที่ 2 ใช้ในการ
จัดทำแนวทางการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการ สื่อสารในสถานที่
ท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมที่ถูกต้อง ผู้ให้ข้อมูลคือผู้เชื่ยวชาญ
ด้านภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารที่เป็นคนไทยและเจ้าของ
ภาษา รวมจำนวนทั ้งส ิ ้น 5 คน การเก็บรวบรวมข้อมูล
การศึกษาความจำเป็นการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการ
สื ่อสารโดยใช้แบบสอบถามและสัมภาษณ์เพิ ่มเติม ผู ้เก็บ
รวบรวมคือผู้วิจัยและผู้ช่วยนักวิจัย มีข้ันตอนการดำเนินงาน 
ค ือ จ ัดส ่งหนังส ือพร้อมแบบสอบถามไปยังสถานที ่ที่
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม เพ่ือแจ้งวัตถุประสงค์ และประโยชน์
ที่ทุกฝ่ายจะได้รับจากงานวิจัย และนัดหมาย วัน เวลา เพ่ือ
เข้าดำเนินการเก็บรวบรวมแบบสอบถามและสัมภาษณ์ โดย
ส่งไปยังผู้ให้ข้อมูล คือ ผู้รับผิดชอบดูแลสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรม 30 แห่ง และ ดำเนินการเก็บแบบสอบถามและ

สัมภาษณ์ ตามวัน เวลา ที่นัดหมาย  และ 2 ) การจัดทำแนว
ทางการใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้อง โดยการจัด
ประชุมกลุ่มย่อยผู้เชื่ยวชาญด้านภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร
ที่เป็นคนไทยและเจ้าของภาษาจำนวน 5 คน ทำการประชุม 
3 ครั้ง มีขั้นตอนการดำเนินงาน คือ จัดส่งหนังสือเชิญและ
แจ้งวัตถุประสงค์ และประโยชน์ที่ทุกฝ่ายจะได้รับจากการ
ประชุมสนทนากลุ ่ม ผู ้ว ิจ ัยได้จ ัดทำร่างแนวทางการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื ่อการสื่อสารซึ่งประกอบด้วย ชุด
คำศัพท์ที ่ใช้ในสถานที่ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมและชุดฝึก
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม และผู้เชี่ยวชาญร่วมกันศึกษาวิเคราะห์ประเมิน
ความถูกต้องของการใช้ภาษาอังกฤษ พิจารณาให้ความเห็น 
ทำการนัดหมาย วัน เวลา สถานที่ที่จะจัดประชุมกลุ่ม และ
ดำเนินการประชุมกลุ่มตามวัน เวลา สถานที่ที่กำหนด 
          การวิเคราะห์ข้อมูล  ข้อมูลเชิงคุณภาพที่รวบรวมได้
จากแบบสอบถามและการสัมภาษณ์ และการประชุมกลุ่ม 
นำไปวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) และสรุปและ
อภิปรายผล ตามวัตถุประสงค์ของการวิจัยที่กำหนดไว้ 
 
4.  ลการวิจัย  
ผลการวิจัยที่ได้ แบ่งเป็น 2 ตอน คือ  ตอนที่ 1  ความจำเป็น
ในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสารของสถานที่
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 

 
ตารางที่ 1 ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสารของ
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 30 แห่ง แยกตามสื่อหรือแหล่งให้ข้อมูล 
สื่อหรือแหล่งให้ข้อมูลในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
 

n = 30 ระดับความจำเป็น 

x  S.D. 
1) ป้ายบอกทางภายในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.95 0.21 มากท่ีสุด 
2) ป้ายอธิบายเก่ียวกับสถานที่แต่ละจุดภายในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.74 0.53 มากท่ีสุด 
3) ป้ายอธิบายข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเย่ียมชมสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.63 0.51 มากท่ีสุด 
4) ป้ายอธิบายการไหว้พระขอพรสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.87 0.45 มากท่ีสุด 
5) แผ่นพับข้อมูลเก่ียวกับการเย่ียมชมสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.61 0.41 มากท่ีสุด 
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6) แผ่นพับประชาสัมพันธ์กิจกรรมของสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.72 0.44 มากท่ีสุด 
7) บทบรรยายประวัติและแนะนำสถานที่ภายในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.89 0.31 มากท่ีสุด 
8) ผู้บรรยายให้ความรู้เก่ียวกับสถานที่ภายในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.91 0.23 มากท่ีสุด 
9) สื่ออิเล็กทรอนิกส์(ตู้คอมพิวเตอร์) สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.95 0.22 มากท่ีสุด 
10) ห้องนิทรรศการให้ความรู้สถานที่ต่างในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 4.77 0.45 มากท่ีสุด 
รวม 4.77 0.16 มากที่สุด 

   
ตารางที่ 2  ค่าคะแนนเฉลี่ยและค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐานของความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสารของ
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 30 แห่ง แยกตามทักษะภาษาอังกฤษ 

ทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็น 
ในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 

n = 30 ระดับความจำเป็น 
x  S.D. 

1) ทักษะการฟังภาษาอังกฤษ 4.74 0.48 มากท่ีสุด 
2) ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 4.67 0.51 มากท่ีสุด 
3) ทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ 4.91 0.22 มากท่ีสุด 
4) ทักษะการเขียนภาษาอังกฤษ 4.87 0.28 มากท่ีสุด 
5) ทักษะการแปลภาษาอังกฤษ 4.79 0.31 มากท่ีสุด 
รวม 4.74 0.17 มากที่สุด 

 
จากตารางที่ 1 ความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกตอ้ง
เพื่อการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี 30 แห่ง แยกตามสื่อหรือแหล่งให้ข้อมูลพบว่า ค่า
คะแนนเฉลี่ยของความจำเป็นในการใช้ 
 ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสารของสถานที่
ท ่องเที ่ยวเช ิงวัฒนธรรมสูงกว่าเกณฑ์ที ่กำหนดอย่างมี
นัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05แสดงว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมในเขตธนบุรีทั ้ง 30 แห่งมีความจำเป็นในการใช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรมในทุกสื่อหรือแหล่งให้ข้อมูลยู่ในระดับมากที่สุด 
 
จากตารางที่ 2 ความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกตอ้ง
เพื่อการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี 30 แห่ง แยกตามทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นพบว่า 
ค่าคะแนนเฉลี่ยของความจำเป็นของทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 
5 ด้าน คือ การฟัง การพูด การอ่าน การเขียน และการแปล 

ที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารของสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม
สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรีทั ้ง 30 
แห่งมีความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการ
สื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 5 ทักษะ อยู่ใน
ระดับมากที่สุด 
ตอนที่ 2  แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อสื่อสาร
ในสถานท ี ่ ท ่ อง เท ี ่ ย ว เช ิ ง ว ัฒนธรรมใน เขตธนบ ุ รี  
กร ุงเทพมหานคร guidelines for usage of English for 
communication in the cultural heritage spots in 
Dhonburi district of Bangkok) แ น ว ท า ง ก า ร ใ ช้
ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท่องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม แบ่งเป็น 2 ส่วน ด้วยกันคือ 1) ชุดคำศัพท์และ
สำนวนภาษาอังกฤษสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
และ 2) ชุดฝึกภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในสถานท่ี
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
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1) ชุดคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  
(words and expressions normally used in cultural heritage spots) แบ่งเป็น 3 ชุดย่อย คือ  
1. ชุดคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในศาสนาพุทธ  
(words and expressions normally used in Buddhist cultural heritage spots) 

คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ (Words and Expressions) ความหมาย (Meanings) 
Buddhist ศาสนาพุทธ 
Tibetan Buddhist พุทธทิเบต 
Vietnamese Buddhist พุทธเวียดนาม 
Chinese Buddhist พุทธจีน 
Confucian Buddhist พุทธลัทธิขงจื๊อ 
etc. ฯลฯ 

 
2. ชุดคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในศาสนาคริสต์ 
(Words and Expressions normally used in Christian cultural heritage spots) 

คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ (Words and Expressions) ความหมาย (Meanings) 
Protestant Christian  คริสต์นิกายโปรเตสแตนท์ 
Catholic  คริสต์นิกายคาธอลิก 
Jesuit  พระเยซู 
Born-again  คริสต์ที่เชื่ออย่างแรงกล้า 
Mormon  เป็นคริสต์ศาสนิกชนกลุ่มหนึ่งในขบวนการวิ

สุทธิชนยุคสุดท้าย  
etc. ฯลฯ 

3. ชุดคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษที่ใช้ในศาสนาอิสลาม 
(Words and Expressions normally used in Muslim cultural heritage spots) 

คำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ 
Words and Expressions 

ความหมาย 
Meanings 

Sunni Muslim  มุสลิมนิกายสุหน่ี 
Wahabbi Muslim  มุสลิมนิกายวะฮาบี 
Sufi  มุสลิมนิกายซูฟี 
Ibadi Muslim  มุสลิมนิกายอิบาดี 
Ahmadiyya Muslim  มุสลิมนิกายอะห์มะดิยะ 
etc. ฯลฯ 
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2) ชุดฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยว
เ ช ิ ง ว ั ฒ น ธ ร ร ม  ( Handbook of English for 
Communication in Cultural Heritage Spots ) 
ชุดฝึกภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิง
วัฒนธรรมที่สร้างขึ้นประกอบด้วย 6 บท (Unit) แต่ละบท
ประกอบด้วย 3 ส่วน คือ (1) การฝึกฟังและพูด (Listening 
and Speaking Practice) (2) การฝ ึ กอ ่ าน  และ เ ข ี ย น 

( Reading and Writing Practice) แ ล ะ  ( 3) ท บ ท ว น
ไวยากรณ ์ท ี ่ จ ำ เป ็น  (Grammar Review) ซ ึ ่ ง เน ื ้ อหา 
(contents) และบร ิบท (Contexts) และสถานการณ์  
(situations) ที่จัดทำข้ึนในแต่ละส่วนจะเก่ียวข้องกับสถานที่
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญในกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นที่
คุ้นเคยทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ตามตารางที่ 3 

 
ตารางที่ 3 สารบัญชุดฝึกภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
(Handbook of English for Communication in Cultural Heritage Spots ) 
UNIT Contents Pages 
1             At the Emerald Buddha Temple and the Grand Palace  

1. Listening and Speaking Practice: At the Emerald Buddha Temple and the Grand 
Palace 
2. Reading and Writing Practice:A Brief History of the Grand Palace in Bangkok 
3. Grammar Review:Parts of Speech/Nouns 

 

2 
 
 
 

At the Temple of Dawn 
1. Listening and Speaking Practice: At the Temple of Dawn 
2. Reading and Writing Practice: Temple of Dawn: Wat Arun in Bangkok  
3. Grammar Review: Pronouns 

 

3 At Wat Pho (the Reclining Buddha Temple) 
1. Listening and Speaking Practice: At Wat Pho (the Reclining Buddha Temple) 
2. Reading and Writing Practice: Temple of Reclining Buddha : Wat Pho in Bangkok3. 
Grammar Review: Adjectives 

 

4 At Khao-San Road 
1. Listening and Speaking Practice: At Khao-San Road 
2. Reading and Writing Practice: At Khao-San Road 
3. Grammar Review:  Adverbs 

 

5 At Ekamai Bus Terminal on the Way to KoSamet 
1. Listening and Speaking Practice: At Ekamai Bus Terminal on the Way to KoSamet 
2. Reading and Writing Practice: Top 10 Useful Bangkok Tips Good Things to Know 
when Travelling in Bangkok 
3. Grammar Review:  Verbs 

 

6. On The BTS on the Way to Siam Paragon  
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1. Listening and Speaking Practice: On the BTS on the way to Siam Paragon Siam 
Paragon Bangkok Shopping Centre 
2. Reading and Writing Practice: Siam Paragon Bangkok Shopping Centre 
3. Grammar Review:  Tense 

 
Unit 1 
At the Emerald Buddha Temple and the Grand Palace  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
1. Listening and Speaking Practice 
Conversation : At the Emerald Buddha Temple and the Grand Palace 
Step 1: Listen 
Tour guide: Good morning everybody. Welcome to Wat PhraKaew. Let me ask you first, what do you know 

about this temple? 
Tourist 1:   I have known that the official name of this temple is “Wat Phra Sri  

RattanaSatsadaram. What does it mean? 
Tour guide:     It means the temple of the Emerald Buddha.  This temple is regarded as the most sacred 

Buddhist temple or Wat in Thailand. This temple is located in Phra Nakhon District within the 
Grand Palace. 

Tourist 1: It is said that King Rama I who founded the Chakri Dynasty in 1782 , then  
started the construction of the Grand Palace to be ready for his coronation in 1785. 

Tour guide:     That’s correct. Wat PhraKaew, which has its own compound within the palace, was built to 
house the Emerald Buddha, which is considered a sacred object that provides protection for 
the kingdom. 

Tourist 1:   I have read the brief story of the Emerald Buddha. It is said that The Emerald Buddha was 
found in Chiang Rai of Lanna Kingdom in 1434.  

Tour guide:     That’s true. After a lightning storm struck the temple, The Budda statue fell down. After 
removing the plaster around the statue, it was discovered that the image was made from a 
solid piece of green jade.    

Tourist 2:   Wow! It’s great to know the story of Wat PhraKaew as well as the Emerald Buddha. By the 
way, would you give me some ideas about the rules of entry and conduct when entering the 
temple or the palace. 

Tour guide:     Well! The sacred temples in Thailand follow a dress code, which is strictly followed. Men must 
wear long pants and sleeved shirts and shoes. Women must wear long skirts. 
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Tourist 2:   I have a question. Visitors who first come to visit this temple and  haven’t known the rules of 
entry and conduct before, what must they do ? 

Tour guide:     They may rent appropriate clothing items at the entry area of the temple. In addition, it is 
compulsory to remove the shoes before entering the temple, as a sign of respect to the 
Buddha, as is the practice in all other temples in Thailand. 

Tourist 2:   Are there some other rules of entry and conduct when we are in the  
chapel and pray in front of the Buddha image? 

Tour guide:     The sitting posture should avoid any offensive stretching of feet towards the deity. The feet 
should be tucked in towards the back. 

Step 2: Listen again. Say each sentence. 
Step 3: Practice with a partner. 
Step 4: Close your book. Have a similar conversation. 
 
5. สรุป ลการวิจัยและอภิปราย ล 

ตอนที่ 1  ผลการศึกษาสำรวจความจำเป็นในการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องในสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตกรุงเทพมหานคร 

1) ความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
เพื่อการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี 30 แห่ง แยกตามสื่อหรือแหล่งให้ข้อมูล  ความจำเป็น
ในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสารของสถานที่
ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 30 แห่ง แยกตามสื่อ
หรือแหล่งให้ข้อมูล 10 ประเภทสื่อ คือ 1) ป้ายบอกทาง
ภายในสถานที ่ท ่องเที ่ยวเช ิงวัฒนธรรม 2) ป้ายอธิบาย
เกี ่ยวกับสถานที ่แต่ละจุดภายในสถานที ่ท ่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม 3) ป้ายอธิบายข้อปฏิบัติต่าง ๆ ในการเยี่ยมชม
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 4) ป้ายอธิบายการไหว้พระ
ขอพรสถานที่ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 5) แผ่นพับข้อมูล
เก่ียวกับการเย่ียมชมสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 6) แผ่น
พับประชาสัมพันธ ์ก ิจกรรมของสถานที ่ท ่องเท ี ่ยวเชิง
วัฒนธรรม 7) บทบรรยายประวัติและแนะนำสถานที่ภายใน
สถานที่ท่องเที ่ยวเช ิงวัฒนธรรม 8) ผู้บรรยายให้ความรู้
เกี่ยวกับสถานที่ภายในสถานที่ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรม 9) 
สื่ออิเล็กทรอนิกส์(ตู ้คอมพิวเตอร์) สถานที่ท่องเที ่ยวเชิง

วัฒนธรรม และ 10) ห้องนิทรรศการให้ความรู้สถานที่ต่างใน
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จากผลการวิจัย พบว่า ค่า
คะแนนเฉลี ่ยของความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่
ถูกต้องเพ่ือการสื่อสารของสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมสูง
กว่าเกณฑ์ที ่กำหนดอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 
แสดงว่า แหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรีทั้ง 30 
แห่งมีความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการ
สื่อสารในสถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในทุกสื่อหรือแหล่ง
ให้ข้อมูลอยู่ในระดับมากที่สุด ที่เป็นเช่นนี้อาจเนื่องมาจาก 
ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล ( International Language) 
และยังใช้เป็นภาษากลางของกลุ่มประชาคมอาเซียน ดังน้ัน 
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติทั้งเอเชียและยุโรปหรือเมริกา ต่าง
ก็มีความต้องการให้สื่อหรือแหล่งข้อมูลตามสถานที่ท่องเที่ยว
ในประเทศไทยเป็นภาษาอังกฤษเพ่ือที่จะสามารถเข้าใจและ
ศึกษาข้อมูลสถานที่ท่องเที ่ยวแต่ละแห่งได้ อีกทั ้งข้อมูล
ประชาสัมพันธ์การท่องเท่ียวในสื่อดิจิตัลหรือสื่ออิเลคโทรนิค 
หรือในโซเชียลเน็ตเวิร์คจึงมีความจำเป็นอย่างย่ิงที ่จะต้อง
เป็นภาษาอังกฤษ อีกทั ้งผู ้มีหน้าที ่ร ับผิดชอบดูแลสถานท่ี
ท่องเที่ยวจำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษกับนักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพทั้งน้ีเพ่ือประโยชน์ทั้งของ
แหล่งท่องเที ่ยวและนักท่องเที ่ยวจะได้สื ่อสารให้ตรงกัน 
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นอกจากนี้ สถานประกอบการร้านค้า ร้านจำหน่ายของที่
ระลึก ร ้านอาหารต่างๆ บริษ ัทนำเที ่ยว และมัคคุเทศก์ 
จำเป็นต้องสื ่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิงในปัจจุบันธุรกิจการท่องเที่ยวในประเทศ
ไทยต้องแข่งขันกับประเทศเพื ่อนบ้านเช่น เมียนมาร์ ลาว 
กัมพูชา และเวียดนาม ซึ ่งประชาชนในประเทศเหล่าน้ี
สามารถสื่อสาร  ภาษาอังกฤษได้ดีกว่าคนไทย ซึ่งปัจจุบันจะ
พบว่านักท่องเที่ยวชาวต่างชาติจำนวนมากหันไปท่องเที่ยว
ในประเทศเมียนมาร์ และในประเทศลาว โดยเฉพาะเมือง
หลวงพระบางและวังเวียง พบว่านักท่องเที่ยวจำนวนมากไป
ท่องเที่ยวเยี่ยมชมศิลปวัฒนธรรมและธรรมชาติ ทำให้ธุรกิจ
การท่องเที่ยวในประเทศไทยต้องแข่งขันอย่างมากเพื่อแย่ง
ชิงนักท่องเท่ียวให้หันกลับมาท่องเที่ยวแหล่งศิลปวัฒนธรรม
ในประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างย่ิงที่คนไทยต้องพัฒนาทักษะ
ภาษาอ ังกฤษให ้อย ู ่ ในระด ับที ่ ใช ้ งานได ้จร ิ งอย ่างมี
ประสิทธิภาพ ซึ ่งผลการวิจัยนี ้  สอดคล้องกับสถิติข้อมูล
นักท่องเที ่ยวต่างชาติปี พ.ศ. 2556 (การท่องเที ่ยวแห่ง
ประเทศไทย, 2556: 35-37) ที่ได้สรุปไว้ว่า อุตสาหกรรม 
 การท่องเที ่ยวไทยเป็นอุตสาหกรรมที่ทำรายได้
ให้กับประเทศมากเป็นอันดับหน่ึง  และรายได้ส่วนใหญ่มาก
จากการเข้ามาท่องเที่ยวและการใช้จ่ายของนักท่องเที ่ยว
ต่างชาติ  เพ่ือเป็นการเพ่ิมรายได้ให้มากข้ึนและขณะเดียวกัน
เป็นการรักษารายได้ให้คงที ่และต่อเนื ่อง  เมื ่อเกิดภาวะ
วิกฤตต่าง ๆ นอกจากภาครัฐจะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวแล้ว  
คนหร ือบ ุคลากรที ่ม ีส ่วนเก ี ่ยวข ้องต ้องพัฒนาความรู้   
ความสามารถ  และทักษะต่าง ๆ ทีจะสร้างความประทับใจ
ให้แก่นักท่องเที ่ยว  ไม่ว่าจะเป็นมัคคุเทศก์  คนในแหล่ง
ท่องเท่ียวน้ัน ๆ ได้แก่  เจ้าหน้าท่ีของวัด วัง พิพิธภัณฑ์ เป็น
ต้น  ควรสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศได้  เพราะบุคคลที่
เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวมีความสำคัญต่อการสร้างรายได้  
เนื่องจากต้องมีปฏิสัมพันธ์กับนักท่องเที่ยวต่างชาติโดยตรง 
ดังน้ัน  ความสามารถในการสื่อสารภาษาต่างประเทศมีความ
จำเป ็นอย ่างย ิ ่ ง ในการสร ้างความส ัมพ ันธ ์อ ันด ี กับ
นักท่องเที ่ยว   และ สอดคล้องกับแนวคิดของ ธีระวิทย์ 

ภิญโญณัฐกานต์ (2558) ที่ว่า ภาษาอังกฤษเป็นภาษาสากล
ที่มีการเรียนรู้กันแพร่หลายที่สุดและใช้กันมากที่สุด  และยัง
สอดคล ้องก ับ ธ ีราภรณ์ พลายเล ็ก (2554) ที ่กล ่าวว่า  
ภาษาต่างประเทศที่โลกยอมรับว่าเป็นภาษากลางในการ
สื ่อสารของมนุษย์คือภาษาอังกฤษ  และนักท่องเที ่ยวท่ี
เดินทางท่องเที่ยวในต่างประเทศก็สามารถใช้ภาษาอังกฤษ
เป็นสื่อกลางในการสื่อสารได้  ในขณะเดียวกันวัดต้องเตรียม
ความพร้อมด้านภาษาจีน  และภาษาญี่ปุ ่น  เนื ่องจากว่า
จำนวนนักท่องเที่ยวจากสองประเทศนี้เข้ามาท่องเที ่ยวใน
ประเทศไทยอยู่ในลำดับต้นของนักท่องเท่ียวทั้งหมดในแต่ละ
ปี  และมีปริมาณเพ่ิมข้ึนทุกปี  จากสถิตินักท่องเท่ียวของการ
ท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยระบุว่า  ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554 ถึง
2556  นักท่องเท่ียวจากประเทศจีนเพ่ิมจาก 1,721,247 คน
ในป ี  พ.ศ . 2554 เป ็น 2,786,860 และ 4,705,173 คน
ตามลำดับ  ในขณะเดียวกัน  นักท่องเท่ียวจากประเทศญ่ีปุ่น
ก็เพ่ิมจาก 1,127,893 คน ในปี พ.ศ. 2554 เป็น 1,373,716 
และ 1,537,979 คน (การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย, 2556: 
20-24) การให ้ข ้อม ูลแก ่น ักท ่องเท ี ่ ยวด ้วยภาษาของ
นักท่องเที่ยวชาตินั้น ๆ  เป็นความจำเป็นมาก  และเป็นการ
สร้างความประทับใจให้แก่นักท่องเที ่ยวอย่างมาก  ซึ่ง
สอดคล้องกับงานวิจ ัยของ วัตตส์ โนเวล (Watts, Noel, 
1994) ที่ศึกษาเรื่องการใช้ภาษาต่างประเทศในกิจกรรมการ
ท่องเที ่ยวในประเทศออสเตรเลียและประเทศนิวซีแลนด์  
พบว่า เอกสารการท่องเที่ยวเพื่อบริการแก่นักท่องเที่ยวมี
ความสำคัญมาก  แต่ในทั้งสองประเทศนี้ยังขาดเอกสารที่
เป็นข้อมูลเพื ่อบริการแก่นักท่องเที ่ยวที ่ไม่สามารถใช้
ภาษาอังกฤษสื่อสารได้  และยังสอดคล้องกับ งานวิจัยของ ฮุ
สแมนและมูเออร์ (Huisman S. and Moore K., 1999)  ที่
พบว่า นักท่องเท่ียวต้องการข้อมูลของท่องเท่ียวที่เป็นภาษา
ของตนเอง  และถึงแม้ว่าภาษาอังกฤษจะเป็นภาษาสากลก็
ตาม  แต่นักท่องเที่ยวยังต้องการให้เจ้าของแหล่งท่องเที่ยว
สามารถสื่อสารด้วยภาษาอื่นๆ ได้ด้วย 

2) ความจำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้อง
เพื่อการสื่อสารของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

288 289
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ธนบุรี 30 แห่ง แยกตามทักษะภาษาอังกฤษ  ความจำเป็นใน
การใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื ่อการสื ่อสารของสถานที่
ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี 30 แห่ง แยกตามทักษะ
ภาษาอังกฤษที่จำเป็นพบว่า ค ่าคะแนนเฉลี ่ยของความ
จำเป็นของทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 5 ด้าน คือ การฟัง การพูด 
การอ่าน การเขียน และการแปล ที่ถูกต้องเพื่อการสื่อสาร
ของสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 แสดงว่า แหล่ง
ท่องเที ่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรีทั ้ง 30 แห่งมีความ
จำเป็นในการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องเพื่อการสื ่อสารใน
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมทั้ง 5 ทักษะ อยู่ในระดับมาก
ที่สุด  ทั้งน้ีอาจเน่ืองมาจาก ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 4 ทักษะ
รวมถึงทักษะการแปล นั ้น มีความจำเป็นอย่างยิ ่งที ่ต ้อง
นำมาใช้พร้อมกันในการสื่อสารกับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ
ตามสถานการณ์ต่างๆ ไม่สามารถแยกทักษะใดทักษะหน่ึง
ออกจากกันได้  ทักษะภาษาอังกฤษทั้ง 5 ทักษะ (ฟัง พูด 
อ่าน เขียน และการแปล) จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการ
นำไปใช้อย่างถูกต้องเพ่ือการสื่อสารกับชาวต่างประเทศของ
สถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทย
เป ็นประเทศหนึ ่งในกล ุ ่มประชาคมอาเซ ียน (ASEAN 
Community) ดังนั ้นคนไทย จึงต้องสามารถสื ่อสารกับ
ชาวต่างชาติด้วยภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและเป็นที่
ยอมร ับ ไ ด้  คนไทยม ักจะม ีป ัญหาในการออกเส ียง
ภาษาอังกฤษซึ่งสาเหตุหลักมี 2 ประการ คือ ความแตกต่าง
ของระบบเสียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษ  และการจัดการ
เรียนการสอนการออกเสียงภาษาอังกฤษในชั้นเรียน  รัฐบาล
ทุกยุคทุกสมัยต่างก็ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวน้ีจึงได้ส่งเสริม
ให้ผู้เรียนได้พัฒนาการออกเสียงภาษาอังกฤษที่ถูกต้องในชั้น
เรียน แม้กระนั้นก็ตาม คนไทยก็ยังคงมีปัญหาในการออก
เสียงภาษาอังกฤษ ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษน้ัน 
ผู้เรียนต้องฝึกฝนการพูดภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอและ
ต ่ อ เ น ื ่ อ ง  แ ต ่ พ บ ว ่ า  ห ล ั ก ส ู ต ร ภ า ษ า อ ั ง ก ฤษ ใน
สถาบันการศึกษาไม่ได้ส ่งเสร ิมอย่างจริ งจ ังการฝึกพูด
ภาษาอังกฤษให้แก่ผู้เรียน ทั้งนี้เนื่องจากห้องเรียนมีจำนวน

นักเรียนมากเกินไปโดยเฉลี่ยแล้ว 40-60 คน ทำให้โอกาสที่
ผ ู ้ เร ียนแต่ละคนจะฝึกพูดรายบุคคลกับครูผู ้สอนมีน้อย  
นอกจากนี ้ พบว่า  การเร ียนการสอนภาษาอังกฤษใน
สถานศึกษามุ่งเน้น 3 ด้าน คือ ไวยากรณ์และโครงสร้าง การ
อ่านเพื ่อความเข้าใจ และการเขียน  ซึ ่งใช ้ในการสอบ
ค ัดเล ือกเข ้า เร ียนต ่อในระด ับมหาว ิทยาล ัย  ด ั ง น้ัน 
สถานศึกษาส่วนใหญ่จึงไม่ได้ส่งเสริมหรือสร้างแรงจูงใจอย่าง
จริงจังให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการออกเสียงภาษาอังกฤษเลย  
ป ัญหาสำค ัญอีกประการหนึ ่งค ือความขาดแคลนครู
ภาษาอังกฤษที่ออกเสียงภาษาอังกฤษได้ถูกต้องชัดเจนที่จะ
สามารถเป็นแม่แบบที่ดีให้แก่ผู้เรียนได้  ครูผู้สอนควรตอ้งมี
ความรู้ด้านสัทศาสตร์ภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี  ครูเจ้าของ
ภาษาต้องมีความคุ้นเคยกับระบบเสียงภาษาอังกฤษที ่เป็น
ปัญหาของผู้เรียน (นันทนา  รณเกียรติ. 2556:  1-28) และ
เป็นที ่ทราบกันแล้วว่าภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่ใช้สื ่อสาร
อย่างเป็นทางการในกลุ ่มประชาคมอาเซียนและยังเป็น
ภาษาสากลของโลก จึงกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษา
บังค ับท ี ่ต ้องจ ัดการเร ียนการสอนให้แก ่ผ ู ้ เร ียนในทุก
ระดับประเทศไทย เพื่อให้ผู้เรียนสามารถติดต่อสื่อสารกับ
ชาวต่างชาติได้ และนำไปใช้ในการประกอบอาชีพหลังจาก
จบการศึกษา มีความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียน
และความเป็นนานาชาติ นอกจากน้ี กริช ภัทรภาคิน (2557: 
1-13) ได้ทำการศึกษาวิจัยปัญหาทักษะภาษาอังกฤษของ
นักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรีในการ
เข้าสู ่ประชาคมอาเซียน พบว่า  นักศึกษามีปัญหาทักษะ
ภาษาอังกฤษทั้งสี่ด้าน (ฟัง พูด อ่าน และเขียน) ในภาพรวม
อย ู ่ ในระด ับปานกลาง เม ื ่ อพ ิ จ ารณาป ัญหาท ักษะ
ภาษาอังกฤษรายด้าน พบว่า ปัญหาทักษะการฟัง พูด อ่าน 
และเขียน อยู่ในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาเฉพาะปัญหา
ทักษะการฟัง พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก  
และเมื่อพิจารณาเฉพาะปัญหาทักษะการพูด พบว่า อยู่ใน
ระดับปานกลางถึงระดับมาก เมื ่อพิจาณาทักษะการอ่าน 
พบว่า อยู ่ในระดับปานกลาง ส่วนปัญหาทักษะการเขียน 
พบว่า อยู่ในระดับปานกลางถึงระดับมาก ปัญหาทักษะการ
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ฟังและการพูดภาษาอังกฤษส่งผลอย่างยิ ่งต่อทักษะการ
สื ่อสารภาษาอังกฤษอย่างมีประสิทธิภาพของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สาเหตุหลักมาจาก นักศึกษาไม่มี
โอกาสฟังสำเนียงภาษาอังกฤษที่พูดในประเทศต่างๆใน
ชีวิตประจำวันซึ่งสำเนียงภาษาอังกฤษที่ใช้พูดในประเทศ
ต่างๆ มีความแตกต่างกันทำให้นักศึกษาฟังแล้วเกิดความ
สับสนไม่เข้าใจ และนักศึกษาไม่มีโอกาสพูดสื ่อสารด้วย
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ  

ตอนที่ 2  แนวทางการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการ
สื ่อสารที่ถูกต้องในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในเขต
ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

การศึกษาวิจัยในครั้งน้ี ผู้วิจัยได้จัดทำแนวทางการ
ใช้ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารที่ถูกต้องในสถานที่ท่องเที่ยว
เชิงวัฒนธรรมในเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร โดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน ด้วยกันคือ 1) ชุดคำศัพท์และสำนวนภาษาอังกฤษ
สำหร ับสถานที ่ท ่องเท ี ่ยวเช ิงว ัฒนธรรม (words and 
expressions normally used in Buddhist cultural 
heritage spots)  และ 2) ช ุดฝ ึกภาษาอังกฤษเพื ่อการ
สื่อสารในสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม (handbook of 
English for communication in cultural heritage 
spots)     ในการสร้างชุดฝึกภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใน
สถานที่ท่องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม น้ัน การกำหนดจุดมุ่งหมาย
หรือวัตถุประสงค์อาศัยข้อมูลที่ได้จากการศึกษาปัญหาและ
ความจำเป็นทักษะภาษาอังกฤษของผู้ดูแลหรือรับผิดชอบ
สถานที่ท่องเที ่ยวเป็นหลักในการพิจารณา  การคัดเลือก
เนื ้อหาชุดฝึกคำนึงถึงความสอดคล้องกับจุดมุ ่งหมายที่
กำหนดไว้เป็นสำคัญ การจัดลำดับเนื้อหาที่คัดเลือกมาโดย
พิจารณาถึงความเหมาะสมที่จะให้ผู้เรียนได้รับความรู้ก่อน
หรือหลัง และการประเมินผลเป็นเครื่องชี้ว่าการดำเนินการ
สร้างชุดฝึกดังกล่าวประสบความสำเร็จมากน้อยเพียงใด 
และเหมาะสมกับสภาพความเป็นจริงมากที่ส ุด  การจัด
เน้ือหาชุดฝึกที่ดีไม่ว่าจะเป็นเน้ือหาชุดฝึกประเภทใด จะต้อง
คำนึงถึงขอบเขต ความต่อเน่ือง ความเป็นลำดับ และการบูร
ณาการ ความต่อเน่ืองคือการจัดเน้ือหาของชุดฝึกจากระดับ

หนึ่งไปอีกระดับหนึ่งหรือจากเนื้อหาหนึ่งไปอีกเนื้อหาหน่ึง
โดยไม่ขาดตอน ทำให้ผู้เรียนได้มีความก้าวหน้าในการเรียนรู้
ไปเรื่อยๆ  เน้นความคิดประเด็นสำคัญและทักษะที่ทำซ้ำใน
ชุดฝึก เพ่ือให้มั่นใจว่าผู้เรียนได้ประสบการณ์ ซึ่งการที่เน้ือหา
มีความต่อเนื ่องกันผู ้เรียนมีการเรียนรู้เป็นลำดับขั ้นตอน 
ความสัมพันธ์ของการเรียนรู้ที่ได้รับ เนื้อหาของชุดฝึกแตล่ะ
บท ได้ประยุกต์หลักการวิธีการสอนภาษาอังกฤษในฐานะ
ภาษาต ่ า งปร ะ เทศ  ( Teaching English as a Foreign 
Language) โดยวิธี Communicative Approach การเรียน
การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศโดยวิ ธี 
Communicative Approach โดยเน้นการใช้ภาษาสื ่อสาร
ในสถานการณ์จริง ผู ้เรียนจะต้องสื ่อความหมายให้ผู ้อ่ืน
เข้าใจว่าผู้พูดมีจุดประสงค์ที่จะพูดเรื่องอะไร  กับใคร ที่ไหน 
เมื่อไร และอย่างไร ส่งเสริมให้ผู้เรียนได้แสดงออกทางภาษา
โดยใช ้ สถานการณ ์ เข ้ ามาช ่ วยจ ึ ง จะต ้องคำน ึ ง ถึ ง
ความสามารถในการสื่อความหมายให้เข้าใจ มีความถูกตอ้ง 
เหมาะสม และ เป ็นท ี ่ ยอมร ับของส ังคม การ เร ียน
ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเน้นการใช้กิจกรรมทางภาษา
เป็นสื่อในการสอน  มีเป้าหมายหลัก คือ การทำให้ผู้เรียนมี
สมรรถนะด้านการสื่อสาร สามารถใช้ภาษาอังกฤษได้อย่าง
เหมาะสมกับสถานการณ์ ผู้เรียนจำเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับ
รูปแบบของภาษา ความหมาย และหน้าท่ีของภาษา  ผู้เรียน
ต้องรู้รูปแบบต่างๆของภาษาท่ีทำหน้าท่ีต่างๆกัน  เช่น ภาษา
รูปแบบหนึ่งสามารถทำหน้าที่ได้หลายอย่างผู้เรียนสามารถ
เลือกรูปแบบของภาษาให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่กำหนด
และเหมาะสมกับบทบาทในการ สื่อสารนั้นๆ  ผู้เรียนต้อง
สามารถท ี ่ จะส ื ่อสารก ับผ ู ้ฟ ั ง ได ้อย ่างช ัดเจนและมี
ประสิทธิภาพ  นอกจากนี ้ ยังได้ประยุกต์วิธ ีการสอน
ภาษาอังกฤษแบบ Grammar Translation Method มาใช้
ในการจัดกิจกรรมการเรียน ทั้งนี้ ผู้เรียนจำเป็นต้องเรียน
หล ั ก ไ วยากรณ ์  ( grammar rules) และค ำศ ั พท ์ ของ
ภาษาเป้าหมายนั้นๆ  ชุดฝึกที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นในครั้งนี้ ทำ
ให้ผ ู ้ เรียนมีผลสัมฤทธิ ์ของการพัฒนาทักษะการสื ่อสาร
ภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนจากเดิม     



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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          ด้านทักษะการฟังและพูด ชุดฝึกที่ผู้วิจัยได้สร้างข้ึน
ในครั ้งนี ้ ทำให้ผ ู ้ เร ียนพัฒนาทักษะการฟังและการพูด
ภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นจากเดิม  ทั้งนี้อาจเนื่องมาจาก ชุดฝึก 
ในส่วนของการฝึกทักษะการฟังและพูด (Listening and 
Speaking Skills Practice) ที ่พัฒนาขึ ้นได้มุ ่งเน้นการฝึก
ทักษะการฟังและการพูดโดยใช้บทสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆที่สามารถพบได้จริงในชีวิตประจำวัน ซึ่งเนื้อหาในบท
สนทนาเน้นการเผยแพร่ศ ิลปวัฒนธรรมไทยในสถานที่
ท่องเที ่ยวสำคัญในเขตกรุงเทพมหานครที่ผู ้เรียนคุ ้นเคย  
กิจกรรมการเรียนแต่ละบท นั้น ได้ประยุกต์หลักการวิธีการ
จัดการเรียนการสอนทักษะการฟังและการพูดภาษาอังกฤษ
ในฐานะภาษาต ่ า งประ เทศ  (Teaching English as a 
Foreign Language) โดย มุ ่งเน้นการฟังและพูดสื่อสารใน
สถานการณ์จริง มุ่งให้ผู้เรียนมีสมรรถนะด้านการฟังและพูด
เพื่อการสื่อสารเหมาะสมกับสถานการณ์ บทบาทที่ได้รับได้
อย่างชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  กิจกรรมการฝึกทักษะการ
ฟังและพูดภาษาอังกฤษการใช้บทสนทนาในสถานการณ์
ต่างๆที่มุ ่งเน้นการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติภายใต้บริบทสถานที่ท่องเที ่ยวสำคัญในเขต
กรุงเทพมหานคร ผู้เรียนเริ่มฝึกฟังและพูดโดยใช้ภาษาง่ายๆ
ก่อน จากนั้นจึงเพิ่มความยากและซับซ้อนขึ้นเรื่อยๆ ในแง่
ความถูกต้องของภาษา (Accuracy) และ ความคล่องของ
ภาษา(Fluency) โดยปล่อยให้ผู้เรียนสามารถปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดด้วยตนเองในที่สุด เพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความ
วิตกกังวล และไม่เป็นการลดความเชื ่อมั ่นในภาษาของ
ผู้เรียน ผู้เรียนต้องออกไปฝึกปฏิบัตินอกสถานที่โดยการฝึก
ทักษะการฟัง-พูดสนทนาในสถานการณ์โดยการสัมภาษณ์
นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติ ณ สถานที่ท่องเท่ียวสำคัญต่างๆใน
เขตกรุงเทพมหานคร เพื ่อสร ้างความกล้าที ่จะสนทนา
ภาษาอังกฤษกับชาวต่างชาติ    
          ด ้านท ักษะการอ ่าน การเข ียน และการแปล 
( Reading, Writing and Translation) ช ุ ด ช ุ ด ฝึ ก
ภาษาอังกฤษเพื ่อการสื ่อสารในสถานที ่ท ่องเที ่ยวเชิง
วัฒนธรรม ในส่วนของการฝึกทักษะการอ่าน การและการ

แปล นั้น เป็นการฝึกอ่านเรื่องต่างๆ เพื่อความเข้าใจและ
สามารถเขียนอธิบายเกี่ยวกับข้อมูลที่ได้จากการอ่านนั้นได้
อย่างชัดเจนและถูกต้อง เน้ือหาของเรื่องต่างๆ ที่ฝึกอ่านเน้น
การเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู่นักท่องเท่ียวชาวต่างชาติภายใต้
บริบทสถานที่ท่องเที ่ยวสำคัญในเขตกรุงเทพมหานคร ท่ี
ผู ้เรียนคุ ้นเคยในชีวิตประจำวันและสามารถนำความรู ้ไป
ใช้ได้จริง และเนื้อเรื่องต่างๆ ที่คัดมาให้อ่านเป็นเรื ่องจริง
และเป็นข้อมูลจริงที่มีเอกสารอ้างอิง กิจกรรมการเรียนการ
สอนแต่ละบทหรือส่วนของชุดฝึกอบรมทักษะการสื่อสาร
ภาษาอังกฤษเพื ่อเผยแพร่วัฒนธรรมไทยสู ่นักท่องเที ่ยว
ชาวต่างชาติภายใต้บริบทสถานที่ท่องเที ่ยวสำคัญในเขต
กรุงเทพมหานคร ในส่วนของการฝึกทักษะการอ่านและการ
เขียนภาษาอังกฤษ ได้ประยุกต์วิธีการสอนแบบดั้งเดิม คือ 
The Grammar Translation Method ม า ใ ช ้ ใ น การ จั ด
กิจกรรมการเรียน ผู ้เรียนจำเป็นต้องเรียนหลักไวยากรณ์ 
(grammar rules) และคำศัพท์ของภาษาเป้าหมายนั้นๆ 
นอกจากนี ้ การฝึกทักษะการอ่านและการเขียนน้ัน มี
แบบฝึกหัดท้ายเรื่องให้เขียนตอบคำถาม   
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

โครงการว ิจ ัยนี ้  ได ้ร ับการสนับสนุนทุนจาก
งบประมาณแผ่นดิน จาก“มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี” 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวลักษณ์ เวช
วิทยาขลัง อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี  ที่ได้ส่งเสริม
ส น ั บ ส น ุ น ก า ร ด ำ เ น ิ น ง า น ว ิ จ ั ย  ม า  ณ  โ อ ก า ส น้ี   
ขอขอบพระคุณอาจารย์ ดร. จารุวรรณ สกุลคู  อาจารย์ ดร.
อารีย์ อัศวนุภาพ  อาจารย์พันตำรวจเอกเชิดชัย รัตนเมธา
นนท์  Mr. Michael Ginn LIetz และ Dr. Vicente Salas ที่
เป็นผู ้เช ี ่ยวชาญให้ข้อคิดเห็นความถูกต ้องของการใช้
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการประชุมกลุ่ม  

ขอขอบคุณผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม
ในเขตธนบุรี 30 ท่าน ของทั้ง 30 แห่ง ที ่ให้ข้อมูลที ่เป็น
ประโยชน์ในการสัมภาษณ์ 
 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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บทคัดย่อ  
การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือค้นหาปัญหาการเขียนที่สำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเมื่อ

เรียบเรียงการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์โดยวิเคราะห์ลักษณะและการกระจายข้อผิดพลาดในการเขียนวิเคราะห์ข้อผิดพลาดตาม
ภาษาเขียนผิดไวยากรณ์ กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ การสื่อสารภาษาอังกฤษทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 60 ฉบับซึ่งเขียน
อวยพรในโอกาสหรือวันสำคัญๆ โดยได้วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของการเขียนองค์ประกอบของอีเมล ได้แก่ ที่อยู่อีเมล การทักทาย 
หัวเรื่อง ย่อหน้าของเนื้อหา การลงท้ายและลายเซ็น โดยเน้นเป็นพิเศษในย่อหน้าของเนื้อหา ผู้วิจัยประเมินข้อผิดพลาดและ
พิจารณาความเหมาะสมทางวัฒนธรรมของอีเมล ระเบียบวิธีวิจัยนี ้ ผู ้วิจัยระบุและจัดหาวิธีการแก้ไขสำหรับส่วนที่พบ
ข้อผิดพลาดมากที่สุดท่ีเกิดขึ้นประจำและเป็นการสื่อสารที่ผิดพลาดในการใช้งานระบบไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่แพร่หลาย 
ผลการวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดที่สำคัญในการวิจัยนี้คือการขาดความรู้ด้านไวยากรณ์ คำศัพท์การแทรกแซงจากภาษาแม่และ
การขาดการฝึกฝนการเขียนที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างย่ิง การเขียนอีเมล ผู้สอนควรใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการสอนการ
เขียนโดยการให้ความสำคัญเป็นพิเศษในประเด็นปัญหาที่ทราบซึ่งรวมถึงข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุด  ตามลำดับ การลงท้าย 
การทักทาย ลายเซ็น ชื่อเรื่อง และอีเมลแอดเดรส 
 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด, การเขียนอีเมลภาษาอังกฤษ, การแสดงความยินดี 
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Abstract  
This study aimed to find important writing problems of Songkhla Rajabhat University students when 

composing electronic communication and distribution of their writing errors. Errors were analyzed according 
to grammatical writing errors language. The sample group included 60 e-mail English communication which 
wrote a greeting on an important occasions or days. It analyzes the errors of composing email elements: 
email addresses, greetings, subject lines, content paragraphs, ending and signature with special emphasis 
on paragraphs of content, the researcher assesses the error and determines the cultural suitability of the 
email. For research method, researchers identify and provide solutions for the areas where the most 
recurring and miscommunication errors occur in widespread electronic postal applications. The results of 
the research were as follows: A major mistake in this research was a lack of knowledge of grammar, 
vocabulary, mother-tongue intervention and a lack of adequate writing practice, especially writing email. 
Teachers should use an effective method of teaching writing by paying particular attention to known issues, 
including the most common mistakes in order of endings, greetings, signatures, subject matter, and email 
addresses. 

 
Keywords: Error Analysis, Writing an email in English, Expressing congratulation  
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1. บทนำ  
การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเป็นสาขาหนึ่งของ

ภาษาศาสตร์ประยุกต์ซึ่งมีหน้าที่สองอย่างคือทฤษฎีและ
ปฏิบัติ (Abushihab, 2014)  ทฤษฎีเกี่ยวข้องกับวิธีการ
และความรู้เกี่ยวกับภาษาเป้าหมายของผู้เรียน เนื่องจาก
ข้อผ ิดพลาดเก ิดข ึ ้นซ ้ำ ๆ โดยผ ู ้ เร ียน จ ึงเป ็นความ
รับผิดชอบของครูในการค้นหาข้อผิดพลาดและช่วยให้
ผู้เรียนทราบว่าข้อผิดพลาดเกิดขึ ้นที ่ใดและจะแก้ไขได้
อย่างไร ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์เป็นเรื่องปกติในกลุ่ม
ผู ้เรียนภาษา ไวยากรณ์เป็นส่วนหนึ่งของภาษาที่ต ้อง
เรียนรู้โดยผู้เรียนภาษา คำของภาษาใดภาษาหนึ่งจะตอ้ง
รวมกันโดยใช้กฎทางไวยากรณ์เพ่ือสร้างประโยคที่มี
ความหมาย ผู้เรียนต้องสร้างประโยคตามหลักไวยากรณ์
เพื ่อให้สามารถสื ่อสารประโยคและคำพูดได้ตรงตาม
จุดประสงค์ (Greenbaum and Nelson, 2002) ยิ ่งไป
กว่าน้ันตามท่ี Ellis (1997) อ้างถึงใน Putri และ Dewanti 
(2014) ไวยากรณ์ส่วนใหญ่เกี ่ยวข้องกับกฎเกณฑ์และ
หลักการซึ ่งกำหนดรูปแบบและการตีความคำวลีและ
ประโยค ดังน้ันผู้เรียนภาษาต้องเข้าใจว่ากฎทางไวยากรณ์
ของภาษาเป้าหมายคืออะไรและจะนำไปใช้อย่างไรเม่ือ
สร้างภาษาโดยเฉพาะอย่างย่ิงในการเขียน 

 การเขียนภาษาอังกฤษเป็นความท้าทายอย่าง
ย่ิงสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษไม่เพียง แต่สำหรับผู้เริ่มต้น
เท่านั ้น แต่ยังรวมถึงผู ้เรียนขั ้นสูงด้วย สอดคล้องกับ
งานวิจ ัยของ  ป ุณยภ ัทร บ ุณยร ัตนส ุนทร . (2560) 
ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนการเขียนภาษาอังกฤษมีปัญหาใน
การเขียนอยู่ในระดับมากและผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่า
ไวยากรณ์เป็นปัญหามากท่ีสุด  

เนื ่องจากภาษาอังกฤษยังคงเป็นรูปแบบการ
สื่อสารทางธุรกิจหลักทั่วโลกการใช้ภาษาอังกฤษได้ดีจึง
เป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญสำหรับทุกคน ในขณะที่การเป็นผู้
พูดภาษาอังกฤษได้คล่องเป็นความต้องการหลักในหลาย
สาขาอาชีพทักษะการเขียนภาษาอังกฤษก็มีความสำคัญ
เช่นกันเน่ืองจากภาษาอังกฤษเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นวิธี
เดียวในการสื ่อสารเมื ่อไม่สามารถสื่อสารด้วยปากเปล่า 
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ได้กลายเป็นรูปแบบ
หลักของการสื่อสารทางธุรกิจเมื่อไม่นานมานี้ทำให้ธุรกิจ

ต่างๆเติบโตไปทั ่วโลก อ้างอิงจาก Chapman (2007) 
เนื ้อหาอีเมลควรมีความกระชับสรุปได้และปราศจาก
ข้อผิดพลาด เนื้อหาอีเมลใด ๆ ที่มีการสะกดผิดหรือผิด
ไวยากรณ์ถ ือได ้ว ่ าไม ่ เป ็นม ืออาช ีพซ ึ ่งจะส ่งผล ต่อ
ภาพลักษณ์ของผู ้เขียนและอาจส่งผลเสียต่อธุรกิจใด ๆ 
เนื่องจากอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดได้ ดังนั้นจึงต้องมี
ทักษะการเขียนที่ดีเพราะหากไม่มีความเข้าใจผิดก็อาจ
เกิดขึ้นได้และสิ่งที่จะสื่อสารอาจทำให้เข้าใจผิดได้ ความ
ถูกต้องในการเขียนเป็นสิ่งสำคัญดังนั ้นจึงกลายเป็นข้อ
กังวลสำคัญประการหน่ึงของผู้กำหนดนโยบายการศึกษาที่
ต ้องการสนับสนุนให้ผ ู ้สอนปลูกฝังแนวคิดเกี ่ยวกับ
ความสำคัญของความถูกต้องในการเขียนภาษาอังกฤษใน
หมู่ผู้เรียน (Barber, 2006) คุณภาพการเขียนอาจส่งผล
ต่อภาพลักษณ์ของนักเขียนที่ทำให้รู ้สึกว่าเป็นมืออาชีพ
หรือไม่เป็นมืออาชีพเน้นรายละเอียดหรือไม่ใส่ใจ โดยสรุป
แล้วทักษะการเขียนที่ดีจำเป็นต้องมีในโลกแห่งโลกาภิวัตน์
ที่การสื่อสารไม่ได้ จำกัด อยู่แค่การพูดเท่าน้ัน 
  ปัญหานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา พบ
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ทำให้เกิดสื ่อสารไม่ตรงตาม
วัตถุประสงค์ และใช้กฎไวยากรณ์ที ่ไม่เหมาะสม ใน
รายวิชาภาษาเพื่อการสื ่อสารที่เน้นการสื่อสารทางด้าน
การเขียนอีเมลจึงต้องการเสนอแนวทางแก้ไขปัญหา
ดังกล่าวเพ่ือปรับปรุงในหลักสูตรต่อไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ทฤษฎีแนวคิดที ่ผู ้วิจัยศึกษาได้แก่ ไวยากรณ์
ภาษาอ ังกฤษและท ักษะการเข ียน การว ิ เคราะห์
ข ้อผ ิดพลาด (EA) และการเข ียนอ ี เมล  ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ และทักษะการเขียนในการเรียนรู้ภาษาการ
เร ียนรู ้กฎไวยากรณ์เป็นสิ ่งที ่หลีกเลี ่ยงไม่ได้ ช ุดของ
โครงสร้างที่เป็นระบบเหล่านี ้จะรวมคำเข้าด้วยกันเพ่ือ
สร้างประโยคและคำพูดที่มีความหมาย ตาม Greenbaum 
(ต า ม ท ี ่ อ ้ า ง ใ น  Mohaghegh, 2011)  ไ ว ย า ก ร ณ์
ภาษาอังกฤษให้คุณสมบัติและกระบวนการที่รองรับการใช้
ภาษา หรือผู ้พูดภาษาอังกฤษจะต้องมีความรู ้เกี ่ยวกับ
กระบวนการเหล่านี ้เพื ่อใช้ภาษาในการสื ่อความหมาย 
นอกจากนี้ไวยากรณ์มีความสำคัญเนื่องจากเป็นวิธีการ
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สร้างโครงสร้างที ่ครอบคลุมของภาษาใด ๆ ประเภท
ไวยากรณ์ ประเภทของคำและกลุ่มคำซึ่งประกอบขึ้นจาก
การสื่อสารที่มีความหมายทั้งในรูปแบบการเขียนและการ
พูด Suwangard (2014) กล่าวว่าการสอนไวยากรณ์มี
ความสำคัญสำหรับผู้เรียนภาษาอังกฤษเนื่องจากพวกเขา
ไม่เข้าใจความแตกต่างระหว่างภาษาอังกฤษและภาษาแม่
ของพวกเขา การสอนกฎไวยากรณ์พ้ืนฐานในข้ันตอนก่อน
หน้าของการเรียนรู ้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในระยะ
ต ่ อม า เม ื ่ อพวก เขาม ี ค วาม เช ี ่ ย วชาญในการ ใช้
ภาษาเป้าหมายมากข้ึน 
  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด (EA) มีการหลักฐาน
ว่าต้องมีความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับธรรมชาติและความถ่ี
ของข้อผิดพลาดในการเขียนของผู้เรียนจะส่งผลให้เน้น
ความสำค ัญของการพ ัฒนาว ิธ ีการสอนภาษาท ี ่ มี
ประสิทธิภาพมากขึ ้น การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเป็น
การศึกษาทางภาษาประเภทหน่ึงที่มุ่งเน้นไปที่ข้อผิดพลาด
ที ่ผ ู ้ เร ียนทำ (Brown, 2000) Corder (1967) ระบ ุ ว่า
ข้อผิดพลาดมีความสำคัญและการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
อย่างเป็นระบบสามารถช่วยให้นักการศึกษาภาษากำหนด
ประเด็นที่จำเป็นต้องได้รับการเสริมแรงในกระบวนการ
เร ียนการสอน นอกจากนี ้การตรวจสอบข้อผิดพลาด
สามารถตอบสนองวัตถุประสงค์หลักสองประการ การ
ว ิ น ิ จ ฉ ั ยแล ะการพยากรณ ์  (Corder, 1967)  เ พ่ื อ
วัตถุประสงค์ในการวินิจฉัยการวิเคราะห์ข้อผิดพลาด
สามารถให้ข้อมูลได้เนื่องจากข้อมูลที่ได้รับสามารถใช้ใน
การวิเคราะห์สิ่งที่ผิดพลาดในระหว่างกระบวนการเรียนรู้ 
เพื่อวัตถุประสงค์ในการพยากรณ์ในขณะเดียวกันครูสอน
ภาษาสามารถใช้ข้อมูลที่ได้รับเพื ่อปรับปรุงปรับเปลี ่ยน
แก้ไขและพัฒนาสื่อการสอนเพื ่ออำนวยความสะดวกใน
การแก้ปัญหาของผู้เรียน ดังน้ันการตรวจสอบข้อผิดพลาด
ของผู้เรียนเมื่อผลิตภาษาเป้าหมายจะเป็นประโยชน์ต่อทั้ง
ผู้สอนภาษาและผู้เรียนเอง 
  การเขียนอีเมลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล) มีบทบาทสำคัญในแวดวงธุรกิจ 
ร ูปแบบการส ื ่อสารโทรคมนาคมนี ้ช ่ วยให ้สามารถ
แลกเปลี่ยนทั้งข้อความและข้อความที่ไม่ใช่ข้อความเช่น 
เอกสารรูปภาพไฟล์เสียงผ่านการเชื ่อมต่อทั ้งแบบมีสาย

และไร้สาย การใช้อีเมลไม่เพียงแต่ถูกกว่าและเร็วกว่า แต่
ยังรบกวนน้อยกว่าการใช้โทรศัพท์อีกด้วย บุคคลมากกว่า
หนึ่งคนสามารถรับอีเมลในเวลาเดียวกันและสามารถ
ตรวจสอบข้อความได้ตลอดที่มีการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต 
จากข้อมูลของ Flynn (2003) กล่าวว่า ลักษณะบางอย่าง
ของอีเมลที่ดีควรมี มีโทนการเขียนที่เป็นการสนทนาและ
สุภาพ สิ่งสำคัญคืออีเมลจะต้องเขียนอย่างเป็นมิตรและ
เชิญชวนซึ่งจะกระตุ้นการตอบสนองจากผู้อ่าน ควรใช้คำ
และวลีเชิงบวกและหลีกเลี่ยงการร้องทุกข์ ประการที่สอง
อีเมลควรมีความกระชับ ความกระชับเป็นสิ่งสำคัญในทุก
การสื่อสารทางธุรกิจ ประโยคยาว ๆ และสำนวนยาว ๆ 
จะทำให้ผู้อ่านมีความรู้สึกว่าเน้ือหาไม่จบและส่งผลให้การ
สื่อสารไม่ได้ผล ต่อไปสิ่งสำคัญคือเน้ือหาอีเมลควรถูกต้อง 
ข้อผิดพลาดในข้อความทางธุรกิจอาจทำให้ไม่พอใจเช่น 
ชื่อที่สะกดผิดหรือข้อมูลสำคัญ ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์
ยังทำให้ผู ้ส่งไม่เป็นมืออาชีพ สุดท้ายเนื ้อหาอีเมลต้อง
แม่นยำและชัดเจน ความชัดเจนเป็นสิ ่งสำคัญสำหรับ
ข้อความทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จและมีประสิทธิผล 
ควรระบุวัตถุประสงค์ให้ชัดเจนและควรใช้คำศัพท์ที่คุ้นเคย
มากกว่าคำศัพท์ทางเทคนิค ยิ่งอีเมลมีความแม่นยำมาก
เท่าไหร่การสื ่อสารก็จะมีประสิทธิภาพมากขึ้นเท่าน้ัน 
อีเมลเป็นเครื ่องมือสื ่อสารที่มีคุณค่าและจำเป็นต้องใช้
อย่างมีประสิทธิภาพเพื ่อปรับปรุงการสื ่อสารอย่างมือ
อาชีพและเป็นส่วนตัว (Chapman, 2007) นอกจากน้ี
บทบาทของภาษาที่ใช้ในอีเมลเป็นสิ่งสำคัญ ข้อความใน
อีเมลมีเน้ือหาที่ดีและปราศจากข้อผิดพลาด ข้อความใด ๆ 
ในอีเมลที่มีข้อผิดพลาดทั้งการสะกดผิดหรือใช้ไวยากรณ์ที่
ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดและผู้รับได้รับการดู
ถูกได้ แม้ว่าโปรแกรมตรวจสอบไวยากรณ์และคำศัพทจ์ะ
ช่วยหลีกเลี่ยงปัญหานี้ได้ แต่ก็สามารถระบุได้เฉพาะการ
สะกดผิดไม่ใช่คำที่ใช้ผิด ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์อาจ
ทำลายความหมายและความน่าเชื่อถือของเนื้อหา Baker 
(2003) ได้ชี ้ให้เห็นข้อผิดพลาดที่พบบ่อยที่สุดที ่พบใน
เนื้อหาของอีเมล ประการแรกผู้คนมักจะใช้เครื่องหมาย
จุลภาคไม่ถูกต้อง การไม่ใช้เครื่องหมายจุลภาคอาจทำให้
ผู้อ่านเข้าสู่เนื้อหาโดยไม่มีการเว้นวรรคหรือหยุดชั่วคราว 
ประการที่สองคำสรรพนามที่คลุมเครือมักพบในเน้ือหา



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

อีเมลซึ ่งทำให้ผ ู ้อ่านสับสน นอกจากนี ้ผู ้อ ่านสามารถ
จินตนาการได้ว่าผู้เขียนอีเมลเป็นมืออาชีพและมีการศึกษา
ดีหรือไม่โดยดูจากคำบุพบทที่ใช้ผิดประเภทและ / หรือ
ขาดหายไป ในที่สุดกาลมักใช้ผิดเนื่องจากระบบภาษาที่
แตกต่างกันของภาษาเฉพาะ ตัวอย่างเหล่านี ้เป็นเพียง
ข้อผิดพลาดทั่วไปบางส่วนที่พบในเน้ือหาอีเมล ด้านล่างน้ี
เป็นคำพูดของ Scherer (2010) ที ่เขียนข้อความสำคัญ
เกี่ยวกับความสำคัญของการใช้ไวยากรณ์ที่ถูกต้องในการ
เขียนอีเมล  

การสร้างเนื ้อหาของคุณเองเป็นกระบวนการ
ทางการศึกษาส่วนใหญ่ที ่ธ ุรกิจสามารถมีส่วนร่วมได้ 
อย่างไรก็ตามต้องเข้าใจข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ที่พบ
โดยทั่วไป ยิ่งทราบและฝึกฝนไวยากรณ์ท่ีจำทำให้เขียน
เน้ือหาได้ดีมากย่ิงข้ึน 

Flynn (2003) กล่าวว่าการสื่อสารทางไปรษณีย์
อ ิ เล ็ กทรอน ิกส ์ ถ ื อ ไ ด ้ ว ่ าม ี ผลกระทบต ่อผ ู ้ อ ่ า น 
นอกเหนือจากมารยาทในการใช้อีเมลแล้วสิ ่งสำคัญคือ
ผู ้เขียนต้องคำนึงถึงการใช้ภาษาทั้งความเหมาะสมและ
ความถูกต้อง ดังนั้นข้อความอีเมลควรถือเป็นเอกสารทาง
ธุรกิจที ่เป็นทางการ การสะกดรูปแบบไวยากรณ์และ
เครื่องหมายวรรคตอนควรเหมาะสมและถูกต้อง 

นริสรา  ลาภล้ำวานิช (2550) ได้แบ่งลักษณะ
การเขียนจดหมายธุรกิจออกเป็น 2 ลักษณะ ดังน้ี  1.  การ
เขียนในลักษณะที่ไม่เป็นทางการ คือ การเขียนจดหมายถึง
เพ่ือนสนิท การเขียน ไดอารี่ การจดโน้ต เป็นต้น  2.  การ
เขียนในลักษณะที ่เป็นทางการ คือ การเขียนแบบที่
ต้องการความสละสลวยของ ภาษามาก และไม่ต้องการ
ความสละสลวยมากแต่ต้องการความกระชับและความ
ถูกต้องครบครัน เช่น จดหมายทางธุรกิจต่าง ๆ  จดหมาย
สมัครงาน เป็นต้น 

การเขียนจดหมายธุรกิจ  เพ่ือให้การสื่อสารทาง
ธ ุรก ิจประสบความสำเร ็จ  และบรรล ุตามเป ้าหมาย          
(อัครพนท์ ไม้หอม, 2549) จดหมายธุรกิจ มีส่วนประกอ
อบดังน้ี   1.  ความสุภาพอ่อนน้อม 2.  มีความชัดเจน 3.  
ตรงประเด็น 4.  สั้นกระชับ 5.  เป็นธรรมชาติและมีความ
จร ิ ง ใจ 6.  สะกดถ ูกต ้อง  7.  หล ักไวยากรณ ์และ
เครื่องหมายถูกต้อง 8.  สวยงามเรียบร้อย และรูปแบบ

และประเภทของจดหมายธุรกิจ  รูปแบบของการเขียน
จดหมายมีมากมายหลายแบบ แบ่งออกเป็น 3 ประเภท
ดังน้ี  1.  Full block style เป็นรูปแบบการเขียนจดหมาย
ที่เป็นที่นิยมเพราะง่ายต่อการพิมพ์ 2.  Block style เป็น
ร ูปแบบการเข ียนจดหมายท ี ่ม ี รู ปแบบการเข ียนมี  
Heading, complementary close, signature จ ะ อ ยู่
ทางด้านของกระดาษจดหมาย และไม่มีการย่อหน้าในการ
เข ียน Body of the letter 3. Semi-block style เป็น
รูปแบบการเขียนจดหมายที่ต่างจาก Full block style 
และ Block style เพราะจะต ้องย ่อหน ้าไว ้  สำหรับ
ประเภทของจดหมายธุรกิจ 1.  จดหมายเสนอขายสินค้า
และบริการ  2. จดหมายสอบถามและตอบแบบสอบถาม
จดหมายสอบถาม 3.  จดหมายสั ่งซื ้อและตอบรับการ
ส ั ่งซ ื ้อ  4. จดหมายต่อว ่าและปรับความเข ้า ใจ  5.  
จดหมายขอเปิดเครดิตและตอบรับการเปิดเครดิต  6.  
จดหมายทวงหน้ี  7.  จดหมายไมตรีจิต เช่น จดหมายเชิญ
ต่าง ๆ   8.  จดหมายสมัครงานจดหมายที่เขียนขึ ้นเม่ือ
ต้องการสมัครงาน โดยเป็นการเขียนที่มี จุดประสงค์เพ่ือ
ยืนยันความสามารถของตนเองว่าเหมาะสมกับตำแหน่งใด 
โดยจุดมุ่งหมายของ การเขียนจดหมายสมัครงานน้ันก็เพ่ือ
จะได้รับเข้าสัมภาษณ์งานและได้งานทำในที่สุด  กล่าวโดย
สรุป ความสำคัญของการเขียนเพื่องานทางธุรกิจนั้น เป็น
เครื่องมือในการ ดังน้ันในการเขียนจดหมายเชิงธุรกิจ ควร
คำนึงถึง หลักการเขียน และรูปแบบของจดหมายเชิงธุรกิจ 
เพ่ือให้การสื่อสารในทางธุรกิจ ประสบผลสำเร็จ แต่ในการ
เขียนจดหมายในทางธุรกิจน้ัน อาจเกิดข้อผิดพลาดข้ึนอัน
เป็นสาเหตุ สำคัญที่ทำให้การติดต่อทางธุรกิจไม่ประสบ
ผลสำเร็จข้ึนได้  
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชั ้นปีที ่ 2 สาขาสังคม
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา จำนวน 
60 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ใช้แบบทดสอบ โดย
เขียนข้อคำถามให้นักศึกษาเขียนอีเมล (E-mail) อวยพร
ในโอกาสหร ือว ันสำค ัญๆ  “Writing a Best wishes 
email”  



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

วิธีวิจัย ใช้การวิเคราะห์เนื ้อหา ข้อผิดพลาด
ทั้งหมดที่พบในได้นำมานับจำนวนครั้งพร้อมทั้งหาร้อยละ
ของข้อผิดพลาดใน แต่ละประเภท และร้อยละต่อจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 60  คนที่ทำแบบทดสอบ  

จากโจทย์ดังกล่าวนักศึกษาต้องเขียนอีเมลตาม
โจทย์ภาษาอังกฤษให้ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ 
 
4. ผลการวิจัย  

ผลการวิจัยตามวัตถุประสงค์เพื่อค้นหาปัญหา
การเขียนที่สำคัญของนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
เมื่อเรียบเรียงการสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์ ผลการวิเคราะห์
ข้อผิดพลาดเรียงตามลำดับจากมากไปน้อย  
 
ตารางที่ 1 รูปแบบข้อผิดพลาด 

รูปแบบ ความถ่ี เปอร์เซ็นต์ 
Email Address 
Errors 

5 7 

Subject Errors 12 16 
Greeting Errors 20 27 
Closing Errors 21 28 
Signature Errors 16 22 

total 74 100 
 
1. ข ้อผ ิดพลาดอีเมลแอดเดรส  (Errors in 

Email address)   
ตัวอย่าง win.lopezt@.ซึ่งที่ถูกควรเป็น  

win.lopezt@skru.ac.th  
2.  ชื่อเรื่อง (Subject Errors) จากแบบทดสอบ

ที่ผู้เรียนได้เขียนอีเมล มีการใช้คำท่ีผิดรวมทั้งหมด 12 คำ 
คิดเป็นร้อยละ 16 ตามตัวอย่างที่แสดงดังต่อไปน้ี  

ตัวอย ่าง  ‘X’ indicates the participant did 
not include a subject in his/her email. ซึ่งที่ถูกควร
เป็น ไม่มีชื่อเรื่องผู้เขียนต้องใส่ชื่อเรื่องเพ่ิมเติม    

3.  การทักทาย (Greeting Errors) มีจำนวน 20  
คำ  โดยคิดเป็นร้อยละ 27   

ตัวอย ่าง  Goodafternoon Sir/Ma,  ซ ึ ่งท ี ่ ถูก
ควรเป็น  Dear Sir/Ma, 

4.  คำลงท้าย (Closing Errors) มีจำนวน 21  
คำ  โดยคิดเป็นร้อยละ 28   

ตัวอย่าง Awaiting to hear from you soon. 
ซึ่งที่ถูกควรเป็น Best wishes,  

3.  ลายเซ็น (Signature Errors)  มีจำนวน 16  
คำ  โดยคิดเป็นร้อยละ 22    

ตัวอย่าง john smith  ซึ่งที่ถูกควรเป็น   
John Smith 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า รูปแบบการ
เขียนอีเมลเป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้สำหรับการ
เข ียนภาษาอ ังกฤษเพ ื ่อการส ื ่อสาร ทำให ้ส ื ่ อสาร
ความหมายได้ไม่ตรงกับวัตถุประสงค์ 

ผลการวิจัยตอบวัตถุประสงค์ข้อ 2 การกระจาย
ข้อผิดพลาดในการเขียนวิเคราะห์ข้อผิดพลาดตามภาษา
เขียนผิดไวยากรณ์ 

 
ตารางที่ 2 เขียนผิดไวยากรณ์ 

รูปแบบ ความถ่ี เปอร์เซ็นต์ 
- Misspelling 26 28 
- Errors in the use 
tenses 

24 26 

- Capitalization 18 20 
- Errors in the use of 
articles 

16 17 

- Errors in the use of 
Prepositions 

8 9 

total 92 100 
 
สะกดคำ (Misspelling) โดยคิดเป็นร้อยละ 28 

อันดับสองคือการใช้กาล (Errors in the use tenses) 
ร้อยละ 26 อันดับสามคือการใช้ตัวอักษรขึ้นต้นตัวพิมพ์
ใหญ่ (Capitalization) ร ้อยละ 20 อ ันด ับส ี ่การใช้คำ
นำหน้าคำนาม   (Errors in the use of articles) ร้อยละ 
17 และอันดับห้าคือการใช้บุพบท (Errors in the use of 
Prepositions)  ร้อยละ 9 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
ผลการศึกษานี้แสดงให้เห็นว่าการเขียนอีเมล      

มีข้อผิดพลาดที่สำคัญในการวิจัยนี้คือการขาดความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ คำศัพท์การแทรกแซงจากภาษาแม่และการ
ขาดการฝึกฝนการเขียนที่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างย่ิง การ
เขียนอีเมล ผู้สอนควรใช้วิธีการที่มีประสิทธิภาพในการ
สอนการเขียนโดยการให้ความสำคัญเป็นพิเศษในประเด็น
ปัญหาที ่ทราบซึ่ งรวมถึงข้อผ ิดพลาดที ่พบบ่อยที ่สุด 
ตามลำดับ การลงท้าย การทักทาย ลายเซ็น ชื่อเรื่อง และ
อีเมลแอดเดรส  

การอภิปรายผลวิจัยดังต่อไปน้ี    
การจัดรูปแบบอีเมล ผู้เขียนอีเมลเพื่อใช้ในการ

สื่อสารส่งการ์ดอวยพร แทนการติดต่อแบบเห็นหน้าและ
โทรศัพท์ ค ่านิยมของวัฒนธรรมเป็นสิ่ งสำคัญในการ
สื่อสาร Amant (2002) ยอมรับว่า ความฉับไวและความ
ตรงไปตรงมาของอีเมล“ ทำให้เกิดความแตกต่างทาง
วาทศ ิลป์ทางว ัฒนธรรม” รวมถึงความสามารถทาง
ภาษาอังกฤษของผู้เรียนที่ต้องพัฒนา ความแตกต่างทาง
เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมของภาษาเป้าหมาย อย่างไรก็
ตาม  ELL ควรสอนองค์ประกอบพื้นฐานของอีเมลและ
ภาษาพูดการสื่อสารดิจิทัลข้ามวัฒนธรรมให้ดีย่ิงข้ึน 

1.1. ที่อยู่อีเมล 
ความน่าเชื่อถือเป็นสิ่งสำคัญในการส่งอีเมลผ่าน

ผู้รับและผู้ส่ง  ที่อยู่อีเมลใดที่ผู้เรียนคิดว่าน่าเชื่อถือที่สุด 
พบว่า 

Mr.Baseball@AOL.com ม ีความน ่า เช ื ่ อ ถือ
น้อยที่สุดและ Ethan.Brown@HFCC.edu นั้นน่าเชื่อถือ
ที่สุด 

การใช้นามสกุลมีความน่าเชื่อถือมากกว่าการใช้
ช ื ่อเล ่น (มิสเตอร์เบสบอล) และพบว่าที ่อยู่อีเมลของ
ว ิทยาล ั ย  (HFCC.edu) มีความน ่ า เช ื ่ อถ ื อมากกว่า 
(Newman, Hebein, & Drost 2008) ส ิ ่งสำคัญคือต้อง
สังเกตสิ่งน้ี 

1.2. หัวเรื่อง หัวเรื่อง ควรสั้นกระชับและเป็น
ตัวแทนของเน้ือหา ข้อความอีเมล หัวเรื่องที่เกี่ยวข้องและ
มีคำอธิบายควรรวมอยู่ในอีเมลเสมอ (Labuschagne, 
2550). Granberry (2007) ผู้เขียนควรใส่หัวเรื่องไว้ด้วย

เพ่ือสนับสนุนให้ดำเนินการต่อไป Blake (2002) สนับสนุน
ให้ผู้ส่งใช้ไฟล์ หัวเรื่องเพื ่อดึงดูดความสนใจในทางบวก
และกระตุ้นให้ผู้อ่านเปิดอีเมล บรรทัดหัวเรื่องควรสรุป
เนื ้อหาของอีเมลโดยใช้ข้อมูลเฉพาะ Skogs (2013) ได้
ทำการศึกษาเพื่อตรวจสอบว่าเนื้อหาของหัวเรื่องมีผลต่อ
โดยรวมอย่างไร ทำให้ผู้รับเปิดไฟล์ข้อความ 

1.3. การทักทาย ภาษาที่ใช้เป็นทางการหรือไม่
เป ็นทางการ ข ึ ้นอย ู ่ก ับว ่าใครเป ็นผ ู ้ร ับ และผ ู ้ส่ง 
Labuschagne (2007) เชื ่อว่าอีเมลทั้งหมดควรเริ ่มต้น
ด้วยคำทักทายเสมอ การทักทายและการปิดในการโต้ตอบ
อีเมลมีบทบาทสำคัญในการสร้างความสัมพันธ์ทางสังคม  
การใช้คำทักทายและประเภทของคำทักทายเป ็นสิ่ง
กำหนดระดับภาษาในการใช้เขียนอีเมล คำทักทายมัก
ประกอบด้วยคำทักทายและชื่อหรือนามสกุล และเป็นการ
กำหนดระยะห่างทางสังคม และเปิดอ่านอีเมล รวมถึงการ
ใช ้ช ื ่อและนามสกุล  Contemporary English (2005) 
แนะนำให ้ ใช ้  Dear + Honorific / Title + Sername 
หรือ Dear Sir /ท่านผู้หญิงสำหรับอีเมลที่เป็นทางการและ
สวัสดี (+ ช ื ่อ) ช ื ่อเท่านั ้นและไม่มีคำทักทาย ไม่เป็น
ทางการ Dear + First Name ถือว่าเป็นคำกลางที่ เป็น
ทางการ 

1.4. คำลงท้าย  
คำลงท้ายสร้างความสัมพันธ์และสานสัมพันธ์

สำหรับอนาคต 
ตัวอย่างการลงท้ายอย่างเป็นทางการ  เช่น “ขอ

แสดงความนับถือ”“ขอแสดงความนับถือ”“ขอแสดง
ความนับถืออย่างแท้จริง”“อย่างจริงใจ”“ขอแสดงความ
นับถือ” เป็นต้น การลงท้ายอีเมลในแต่ละวันไม่จำเป็น
เนื ่องจากผู ้ส่งมักจะเร่งรีบ การลงท้ายในอีเมลที่เป็น
ทางการ ผู ้ที ่อำนาจเหนือกว่า เนื ่องจากอีเมลที่ส่งเป็น
ทางการต้องมีการลงท้ายไว้เสมอ  

1.5. ลายเซ็น 
ในการทำตามรูปแบบจดหมายธุรกิจควรใช้

ลายเซ็นปิดท้ายอีเมลเสมอ 
แม้ว่าชื่อและนามสกุลเป็นรูปแบบพื้นฐานของ

ลายเซ็น Granberry (2007) ให้คำจำกัดความของไฟล์ 
บล็อกลายเซ็นที่จะประกอบขึ้นไม่เพียงแต่ชื่อผู้ส่งเท่าน้ัน 
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

แต่ยังรวมถึงความน่าเชื่อถือ ซึ่งส่วนใหญ่ข้อมูลประจำตัว
และ ข้อมูลติดต่อ บล็อกลายเซ็นช่วยให้ระบุผู้รับได้ง่าย 

ข้อเสนอแนะเพื ่อการเรียนการสอน  1. เขียน
อีเมล์ ให้สั้นกระชับ   2. ใส่ข้อมูลติดต่อในให้ครบถ้วน 3. 
หัวข้ออีเมล์ที่ดีต้องมีความเป็นมืออาชีพ ตรงประเด็นต่อ
ผู้รับ 4. หัวข้อไวยากรณ์ที่มีการใช้ไม่ถูกต้องในห้องเรียน 
โดยชี้ให้เห็นถึงความ แตกต่างระหว่างภาษาที่ 1 และ 2 
และในบริบทที่ผู้เรียนนำเอาความรู้จากภาษาที่ 1 มาใช้ใน
การเขียนภาษาท่ีสอง 5. ด้วยสาเหตุที่ข้อผิดพลาดเป็นส่วน
สำคัญในข้ันตอนกระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ีสอง จึงจำเป็น
อย่างยิ ่ง ที ่ผู ้เร ียนควรมีส่วนร่วมในการรับรู ้และแก้ไข
ข้อผิดพลาดได้ด้วยตนเอง โดยการแก้ไขน้ันผู้สอนสามารถ
ใช้วิธีการพูดช้า (recast) หรือ การเรียบเรียงคำพูดใหม่ 
(paraphrase) เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงข้อผิดพลาดและ
พยายาม แก้ไขด้วยตนเอง  4. ผู้สอนควรเพ่ิมกิจกรรมนอก
ห้องเรียนเพื ่อให้ผู ้เรียนคุ ้นเคยกับการใช้ไวยากรณ์ใน
ภาษาอังกฤษผ่าน สื่ออื่น ๆ เช่น บทความ รายการทีวี ข่าว 
สารคดี ภาพยนตร์ เพ่ือเพ่ิมความรู้ความสามารถในทักษะ
อื่นๆ นอกจาก เขียนรวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการ
เขียนภาษาอังกฤษเมื่อผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญใน
การใช้ไวยากรณ์ ที ่ถูกต้องในชีวิตจริง และไวยากรณ์ท่ี
ถูกต้องมีผลต่อการสื ่อสารอย่างไรบ้าง  5. การฝึกการ
เขียนที่หลากหลายมาใช้ในงานเขียนตามสาขาวิชาหรือ
งานที่ตนเองทำได้อย่างเหมาะสม  เช่นการเขียนข่าว การ
แปลบทภาพยนตร์ การเขียนโต้ตอบอีเมล การเขียน
สคริปต์รายการ การเขียนรายงานประเภทต่าง ๆ  6. การ
วิจัยในอนาคตสามารถเพ่ิมบริบทการสื่อสารเช่นการเขียน
จดหมายเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ความเหมาะสม
ในการใช้คำศัพท์ในแต่ละสถานการณ์โดยคำนึงถึงความ
เหมาะสมและวัฒนธรรมในการ สื่อสาร เน่ืองจากความถูก
ต้องทางไวยากรณ์เพียงอย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้การ
สื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์ได้ 
 ประเภทของไวยากรณ์ที่นักศึกษาผิดพลาดมาก
ที่สุด 5 อันดับแรกคือการ สะกดคำ (Misspelling) โดยคิด
เป็นร้อยละ 12.88 อันดับสองคือการใช้กาล (Errors in 
the use tenses) ร้อยละ 12.27 อันดับสามคือการใช้
ตัวอักษรขึ ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ (Capitalization) ร้อยละ 

11.04 อันดับสี่การใช้คำนำหน้าคำนาม   (Errors in the 
use of articles) ร้อยละ 10.43 และอันดับห้าคือการใช้
บ ุพบท (Errors in the use of Prepositions)  ร ้อยละ 
8.59 สอดคล้องกับงานวิจัยของ นัสยา ปาติยเสวี (2561) 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณศูนย์ภาษาที่กรุณาให้คำแนะนำใน
การตรวจสอบความถูกต้องและไวยากรณ์ ตลอดจนให้
คำปรึกษา ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง และผู้ให้ข้อมูล
และนักศึกษาผู้ทำแบบทดสอบด้วยความต้ังใจจริง และขอ
กราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่น้ี  
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บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่อง การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนเรียงความของนักศึกษา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา สาขาการศึกษาพิเศษและสังคมศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาระบุและจำแนก
ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนเรียงความ กลุ่มตัวอย่าง คือ นักศึกษาปี 2 คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา โดยเขียนเรียงความ 1 หัวข้อ เรื่องวันสำคัญของไทย จำนวน 60 บทความ โดยการวิเคราะห์มุ่งเน้นไปที่ความถูก
ต้องด้านไวยากรณ์ เช่น คำศัพท์ เครื่องหมายวรรคตอน การสะกดคำ  ผลการวิจัยพบว่า ข้อผิดพลาดในการใช้ไวยากรณ์ 25 
ชนิด เรียงลำดับจากมากไปหาน้อยจำนวน 5 อันดับ ดังต่อไปน้ี ได้แก่ 1) การใช้อักษรข้ึนต้นตัวพิมพ์ใหญ่  2) การใช้บุพบท 3) 
การเลือกใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 4) การสะกดคำผิด และ 5) การใช้กริยาผิดรูป ตามลำดับ สาเหตุหลักของข้อผิดพลาดในการใช้
ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษอาจเกิดจากการแทรกแซงจากภาษาที่หนึ่งและการใช้กฎไวยากรณ์ไม่ถูกต้อง สามารถแก้ไขได้โดยนำ
ข้อผิดพลาดมาเป็นส่วนประกอบในการจัดการเรียนการสอนจะช่วยพัฒนาทักษะการเขียนของผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มากย่ิงข้ึน 
 
คำสำคัญ: การวิเคราะห์ข้อผิดพลาด, การเขียนความเรียง, ภาษาองักฤษในฐานะเป็นภาษาต่างประเทศ 
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Abstract  
The study entitled “An analysis of Errors in English Grammar in the Essays of Faculty of 

Education, Students Songkhla Rajabhat University, Special Education and social studies” aimed to: 1. study, 
identify and classify English grammatical errors in the essay on important dates or celebrations in Thailand, 
2. To identify the causes of errors and suggest solutions. The sample were 60 the second year students of 
the Faculty of Education, Special Education and social studies of Songkhla Rajabhat University, assigned to 
write one article on the events and ceremony of Thailand. The analysis focuses on grammatical accuracy 
such as vocabulary, punctuation, and spelling. Research revealed of 25 types of grammatical errors, the 
most common grammatical errors included 1) capitalization, 2) prepositions, 3) incorrect vocabulary 
selection, 4) misspelling, and 5) use of verbs. The main causes of errors in English grammar may involve 
interference from the first language and incorrect use of grammar rules. Guidelines for correcting such errors 
can be corrected by integrating them into teaching and learning English. In addition, engaging learners in 
the learning process could help them develop their writing skills more effectively.  
 
Keywords: Error Analysis, Essay Writing, English as a foreign language (EFL)   
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1. บทนำ  
การศึกษาเกี ่ยวกับข้อผิดพลาดในการเขียน

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาไทยข้อผิดพลาดส่วนใหญ่ที่
ตรวจพบจากนักศึกษาการเขียนเป็นข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ คำศัพท์ที่แทรกจากภาษาแม่และการเขียน 

ข้อผิดพลาดทางวากยสัมพันธ์ ข้อผิดพลาดทาง
ศัพท์และข้อผิดพลาดทางความหมายมีผลต่อการใช้คำ
ภาษาไทยและโครงสร้างของภาษาไทย นักศึกษาส่วนใหญ่
ไม่เขียนบทนำและสรุป เขียนโดยไม่มีคำเชื่อมโยงความคิด 
ประโยคที่ผิดพลาด ส่วนใหญ่เกิดจากสาเหตุความรู้ด้าน
ไวยากรณ์ไม่เพียงพอ 

 การสอดแทรกจากภาษาแม่ยังเป็นอีกสาเหตุ
หลักของข้อผิดพลาด นอกจากนี้ควรเน้นการจัดระเบียบ
การเขียนเนื ่องจากนักศึกษาไม่ทราบรูปแบบการเขียน 
ขั ้นตอนการเขียนเป็นอีกสาเหตุหนึ ่งที ่ครูควรคำนึงถึง 
สุดท้ายต้องมีการศึกษาข้อผิดพลาดเหล่านี้ สามารถช่วย
ปรับปรุงการสอน นอกจากนี้การเรียนรู้ทักษะการเขียน
ภาษาอังกฤษทำให้ครูได้ทราบสาเหตุที ่นักศึกษาเขียน
ผิดพลาด ครูจึงสามารถวางแผนบทเรียนและสื่อการสอน
ให้เหมาะสมได้ นอกจากน้ียังเป็นประโยชน์ในการวางแผน
และออกแบบหลักสูตรที ่เหมาะสมสำหรับนักศึกษาเพ่ือ
พัฒนาทักษะการเขียนของนักศึกษาได้ 

ข้อผิดพลาดทั่วไปในการเขียนภาษาอังกฤษและ
แนวทางแก้ไขที ่แนะนำของนักศึกษามหาวิทยาลัยไทย
จำเป็นต้องมีการจัดหลักสูตรตามประเภทข้อผิดพลาด
ทางด้านไวยากรณ์ สอดคล้องกับงานวิจัยของ  ปุณยภัทร 
บุณยรัตนสุนทร (2017) ผลการวิจัยพบว่าผู้เรียนการเขียน
ภาษาอังกฤษมีปัญหาในการเขียนอยู ่ในระดับมากและ
ผู้เรียนแสดงความคิดเห็นว่าไวยากรณ์เป็นปัญหามากที่สุด 
Nguyen (2018) เวลาและความพยายามจำนวนมากที่
พวกเขาใช้ในการปรับปรุงความแม่นยำทางไวยากรณ์ของ
นักเรียนก็ดูเหมือนจะสะท้อนให้เห็นว่าไวยากรณ์เป็นพ้ืนที่
ที่พวกเขาเชื่อว่านักเรียนต้องการความช่วยเหลือ 

ในประเทศไทยแนวทางการสอนภาษาเพื่อการ
สื ่อสาร (CLT) ได้รับการส่งเสริมมาหลายปีทั ้งในระดับ
ประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ผู้เรียนส่วนใหญ่ไม่มีความรู้
ด้านไวยากรณ์ที่ดีซึ่งทำให้สร้างประโยคที่ถูกต้องตามหลัก

ไวยากรณ์ในงานเขียนได้ ผ ู ้สอนตรวจงานเข ียนของ
นักศึกษามีข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์หลายประการ เช่น 
เครื่องหมายวรรคตอน การผันกริยา เช่นในการศึกษาของ 
เสร ิมส ุข, เล ี ่ยมนิม ิตร ์ , และพชกร  (2560) พบว่า 
ข้อผิดพลาดต่างๆทางด้านไวยากรณ์มีความโดดเด่น
มากกว ่าข ้อผ ิดพลาดอ ื ่น  ๆ แต ่จากการตรวจสอบ
ข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบ ผู ้สอนรับรู ้ข้อผิดพลาดท่ี
เกิดขึ ้นซ้ำ ๆ สามารถช่วยให้ป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำอีกใน
อนาคต (Al-Sobhi, 2019) นี ่เป็นบทบาทสำคัญที ่การ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดในชั้นเรียนการเขียน 

ความสำคัญของข้อผ ิดพลาดของผ ู ้ เร ียนใน
กระบวนการเรียนรู้ภาษาได้รับการยอมรับจากนักวิจัยมา
นานแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านการเรียนรู้ภาษาที่สอง 
( SLA) Dulay, Burt, and Krashen (1 9 8 2 )  ก ล ่ า ว ว่ า          
“คนเราไม่สามารถเรียนรู้ภาษาได้หากไม่ทำผิดพลาดอย่าง
เป็นระบบก่อน” (หน้า 138) Corder (1974) ยังชี้ให้เห็น
ว่าข้อผิดพลาดมีความสำคัญต่อผู้สอน นักวิจัย และผู้เรียน
ในรูปแบบต่างๆ ประการแรกข้อผิดพลาดจะแจ้งให้ผู้สอน
ทราบว่าผู้เรียนได้เรียนรู้อะไรและต้องเรียนรู้อะไรอีกบา้ง 
ประการที่สองข้อผิดพลาดให้ข้อมูลแก่นักวิจัยเก่ียวกับวิธีที่
ผู้เรียนเรียนรู้หรือได้ภาษาและกลยุทธ์หรือวิธีการใดที่ใช้ใน
ระหว ่างการเร ียนรู้  ประการส ุดท ้ายค ือการสร ้าง
ข้อผิดพลาดเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ผู้เรียนเรียนรู้
ภาษาและทดสอบสมมติฐานที่กำหนดไว้เกี่ยวกับภาษาที่
กำลังเรียนรู ้ เนื ่องจากข้อผิดพลาดและการวิเคราะห์มี
ความเกี่ยวข้องและมีความสำคัญใน SLA และห้องเรียน
ภาษาจึงมีงานวิจัยจำนวนมากที่ศึกษา EA ทั้งในประเทศ
ไทยและในประเทศ และ EFL อื่น ๆ  

สิ่งสำคัญที่สุดคือการศึกษานี้นำเสนอข้อมูลเชิง
ประจักษ์เกี่ยวกับข้อผิดพลาดของผู้เรียนซึ่งแสดงให้เห็น
อย่างชัดเจนว่าแม้จะได้รับการสอนภาษาอังกฤษมานาน
กว่าทศวรรษ แต่ผู ้เรียน EFL ชาวไทยจำนวนมากยังคง
ประสบปัญหาในการเขียนด้วยความถูกต้องตามหลัก
ไวยากรณ์ ดังนั้น ผู้สอนควรช่วยให้ผู้เรียนพัฒนาคุณภาพ
การเขียนให้ดีขึ้นและมีความสำคัญ เพราะหากนักศึกษา
มหาวิทยาลัยไทยอาจยังคงกระทำผิดทางไวยากรณ์เหล่าน้ี
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ซึ่งจะทำให้ไม่สามารถผลิตงานเขียนที่มีคุณภาพเผยแพร่ได้
ในอนาคต 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดแตกต่างจากการแก้ไข
ข้อผิดพลาด การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเป็นการศึกษา
ข้อผิดพลาดทางวิทยาศาสตร์ทำให้กลุ่มคนที่ใช้ภาษาแม่
เ ด ี ย ว ก ั น เ ม ื ่ อ พ วก เ ข า เ ร ี ย นภ า ษ า ท ี ่ ส อ ง ห รื อ
ภาษาต ่างประเทศ Sobahle (1986) กล ่าวว ่าการ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดบ่งชี้ข้อผิดพลาดทั้งหมดที่เกิดขึ้นซึ่ง
เป็นเรื่องธรรมดาสำหรับคนกลุ่มนั้น ในการศึกษานี้กลุ่ม
คนหมายถึงผู้เรียนที่พูดภาษาอินโดนีเซีย 

Corder (1973) เสนอว่าข้อผิดพลาดของผู้เรียน
มีผลดีต่อครู ผู้เรียน และนักวิจัย ข้อผิดพลาดสามารถบ่งชี้
ให้ครูทราบว่าผู้เรียนมาไกลแค่ไหนและต้องเรียนรู้อะไร ใน
ขณะเดียวกันในส่วนของข้อผิดพลาดของผู ้เรียนเป็น
เครื ่องมือที่ใช้ทดสอบสมมติฐานเกี่ยวกับภาษาที่เรียนรู้ 
นอกจากนี ้น ักว ิจ ัยย ังใช ้ข ้อผ ิดพลาดเพื ่อสนับสนุน
สมมติฐานเกี่ยวกับกลยุทธ์และขั้นตอนที่ผู้เรียนใช้ในการ
รับรู้ทางภาษา  

การศ ึกษาข ้อผ ิดพลาดของผู้ เร ียนใช ้การ
วิเคราะห์ข้อผิดพลาดเพื ่อระบุแหล่งที ่มาและจำแนก
ข้อผิดพลาด ในการวิเคราะห์ความเหมือนและความ
แตกต ่ า ง ระหว ่ า ง ร ะบบภาษาต ้ นทาง และร ะ บบ
ภาษาเป้าหมายเป็นพื้นฐานในการคาดเดาแหล่งที่มาของ
ความข้อผิดพลาด การพัฒนาในด้านอื ่น ๆ เช่น การได้
ภาษาที ่สองและหลักฐานเชิงประจักษ์ที ่ไม่สนับสนุน
สมมติฐานนี้ Richards (1971: 214) ชี้ให้เห็นถึงความไม่
เพียงพอของตัวชี้วัดที่ใช้ในการวิเคราะห์แบบข้อแตกต่าง 
เขากล่าวว่าการวิเคราะห์ความแตกต่างก่อให้เกิดแนวคิด
ในการค้นหาสิ ่งรบกวนระหว่างภาษา แต่ข้อผิดพลาด
จำนวนมากเป็นผลมาจากกลยุทธ์ที่ผู้เรียนใช้ในการปรับ
ระบบภาษา  

Richards (1 9 7 1 )  เ ส นอ แห ล ่ ง ท ี ่ ม าขอ ง
ข้อผิดพลาดอื่น ๆ ที่เป็นไปได้ จากการวิเคราะห์งานวิจัยที่
เกี่ยวข้องกับข้อผิดพลาดที่เกิดจากภาษาแม่ที่แตกต่างกัน
สรุปได้ว่าข้อผิดพลาดหลายประเภทที ่เก ิดจากความ

อุปสรรคในการเรียนรู้ภาษาและการได้มาซึ่งภาษา เรียกว่า
ข้อผิดพลาดภายในและพัฒนาการบนพื้นฐานของสาเหตุ
ข้อผิดพลาดภายในทางภาษา มสีี่ประเภท ได้แก่ การสรุป
มากเกินไป การไม่ร ู ้ข ้อจำกัดของกฎ การใช้กฎที ่ไม่
สมบูรณ์และแนวคิดที่ผิดพลาด 

Corder (1973) จำแนกข้อผิดพลาดตามระดับ
การเรียนรู้ของผู้เรียนก่อนที่จะเป็นระบบและโพสต์อยา่ง
เป็นระบบ ข้อผิดพลาดที่เป็นระบบก่อนเกิดข้ึนโดยผู้เรียน
ทำความเข้าใจประเด็นทางภาษาใหม่ ข้อผิดพลาดเหล่าน้ัน
มีลักษณะเฉพาะด้วยความสามารถของผู้เรียนในการแก้ไข
และผ ู ้ เร ียนไม ่ทราบว ่าเก ิดข ้อผ ิดพลาดในการพูด 
ข้อผิดพลาดอย่างเป็นระบบเกิดข้ึนโดยผู้เรียนอันเป็นผลมา
จากแนวคิดที ่ไม่ถ ูกต ้องเก ี ่ยวกับประเด ็นทางภาษา 
ข้อผิดพลาดในระบบเป็นรูปแบบภาษาที่เปลี ่ยนแปลง
ตามที่ผู้ เร ียนสร้างขึ ้นหลังจากแก้ไขข้อผิดพลาดแล้ว 
ข้อผิดพลาดเหล่านี้เป็นลักษณะความสามารถของผู้เรียน
ในการแก้ไขและอธิบายข้อผิดพลาดเหล่าน้ี 

จากข้อผิดพลาดที่มากส่งผลต่อการสื่อสาร Burt 
(1975) ได้จำแนกข้อผิดพลาดออกเป็นข้อผิดพลาดระดับ
โลก ระดับท้องถิ ่น ระดับโลก "ส่งผลกระทบต่อรูปแบบ
ประโยคโดยรวมและส่งผลต่อการสื่อสารอย่างมาก" ใน
ขณะเดียวกันข้อผิดพลาดในเครื่อง "ส่งผลต่อองค์ประกอบ
เดียว (องค์ประกอบ) ในประโยคและโดยปกติจะไม่เป็น
อุปสรรคต่อการสื่อสาร" เกณฑ์ทั่วไป                                                                                                          

สำหรับข้อผิดพลาดสากลคือข้อผิดพลาดทั้งหมด
ผลิกผันลำดับ S-V-O ของภาษาอังกฤษข้อผิดพลาดใน
ประโยคหลักและประโยคย่อยที่เปลี่ยนความหมายของ
ประโยคโดยสิ ้นเช ิงและทำให้เข้าใจไม่ตรงกันหรือไม่
ตรงกัน ในประโยคที่มีข้อผิดพลาดมากกว่าหน่ึงประโยคใน
องค์กรทั ้งหมดซึ่งสร้างความสับสนให้กับความสัมพันธ์
ระหว่างประโยคที ่เป็นส่วนประกอบ ในขณะเดียวกัน
เกณฑ์ทั่วไปสำหรับข้อผิดพลาดในท้องถิ่นคือข้อผิดพลาด
ภายในประโยคหรือประโยคง่ายๆ  

 ก า ร ร วบ ร วม ข ้ อ ม ู ล แ ละ แบ ่ ง ป ร ะ เภท
ข้อผิดพลาด  จากแบบทดสอบ ผู้วิจัยได้ทำการตรวจงาน
เขียนของผู้เรียนเพื ่อหาข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ซึ ่งได้ 
จำแนกออกเป็น 25 ประเภทโดยเรียงลำดับตามอักษร
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

ภาษาอังกฤษ ซึ่งวิธีจำแนกข้อมูลดังกล่าวเป็นการโดยใช้
ข้อมูลที ่ได้  (Norrish, 1983)  ตามที่แสดงดังต่อไปนี้ 1. 
การใช้ตัวอักษรขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่  (Capitalization) 2. 
การใช้ค ุณศัพท์ (Adjectives) 3. การใช้กร ิยาวิเศษณ์ 
(Adverbs) 4. การใช้ประธานและกริยาสอดคล้องกัน 
( Subject-verb Agreements) 5. ก า ร ใ ช ้ ค ำ ส ั นธาน 
(Conjunctions) 6. การใช้การนำหน้าคำนาม  (Articles) 
7. การใช ้กร ิยาไม่แท ้ ( Infinitives and Gerunds)   8. 
การใช้กริยาช่วย (Modals) 9. การใช้คำนาม (Nouns)   
10. การใช ้กรรมวาจก (Passive voice) 11. การใช้
เครื ่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของ (Possessives) 12.  
การใช ้บ ุพบท (Prepositions) 13. การใช ้สรรพนาม  
(Pronouns) 14. การใช้ตัวขยายคำนาม (Quantifiers)   
15. การใช้กาลต่างๆ (Tenses) 16. การใช้รูปกริยาต่าง ๆ 
(Verb forms) 17. การใช้ประธานและกรรม (Subjects 
and Objects) 18. การใช้โครงสร้างประโยคประเภทตา่ง 
ๆ   ( Sentence structures)  19. ก า ร ส ะ ก ด ค ำ 
(Misspelling)  20.  การ ใช ้ เค ร ื ่ อ งหมายวรรคตอน 
(Punctuation) 21.  การใช้คำซ้ำ (Repetition) 22. การ
เรียงคำ (Word order)  23. การเลือกใช้คำศัพท์ (Wrong 
choice of words) 24.  การเล ือกใช ้ประเภทของคำ 
(Wrong part of speech) 25.  อ ื ่ น  ๆ  (Unclassified 
errors)  
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ระเบียบวิธีวิจัยที ่ใช้ในการวิจัยครั้งน้ี เป็นการ
วิจัยเชิงคุณภาพซึ่งประกอบด้วย ผู้เข้าร่วมวิจัย เครื่องมือ
วิจัย และวิธีวิจัยดังน้ี 
 กลุ่มตัวอย่าง นักศึกษาชั ้นปีที ่ 2 สาขาสังคม
ศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ที่
ลงทะเบียนเรียนวิชาการใช้ภาษาเพื่อการสื่อสาร จำนวน 
60 คน  

เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
เป็นชิ้นงานให้ผู้เรียนเขียนความเรียง เก่ียวกับ

เรื่องงานเฉลิมฉลองในประเทศไทย  “Write about a 
popular celebration in your country”  

 

ตัวอย่างใบงาน 
 

 

 
 
ข้ันตอนการดำเนินการ 
การเก็บรวบรวมข้อมูล โดยให้ผู้เรียนเขียนความ

เรียง จำนวน 150 คำ ในหัวข้อ“Write about a popular 
celebration in your country” คะแนน 5 คะแนน และ
เก็บรวมรวมชิ้นงาน 

การวิเคราะห์ข้อมูล ข้อผิดพลาดทั้งหมดที่พบใน
แบบทดสอบได้นำมานับจำนวนครั้งพร้อมทั้งหาร้อยละ
ของข้อผิดพลาดใน แต่ละประเภท และร้อยละต่อจำนวน
นักศึกษาท้ังหมด 60  คนที่เขียนเรียงความ  
 
4. ผลการวิจัย  

ผลการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดเรียงตามลำดับจาก
มากไปน้อย  
ประเภทข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ์ 

จำนวน ร้อยละ 

1. การใช้ตัวอักษรข้ึนต้นพิมพ์
ใหญ ่

287 12.75 

2. ข้อผิดพลาดในการใช้บุพบท 263 11.68 
3. การเลือกใช้คำศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง 228 10.13 
4. การสะกดคำผิด 217 9.64 
5. การใช้รูปกริยา 206 9.15 
Total 1201 100 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

จากตารางข้างต ้นประเภทของไวยากรณ์ที่
นักศ ึกษาผิดพลาดมากที ่สุด 5 อันดับแรกคือ การใช้ 
ตัวอักษรข้ึนต้นตัวพิมพ์ใหญ่ (Capitalization) โดยคิดเป็น
ร้อยละ 12.75 อันดับสองคือการใช้บุพบท (Prepositions) 
ร้อยละ 11.68 อันดับสามคือการเลือกใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง 
(Wrong choice of words) ร้อยละ 10.13 อันดับสี่ การ
สะกดคำ (Misspelling) ร้อยละ 9.64 และอันดับห้าคือ  
การใช้รูปกริยา (Errors in the use of verb forms) ร้อย
ละ 9.15   

 1.  การใช ้ต ัวอ ักษรข ึ ้นต ้นต ัวพ ิมพ ์ ให ญ่  
(Capitalization) คือการใช้ตัวอักษรพิมพ์ใหญ่เมื่อเริ่มต้น 
ประโยคและสำหรับคำนามเฉพาะทั้งนี ้ผู ้เร ียนมีการใช้ 
Capitalization ผิดพลาดมากสุดโดยมีจำนวน 287 แห่ง 
โดยแบ่งเป็นข้อผิดพลาดจากการไม่ได้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ใน
การเร ิ ่มต้นประโยคหรือใช้ในระหว่างประโยคร้อยละ  
73.87 และไม่ได้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่ในคำนามเฉพาะร้อยละ  
26.13  ตัวอย่างประโยคที่ผู้เรียนไม่ได้ใช้ตัวพิมพ์ใหญ่เมื่อ
เริ่มต้นประโยคใหม่หรือใช้ในระหว่างประโยค  
 

ตารางที่ 2 การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดของไวยากรณ์ 
Grammatical errors Examples 

Capitalization This year is Not as in the past years. ซึ่งที่ถูกควรเปน็  This year is not as in the 
past years.  

Preposition On the party there will be delicious food and drinks.ซึ่งที่ถูกควรเป็น  At the 
party there will be delicious 

Wrong choices of word The grandchildren from different domains went home. ซึ่งที่ถูกควรเป็น The 
grandchildren from a diverse group of the family went home.    

Spelling A festival that has various perfomaces. ซึ่งที่ถูกควรเป็น  A festival that has 
various performances. 

Subject-verb Agreements There are many other celebrations in Thailand, but what I say are very 
important to Thai people as well. ซึ่งที่ถูกควรเป็นThere are many other 
celebrations in Thailand, but what I say is very important to Thai people as 
well. 

ต ั วอย ่ า ง   This year is Not as in the past 
years. ซ ึ ่งท ี ่ถ ูกควรเป ็น  This year is not as in the 
past years.  

2. ข้อผิดพลาดในการใช้บุพบท (Errors in the 
use of preposition) คือคำที ่ใช ้เชื ่อมคำนามกับ คำนาม 
หร ือเช ื ่ อมคำนามก ับวล ีหร ือประโยคเพ ื ่ออธ ิบาย
ความสัมพันธ์ในเชิง เวลา สถานที่ ความเคลื่อนไหวและ 
วิธีการ นอกจากนั้นยังมีการใช้บุพบทในคำปรากฏร่วม 
(collocation) เช่นนามคู่กับบุพบท (reason for) คุณศัพท์คู่
กับบุพบท (aware of) และกริยาคู ่กับบุพบท (work for)  
ในแบบทดสอบการเขียนอีเมลธุรกิจภาษาอังกฤษ ผู้เรียนมี
การใช้คำบุพบทไม่ถูกต้อง 263 แห่งโดย แบ่งเป็นการใช้

คำบุพบทผิด 124 แห่งการใช้บุพบทวลีที่ไม่ถูกต้อง 112 
แห่งและการละบุพบทที่ไม่ถูกต้อง 27 แห่งโดยคิดเป็นร้อย
ละ 47.15,  42.58,  10.27 ตามลำดับโดยมีตัวอย่างของ
แต่ประเภทดังต่อไปน้ี  

 ต ั ว อ ย ่ า ง  On the party there will be 
delicious food and drinks.ซึ ่งที ่ถ ูกควรเป็น  At the 
party there will be delicious 

  การใช้บุพบทที ่ไม่ถูกต้องอาจเป็นได้หลาย
สาเหตุ โดยสาเหตุหลักมาจากการละคำบุพบท “He 
come to the water” และการใช้คำบุพบทผิด “He fell 
down from the water” เนื ่องจากคำประเภทนี้ไม่ได้
เป็นไปตามกฎไวยากรณ์การใช้ได้อย่างถูกต้อง ต้องอาศัย
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การจำและการฝึกฝน ดังนั้นการใช้บุพบทจึงเป็นหัวข้อที่
ผู ้เร ียนมีปัญหามากที่สุดหัวข้อหนึ่งในการใช้ไวยากรณ์
ภาษาอังกฤษ  

3.  การใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง (Wrong Choice of 
words) จากแบบทดสอบที่ผู้เรียนได้เขียนอีเมล มีการใช้คำ
ที่ผิดรวมทั้งหมด 228 คำ ตามตัวอย่างที่แสดงดังต่อไปน้ี  

 ตัวอย่าง The grandchildren from different 
domains went home. ซ ึ ่ ง ท ี ่ ถ ู ก ค ว ร เ ป ็ น  The 
grandchildren from a diverse group of the family 
went home.    

4.  การสะกดคำ (Misspelling) ผู้เขียนมีการ
สะกดคำศัพท์ที ่ผิดโดยแบ่งเป็นคำศัพท์ประเภท กริยา 
คำนาม เป็นหลัก แบ่งเป็น กริยา 119  คำ  และคำนาม  
98  คำ  โดยคิดเป็นร้อยละ 54.84 และ 45.16 ตามลำดับ 
เนื่องจากคำทั้งสองประเภทเป็นคำที่จำเป็น ในการสร้าง
ประโยค  ในขณะที ่คำศัพท์ประเภท คุณศัพท์ กร ิยา
วิเศษณ์ เป็นคำเสริมเพื่อเพิ่มรายละเอียดดังนั้นจึงมีการ
นำมาใช้น้อย 
ตัวอย่าง A festival that has various perfomaces. ซึ่ง
ท ี ่ ถ ู ก ค ว ร เ ป ็ น   A festival that has various 
performances. 

จากตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่า การสะกดคำ
เป็นปัญหาสำหรับผู้เรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษใน การ
สื่อสารโดยเฉพาะอย่างย่ิงในทักษะการเขียน  

5.  การใช้รูปกริยาไม่ถูกต้อง (Errors in the 
use of verb forms) ผู้เขียนมีการใช้รูปกริยาที่ไม่ถูกต้อง 
โดยแบ่งเป็นการใช้กริยาร้อยละ 52.42 การละกริยาร้อย
ละ 28.16   

ตัวอย่างการใช้รูปกริยาไม่ถูกต้อง 
ต ั ว อ ย ่ า ง  There are many other 

celebrations in Thailand, but what I say are very 
important to Thai people as well. 

ซ ึ ่ งท ี ่ ถ ูกควรเป ็น  There are many other 
celebrations in Thailand, but what I say is very 
important to Thai people as well. 

ตัวอย่างการละคำกริยา A festival that beer 
lovers around the world    every year.  

ซึ่งที่ถูกควรเป็น A festival that beer lovers 
around the world await every year. 

ตัวอย่างการใช้กริยาหรือกริยาช่วยซ้ำซ้อน ร้อย
ละ 19.42  ตามตัวอย่างดังต่อไปน้ี  

For example, Singapore or Vietnam will 
could be held as a big tradition. 

 ซึ่งที่ถูกควรเป็น For example, Singapore or 
Vietnam will be held as a big tradition. 
  กริยาเป็นส่วนประกอบสำคัญในประโยค ดังน้ัน
การใช้รูปกริยาไม่ถูกต้องหรือละกริยาหรือกริยาช่วย 
นอกจากทำ ให ้ประโยคไม ่สมบูรณ์แล้วย ังส ่งผลต่อ
ความหมายของประโยค ข้อผิดพลาดในการใช้รูปกริยา
อาจมาจากสาเหตุความแตกต่างระหว่างไวยากรณ์ 
ระหว่างภาษาไทยและภาษาอังกฤษเน่ืองจากภาษาอังกฤษ
รูปกริยา จะเปลี่ยนแปลงไปตามกาลซึ่งประกอบไปด้วย 
12 กาลโดยแต่ละกาลมีหน้าที่และรูปแบบการใช้แตกต่าง
กัน นอกจากน้ียังมีกริยาช่วยและกริยาไม่แท้ซึ่งมีการใช้ใน
ลักษณะที่แตกต่างกัน  

ตัวอย่างการใช้กาลท่ีแตกต่างกัน  
I will go to join this festival with my 

family and friends definitely!. 
ซึ่งที ่ถูกควรเป็น I will be going to join this 

festival with my family and friends definitely!. เป็น
การวางแผนและแสดงความต้ังใจในการเข้าร่วมเทศกาล 

 
 5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

สรุปผลการวิจัย และการให้ข้อเสนอแนะที่จะนำ
ผลการวิจัยน้ันไปใช้ประโยชน์  

สร ุปผลจากว ิ เคราะห ์ข ้อม ูลแบบทดสอบ  
สามารถสรุปผลวิจัยดังต่อไปน้ี   1. นักศึกษามีข้อผิดพลาด
ด้านการใช้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษในการเขียนเรียงความ
ประเภท ใดบ้าง  จากแบบทดสอบพบว่านักศึกษามีการใช้
ไวยากรณ์ไม่ถูกต้องมากสุดห้าอันดับแรกคือ การใช้
ตัวอักษร ขึ ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ (Capitalization) ผิดมาก
ที ่ส ุด ค ิดเป็นร ้อยละ12.75 รองลงมา การใช้บุพบท 
(Prepositions) ร้อยละ 11.68 การเลือกใช้คำศัพท์ไม่
ถูกต้อง (Wrong choice of words) ร้อยละ 10.13 การ
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สะกดคำผิด (Misspelling) ร้อยละ 9.64 ร้อยละ การใช้
กริยาผิดรูป (Verb forms) ร้อยละ 9.15  

ข้อผิดพลาดด้านไวยากรณ์ที่นักศึกษามีปัญหา
ที่สุดอันดับแรกคือการใช้ตัวอักษรขึ้นต้นตัวพิมพ์ใหญ่ใน 
การเร ิ ่มต้นประโยคใหม่และคำเฉพาะ  เนื ่องจากใน
ประโยคภาษาไทยไม่มีการใช้ในลักษณะนี้จึงมีโอกาสที่
ผู้เขียน ใช้ความเคยชินในการเขียนภาษาไทยมาเขียนใน
ภาษาอังกฤษ นอกจากนี้การแบ่งประโยคในภาษาไทย
ไม่ได้ใช้ เครื ่องหมายวรรคตอนในลักษณะเดียวกันกับ
ภาษาอังกฤษจ ึงทำให ้เก ิดการผ ิดพลาดได้โดยง ่าย  
ข้อผิดพลาดอันดับสองได้แก่ การใช้บุพบทไม่ถูกต้องซึ่ง
รวมถึงการละบุพบท ซึ่งสาเหตุหลักมาจากการ แปลทับ
ศัพท์จากภาษาไทย เช่นในประโยค ‘ในวันนั ้น’ ผู ้เขียน
แปลตรงตัวเป็น ‘In that day’ ซึ่งบุพบทที่ถูกต้อง ควรใช้
คำว ่า ‘On’ เม ื ่อกล ่าวถึง ‘ว ัน’บ ุพบทส ่วนใหญ ่ ใน
ภาษาอังกฤษไม่ได้มีกฎเฉพาะเจาะจงรวมทั้งการใช้บุพบท 
ดังนั้นการใช้บุพบทในลักษณะนี้จึงเป็นหัวข้อที่ผู ้เร ียนมี
ปัญหาที่สุดหัวข้อหนึ่ง ซึ่งในการใช้ที่ถูกต้องจำเป็นต้อง
อาศ ัยการฝ ึกฝนการเข ้าใจการใช ้คำปร ากฏร ่วมใน
สถานการณ์ต่างๆ ในกรณีที่ผู้เขียนเกิดความไม่แน่ใจใน
การเลือกใช้บุพบทที่ถูกต้องจึงใช้การแปลทับศัพท์จาก
ภาษาไทย เพ่ือสื่อความหมาย การแก้ไขข้อผิดพลาดชนิดน้ี
จึงต้องอาศัยการฝึกฝนผ่านกิจกรรมต่างๆ ทั้งด้านการอ่าน 
การเขียน การฟังและการพูด  ข้อผิดพลาดอันดับสามคือ 
การเลือกใช้คำศัพท์ไม่ถูกต้อง ข้อผิดพลาดประเภทนี้เกิด
จากผู ้เร ียนไม่ร ู ้  คำศัพท์ที ่ตนเองต้องการสื ่อสารใน
ภาษาอังกฤษ จึงใช้การแปลทับศัพท์จากภาษาไทยโดยใช้
พจนานุกรมหรือแหล่งอ้างอิงประเภทต่าง ๆ เช่น ในกูเกิ้ล 
(Google) หรือผ่าน   แอพลิเคชั่นการแปล (Applications) 
ซึ่งในการหาคำศัพท์ โดยแยกจากบริบทที่ใช้ทำให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการเลือกคำศัพท์ที ่ถ ูกต้อง เนื ่องจาก
คำศัพท์แต่ละคำมีความหมาย แตกต่างกันในแต่ละบริบท 
เช่นคำว่า ‘บริสุทธ์ิ’ สามารถแปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นคำ
ว่า ‘innocent’ ‘virgin’ ‘pure’  ‘clean’ ซึ่งแต่ละคำมี
การใช้ ในบร ิบทซ ึ ่งแตกต่างก ันมาก ด ังน ั ้นผ ู ้ เข ียน
จำเป็นต้องเข้าใจบริบทการใช้คำศัพท์แต่ละคำโดยไม่ใช้
การทับศัพท์จากภาษาไทยเป็นต้นแบบในการเลือกคำใน

ภาษาอังกฤษ  นอกจากนี้แอบพลิเคชั่นนั ้นสามารถการ
แปลทั้งในระดับคำ ระดับย่อหน้า และระดับบทความ แต่
พบว่าใช้ในการแปลระดับคำมากที่สุด ซึ่งผู้เรียนตระหนัก
ว่าการแปลโดย Google Translate ยังมีคุณภาพไม่ดีและ
ต้องมีการปรับภาษาด้วยตนเองและใช้เครื่องมืออื่นๆร่วม
ในการพัฒนาบทแปลด้วย กมล เกตุพันธ์ (2559) และจักร
เมธ พวงทอง (2558) กมล เกตุพันธ์ (2559) 

2. สาเหตุหลักของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้นในงาน
เขียนของผู้เรียนจากการวิเคราะห์ข้อผิดพลาดพบว่า การ
ใช้ตัวอักษร ข้ึนต้นพิมพ์ใหญ ่ ข้อผิดพลาดในการใช้บุพบท 
การเลือกใช้คำศัพท์ที่ไม่ถูกต้อง การสะกดคำผิด การใช้รูป
กริยา เป็นผลมาจากการแทรกแซงจากภาษาที ่ 1 (L1 
Interference) หรือ Interlingual errors ในขณะที ่การ
สะกดคำไม่ถูกต้องและการใช้กริยาผิดรูปเป็นผลมาจาก
การใช้กฎไวยากรณ์ไม่สมบูรณ์หรือ Intralingual errors 
ผลการวิจัยมีความสอดคล้องกับงานวิจัยของ Camilleri 
(2004) Huang (2006) และ Jenwitheesuk (2009) ท่ี
พบว่าการผู้เรียนนำความรู้ด้านไวยากรณ์จากภาษาที่หน่ึง
ไปใช้ในการเขียนภาษาที่สอง เช่นเดียวกันการวิจัยของ 
Chan (2004) ซึ่งพบว่าผู้เรียนได้นำโครงสร้างประโยคใน
ภาษาจีนไปใช้ในการเขียนภาษาที่สอง    นอกจากน้ีการที่
ผู้เขียนขาดความรู้ในไวยากรณ์ทำให้ต้องอาศัยความรู้ใน
ภาษาที่หนึ่งในการเขียนซึ่งรวมถึงการสะกดคำซึ่งผู้เรียน
อาศัยการสะกดคำตามเสียงที่อ่านและการเลือกใช้คำศัพท์
ซึ่งเป็นข้อผิดพลาดที่พบมากในงานศึกษาข้อผิดพลาด ส่วน
ใหญ่เป็นการเขียนพยัญชนะต้น สระ พยัญชนะท้าย
ผิดพลาด  

เนื่องจากการแปลคำศัพท์จากภาษาที่หนึ่งเป็น
ภาษาท่ีสอง ต้องคำนึงถึงบริบทในการใช้เป็นองค์ประกอบ
สำคัญในการเลือกคำศัพท์  การวิเคราะห์ข้อผิดพลาดทาง
ไวยากรณ ์แต ่ละห ั วข ้อรวมท ั ้ ง การหาสา เหต ุ ของ
ข้อผิดพลาดทำให้เข้าใจ กระบวนการเรียนรู ้ของผู ้เร ียน
และปัญหาที ่ผ ู ้ เร ียนเผช ิญเพื ่อช ่วยให ้ผ ู ้สอนนำมา
ประกอบการเร ียนการสอนในอนาคต  โดยการเพ่ิม
บทเรียนที่สัมพันธ์กับข้อผิดพลาดและหัวข้อที่ผู ้เรียนมี
ปัญหาโดยเพิ ่มกิจกรรมในห้องเรียนเพื ่อให้ผู ้เรียนเห็น
ความต ่ า ง ระหว ่ า ง ไวยากรณ ์ของภาษาไทย และ
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ภาษาอังกฤษ นอกจากนี ้การให ้ผ ู ้ เร ียนตระหนักถึง
ข้อผิดพลาดทางไวยากรณ์ของตนเองโดยมีส่วนร่วมในการ
แก้ไขจะช่วยให้เกิดการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการเขียน
ได้ดีย่ิงข้ึน  

ข้อเสนอแนะเพื่อการเรียนการสอน  1. ผู้สอน
ควรออกแบบกิจกรรมและบทเรียนโดยเน้นไปที่ห ัวข้อ
ไวยากรณ์ที่ผู้เรียนประสบปัญหาใน การใช้อย่างถูกต้อง   
2. ผู ้สอนควรเน้นอธิบายหัวข้อไวยากรณ์ที ่มีการใช้ไม่
ถูกต้องในห้องเรียน โดยชี้ให้เห็นถึงความ แตกต่างระหว่าง
ภาษาท่ีหน่ึง และสอง และในบริบทที่ผู้เรียนนำเอาความรู้
จากภาษาที่หนึ่งมาใช้ในการเขียนภาษาที่สอง  3. ด้วย
สา เหต ุท ี ่ ข ้ อผ ิดพลาดเป ็นส ่ วนสำค ัญในข ั ้ นตอน
กระบวนการเรียนรู้ภาษาท่ีสองจึงจำเป็นอย่างย่ิง ที่ผู้เรียน
ควรมีส่วนร่วมในการรับรู้และแก้ไขข้อผิดพลาดได้ด้วย
ตนเอง โดยการแก้ไขนั ้นผู ้สอนสามารถใช้วิธีการพูดช้า 
(recast) หรือ การเรียบเรียงคำพูดใหม่ (paraphrase) 
เพื่อให้ผู้เรียนตระหนักถึงข้อผิดพลาดและพยายาม แก้ไข
ด้วยตนเอง  4. ผู ้สอนควรเพิ ่มกิจกรรมนอกห้องเร ียน
เพื่อให้ผู้เรียนคุ้นเคยกับการใช้ไวยากรณ์ในภาษาอังกฤษ
ผ่าน สื ่ออื่น ๆ เช่น บทความ รายการทีวี ข่าว สารคดี 
ภาพยนตร์ เพื ่อเพิ ่มความรู ้ความสามารถในทักษะอื่นๆ 
นอกจาก เขียนรวมทั้งเป็นการสร้างแรงจูงใจในการเรียน
ภาษาอังกฤษเมื่อผู้เรียนตระหนักถึงความสำคัญในการใช้
ไวยากรณ์ ที่ถูกต้องในชีวิตจริง และไวยากรณ์ที่ถูกต้องมี
ผลต่อการสื ่อสารอย่างไรบ้าง 5. การเร ียนการสอน
ไวยากรณ์ควรรวมอยู่ในบริบทมากกว่าการสอนเป็นหัวข้อ
แยก เพ่ือให้ผู้เรียน สามารถนำไวยากรณ์มาใช้ในงานเขียน
ตามสาขาวิชาหรืองานที่ตนเองทำได้อย่างเหมาะสม  เช่น
การเขียนข่าว การแปลบทภาพยนตร์ การเขียนโต้ตอบ
อีเมล การเขียนสคริปต์รายการ การเขียนรายงานประเภท
ต่าง ๆ  6. การวิจ ัยในอนาคตสามารถเพิ ่มบริบทการ
สื ่อสารเช่นการส ื ่อสารแบบเป ็นทางการและไม ่ เป็น 
ทางการ ความเหมาะสมในการใช ้คำศ ัพท์ในแต่ละ
สถานการณ์โดยคำนึงถึงความเหมาะสมและวัฒนธรรมใน
การ สื ่อสาร เนื ่องจากความถูกต้องทางไวยากรณ์เพียง
อย่างเดียวไม่สามารถช่วยให้การสื่อสารบรรลุวัตถุประสงค์
ได้ 
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คำปรึกษา ด้วยความเอาใจใส่อย่างดียิ่ง และผู้ให้ข้อมูล
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของแบบจำลองในการพยากรณ์ผลการสอบความรู้ดิจิทัลของนักศึกษา

ระดับปริญญาตรี โดยใช้การจัดการข้อมูลที่ไม่สมดุล 2 เทคนิคได้แก่ วิธีการสุ่มเพ่ิม และ วิธีการสุ่มตัวอย่างเพ่ิมของกลุ่มส่วน
น้อยด้วยการสังเคราะห์ งานวิจัยชิ้นนี้ใช้วิธีการตรวจสอบไขว้ใช้ 10 - Fold Cross Validation ในการสร้างแบบจำลอง และ 
ทดสอบแบบจำลอง จำนวน 4 แบบได้แก่ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้น แบบจำลองซัพ
พอร์ทเวกเตอร์แมชชีน แบบจำลองวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด และ แบบจำลองเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนกประเภท ผล
ปรากฏว่าข้อมูลที่ผ่านการปรับความไม่สมดุลด้วยวิธีการสุ่มเพิ่มทีผ่่านกระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการ
เลือกตัดตัวแปรด้วยสหสัมพันธ์ และนำไปใช้กับแบบจำลองเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนกประเภทให้ค่าความถูกต้องของการ
พยากรณ์สูงสุด ร้อยละ 98.40 ดังน้ันผู้วิจัยจึงเห็นว่ากระบวนการการปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มเพ่ิมเมื่อนำไป
ผ่านกระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วยสหสัมพันธ์ และ นำไปใช้กับแบบจำลองเทคนิค
การรวมกลุ่มตัวจำแนกประเภท เหมาะสมที่จะเป็นวิธีในการเพ่ิมประสิทธิภาพของแบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์ผลการสอบ
การรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 
คำสำคัญ : การปรับความไม่สมดุลของข้อมูล, การคัดเลือกคุณลักษณะ, เทคนิคการพยากรณ ์
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Abstract 
The purpose of this study was to increase the efficiency of the model for forecasting digital literacy 

exam results of undergraduate students by using two imbalanced data handling technique which were 
balance random over sampling and synthetic minority over-sampling technique. This research used cross 
investigation to create four forecasting models: support vector machine model, neural network model, k-
nearest neighbor model and classifier ensemble technique. The 10-fold cross-validation method was used 
to construct the models and test the models. The classifier ensemble technique using the balanced random 
over-sampling technique and the removed weight by correlation technique showed the highest accuracy 
percentage at 98.40%. Therefore, a model created by the classifier ensemble technique using the balanced 
random over-sampling technique and the removed weight by correlation technique is an optimal 
qualification technique for a model used for forecasting digital literacy exam results of undergraduate 
students. 
 
Keywords: imbalanced data, feature selection, forecasting model 
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1. บทนำ  
การจำแนกเป็นเทคนิคที่สำคัญของการสร้างสมการ

สำหรับพยากรณ์จากข้อมูลการเรียนรู้ (training set) เพ่ือ
นำสมการพยากรณ์ข้อมูลใหม่ตามตัวแปรเป้าหมาย โดย
อาศ ั ยต ั วแปรอ ิ ส ร ะ  ( classifying attribute) ท ี ่ ใ ห้
สารสนเทศเกี ่ยวกับตัวแปรเป้าหมาย ซึ ่งลักษณะของ
ข้อมูลเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อความถูกต้องของสมการ
พยากรณ์ตัวแปรเป้าหมาย เช่น การเก็บรวบรวมข้อมูล
ครบถ้วน ไม่มีปัญหาข้อมูลสูญหาย การเก็บรวบรวมข้อมูล
ทันต่อเวลาและ อยู่ในระยะเวลาที่เหมาะสมกับการสร้าง
สมการพยากรณ์ ข้อมูลตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย
และ ความไม่สมดุลของข้อมูลของตัวแปรเป้าหมาย เป็น
ต้น ข้อมูลที่ไม่สมดุลของกลุ่มของตัวแปรเป้าหมายที่นำมา
ศึกษามีผลต่อความถูกต้องของสมการพยากรณ์ จึงเป็น
ปัญหาที่นักวิจัยต้องให้ความสนใจ เพราะเมื ่อนำข้อมูล
เหล่านี้มาใช้งานทางด้านการเรียนรู้ของเครื่อง และ การ
ทำเหมืองข้อม ูลจะส ่งผลกระทบต่อการเร ียนร ู ้ของ
อัลกอริทึม ซึ่งเมื่อทำการจำแนกข้อมูลด้วยวิธีการจำแนก
ข ้ อม ู ล แบบปกต ิ ท ี ่ ให ้ ค ว ามสำค ัญก ั บข ้ อม ู ลทุก
กลุ ่มเป้าหมายเท่ากัน  จะทำให้ประสิทธิภาพในการ
จำแนกประเภทข้อมูลส่วนน้อยมีความถูกต้องน้อยลง  
(เบญจภรณ์ และ คณะ , 2557) (วิชญ์วิส ิฐ และ คณะ, 
2518)  

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความต้องการทราบ
ข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับปัจจัยด้านต่าง ๆ ที่มีความสัมพันธ์
กับผลการสอบการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
โดยนำข้อมูลจากการประเมินตนเองด้านการรู้ดิจิทัลของ
นักศึกษามาพยากรณ์ และจะได้นำผลที่ได้ไปวางแผน
เตรียมความพร้อมในการเรียน และ การสอบการรู้ดิจิทัล
ต่อไป จึงได้มีการสร้างแบบจำลองการพยากรณ์ผลการ
สอบการร ู ้ด ิจ ิท ัลของน ักศ ึ กษาระด ับปร ิญญาตรี  
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (ชยภัทร พุ่มจันทร์, ศุภชัย 
มุกดาสนิท และ พิเชษฐ์ ศิริร ัตนไพศาลกุล, 2563) แต่
เนื่องด้วยข้อมูลที่ได้มา มีมิติของข้อมูลจำนวนมาก มีตัว
แปรที่ใช้ในการพยากรณ์ 63 ตัวแปร รวมถึงมีความไม่
สมดุลของข้อมูล กล่าวคือ ข้อมูลที ่มีในกลุ ่มที ่มากเป็น
ข้อมูลการประเมินตนเองด้านการรู้ดิจิทัลของนักศึกษาท่ี

สอบผ่าน เมื่อนำข้อมูลเหล่าน้ีมาใช้งานด้านการเรียนรู้ของ
ข้อมูลและการทำเหมืองข้อมูล จึงส่งผลกระทบต่อการ
เรียนรู้ของอัลกอริทึม ผลการพยากรณ์จึงมีความโน้มเอียง
ท ี ่ จะพยากรณ์ข ้อม ูลจากกล ุ ่มนี ้  แต ่ เป ้าหมายที ่มี
ความสำคัญต่อการค้นหาและพยากรณ์ คือข้อมูลในกลุ่ม
น้อยซึ่งเป็นกลุ่มข้อมูลของนักศึกษาที่สอบไม่ผ่าน จึงทำให้
ผลลัพธ์ที่ได้จากแบบจำลองที่ใช้ในการพยากรณ์ยังไม่เป็น
ที่น่าพอใจ 

ด้วยเหตุนี้ผู้วิจัยจึงสนใจนำเทคนิคการปรับความไม่
สมดุลของข้อมูล ซึ ่งนิยมใช้เป็นแนวทางการแก้ไขใน
ข้ันตอนของการเตรียมข้อมูล โดยการปรับให้ข้อมูลทั้งสอง
กลุ่มมีจำนวนที่ใกล้เคียงกัน จากน้ันดำเนินการจำแนกด้วย
การใช้แบบจำลองต่าง ๆ ได้แก่ โครงข่ายประสาทเทียม
แบบเพอร์เซปตรอนหลายชั้น ขั้นตอนวิธีเพื ่อนบ้านใกล้
ที่สุด ซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน เทคนิคการรวมกลุ่มแบบ
จำแนกประเภท และ ว ิธ ีการตรวจสอบไขว ้  เ พ่ือ
เปรียบเทียบประสิทธิภาพ และ ความเหมาะสมของวิธีการ
จัดการความไม่สมดุลของข้อมูลการพยากรณ์ผลการสอบ
การรู้ดิจิทัลของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัย
ราชภ ัฏเช ียงใหม ่ โดยใช ้การทดสอบเปร ียบเท ียบ
ประสิทธิภาพด้วยค่าความถูกต้อง (accuracy) นำผลที่ได้
ไปใช้ในวางแผนเพิ ่มอัตราการสอบผ่านการรู้ดิจิทัลของ
นักศึกษาให้สูงข้ึน 
 
2. แนวคิด และ ทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 ความไม่สมดุลของข้อมูล (Imbalanced data) 
เป็นลักษณะข้อมูลที่มีการกระจายตัวไม่เท่ากัน จำนวน
ข้อมูลในกลุ่มหนึ่งมากกว่าจำนวนข้อมูลของอีกกลุ่มหน่ึง
เป ็นจำนวนมาก อาจเก ิดข ึ ้นเน ื ่องจากล ักษณะทาง
ธรรมชาติที่มีความแตกต่างของจำนวนข้อมูลในแต่ละกลุ่ม 
หรืออาจเกิดจากข้อจำกัดในการเก็บข้อมูล ดังนั้นการทำ
ให้ขนาดของกลุ ่มข้อมูลแต่ละกลุ ่มมีขนาดเท่ากันหรือ
ใกล้เคียงกัน เพื่อการสอนหรือการจัดกลุ ่มข้อมูลจึงเป็น
เรื่องยาก 

การเกิดความไม่สมดุลของข้อมูล จะส่งผลต่อการ
จำแนกประเภทกลุ่มส่วนน้อย (Minority Class) ที่เป็น
กลุ่มหายาก เนื่องจากวิธีการจำแนกประเภททั่วไปจะมี
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ประสิทธิภาพเมื่อข้อมูลในแต่ละกลุ่มมีจำนวนใกล้เคียงกัน 
หากเกิดความไม่สมดุลของข้อมูล วิธีการจำแนกประเภท
ทั่วไปจะมีความโน้มเอียงที่จะพยากรณ์เป็นกลุ่มส่วนมาก 
(Majority Class) เนื ่องจากการจำแนกประเภททั่วไปมี
เป้าหมายในการทำให้ภาพรวมมีความแม่นยำสูงสุด แต่จะ
ไม่สามารถพยากรณ์กลุ่มส่วนน้อยได้อย่างถูกต้อง ซึ่งใน
หลายๆ สถานการณ์ กลุ่มส ่วนน้อยนี ้มักเป็นกลุ ่มที ่มี
ความสำคัญที่ต้องการค้นหา และ พยากรณ์ 

การปร ับความไม่สมดุลของข้อม ูล นิยมใช ้แนว
ทางการแก้ไขในระดับข้อมูล (Data Approach) ซึ่งจะ
ดำเน ินการในข ั ้นตอนของการเตร ียมข ้อม ูล  ( Pre-
processing Data) โดยการปรับให้ข้อมูลทั ้งสองกลุ ่มมี
จำนวนที่ใกล้เคียงกัน วิธีปรับความไม่สมดุลของข้อมูล
โดยทั่วไปนิยมใช้ 4 วิธี  

1) การสุ ่มตัวอย ่างซ ้ำ (Re-sampling) จากข้อมูล
เร ิ ่มต ้นด ้วยการส ุ ่มต ัวอย ่างลด (Random Under-
sampling: RUS) จากกลุ ่มส่วนมาก เพื ่อทำให้จำนวน
ข้อมูลระหว่างกลุ่มส่วนมาก และ กลุ่มส่วนน้อยมีจำนวน
ใกล้เคียงกันมากขึ้น ซึ่งจะเหมาะกับข้อมูลขนาดใหญ่ มี
ข้อเสียคือทำให้สูญเสียสารสนเทศบางส่วน (Elhassan AT 
et al., 2016)  

2) การสุ ่มตัวอย่างเพิ่ม (Random Over-sampling: 
ROS) จากกลุ่มส่วนน้อย เพ่ือสร้างข้อมูลใหม่ของกลุ่มส่วน
น้อยให้มีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนให้ใกล้เคียงหรือเท่ากับจำนวน
ในกลุ่มส่วนมาก ซึ่งจะเหมาะกับข้อมูลที่มีขนาดไม่ใหญ่ มี
ข้อเส ียคือใช้เวลาในการประมวลผลเพิ ่มขึ ้น (Kamei, 
Monden, Matsumoto, Kakimoto, & Matsumoto, 
2007) (Gong, Jiang, & Jiang, 2019) 

3) การสุ ่มตัวอย่างเพิ ่มของกลุ ่มส่วนน้อยด้วยการ
ส ั ง เ ค ร า ะ ห์  ( Synthetic Minority Over-Sampling 
Technique: SMOTE) เป็นการสร้างกลุ ่มตัวอย่างใหม่
ส่วนน้อยตามจำนวนที่กำหนด โดยการวัดระยะห่างจาก
จัดข้อมูลใกล้เคียง แล้วสุ ่มสร้างข้อมูลสังเคราะห์ขึ้นให้
ใกล้เคียงกับกลุ่มส่วนมาก วิธีการปรับความไม่สมดุลด้วย
เทคนิค SMOTE นี้ มีหลายงานวิจัยที่พิสูจน์แล้วว่าทำให้
ประสิทธิภาพในการพยากรณ์ดีข้ึน (Rahman and Davis, 
2013) (เชาวนันท์ และ คณะ, 2556) 

4) การสุ่มแบบผสมผสาน (Hybrid Method) คือ การ
นำวิธีสุ่มเกิน และ วิธีสุ่มลดมาทำงานร่วมกัน โดยวิธีนี้จะ
เป็นการสุ่มลดจำนวนข้อมูลจากกลุ่มส่วนมาก และ สุ่ม
เพิ่มข้อมูลในกลุ่มส่วนน้อย ให้จำนวนข้อมูลจากทั้งสอง
กลุ่มใกล้เคียงกันหรือเท่ากัน วิธีการน้ี ทำให้ประสิทธิภาพ
ในการพยากรณ์ดีข้ึน (Wang, 2014) 

2.2 โครงข่ายประสาทเทียมแบบเพอร์เซปตรอน
หลายชั้น (Multilayer Perceptron Artificial Neural 
Network: ANN) เป็นโครงสร้างชนิดหนึ่งของ โครงข่าย
ปร ะส าท เท ี ยม  ( Artificial Neuron Network : ANN) 
สามารถประมวลผลสารสนเทศโดยเลียนแบบการทำงาน
จากสมองมนุษย์ (Shalev-Shwartz & Ben-David, 2014) 
เหมาะสำหรับประมวลผลงานที่มีความซับซ้อน  หลักการ
ทำงานจะมีการนำตัวเลขจำนวนมาก มาคำนวณอย่าง
สอดคล้องกัน โดยสร้างเป็นแบบจำลอง เพื ่อใช้ในการ
ประมวลผลกับข้อมูลชุดใหม่ เหมือนกับการที ่มนุษย์
สามารถทำการคิดวิเคราะห์เพื่อตัดสินใจบางอย่าง โดย
การเรียนรู ้จากตัวอย่าง และ ประสบการณ์ของตนเอง 
โครงข่ายประสาทเทียมประกอบด้วย 3 ส่วนสำคัญคือ 
เซลล์ประสาท (Neuron) ใยประสาท (Never fiber) และ
ไซแนปส์ (Synapse) มีลักษณะหลายชั้น ได้แก่ (ผุสดี บุญ
รอด และ กรวัฒน์ พลเย่ียม, 2017) 

1) ชั้นนำเข้าข้อมูล (Input Layer)  มีหน้าที ่นำเข้า
ข้อมูล จำนวนโหนด (Neuron) ขึ้นอยู่กับจำนวนข้อมูลที่
ต้องการนำเข้า  

2) ชั้นแอบแฝง (Hidden Layer) มีหน้าท ี ่ ในการ
ประมวลผลข้อมูล เป็นชั้นที่มีความสำคัญ และจะมีจำนวน
ชั้นกี่ชั้นก็ได้ ซึ่งแต่ละชั้นจะมีจำนวนโหนด (Neuron) ที่มี
การเชื่อมโยงกัน 

3) ชั้นผลลัพธ์ (Output Layer) มีหน้าที ่ในการนำ
ข้อมูลที่ได้จากการคำนวณไปใช้ จำนวนโหนด (Neuron) 
ข้ึนอยู่กับรูปแบบของข้อมูลที่จะนำไปใช้  
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ภาพที ่1 แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียม 
 

ลักษณะของการทำงานจะเริ่มจาก ชั ้นนำเข้าข้อมูล 
(input layer) มีการรับค่าข้อมูลเข้า ส่งต่อไปยังชั้นแอบ
แฝง (hidden layer) นำมาคำนวณภายในโหนด โดยการ
คำนวณร่วมกับค่าถ่วงน้ำหนัก และส่งต่อไปยังโหนดต่อไป 
แต่เนื่องจากในชั้นแอบแฝงนี้ อาจจะมีจำนวนชั้นมากกว่า
หนึ่งชั้น จึงมีการคำนวณหลายครั้งได้ เมื่อคำนวณเสร็จ 
ส่งไปยังชั้นผลลัพธ์ (output layer)  เพื่อนำผลที่ได้ไปใช้
งานต่อไป 

2.3 ขั้นตอนวิธีการเพื่อนบ้านใกล้ที่สุด (K-Nearest 
Neighbor Algorithm) คือแบบจำลองในการจำแนก
ข้อม ูลแบบจำลองหนึ ่งที ่ ได ้ร ับความนิยมอย่างมาก 
กระบวนการทำงานของ KNN ถูกเรียกว่าเป็นการเรียนรู้
แบบขี ้เก ียจ (Lazy Learning) เพราะจะไม่มีการสร้าง
แบบจำลองจำแนกข้อมูลไว้ล่วงหน้า เมื่อต้องการจำแนก
ประเภทข้อมูล จะใช้วิธีนำข้อมูลใหม่มาเทียบกับข้อมูลเก่า
และดูความคล้ายคลึงกันของข้อมูล ก็จะสามารถจำแนก
ประเภทของข้อมูลใหม่ได้ โดยจำแนกให้อยู ่ในคลาส
เดียวกันกับข้อมูลเดิมที ่อยู ่ใกล้เค ียง (Hulett et al., 
2012) 

2.4 ซัพพอร์ทเวกเตอรแมชชีน (Support Vector 
Machine) เป็นการเร ียนรู ้แบบมีผ ู ้สอน (Supervised 
Learning) เป็นที ่นิยมใช้ในการแก้ป ัญหาการจำแนก
ประเภท (Classification) แนวคิดของซัพพอร์ทเวกเตอร์
แมชชีนคือ การวางชุดข้อมูลการเรียนรู้ลงในฟีเจอร์สเปซ 
(Feature Space) และ ขั้นตอนต่อไปซัพพอร์ทเวกเตอร์
แมชชีนสร้างไฮเปอร์เพลน (Hyperplane) บนระนาบเพ่ือ
แบ ่ งข ้ อม ู ลออกเป ็นกลุ่ มท ี ่ แตกต ่ างก ันท ี ่ ด ีท ี ่ สุด 
(Bakhtiarizadeh, Moradi-Shahrbabak, Ebrahimi, & 
Ebrahimie, 2014)  

2.5 เทคน ิคการรวมกลุ่ มต ั วจำแนกประเภท 
(Ensemble Classifiers) เทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนก
ประเภท เป็นเทคนิคที่อาศัยแบบจำลองด้านการจำแนก
ข้อมูลมากกว่า 1 แบบจำลอง มาร่วมกันตัดสินใจช่วยกัน
แก้ปัญหา โดยแต่ละแบบจำลองมีกระบวนการทำงานของ
ตัวเอง ทุกแบบจำลองจำแนกข้อมูลชุดเดียวกัน จากน้ันจะ
นำผลลัพธ์ที่ได้จากแต่ละแบบจำลองมาผ่านกระบวนการ
รวบรวม หรือ การโหวต แล้วจึงตัดสินใจเพื่อให้ได้ผลการ
จำแนกชุดเดียว ซึ ่งเทคนิคที ่นิยม คือ วิธีการ Bagging 
วิธีการ Boosting และ วิธี Random Forest (ปภัทท์ อุป
การ์, 2560) 

2.6 ว ิ ธ ี ก า ร ต ร ว จส อ บ ไ ขว้  (K-Fold Cross - 
Validation) เป็นการแบ่งกลุ ่มข้อมูลแบบสุ่มออกเป็น
จำนวน K กลุ่ม โดยจะมีการเก็บกลุ่มของข้อมูลจำนวน 1 
กลุ่มเพื่อใช้ทดสอบแบบจำลอง ส่วนข้อมูลที่เหลือคือ K-1 
กลุ่ม จะใช้ในการสร้างแบบจำลอง ซึ่งจะทำวนไปจนกว่า
ข้อมูลทุกกลุ่มถูกนำมาใช้ทดสอบจนหมด (ขนิษฐา ดีสุบิน, 
2560) (ไพจิตร สุขสมบูรณ และ นภาพร จงกสิกิจ, 2560) 
(Bengio & Grandvalet, 2004) (Anguita, Ghelardoni, 
Ghio, Oneto, & Ridella, 2012) 

2.7 งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
เชาวนันท์ และ คณะ (2556) ได้ศึกษาแบบจำลองการ

พยากรณ์ผลการรักษาผู้ป่วยโรคมะเร็งปากมดลูกด้วยวิธี
โครงข ่ายประสาทเท ียมแบบแพร ่ ย ้อนกล ับ และ 
แบบจำลองการถดถอยแบบลอจิสติก โดยชุดข้อม ูลที่
ศ ึกษาเกิดปัญหาการไม่สมดุลของข้อมูล ผู ้ว ิจ ัยจ ึงได้
แก้ปัญหาโดยการปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธี 
Cost-Sensitive Learning และ วิธีการสุ ่มตัวอย่างเพ่ิม
ของกลุ่มส่วนน้อยด้วยการสังเคราะห์ จากน้ันผู้วิจัยทำการ
สร้างแบบจำลองข้อมูลโครงข่ายประสาทเทียม และ 
โครงข ่ายประสาทเท ียมแบบแพร ่ ย ้อนกล ับ และ 
แบบจำลองการถดถอยแบบลอจิสติก เมื ่อเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพการพยากรณ์พบว่าโครงข่ายประสาทเทียม
แบบแพร่ย้อนกลับที ่มีการแก้ปัญหาการไม่สมดุลของ
ข้อมูลด้วยวิธีการสุ่มเพิ่มชุดข้อมูลตัวอย่างมีประสิทธิภาพ
การพยากรณ์ ด้วยค่าความถูกต้องร้อยละ 81.71 มีค่า
ความไวร้อยละ 94.47 และ ค่าความจำเพาะร้อยละ 
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55.47 ซึ่งสูงกว่าวิธีการถดถอยแบบลอจิสติกที ่ม ีการ
แก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธี Cost-Sensitive 
Learning ซึ่งมีค่าความถูกต้องร้อยละ 81.00 ค่าความไว
ร้อยละ 84.52 และ ค่าความจำเพาะร้อยละ 30.66  

วิชญ์วิสิฐ และ คณะ (2561) ได้ศึกษากระบวนการ
แก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลของข้อมูลสำหรับการจำแนก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานโดยเปรียบเทียบกระบวนการปรับ
ความไม่สมดุลของข้อมูล 4 วิธี คือ วิธีการสุ่มเพิ่ม วิธีการ
สุ ่มตัวอย่างเพิ ่มของกลุ ่มส่วนน้อยด้วยการสังเคราะห์  
วิธีการสุ ่มลด และ วิธีการสุ ่มแบบผสมผสาน  โดยใช้
แบบจำลองการจำแนกคือวิธีการถดถอยโลจิสติกแบบมัลติ
โนเมียล และ แบบจำลองการจำแนกวิธีต้นไม้การตัดสินใจ 
ในการจำแนกผู้ป่วยโรคเบาหวาน จากการเปรียบเทียบ
ประสิทธิภาพของสถิติ และ อัลกอริทึมในการจำแนก 
พบว่าข้อมูลที ่แก้ปัญหาความไม่สมดุลของข้อมูลด้วย
ว ิธ ีการส ุ ่มต ัวอย ่างเพ ิ ่มของกล ุ ่มส ่วนน้อยด้วยการ
ส ังเคราะห์สามารถจำแนกผ ู ้ป ่วยโรคเบาหวานด้วย
แบบจำลองการจำแนกวิธีต้นไม้การตัดสินใจให้ผลลัพธ์ดี
ที่สุดคือมีค่าความถูกต้องของการจำแนกร้อยละ 65.07 
มากกว ่าช ุดข ้อม ูลท ี ่ ไม ่ปร ับสมด ุลของข ้อม ูลด ้วย
แบบจำลองการจำแนกวิธีต้นไม้การตัดสินใจที่มีค่าความ
ถูกต้องของการจำแนกร้อยละ 57.60 

พัชรียา และ คณะ (2562) ได้เปรียบเทียบกระบวนการ
ปรับความไม่สมดุลของข้อมูล 4 วิธี คือ วิธีการสุ ่มเกิน 
ว ิ ธีการส ุ ่มต ัวอย ่างเพ ิ ่มของกล ุ ่มส ่วนน้อยด้วยการ
สังเคราะห์ วิธีการสุ่มลด และ วิธีการสุ่มแบบผสมผสาน 
โดยวิธีเพ่ือบ้านใกล้ที่สุด วิธีต้นไม้การตัดสินใจ วิธีโครงข่าย
ประสาทเทียม และ วิธีซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน ว่าวิธีใด
มีประสิทธิภาพในการจำแนกดีที่สุด โดยพิจารณาจากค่า
ความถูกต ้อง ค ่าความไว ค ่าความจำเพาะ และค่า
คลาดเคลื่อนกำสองเฉลี่ย โดยแบ่งข้อมูลในอัตราส่วน 70, 
20 และ 10 ตามลำดับ ข้อมูลส่วนที่ 1 ข้อมูลเรียนรู้นำไป

สร้างตัวแบบร้อยละ 70 ข้อมูลส่วนที่ 2 ข้อมูลตรวจสอบ
ความถูกต้อง นำข้อมูลไปประเมินความผิดพลาดของตัว
แบบร้อยละ 20 และ ข้อมูลส่วนที่ 3 ข้อมูลทดสอบ นำไป
ทดสอบตัวแบบร้อยละ 10 โดยการกำหนดตัวสร้างเลขสุ่ม
เทียมเป็น 10, 20, 30, 40 และ 50 มีข้อมูลที่ไม่สมดุลใน
การศึกษา 3 ชุด คือ ชุดข้อมูลการรับรู้ทางหูของเด็กที่มี
ภาวะน้ำคั ่งในหูชั ้นกลางหรือหูน้ำหนวก ชุดข้อมูลยอด
คงเหลือในบัตรเครดิตของลูกค้า และชุดข้อมูลคุณภาพ
ไวน์แดง โดยใช้โปรแกรม WEKA ผลที่ได้คือ ชุดข้อมูลการ
รับร ู ้ทางหูของเด็กที ่มีภาวะน้ำคั ่งในหูชั ้นกลางหรือหู
น้ำหนวกกระบวนการปรับความไม่สมดุลของข้อมูลที่ให้
ผลดีที่สุดคือวิธีการสุ่มตัวอย่างเพิ่มของกลุ่มส่วนน้อยด้วย
การสังเคราะห์ ชุดข้อมูลยอดคงเหลือในบัตรเครดิตของ
ลูกค้ากระบวนการปรับความไม่สมดุลของข้อมูลที่ให้ผลดี
ที่สุดคือวิธีการสุ่มตัวอย่างเพิ่มของกลุ่มส่วนน้อยด้วยการ
สังเคราะห์ และ ชุดข้อมูลคุณภาพไวน์แดงกระบวนการ
ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลที่ให้ผลดีที่สุดคือวิธีการสุ่ม
เกิน 
 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

3.1 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
1) แบบวัดการรู ้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรีของ แววตา เตชาทวีวรรณ และ อัจศรา 
ประเสร ิฐส ิน  (2559) โดยแบบว ัดการร ู ้ด ิจ ิท ั ล น้ีมี
วัตถุประสงค์เพื ่อให้นักศึกษาประเมินตนเองด้านการรู้
ดิจิทัล ประกอบด้วย ข้อคำถาม 61 ตัวชี้วัด แบ่งเป็น 2 
ตอน คือ 

ตอนที่ 1 ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ตอบแบบวัดโดย
ใช้คำถาม จำนวน 7 ตัวชี้วัด  

ตอนที่ 2 การรู ้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี จำนวน 54 ตัวชี้วัด 
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ภาพที ่2 วิธีดำเนินการ 

 
2) แบบทดสอบวัดทักษะด้านการรู้ดิจิทัลสำหรับ

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ในรายวิชาการรู้ดิจิทัล จำนวน 
100 ข้อ (100 คะแนน) โดยเกณฑ์การสอบผ่านอยู่ที่ 60 
คะแนน โดยแบบทดสอบนี้ มี 2 ตัวชี้วัด ได้แก่ คะแนน
สอบของศึกษา และ ผลการสอบ (ผ่าน / ไม่ผ่าน) 

รวมจำนวนตัวชี้วัดที่ใช้ในงานวิจัยครั้งนี้มีทั้งสิ้น 63 
ตัวชี ้วัด เก็บข้อมูลจากนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏ
เชียงใหม่ ที่ลงทะเบียนเรียนวิชา GEN1402 การรู้ดิจิทัล 
ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 712 คน 
งานวิจัยน้ีใช้โปรแกรม RapidMiner Studio Version 9.8 
ในการพัฒนา และ ทดสอบแบบจำลอง โดยผู ้ว ิจ ัยได้
ประย ุกต ์กระบวนการมาตรฐาน CRISP-DM (Cross 
Reference Industry Standard for Data Mining) 
(Han, Kamber, & Pei, 2011) มาใช้ในการดำเนินงาน
วิจัยโดยมีข้ันตอนการดำเนินงานวิจัยดังที่แสดงในภาพที่ 2 

3.2 ขั้นตอนการเตรียมข้อมูล 
ขั้นตอนของการเตรียมข้อมูลผู้วิจัยแบ่งงานออกเป็น 

3 ส่วนได้แก่ 
1) การคัดเล ือกข้อมูล (Data Selection) คือ

ขั ้นตอนของคัดเล ือกข้อมูลที ่จะนำมาใช้ในการพัฒนา
แบบจำลอง ได้แก่ ตัวชี ้วัดการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี จำนวน 63 ตัวชี้วัด และ ผลการทดสอบ

วัดทักษะด้านการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญา
ตรี 

2) การทำความสะอาดข้อมูล (Data Cleaning) 
คือขั ้นตอนที ่ทำการกรองข้อมูลที ่ไม่ถูกต้อง หรือ  ไม่
สมบูรณ์ จากข้อมูลทั้งสองส่วน 

3) การแปลงรูปข้อมูล (Data Transformation) 
คือขั ้นตอนในการแปลงรูปข้อมูลของผลการทดสอบวัด
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัลสำหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีที่
อยู่ในรูปแบบของตัวเลข ทำการแปลงเป็นข้อมูล ผ่าน และ 
ไม ่ผ ่ าน และ ทำการแปลงไฟล ์ข ้อม ูลจากร ูปแบบ 
Spreadsheet file ใ ห ้ อ ยู่ ใ น รู ป แบ บ ขอ ง  Comma 
Separate Values (CSV)  

4) ขั ้นตอนการปรับความไม่สมดุลของข้อมูล 
เนื่องจากข้อมูลที่ใช้ในงานวิจัยมีข้อมูลจำนวนทั้งสิ้น 712 
ชุด แบ่งเป็น 2 กลุ่มคือ กลุ่มที่สอบผ่านแบบทดสอบวัด
ทักษะด้านการรู้ดิจิทัลจำนวน 634 ชุด และ กลุ่มที่สอบไม่
ผ่านแบบทดสอบวัดทักษะด้านการรู้ดิจิทัล จำนวน 78 ชุด 
ซึ่งจะเห็นได้ว่าจำนวนข้อมูลของการสอบผ่านมีจำนวน
มากกว่าจำนวนข้อมูลที่สอบไม่ผ่าน เกิดความไม่สมดุลของ
ข้อมูล ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในการพยากรณ์ ผู้วิจัย
จึงเลือกใช้วิธีการปรับความไม่สมดุลของข้อมูลจำนวน 2 
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วิธี ได้แก่ วิธีการสุ่มเพ่ิม และ การสุ่มตัวอย่างเพ่ิมของกลุ่ม
ส่วนน้อยด้วยการสังเคราะห์  

5) ขั ้นตอนการคัดเลือกคุณลักษณะ ผู ้วิจัยได้
เลือกใช้กระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะที่สำคัญของ 
ชยภัทร พุ่มจันทร์, ศุภชัย มุกดาสนิท และ พิเชษฐ์ ศิริรัตน
ไพศาลกุล (2563) ท ี ่ เล ือกใช ้ เทคนิคการค ัดเล ือก
คุณลักษณะ 4 วิธี ได้แก่ เทคนิคการถ่วงน้ำหนัก (Weight 
by Correlation) เทคนิคการถ่วงน้ำหนักด ้วยซัพพอร์ท
เวกเตอร์แมชชีน (Weight by SVM) เทคนิคการเลือกตัดตัว
แปรด้วยสหสัมพันธ์ (Remove Weight by Correlation) และ 
เทคนิคการประเมินค่าคุณลักษณะโดยใช้การคำนวณค่า 
Chi-Square เพ ื ่ อมาทดสอบหาเทคน ิคท ี ่ ลดจำนวน
คุณสมบัติที่ให้ผลดีที่สุดแล้วนำผลที่ได้ส่งต่อให้กับข้ันตอน
ในการพัฒนาตัวแบบพยากรณ์ต่อไป 

3.3 ขั้นตอนการพัฒนาตัวแบบจำลอง 
เป็นขั้นตอนออกแบบและพัฒนาตัวแบบจำลองทั้ง 4 

ตัวแบบได้แก่ แบบจำลองโครงข่ายประสาทเทียมแบบ
เพอร์เซปตรอนหลายชั้น  แบบจำลองซัพพอร์ทเวกเตอร์
แมชชีน แบบจำลองวิธีการเพื ่อนบ้านใกล้ที ่ส ุด และ 
แบบจำลองเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนกประเภท ใน
งานวิจัยจะเปรียบเทียบการทำงาน 2 แบบ คือ ไม่มีการ
ปรับความไม่สมดุลของข้อมูล และ มีการปรับความไม่
สมดุลของข้อมูล 

3.4 การหาประสิทธิภาพของตัวแบบจำลอง 
งานวิจัยชิ้นนี้ ใช้วิธีการตรวจสอบไขว้ ในการทดสอบ

การหาประสิทธิภาพแบบจำลอง จากนั ้นนำค่าความ
ถูกต้องของการพยากรณ์ผลที่ได้ มาเรียงลำดับเพื่อดูว่า
แบบจำลองที ่ผ ่านกระบวนการคัดเล ือกคุณล ักษณะ
แบบจำลองไหนที่ให้ผลค่าความถูกต้องในการพยากรณ์สูง
ที่สุด (Anguita, Ghelardoni, Ghio, Oneto, & Ridella, 2012) 
 

4. ผลการวิจัย  
งานวิจัยชิ ้นนี ้ใช้ ข้อมูลที ่ไม่ปรับความไม่สมดุลของ

ข้อมูล รวมทั้งสิ้น 712 ชุด แบ่งเป็นสอบผ่านจำนวน 634 
ชุด และ สอบไม่ผ่านจำนวน 78 ชุด ส่วนจำนวนข้อมูลที่
ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธี วิธีการสุ่มเพ่ิมจำนวน 
2,000 ชุด แบ่งเป็นสอบผ่านจำนวน 1,000 ชุด และ สอบ

ไม่ผ่านจำนวน 1,000 ชุด ส่วนข้อมูลที่ปรับความไม่สมดุล
ของข้อมูลด้วยการสุ่มตัวอย่างเพิ่มของกลุ่มส่วนน้อยด้วย
การสังเคราะห์ จำนวน 1,268 ชุด แบ่งเป็นสอบผ่าน
จำนวน 634 ชุด และ สอบไม่ผ่านจำนวน 634 ชุด ดัง
แสดงรายละเอียดในตารางที่ 1 

จากผลการทดลองชุดข้อมูลที่ไม่ปรับความไม่สมดุล
ของข้อม ูลเม ื ่อนำไปผ ่านกระบวนการการค ัดเล ือก
คุณลักษณะด้วยเทคนิคการถ่วงน้ำหนัก และ นำไปใช้กับ
แบบจำลองเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนกประเภทให้ค่ า
ความถูกต้องสูงสุดร้อยละ 90.31 มากที่สุดเป็นลำดับที่ 1 
รองลงมาคือข้อมูลที่ไม่ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลเมื่อ
นำไปผ่านกระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะด้วย 
เทคนิคการถ่วงน้ำหนักด้วยซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน และ 
นำไปใช้กับแบบจำลองเทคนิคการรวมกลุ ่มตัวจำแนก
ประเภทให้ค่าความถูกต้องสูงสุดร้อยละ 90.03 ซึ่งเท่ากับ 
ข้อมูลที ่ไม่ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลเมื ่อนำไปผ่าน
กระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการถ่วง
น้ำหนัก และ นำไปใช้กับแบบจำลองเทคนิคซัพพอร์ท
เวกเตอร์แมชชีนให้ค่าความถูกต้องสูงสุดร้อยละ 90.03 

ส่วนชุดข้อมูลที ่ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วย
วิธีการสุ ่มเพิ ่ม เมื ่อนำไปผ่านกระบวนการการคัดเลือก
ค ุณล ักษณะด ้วยเทคน ิคการเล ือกต ัดต ัวแปรด ้วย
สหสัมพันธ์ และ นำไปใช้ก ับแบบจำลองเทคนิคการ
รวมกลุ่มตัวจำแนกประเภท ให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 
98.40 มากที่สุดเป็นลำดับที่ 1 รองลงมาคือข้อมูลที่ปรับ
ความไม่สมดุลของข้อมูลวิธีการสุ ่มเพิ ่มเมื ่อนำไปผ่าน
กระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการถ่วง
น้ำหนัก ด้วยซัพพอร์ทเวกเตอร์แมชชีน และ นำไปใช้กับ
แบบจำลองเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนกประเภทให้ค่า
ความถูกต้องร้อยละ 97.65 เป็นลำดับที่ 2 และ ข้อมูลที่
ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลวิธีการสุ่มเพิ่มเมื่อนำไปผา่น
กระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการ
ประเมินค่าคุณลักษณะโดยใช้การคำนวณค่า Chi-Square   
และนำไปใช้กับแบบจำลองเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนก
ประเภทให้ค่าความถูกต้องร้อยละ 97.55 เป็นลำดับที่ 3 
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ตารางที่ 1 เปรียบเทียบจำนวนข้อมูลที่ไม่ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลกับจำนวนข้อมูลที่ปรับความไม่สมดุลของข้อมูล 
วิธีการปรับความไม่สมดุล จำนวนชุดข้อมูล สอบผ่าน สอบไม่ผ่าน 

ไม่ผ่านการปรับความไม่สมดุล 712 634 78 
ROS 2,000 1,000 1,000 
SMOTE 1,268 634 634 

 
ตารางที่ 2 เปรียบเทียบจำนวนข้อมูลที่ไม่ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลกับจำนวนข้อมูลที่ปรับความไม่สมดุลของข้อมูล 

Model Remove Correlated Attributes Weight by Chi Squared Statistic Weight by Correlation Weight by SVM 
Normal SMOTE ROS Normal SMOTE ROS Normal SMOTE ROS Normal SMOTE ROS 

Ensemble 88.91 90.30 98.40 89.33 87.30 97.55 90.31 84.07 97.10 90.03 89.59 97.65 
NN 86.52 87.78 97.05 87.36 80.52 97.10 88.76 79.34 94.55 88.34 86.36 96.70 
KNN 83.16 85.41 94.70 85.82 85.18 94.20 85.40 82.28 96.70 85.54 86.36 95.00 
SVM 89.47 86.91 95.85 89.75 83.05 94.85 90.03 82.02 94.90 89.75 87.07 95.20 

 

 
 

ภาพที ่3 กราฟเปรียบเทียบผลที่ได้จากการทดลอง 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

งานวิจัยชิ้นน้ีมีวัตถุประสงค์เพื ่อนำเสนอเทคนิคการ
ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ
แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทัลของ
นักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ในการทดลองผ ู ้ ว ิจ ัย เปร ียบเท ียบการทำงาน ของ
แบบจำลองเพื่อการพยากรณ์ โดยใช้ข้อมูลจำนวน 2 ชุด
คือ ชุดข้อมูลที่ได้จากการเก็บข้อมูลที่มีปัญหาเรื่องความไม่
สมดุลของข้อมูล และ ชุดข้อมูลที่มีการปรับความไม่สมดุล
ของข้อมูล เพ่ือเปรียบเทียบผล โดยผลการทดลองแสดงให้
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เห็นว่าชุดข้อมูลที่ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลด้วยวิธีการ
สุ่มเพิ่ม และ ผ่านกระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะ
ด้วยเทคนิคการเลือกตัดตัวแปรด้วยสหสัมพันธ์ ที่นำไปใช้
ในการสร้างแบบจำลอง และ ทดสอบแบบจำลอง ด้วย
วิธีการตรวจสอบไขว้ด้วยเทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนก
ประเภท สามารถเพิ่มประสิทธิภาพให้กับแบบจำลองเพ่ือ
การพยากรณ์ผลการสอบการรู ้ด ิจิทัล  โดยให้ค่าความ
ถูกต้องของการพยากรณ์สูงถึงร้อยละ 98.40 ซึ่งมากกว่า
ผลของการของการพยากรณ์ผลการสอบการรู้ดิจิทัลที่ใช้
ชุดข้อมูลแบบไม่ปรับความไม่สมดุลของข้อมูลเมื ่อนำไป
ผ่านกระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการ
ถ่วงน้ำหนัก และ นำไปใช้ก ับแบบจำลองเทคนิคการ
รวมกลุ่มตัวจำแนกประเภท ซึ่งผลที่ได้ให้ค่าน้อยกว่า โดย
มีค่าความค่าความถูกต้องของการพยากรณ์เพียงร้อยละ 
90.31 สอดคล้องกับงานวิจัยของ เชาวนันท์ และ คณะ 
(2556)  ที่ได้ศึกษากระบวนการปรับความไม่สมดุลของ
ข้อมูลโดยการสุ่มตัวอย่างเพิ่มของกลุ่มส่วนน้อยด้วยการ
สังเคราะห์ ด้วยเทคนิคโครงข่ายประสาทเทียม โดยผลการ
ทดลองแสดงให้เห็นว่าค่าความถูกต้องที่ได้จากชุดข้อมูลที่
ผ่านกระบวนการปรับความไม่สมดุลของข้อมูลให้ค่าที่
ดีกว่าชุดข้อมูลที่ไม่ผ่านกระบวนการปรับความไม่สมดุล
ของข้อมูลโดยมีความถูกต้องร้อยละ 96.12 นอกจากนี้ใน
งานวิจ ัยของ วิชญ์วิส ิฐ และ คณะ (2561) ที่ศ ึกษา
กระบวนการแก้ปัญหาข้อมูลไม่สมดุลของข้อมูลสำหรับ
การจำแนกผ ู ้ป ่ วยโรคเบาหวานโดยเปร ียบเท ี ยบ
กระบวนการปรับความไม่สมดุลของข้อมูล 4 วิธี คือ 
วิธีการสุ่มเกิน วิธีการสุ่มตัวอย่างเพิ่มของกลุ่มส่วนน้อย
ด้วยการสังเคราะห์ วิธีการสุ ่มลด และ วิธีการสุ ่มแบบ
ผสมผสาน โดยผลที่ได้สอดคล้องกับผลงานวิจัยชิ้นนี้คือ 
ชุดข้อมูลที่ปรับปรุงความไม่สมดุลด้วยวิธีการสุ่มตัวอย่าง
เพ่ิมของกลุ่มส่วนน้อยด้วยการสังเคราะห์ สามารถจำแนก
ผู้ป่วยโรคเบาหวานด้วยแบบจำลองการจำแนกวิธีต้นไม้
การตัดสินใจ มีค่าความถูกต้องของการจำแนกร้อยละ 
65.07 มากกว่าชุดข้อมูลที ่ไม่ปรับสมดุลของข้อมูลด้วย
แบบจำลองการจำแนกวิธีต้นไม้การตัดสินใจที่มีค่าความ
ถูกต้องของการจำแนกร้อยละ 57.60 

ด้วยเหตุผลดังกล่าวผู้วิจัยจึงเห็นว่าการปรับความไม่
สมดุลของข้อม ูลด ้วยว ิธ ีการส ุ ่มเพ ิ ่ม เม ื ่อนำไปผ ่าน
กระบวนการการคัดเลือกคุณลักษณะด้วยเทคนิคการเลือก
ตัดตัวแปรด้วยสหสัมพันธ์ และ นำไปใช้กับแบบจำลอง
เทคนิคการรวมกลุ่มตัวจำแนกประเภท เหมาะสมที่จะ
เลือกเป็นวิธีในการเพิ่มประสิทธิภาพของแบบจำลองที่ใช้
ในการพยากรณ์ผลการสอบการรู ้ด ิจิทัลของนักศ ึกษา
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยชิ้นนี้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีด้วยความร่วมมือ
จากทีมงานทุกท่าน ขอบคุณท่านรองผู้อำนวยการสำนัก
ดิจิทัลเพื ่อการศึกษา ผศ.ดร. กัลยา ใจรักษ์ ที ่ให้ความ
อนุเคราะห์ชุดข้อมูลที่ใช้ในการวิจัย และ ขอบคุณหัวหน้า
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ดร. รัฐ ใจรักษ์ และ เพื ่อน
ร่วมงานในภาควิชาทุกท่านที ่คอยให้กำลังใจและให้
ข้อเสนอแนะ และ ท้ายที ่ส ุดผู ้ว ิจัยของขอบคุณคณะ
วิทยาการจัดการ มหาวิทยาล ัยราชภัฏเช ียงใหม่ ที่
สนับสนุนการทำวิจัยจนงานวิจัยชิ้นน้ีสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเรื่องการพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับร้านขายกระเป๋าทำมือ กรณีศึกษา ร้านอรุณีมา

คราเม่มีวัตถุประสงค์เพื่อ พัฒนาระบบจำหน่ายสินค้าของร้านอรุณีมาคราเม่ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์  และประเมิน
คุณภาพของระบบจำหน่ายสินค้าของร้านอรุณีมาคราเม่ ระบบมีการออกแบบและพัฒนาข้ึนเพ่ือเพ่ิมศักยภาพในการให้บริการ
ลูกค้า และเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายผ่านทางเครือข่ายอินเทอร์เน็ต ระบบที่พัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน มีการใช้รูปแบบใน
การพัฒนาระบบเป็นรูปแบบจำลองแบบน้ำตก (Waterfall Model) ใช้โปรแกรม Apache ในการจำลองเว็บเซิร์ฟเวอร์ ใช้
ภาษาพีเอชพี (PHP) ในการพัฒนาระบบ และใช้ฐานข้อมูล มายเอสคิวแอล (MySQL) ในการจัดการฐานข้อมูลและเก็บข้อมูล 
ผู้วิจัยได้ทำการประเมินประสิทธิภาพระบบที่พัฒนาข้ึนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศจำนวน 3 คน ผลการประเมิน
อยู่ในระดับมาก (x̄ = 3.78, S.D. = 0.83) และศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบจากจากกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้บริโภคที่เคยมา
ใช้บริการร้าน จำนวน 30 คน ผลการประเมินมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.35, S.D. = 0.73)  

คำสำคัญ: ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ร้านขายกระเป๋าทำมือ 

Abstract  
The objectives of this research were: 1) To develop handmade bag distribution system of the 

Arunee Macramae Shop through E-commerce platform, 2) To evaluate the shop’s quality of E-commerce 
system. The system development was a web application based on the Waterfall Model. The web 
application was developed by using Apache for web server simulations and used PHP as language code 
program. MySQL was used as a database manager. The quality of the system developed was evaluated by 
three information technology specialists receiving a high level score (ˉx = 3.78, S.D. = 0.83). The overall 
satisfaction evaluated by a sample group of 30 user customers was at the high level (ˉx = 4.35, S.D. = 0.73). 

Keywords: Electronic Commerce System, Handmade Bag Shop 
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1. บทนำ 
การทำระบบค ้าขายโดยใช ้ระบบพาณ ิช ย์

อิเล็กทรอนิกส์ เป็นระบบการค้าขายผ่านระบบโครงข่าย
อินเตอร์เน็ต ซึ่งจะช่วยทำให้สามารถทำการซื้อขายสินค้า
ต่างๆ ได้ และยังช่วยอำนวยความสะดวกในการซื้อขาย
สินค้าระหว่างผู ้บร ิโภคกับกิจการร้านค้า โดยระบบ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์จะจัดเก็บข้อมูลสินค้าต่างๆ ไว้
ภายในระบบเพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลต่างๆ ทั้งนี้การ
ทำระบบพาณิชย ์อ ิ เล ็กทรอน ิกส ์จะช ่วยลดต้นทุน 
ค ่าใช ้จ่ายจากการติดต่อกับลูกค้า โดยระบบดังกล่าว
สามารถใช ้งานได้ตลอด 24 ช ั ่วโมง ทำให ้สามารถ
ให้บริการกับลูกค้าที ่ต้องการสั่งซื ้อสินค้าได้ตลอดเวลา 
นอกจากนี้ระบบจะทำการบันทึกการซื้อขายซึ่งจะช่วยทำ
ให้สามารถยืนยันการซื ้อขาย และช่วยป้องกันความ
ผิดพลาดที่อาจเกิดข้ึนได้ 

ร้านอรุณีมาคราเม่ ได้ทำผลิตภัณฑ์ มาคราเม่ 
(Macramé) ซึ ่งเป็นรูปแบบการมัดหรือถักเชือกให้เกิด
ลวดลายต่างๆ แล้วนำไปทำเป็นสินค้าต่างๆ ได้ เช่น 
กระเป๋า โดยทางร้านนั้นจัดสินค้าให้เป็นประเภทสินค้า
หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์หรือ OTOP ซึ่งสามารถนำมา
ขายในท้องตลาดได้ แต่เนื ่องจากสินค้า OTOP นั้นต่าง
จากการขายของโดยทั่วไป ตรงที่ OTOP เป็นสินค้าที่ทำ
ข้ึนมาเอง ผู้ผลิตจึงไม่ได้สนใจการขายแบบหน้าร้าน สินค้า 
OTOP จึงได้ร ับการสั ่งซ ื ้อ และ ทำการฝากขายแทน 
งานวิจัยนี้จึงถูกจัดทำขึ้น เพื่อทำให้ผู้ผลิตสินค้า OTOP 
สามารถใช้ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์เพื่อเพิ่มโอกาส
ทางการตลาดในการขายสินค้า OTOP ซึ่งไม่ได้เป็นที่รู้จัก
มากนัก และยังช่วยในการลดต้นทุนในการสื ่อสารกับ
ลูกค้าได้ เน่ืองจากแต่เดิมผู้ผลิตใช่วิธีการฝากขาย และการ
ขายในตลาดนัด การทำระบบขายของผ่านเว็บไซต์จะทำ
ให้ผู้ผลิตสามารถทำการขายสินค้า OTOP อย่างง่ายดาย
ขึ้น สามารถเพิ่มโอกาสการหาลูกค้า การติดต่อ และการ
สั่งซื้อสินค้า ก็จะเป็นระบบยิ่งข้ึน 

ปัจจุบันกิจการของร้านได้ผลิตสินค้าไว้จำนวน
มากแต่ขาดการส่งเสริมการตลาดเพราะเป็นสินค้าเจ้าของ
คนเดียว มีผู้ร่วมทำผลิตภัณฑ์ เพียง 3 คน จึงได้แต่ผลิต
สินค้า การจำหน่ายสู่ตลาดจึงไม่กว้างขวาง มีช่องทางการ
จำหน่ายสินค้าน้อย หากมีการเพิ ่มช่องทางให้ลูกค้าได้
เข้าถึงผู ้ผลิตด้วยวิธีการสั ่งซื ้อที ่ทันสมัย ทันเทคโนโลยี 
ด้านคอมพิวเตอร์ โดยการจัดการสร้าง รหัสสินค้า ช่อง
ทางการซื้อ วิธีการสั่ง วิธีการส่ง รับสินค้า การจ่ายเงิน ให้
ครอบคลุมถึงสินค้าทุกชนิด ทุกชิ้นจะทำให้ง่ายและบริการ
ความสะดวกแก่ล ูกค ้าท ี ่สนใจ และจากปัญหาจาก
เศรษฐกิจ และการแข่งขัน ธุรกิจมีการแข่งขันหลายด้าน 
สินค้าบางชนิดไม่ใช่สินค้าที่จำเป็นในชีวิตประจำวัน การ
แข่งขันสูง มีสินค้าคู่แข่งให้เลือกมากมาย แต่สินค้าขาด
การโฆษณา การปรับปรุงให้ทันสมัย ทันเหตุการณ์ก็ไม่ก่อ
เกิดการกระตุ้นให้เกิดความต้องการสินค้าน้ัน เมื่อผู้บริโภค
ได้รับข่าวสารใหม่ ก็จะมีความอยากต้องการที่จะใช้สินค้า 
หากส ินค ้าม ีว ัตถ ุประสงค ์ตรงตามที ่ต ้องการและมี
รายละเอียดลงในสินค้าผ่านเว็บไชต์อาจจะเป็นที่น่าสนใจ
ของผู้ที่ไม่เคยเห็นสินค้า ได้เห็นและสินค้าก็จะสามารถเข้า
แข่งขันในตลาดได้ 

ผู ้ว ิจ ัยได้เล ็งเห ็นประโยชน์ในการทำระบบ
จัดการ การขายสินค้านี้ เพื่อเพิ่มโอกาสทางการค้า เพ่ือ
ช่วยในการขายสินค้าอย่างสะดวกยิ่งขึ้น และยังช่วยสร้าง
ธุรกิจในการขายสินค้าออนไลน์ได้ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

แนวคิดเก่ียวกับการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
นเรศร์ บุญเลิศ (2556) ได้เสนอแนวคิดวงจร

การพัฒนาระบบ (System Development Life Cycle : 
SDLC) คือ กระบวนการทางความคิด (Logical Process) 
ในการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อแก้ปัญหาทางธุรกิจ
และตอบสนองความต้องการของผู้ใช้โดยระบบที่จะพัฒนา
อาจเริ่มด้วยการพัฒนาระบบใหม่หรือนำระบบเดมิที่มีอยู่
แล ้วมาปร ับปร ุ ง ให ้ ด ี ย ิ ่ งข ึ ้ น ภายในวงจรจะแบ่ ง
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กระบวนการพัฒนาออกเป็นระยะ (Phases) ได้แก่ ระยะ
การวางแผน (Planning Phase) ระยะการวิ เคราะห์ 
(Analysis Phase) ระยะการออกแบบ (Design Phase) 
และระยะการสร ้างและพ ัฒนา ( Implementation 
Phase) โดยแต่ละระยะจะประกอบไปด้วยขั้นตอนต่างๆ 
แตกต่างกันไปตามกระบวนการที่นักวิเคราะห์นำมาใช้
เพื่อให้เหมาะสมกับสถานะทางการเงิน และความพร้อม
ขององค์กรในขณะน้ัน ข้ันตอนในวงจรพัฒนาระบบช่วยให้
นักวิเคราะห์ระบบสามารถดำเนินการได้อย่างมีแนวทาง
และเป็นขั ้นตอน ทำให้สามารถควบคุมระยะเวลา และ
งบประมาณในการปฏิบัติงานของโครงการพัฒนาระบบได้
ข ั ้นตอนต่างๆ นั ้นม ีล ักษณะคล ้ายก ับการตัดส ินใจ
แก ้ ป ัญหาตามแนวทาง ว ิ ทยาศาสตร์  (Scientific 
Management) ประกอบไปด้วย การค้นหาปัญหา การ
ค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหา การประเมินผลแนวทางแกไ้ข
ปัญหาที่ค้นพบ การเลือกแนวทางที่ดีที่สุด และการพัฒนา
ทางเลือกน้ันให้ใช้งานได้ 

วงจรการพัฒนาระบบจะแบ่งเป็น 7 ขั ้นตอน
ได้แก่ 

1. การค้นหาและเลือกโครงการ เป็นข้ันตอนใน
การค ้นหาโค รงการพ ัฒนาระบบท ี ่ เหมาะสมกับ
สถานการณ์ปัจจุบันขององค์กร สามารถแก้ไขปัญหาที่
เกิดขึ ้นและให้ผลประโยชน์กับบริษัทมากที่สุด โดยใช้
ต า ร า ง เ ม ต ร ิ ก ซ ์  ( Matrix Table)  เ ป ็ น เ ค ร ื ่ อ ง มื อ
ประกอบการพิจารณา 

2. การเริ่มต้นและวางแผนโครงการ เป็นข้ันตอน
ในการเริ่มต้นจัดทำโครงการด้วยการจัดต้ังทีมงานกำหนด
ตำแหน่งหน้าที่ให้กับทีมงานแต่ละคนอย่างชัดเจน เพ่ือ
ร่วมกันสร้างแนวทางเลือกในการนำระบบใหม่มาใช้งาน 
และเลือกทางเลือกที่ดีที ่สุด จากนั้นจะร่วมกันวางแผน
จัดทำโครงการกำหนดระยะเวลาในการดำเนินโครงการ 

3. การวิเคราะห์ เป็นขั้นตอนในการศึกษาและ
วิเคราะห์ข้ันตอนการดำเนินงานของระบบเดิมซึ่งการที่จะ
สามารถดำเนินการในข้ันตอนน้ันได้จะต้องผ่านการอนุมัติ

ในขั้นตอนที่ 2 หลังจากนั้นจะรวบรวมความต้องการใน
ระบบใหม่จากผู ้ใช้ระบบแล้วนำมาศึกษาและวิเคราะห์
ความต้องการเหล่านั ้นด้วยการใช้เครื ่องมือชนิดต่างๆ 
ได้แก่ แบบจำลองข้ันตอนการทำงานของระบบ (Process 
Modeling) โดยใช้แผนภาพกระแสข้อมูล (Data Flow 
Diagram: DFD) แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้อมูล (Entity Relationship Diagram: E-R Diagram) 

4. การออกแบบเชิงตรรกะ เป็นขั้นตอนในการ
ออกแบบลักษณะการทำงานของระบบตามทางเลือกที่ได้
จากเลือกไว้จากขั ้นตอนการวิเคราะห์ระบบโดยการ
ออกแบบในเชิงตรรกะน้ันยังไม่ได้มีการระบุถึงคุณลักษณะ
ของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้เพียงแต่กำหนดถึงลักษณะของ
รูปแบบรายงานที่เกิดจากการทำงานของระบบ ลักษณะ
ของการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ และผลลัพธ์ที่ได้จากระบบ 
ซ ึ ่งจะเลือกใช้การนำเสนอรูปแบบของรายงานและ
ลักษณะของจอภาพของระบบจะทำให้สามารถเข้าใจ
ข้ันตอนการทำงานของระบบได้ชัดเจนข้ึน 

5. การออกแบบเชิงกายภาพ เป็นข้ันตอนที่ระบุ
ถึงลักษณะการทำงานของระบบทางกายภาพหรือทาง
เทคนิคโดยระบุถึงคุณลักษณะของอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้
เทคโนโลยี โปรแกรมภาษาที ่จะนำมาเขียนโปรแกรม 
ฐานข้อมูลที่เหมาะสมกับระบบ สิ่งที่ได้จากขั้นตอนการ
ออกแบบทางกายภาพนั้นจะเป็นข้อมูลของการออกแบบ
เพื่อส่งมอบให้กับนักพัฒนาระบบเพื่อใช้เขียนโปรแกรม
ตามลักษณะการทำงานของระบบที ่ได้ออกแบบและ
กำหนดไว้ 

6. การพัฒนาและติดตั้งระบบ เป็นขั้นตอนใน
การนำข้อมูลเฉพาะของการออกแบบมาเขียนโปรแกรม
เพื ่อให้เป็นไปตามคุณลักษณะและรูปแบบต่างๆ ที ่ได้
กำหนดไว้ หลังจากเขียนโปรแกรมเรียบร้อยแล้วต้องมีการ
ทดสอบโปรแกรมตรวจสอบหาข้อผิดพลาดของโปรแกรม
ที่พัฒนาขึ ้น และสุดท้ายคือการติดตั ้งระบบโดยทำการ
ติดต้ังตัวโปรแกรม ติดต้ังอุปกรณ์ พร้อมทั้งจัดทำคู่มือและ
จัดเตรียมการฝึกอบรมการใช้งานระบบ เพ่ือให้ระบบใหม่
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สามารถใช้งานได้ และมีการประเมินคุณภาพของการใช้
งานระบบ 

7. การซ่อมบำรุงระบบ เป็นข้ันตอนสุดท้ายของ
วงจรพัฒนาระบบ หลังจากระบบใหม่ได้เริ ่มดำเนินการ
ผู ้ใช้ระบบจะพบกับปัญหาที่เกิดขึ ้นเนื ่องจากความไม่
คุ ้นเคยกับระบบใหม่และค้นหาวิธีการแก้ไขปัญหาน้ัน
เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของผู้ใช้ 
เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) 

เว็บแอปพลิเคชัน คือ การพัฒนาระบบงานบน
เว็บ ซึ ่งมีระบบมีการไหลเวียนในแบบออนไลน์ทั้งแบบ 
Local ภายในวง LAN และ Global ออกไปยังเครือข่าย
อินเตอร์เน็ต ทำให้เหมาะสำหรับงานที่ต้องการข้อมูลแบบ
ทันที (Real Time) การทำงานของเว็บแอปพลิเคชันน้ัน
โปรแกรมส ่วนหน ึ ่ งจะวางอย ู ่บนต ัววาดหน ้ า เ ว็บ 
(Rendering Engine) ซึ ่งตัววาดหน้าเว็บ จะทำหน้าที่
หลักๆ คือ นำเอาชุดคำสั่งหรือรูปแบบโครงสร้างข้อมูลที่
ใช้ในการแสดงผล นำมาแสดงผลบนพื้นที ่ส่วนหนึ ่งใน
จอภาพ โปรแกรมส่วนที่วางอยู่บนตัววาดหน้าเว็บ จะทำ
หน้าที ่หลักๆ คือ การเปลี ่ยนแปลงแก้ไขสิ ่งที ่แสดงผล 
จัดการตรวจสอบข้อมูลที ่ร ับเข้ามาเบื ้องต้นและการ
ประมวลบางส่วนแต่ส่วนการทำงานหลักๆ จะวางตัวอยู่
บนเซอร ์เวอร ์ในร ูปแบบของเว ็บแอปพล ิเคช ันแบบ
เบื้องต้น ฝั่งเซิร์ฟเวอร์จะประกอบไปด้วยเว็บเซิร์ฟเวอร์ซึ่ง
ทำหน ้ าท ี ่ เ ช ื ่ อมต ่ อก ับ ไคลเอนต ์ตามโปร โตคอล 
HTTP/HTTPS โดยนอกจากเว็บเซิร์ฟเวอร์จะทำหนา้ที่ส่ง
ไฟล์ที ่เกี ่ยวเนื ่องกับการแสดงผลตามมาตรฐาน HTTP 
ตามปกติทั่วไปแล้ว เว็บเซิร์ฟเวอร์จะมีส่วนประมวลผลซึ่ง
อาจจะเป็นตัวแปลภาษา เช่น Script Engine ของภาษาพี
เอชพี (terdigitalcooking, 2017) 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับ
ร้านขายกระเป๋าทำมือ กรณีศึกษา ร้านอรุณีมาคราเม่ มี

วิธีดำเนินการวิจัยโดยอ้างอิงแนวคิดรูปแบบจำลองแบบ
น้ำตก มีข้ันตอนต่างๆ ดังน้ี 

1. ศึกษาและรวบรวมข้อมูล เป็นข้ันตอนในการ
เก็บรวบรวมข้อมูลภายในระบบงานในปัจจุบันและกำหนด
ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ประชากรที่ใช้ในการวิจัยคือ 
ลูกค้าที่มาใช้บริการ และกลุ่มตัวอย่างคือ ลูกค้าที่มาใช้
บร ิการ  โดยใช ้การส ุ ่มต ัวอย ่างแบบง ่าย (Sample 
Random Sampling) จำนวน 30 คน 

เครื่องมือในการวิจัยเป็นแบบสอบถามความพึง
พอใจของผู ้ใช้งานเพื ่อประเมินคุณภาพของระบบโดย
วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติได้แก่ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐานและใช้มาตราส่วนประมาณค่าของลิเค ิร์ท 
(Likert) ในการแปลความหมายดังน้ี 

5 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
4 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจมาก 
3 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจปานกลาง 
2 หมายถึง มีระดับความพึงพอใจน้อย 
1 หมายถึง มีระดับไม่พึงพอใจ/ควรปรับปรุง 
นำข้อมูลที่ได้มาทำการแปลผลจากค่าเฉลี ่ย 5 

ระดับโดยวัดระดับความสำคัญจะใช้มาตรวัดของลิเคิร์ท 
(Likert’s Scale) ดังน้ี 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 4.50 – 5.00 หมายถึง มีความ
พึงพอใจมากท่ีสุด 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 3.50 – 4.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจมาก 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 2.50 – 3.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจปานกลาง 

ค่าเฉลี่ยระหว่าง 1.50 – 2.49 หมายถึง มีความ
พึงพอใจน้อย 

ค่าเฉลี ่ยระหว่าง 1.00 – 1.49 หมายถึงไม่พึง
พอใจ/ควรปรับปรุง 

2. วิเคราะห์ระบบงานเดิมและหาแนวทางแก้ไข
ปัญหา มีการวิเคราะห์ความต้องการของผู ้ใช้งาน เพ่ือ
ออกแบบและพัฒนาระบบงานใหม่ให้สามารถทำงานได้
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อย่างมีประสิทธิภาพ มีกำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา
ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่โปรแกรม Visual 
Studio Code ซึ่งเป็นเครื่องมือช่วยในการเขียนชุดคำสั่ง
ภาษาต่างๆ ได้แก่ พีเอชพี (PHP) เอชทีเอมแอล (HTML) 
ซีเอสเอส (CSS) และ จาวาสคริปต์ (JavaScript) และ
เครื่องมือที่ใช้ในการจัดการฐานข้อมูลคือ มายเอสคิวแอล 
(MySQL) 

3. ออกแบบเช ิ งตรรกะ การพ ัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์สำหรับร้านขายกระเป๋าทำมือ 
กรณีศึกษา ร้านอรุณีมาคราเม่ แบ่งการทำงานออกเป็น 5 
ส่วนตามผู้ใช้งานคือ 1.ผู้ดูแลระบบ 2.เจ้าของกิจการ 3.
พนักงาน 4.ลูกค้าสมาชิกและ 5.ลูกค้าทั ่วไป สามารถ
แสดงแผนผังบริบท (Context Diagram) ดังภาพที่ 1 

 

 
 

ภาพที ่1 แสดงแผนภาพบริบท 
 

 

 
 

ภาพที ่2 แสดงแผนกระแสข้อมูล 
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จากภาพที่ 2 สามารถอธิบายแต่ละกระบวนการ
ได้ดังน้ี 

 
 

 
ตารางที่ 1 ตารางรายละเอียดของเอ็นทิต้ี และโปรเซสที่เกี่ยวข้อง 

ผู้ใช้ รายการข้อมูล รายการโปรเซส 
1) ลูกค้าท่ัวไป 
2) ลูกค้าสมาชิก 
3) พนักงาน 
4) เจ้าของกิจการ 
5) ผู้ดูแลระบบ 

1) ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่าน 
2) ข้อมูลผู้ใช้ส่วนตัว 
3) ข้อมูลสมัครสมาชิก 
4) ข้อมูลผู้ใช้งานระบบ 
5) ข้อมูลสินค้า 
6) ข้อมูลหมวดหมู่ 
7) ข้อมูลการสั่งซื้อ 
8) ข้อมูลรายการขายสินค้า 
9) ข้อมูลใบเสร็จ 
10) ข้อมูลการแจ้งชำระสินค้า 
11) ข้อมูลคูปอง 
12) ข้อมูลการสั่งทำ 
13) ข้อมูลเงื่อนไขรับคูปอง 

1) จัดการข้อมูลผู้ใช้ 
2) จัดการข้อมูลสินค้า 
3) จัดการข้อมูลการสั่งซื้อ 
4) จัดการข้อมูลการสั่งทำ 
5) จัดการรายงาน 
6) จัดการข้อมูลคูปอง 
 

 

ภาพที ่3 แสดงแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูล 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

328 329
กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 

 

จากแผนภาพความสัมพันธ์ของข้อมูลของการพัฒนาระบบ
พาณิชย์อิเล ็กทรอนิกส์สำหรับร้านขายกระเป๋าทำมือ 

กรณีศึกษา ร้านอรุณีมาคราเม่ สามารถแสดงรายละเอียด
ตารางข้อมูลได้ดังตารางที่ 2 
 

ตารางที่ 2 แสดงรายละเอียดของตารางข้อมูล 
ลำดับ ชื่อตาราง ประเภท รายละเอียด 
1 users master เก็บข้อมูลผู้ใช้ 
2 products master เก็บข้อมูลสินค้า 
3 categories reference เก็บข้อมูลหมวดหมู่สินค้า 
4 order transaction เก็บข้อมูลการสั่งซื้อ 
5 address reference เก็บข้อมูลที่อยู่ 
6 order_product reference เก็บข้อมูลรายละเอียดการสั่งซื้อ 
7 coupon master เก็บข้อมูลคูปอง 
8 coupon_cate reference เก็บข้อมูลเงื่อนไขการรับคูปอง 
9 geography reference เก็บข้อมูลภูมิภาค 
10 province reference เก็บข้อมูลจังหวัด 
11 amphur reference เก็บข้อมูลอำเภอ 
12 district reference เก็บข้อมูลตำบล 
13 image_store transaction เก็บข้อมูลภาพต่างๆ 
14 sale_chart transaction เก็บข้อมูลรายได้ต่อเดือน 

คำอธิบายประเภทของตารางได้แก่ 
Master หมายถึงตารางข้อมูลหลัก 
Transaction หมายถึงตารางที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
Reference หมายถึงตารางที่มีการอ้างอิง 

4. ออกแบบเชิงกายภาพ ผู้วิจัยได้จำลองเครื่อง
คอมพิวเตอร์เป็นเว็บเซิร์ฟเวอร์ โดยได้ติดตั ้งโปรแกรม 
XAMPP version 7.4.8 ซึ่งภายในประกอบด้วยโปรแกรม
ย่อย 4 โปรแกรม คือ ตัวแปลภาษา พีเอชพี ระบบจัดการ
ฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล โปรแกรม พีเอชพีมายแอดมิน
และอาปาเช่เว็บเซิร์ฟเวอร์ เหตุผลที่ใช้โปรแกรมนี้เพราะ
เป็นซอฟต์แวร์ฟรี ไม่มีปัญหาเรื ่องลิขสิทธิ์ และมีแหล่ง
เรียนรู้มากมายทั้งในหนังสือและอินเทอร์เน็ต 

5. การพัฒนาระบบโดยใช้โปรแกรมต่างๆ คือ 
Visual Studio Code ได้เขียนโปรแกรมโดยใช้ภาษาพี
เอชพี เอชทีเอมแอล ซีเอสเอส และจาวาสคริปต์ และใช้

โปรแกรมพีเอชพีมายแอดมินในการจัดการฐานข้อมูลมาย
เอสคิวแอล 

6. ติดตั ้งระบบบนเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
เพื ่อติดตั ้งและทดลองใช้งานโดยใช้โปรแกรม ไฟล์ซิล่า
ไคลเอนต์ในการอัปโหลด และทำการประเมินคุณภาพของ
ระบบโดยใช้แบบสอบถาม 

 
4. ผลการวิจัย 

ระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับร้านขาย
กระเป๋าทำมือ กรณีศึกษา ร้านอรุณีมาคราเม่ ท่ีสามารถใช้
งานได้ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตโดยจะแสดงเฉพาะ
หน้าจอหลักของลูกค้าท่ัวไปและผู้ดูแลระบบได้ดังภาพที่ 4 
และภาพที่ 5 
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ภาพที ่4 แสดงหน้าแสดงรายการสินค้าสำหรับผู้ใชง้าน

ทั่วไป 

 

 
ภาพที ่5 แสดงหน้าจัดการรายการสินค้าสำหรับผู้ดูแล

ระบบและพนักงาน 
 

ตารางที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าการประเมิน 

x̄ S.D. แปลผล 
1. ด้านการวิเคราะห์ และการออกแบบ 3.33 0.58 ปานกลาง 
2. ด้านการออกแบบฐานข้อมูล 3.33 0.58 ปานกลาง 
3. ด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน 4.67 0.58 มากท่ีสุด 

รวม 3.78 0.83 มาก 
 
จากตารางที่ 3 ผลความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ

พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.78, 
S.D. = 0.83) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจมากที่สุดคือ
ด้านการใช้งานแอพพลิเคชัน ( x̄ = 4.67, S.D. = 0.58) 

ส่วนด้านการวิเคราะห์และออกแบบระบบ และด้านการ
ออกแบบฐานข้อมูลเท่ากันคือระดับปานกลาง (x̄ = 3.33, 
S.D. = 0.58) 

 

ตารางที่ 4 ระดับความพึงพอใจของผู้ใช้ระบบ 

หัวข้อในการประเมิน 
ค่าการประเมิน 

x̄ S.D. แปลผล 
1. ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ระบบ 4.57 0.50 มากท่ีสุด 
2. การทำงานได้ตามฟังก์ชั่นของระบบ 3.83 0.91 มาก 
3. ความง่ายต่อการใช้งานระบบ 4.67 0.48 มากท่ีสุด 
4. ความปลอดภัยของข้อมูลในระบบ 4.33 0.66 มาก 

รวม 4.35 0.73 มาก 

จากตารางที ่ 4 ความพึงพอใจของผู ้ใช้ระบบ
พบว่าความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 4.35, 
S.D. = 0.73)ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับมากที่สุด 

ได้แก่ ตรงตามความต้องการของผู ้ใช้ระบบ ( x̄ = 4.57, 
S.D. = 0.50) และ ความง่ายต่อการใช้งานระบบ ( x̄ = 
4.67, S.D. = 0.48) ด้านที่มีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจระดับ
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มาก ได้แก่ การทำงานได้ตามฟังก์ชั ่นของระบบ (x̄ = 
3.83, S.D. = 0.91) และ ความปลอดภัยของข้อมูลใน
ระบบ (x̄ = 4.33, S.D. = 0.66) 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการประเมินคุณภาพของระบบพาณิชย์
อิเล็กทรอนิกส์สำหรับร้านขายกระเป๋าทำมือ กรณีศึกษา 
ร้านอรุณีมาคราเม่ของผู ้เชี่ยวชาญและผู้ใช้งานสามารถ
สรุปผลการประเมินคุณภาพของระบบได้ดังนี ้ ผลการ
ประเมินจากผู้เชี่ยวชาญพบว่าการประเมินคุณภาพระบบ
โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก ( x̄ = 3.78, S.D. = 0.83) 
และโดยผู้ใช้งานพบว่าการประเมินคุณภาพระบบระดับ
โดยรวมอยู่ในระดับมาก (x̄ = 4.35, S.D. = 0.73) ดังน้ัน
กระบวนการพัฒนาสามารถนำไปใช้งานได้จริงและมี
ประสิทธิภาพซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สิรินณา ชมชื่น
, อุษา สิทธิ ์สงวนและรัตนาลีรุ ่งนาวารัตน์ (2562) ได้
พัฒนาระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และประเมินคุณภาพ
ระบบโดยผลการประเมินโดยรวมอยู่ในระดับมาก 

 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบพระคุณเจ้าของกิจการร้านอรุณีมา
คราเม่ที่ให้ความไว้วางใจในการพัฒนาระบบและให้ความ
ร่วมมือในการให้ข้อมูลที่จำเป็นรวมถึงการเสียสละเวลาใน
การตอบข้อสอบถามและรวบรวมข้อมูลและผู้ใช้งานระบบ
ที่มาช่วยในการทดสอบระบบซึ่งเป็นส่วนที่สำคัญมากใน
การทำวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดย่อ 

งานวิจัยน้ีเป็นการศึกษาเพ่ือสร้างต้นแบบแนวทางเพ่ิมศักยภาพให้แก่ธุรกิจอุตสาหกรรม กรณีศึกษา บริษัทพี
ระพัฒน์เทคโนโลยี จำกัด อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี วัตถุประสงค์เพื ่อ  1) ศึกษาแนวทางการสร้างต้นแบบการใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ เพื ่อเพิ ่มศักยภาพให้แก่องค์กร 2) เพื ่อออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติในการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายและจัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานในองค์กร
ภายหลังการออกแบบต้นแบบของระบบเสร็จสิ้น กระบวนการใช้ระเบียบวิธีวิจัยเริ่มจากการศึกษาและเก็บข้อมูลจากหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในสถานประกอบการกรณีศึกษา รวบรวมข้อมูล นำมาวิเคราะห์วางแผนแนวทางในการพัฒนาระบบ มีการทบทวน
วรรณกรรมและทฤษฎีประกอบการวิเคราะห์  กำหนดขั้นตอนการศึกษา เลือกเครื ่องมือที ่ใช ้ในการพัฒนาระบบบน
แพลตฟอร์มไลน์แอปพลิเคชัน ภายหลังการพัฒนาต้นแบบระบบเสร็จสิ้น มีการประเมินผลการออกแบบในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคโนโลยีและกลุ่มผู้ใช้งานเพื่อรับฟังความเห็นเพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข และสรุปผลแนวทางการทำงานของระบบต้นแบบ
ถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ออกแบบให้แก่ผู้บริหารในหน่วยงานทราบ ก่อนจะนำแบบจำลองที่ออกแบบไปพัฒนาเป็นระบบจริง 
 
คำสำคัญ :  ปัญญาประดิษฐ์   ช่องทางจัดจำหน่าย  การจัดการลูกค้าสัมพันธ์   
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Abstract 
 This research was to study the creating a prototype for potential enhancement towards industrial 
businesses, a case study of Peerapat Technology Co., Ltd, Phetchaburi Province. The objectives were:1) to 
study the approach to create a prototype of information technology in artificial intelligence of automated 
response to support of the distribution channels, and customer relationship management in order to 
increase the organization efficiency; 2) to design the information technology system for artificial intelligence 
the automated system to support distribution channels and manage customer relations; 3) to evaluate the 
user satisfaction in the organization after the system of prototype design was completed. The research 
methodology process began with studying and collecting data from various departments in the workplace, 
collecting data for analysis, and planning a system development approach. The literature and theory were 
reviewed for analysis. Next, selecting the development tools on the Line applications platform. After the 
development of the prototype system was completed, the system design was evaluated by experts and 
users in order to set the feedback for improving. Then summarize the working guidelines of the technology 
transfer model system designed to the executives in the department for an acknowledgment. After that 
applying the designed model to the actual system. 
 
Keywords: Artificial intelligence, Distribution Channels, Customer Relationship Management 
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1.บทนำ 
         ด้วยสภาวะการแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า-2019 ใน
ปี พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมา ก่อให้เกิดผลกระทบเป็นวงกว้าง
ต ่ อ เศรษฐก ิ จ ในภาคอ ุตสาหกรรมแทบท ุกธ ุ รกิจ
ภายในประเทศไทย (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ , 2563) ช่องทางไปมาหาสู่
เพื ่อติดต่อทางการค้า และการพบปะกันต้องหยุดชะงัก 
ส่งผลกระทบต่อยอดขายของภาคธุรกิจ ทั ้งธุรกิจผลิต 
ธ ุรก ิจขายส ินค ้าและให ้บร ิการ เม ื ่อภาคธุรก ิจต ้อง
หยุดชะงักจากการเว้นเพ่ือพบปะกัน (Social Distancing) 
ทั้งผู ้ซื ้อและผู ้ขายตามแนวทางข้อแนะนำ (คณะแพทย์
ศาสตร ์  โรงพยาบาลรามาธ ิบดี ,2563) แนวค ิดการ
ติดต่อสื่อสารด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ จึงกลายเป็น
ช่องทางยอดนิยม ที ่แทบทุกธุรกิจต้องปรับกลยุทธ์และ
กระบวนการภายในองค์กรเพ่ือความอยู่รอด  แนวคิดการ
นำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยเป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนองค์กรในสภาวะการณ์ระบาดของโรคไวรัส
โคโรน่า-2019 (Covid-19)  จึงเป็นทางเลือกการแก้ปัญหา
วิธีหน่ึงเพ่ือเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่าย การติดต่อสื่อสาร
เพื่อจัดการด้านลูกค้าสัมพันธ์ที่ดีต่อไป  และเป็นช่องทาง
สนับสนุนการขายสินค้าเพื ่อร ักษายอดขายและช ่วย
ประคับประคองธุรกิจให้มีรายได้ ในสภาวะวิกฤตของโรค
ระบาดน้ี  
           จากการเก็บข้อมูลเบื้องต้นเพื่อวิเคราะห์ปัญหา 
องค์กรกรณีศึกษา บริษัทพีระพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด  ซึ่ง
เป็นธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมขนาดกลาง จำหน่าย
เคมีภัณฑ์เพื่อรักษาความสะอาด และผลิตภัณฑ์เพื่อดูแล
รักษาสิ่งแวดล้อม สำหรับธุรกิจโรงแรม รีสอร์ท  อุปกรณ์
และเครื่องจักรที่ใช้เพ่ือการทำความสะอาด สถานที่ต้ังของ
สำนักงานใหญ่ ตั ้งอยู ่ที่อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี 
ประกอบด้วยโรงงานผลิตและสำนักงาน อำเภอเขาย้อย  
จังหวัดเพชรบุรี  จากผลกระทบสภาวะการณ์แพร่ระบาด
ของโรคไวรัสโคโรน่า-2019 ตลอดปี 2563 ที่ผ่านมา ทำให้
บริษัทพบปัญหาในด้านช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้า 
และปัญหาด้านช่องทางการติดต่อสื่อสารลูกค้าเพื่อสร้าง
ฐานล ูกค ้าด ้านการจัดการลูกค ้าส ัมพันธ์ แบบเดิมที่
หยุดชะงักลง เน่ืองจากโดยปกติบริษัทฯ มีรูปแบบการขาย

โดยใช้พนักงานขายในแต่ละเขตพ้ืนที่ทั่วประเทศไทย เป็น
ช่องทางหลัก พนักงานขายจำเป็นต้องเดินทางเพื ่อไป
นำเสนอสินค้า ตรวจเช็คสต๊อคสินค้า สาธิตการใช้สินค้าแก่
ร้านค้าปลีก โรงแรม  รีสอร์ท ห้างสรรพสินค้าโมเดิร์นเท
รด และร้านค้าส่งตัวแทนจำหน่ายเคมีภัณฑ์ที่กระจายอยู่
ทุกจังหวัดทั่วประเทศ  จากเหตุการณ์โรคระบาด ทำให้
ต้องประสบปัญหาไม่สามารถให้พนักงานขายเดินทางเพ่ือ
สร้างยอดขายและพบลูกค้าได้ตามปกติ  เน่ืองจากในช่วงที่
เกิดปัญหาการแพร่ระบาดของโรค มีการปิดการเดินทาง
ข้ามจังหวัด หรือบางจังหวัดมีการควบคุมการเดินทางเข้า-
ออกของผู้อยู่นอกเขตพ้ืนที่จังหวัดน้ันด้วยพระราชกำหนด
ฉุกเฉิน ประกาศเคอร์ฟิว เป็นต้น ก่อให้เกิดปัญหาของ
บริษัทฯ ด้านยอดขายที่ตกต่ำลง แต่ต้องแบกรับต้นทุน
บริษัทที่ยังคงเท่าเดิม ได้แก่ ต้นทุนด้านพนักงาน ปัญหา
แบกรับสินค้าเคมีภัณฑ์ที่มีอายุจำกัดคงค้างในสต็อค และ
ต้องเร่งจัดการระบายสินค้าอย่างต่อเนื ่อง ปัญหาด้าน
ช ่องทางจ ัดจำหน่ายที ่ถ ูกจำก ัดในวงแคบ และการ
ติดต่อสื่อสารลูกค้าเพื่อสร้างความสัมพันธ์ที่ดีถูกจำกัดลง 
ด้วยรูปแบบ (Social Distancing) ไม่สามารถเข้าพบลูกค้า
เพ่ือนำเสนอสินค้าได้ตามปกติ 
       จากปัญหาดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงมีแนวคิดในการ
คิดค้นเครื่องมือด้านสารสนเทศเพื่อสนับสนุนองค์กร โดย
การออกแบบระบบเพื่อเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่าย การ
ติดต่อสื ่อสารกับลูกค้า เพื ่อสร้างการจัดการด้านลูกค้า
สัมพันธ์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศด้านปัญญาประดิษฐ์ 
(Artificial Intelligent-AI) ผ่านระบบเอไอแชทบอท (AI-
Chatbot) เพื่อสามารถโต้ตอบอัตโนมัติและอำนวยความ
สะดวกในการสื่อสารแก่ลูกค้า (Digital business ,2563) 
เพื ่อเสร ิมศักยภาพขององค์กรด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศให้เป็นประโยชน์   
         งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษาแนวทาง
การสร ้างต ้นแบบการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในการสนับสนุน
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือ
เพ ิ ่มศ ักยภาพให ้แก่องค ์กร 2) เพ ื ่อออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติในการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายและ
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จัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานในองค์กรภายหลังการออกแบบต้นแบบของระบบ
เสร็จสิ้น 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ภายหลังเก็บข้อมูลวิเคราะห์ปัญหาเบื้องต้น มี
การค้นคว้าเพิ่มเติมจากทฤษฎีและผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
ประกอบการวิเคราะห์และพัฒนาตามแนวคิดทฤษฎี ดังน้ี 
1. กลยุทธ์การบริหารช่องทางจัดจำหน่ายทางการตลาด 
2. การจัดการลูกค้าสัมพันธ์  (Customer Relationship 

Management) 
3. การตลาดดิจิทัล (Digital Marketing) 
4. เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) 
5. แนวคิดเก่ียวกับระบบโต้ตอบอัตโนมัติ (Chatbot) 
6.  เครื่องมือและโปรแกรมที่ใช้เพ่ือการพัฒนาระบบ  

- เฟล็กเมซเซจ (Flex Message) 
- แพลตฟอร์มพัฒนาแชตบอตกูเกิลไดอะล็อกโฟลว์ 

(Google Dialogflow)  
- ไลน์เมสเซสจิงเอพีไอ (Line Messaging API)  

7. ภาษาโปรแกรมที่ใช้เพ่ือการพัฒนาระบบ  
- ภาษาจาวาสคริปต์ (JavaScript)  
- เจสัน (JavaScript Object Notation: JSON) 
 จากแนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข้องทั้งหมดน้ี ผู้วิจัยนำ

ข ้ อ ม ู ล ไ ป ใช ้ เ พ ื ่ อ ก า ร ว ิ เ ค ร าะ ห์  แ ล ะ อ อ ก แบบ
กระบวนการวิจัยต่อไป 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ผู้วิจัยวางแผนข้ันตอนการดำเนินงานเพ่ือพัฒนา
ระบบต้นแบบให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด โดยมี
ขั้นตอนดังน้ี 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความ
เป็นไปได้ของระบบ 2) วิเคราะห์ข้ันตอนที่ใช้ในการศึกษา 
3) วางแผนขั้นตอนในการดำเนินงาน  4) ศึกษาเครื่องมือ
ท ี ่ ใช ้ในการสร ้างและพัฒนาระบบ  5) วางแผนการ
ออกแบบและพัฒนาระบบ  6) ทำการทดสอบและ
ปรับปรุงแก้ไขข้อผิดพลาดของระบบที ่ออกแบบ 7) 
สรุปผลและประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ และ
ผู้ใช้งานภายหลังการออกแบบระบบต้นแบบเสร็จสิ้น  8) 

ทำเอกสารสรุปและคู่มือการพัฒนาต้นแบบเพื ่อนำไป
พัฒนาจริงต่อไป 

ขั้นตอนแรกผู้วิจัยได้เริ่มกระบวนการศึกษาโดย
รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของระบบ จาก
การลงพื้นที่ภาคสนาม ณ โรงงานผลิตและสำนักงานขาย 
สถานประกอบการ เพื ่อเก็บข้อมูลหาแนวทางในการ
พัฒนาและแก้ไขป ัญหาจากสภาวะช ่องทางการจัด
จำหน่ายของบริษัทฯ ที่ใช้อยู่เดิม ในสภาการณ์การแพร่
ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 ซึ ่งส่งผลกระทบต่อช่อง
ทางการจัดจำหน่ายและยอดขายของบริษัทฯ ในช่วงกลาง
ปี 2563 ที่ผ่านมา เพื่อประชุมเก็บข้อมูลร่วมกับฝ่ายการ
ผลิต  ฝ่ายการตลาด  ฝ่ายขาย  ฝ่ายขนส่งและโลจิสติกส์ 
ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ ในการวางแผนและแนวทางร่วมกันด้วย
การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาช่วยสนับสนุนด้าน
การตลาด และการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ภายหลังเก็บ
ข้อมูลจากการระดมความคิดเห็น และปัญหาที่พบเบื้องต้น 
ได้นำข้อมูลที ่ได้มาวิเคราะห์เป็นแนวทางในการพัฒนา
ระบบด ้วยการค ิดค ้นวางแผนเพ ื ่อออกแบบระบบ
แพลตฟอร์มต้นแบบ (Prototype) ด้วยการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศด้านปัญญาประดิษฐ์ ในการโต้ตอบอัตโนมัติ 
เพื่อสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการลูกค้า
สัมพันธ์ในการให้บริการลูกค้าด้วยการใช้บอท (Bot) จาก
เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์เพ่ือโต้ตอบลูกค้าโดยอัตโนมัติ  

จากการศึกษาข้อมูลผลิตภัณฑ์แบ่งตามสายของ
ผลิตภัณฑ์ (Product Line) ในองค์กร พบว่าแบ่งตามกลุ่ม
การใช้งาน ได้แก่ กลุ่มผลิตภัณฑ์ซักรีด กลุ่มผลิตภัณฑ์ใน
ครัวเรือน กลุ่มผลิตภัณฑ์เพื่อสระว่ายน้ำ กลุ่มผลิตภัณฑ์
เครื ่องทำน้ำร้อนประหยัดพลังงาน กลุ ่มผลิตภัณฑ์ครัว 
กลุ่มผลิตภัณฑ์บิวด้ิงแคร์ และกลุ่มธุรกิจบริการ และในแต่
ละกลุ่มผลิตภัณฑ์จะมีสินค้าอีกหลากหลาย ที่ถูกจัดแบ่ง
ตามความลึกของผลิตภัณฑ์ (Product Depth) แต่ละชนิด 
ได้แก่ ชนิดสินค้า สี กลิ ่น ขนาด เป็นต้น ภายหลังการ
ประชุมกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องได้นำข้อมูลทั้งหมดและ
ปัญหาที่พบ มาวิเคราะห์ประกอบกับแนวคิดทฤษฎี ท่ี
เก่ียวข้องเพ่ือวางแผนงาน ข้ันตอนการดำเนินงาน แล้วนำ
ผลการวิเคราะห์ที่กลั่นกรองได้ มาดำเนินการออกแบบผัง
งาน (Flowchart) วางแผนแนวทางการพัฒนาและจัดหา
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เครื ่องมือที่จำเป็นต้องใช้ ออกแบบกระบวนการ และ
จัดทำแบบจำลอง (Prototype) ของระบบ ให้ตรงตาม
ขอบเขตและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้    

ขั้นตอนกระบวนการในการวิเคราะห์ออกแบบ
ระบบ ผู้วิจัยได้วิเคราะห์และออกแบบระบบ ได้แก่ การ
ออกแบบแผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของผู้ใช้ระบบ (Use 
Case Diagram) เพ ื ่อแสดงการทำงานของผ ู ้ใช ้ระบบ 
(User) และความสัมพันธ์กับระบบย่อย(Subsystems) 
ภายในระบบใหญ่เพื่ออธิบายภาพรวมของระบบว่ามีการ
ทำงานอย ่ า ง ไร   และการออกแบบผ ั ง ง านระบบ 
(Flowchart System) เพื ่อแสดงการทำงานของระบบ        
เทคโนโลยีที ่นำมาใช้ในการออกแบบและพัฒนาระบบ 
ผู้ว ิจ ัยเล ือกใช้แพลตฟอร ์มแอปพลิเคช ันไลน์ (Line 
Application)  ในการพ ัฒนาควบค ู ่ ก ั บ เทค โน โ ล ยี
ปัญญาประดิษฐ์ แบบรูทเบสแชตบอต (Rule Based 
Chatbot) ซึ่งเป็นโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีหน้าที่ในการ
ตอบกลับการสนทนาผ่านตัวอักษรแบบอัตโนมัติ โดย
วิธ ีการเล ือกข้อความโต้ตอบกล ับของระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติมีทั้งการใช้เทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (Artificial 
Intelligence : AI) การประมวลผลเลียนแบบข้อความให้
ใกล้เคียงกับการตอบกลับของมนุษย์ หรือการใช้ระบบ
บันทึกการตอบกลับไว้จำนวนหนึ่งในระบบฐานข้อมูล 
(Database) และใช้การตรวจจับคำค้น (Keyword) ใน
การเลือกดึงข้อความที่บันทึกไว้ออกมาตอบคำถามให้กับ
ผู้ใช้งานระบบ และสามารถจำลองบทสนทนาของมนุษย์
เพ่ือสื่อสารพูดคุยผ่านข้อความและเสียงได้แบบทันทีทันใด  
        ด้านคุณสมบัติและขอบเขตแผนงานความสามารถ
ของระบบ ผู้วิจัยวางแผนเพ่ือพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติ 
บนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไลน์ (Line Application)  มี
การออกแบบ UX/UI  ของระบบโต้ตอบอัตโนมัติให้มี
ความทันสมัยและดึงดูดใจเพื่อการใช้งานจริงของผู้ใช้งาน
ระบบ  กำหนดริชเมนู (Rich Menu) เพ่ือให้ระบบง่ายต่อ
การใช้งาน และดึงดูดใจ   ออกแบบระบบให้สามารถ
โต้ตอบคำถามเบื้องต้น และสามารถให้ข้อมูลโต้ตอบเพ่ือ
การนำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าและบริการ ได้ตามประเภท
ของผล ิตภ ัณฑ ์  (Categories) ท ี ่บร ิษ ัทจ ัดหมวดหมู่
แบ่งแยกประเภทไว้  ในส่วนของผู้ใช้งานระบบสามารถ

โต้ตอบและสนทนากับบอต (Bot) ได้ทราบถึงตำแหน่งของ
สถานที่ตั้งของผู้ใช้งานปัจจุบัน  และให้ข้อแนะนำสำหรับ
การติดต่อตัวแทนจำหน่ายที่ใกล้เคียงในพื้นที่ได้ สามารถ
รับข้อมูลการแจ้งเตือนข้อมูลได้ (Notification) และใน
ส่วนของผู้ดูแลระบบ (Admin) สามารถแก้ไขปรับปรุงและ
ลบข้อมูลผู้ใช้งานระบบได้ สามารถแจ้งข่าวสาร กระจาย
ข้อมูลผ่านฟังก์ชันเฟล็กเมซเซจ (Flex Message) และ
สามารถกำหนดเวลาในการแจ้งข่าวสาร เพื ่อกระจาย
ข้อมูลในรูปแบบประชาสัมพันธ์ได้ 
          ภายหลังขั้นตอนการออกแบบจำลองระบบเสร็จ
สิ ้นแล้ว ผู ้วิจัยมีการวางแผนเพื ่อเก็บข้อมูลประเมินผล
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ เพื ่อนำมาใช้ในการ
ปรับปรุงและพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น เครื่องมือที่ใช้
ในการประเมิน คือ แบบสอบถาม เพื่อประเมินความพึง
พอใจรูปแบบการใช้งานในกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 2 กลุ่ม 
ได้แก่ กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และกลุ่มผู้ใช้งานระบบภายในองค์กรในแผนกต่าง ๆ ที่
เกี ่ยวข้อง  เครื ่องมือแบบสอบถามนี้พัฒนาขึ ้นมาจาก
การศึกษาและทบทวนวรรณกรรม ประกอบด้วย ส่วนที่ 1 
แบบสอบถามเก ี ่ ยวก ับป ัจจ ัยส ่วนบุคคล ส ่วนที ่  2 
แบบสอบถามเพ ื ่อประเม ินความพึง พอใจด้านการ
ออกแบบและฟังก์ชันหลักของระบบในด้านต่าง ๆ  และ
ส่วนที่ 3 เป็นข้อเสนอแนะอื่น ๆ  โดยมีขั้นตอนการสร้าง
เครื่องมือ ดังน้ี 1) ขอคำแนะนำจากที่ปรึกษา/ผู้ทรงคุณวุฒิ
ในด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อออกแบบข้อคำถามใน
การประเมิน และกำหนดข้อคำถามอยู่ภายใต้กรอบความ
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การวิจัย  2) กำหนดกรอบ
แนวคิดในการสร้างเครื่องมือวิจัย เมื่อสร้างเครื่องมือแล้ว
เสร็จ ได้นำเสนอร่างเครื่องมือต่อผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ 
เพ่ือตรวจสอบเครื่องมือ และให้ข้อเสนอแนะเพ่ือปรับปรุง
แก ้ไข จากนั ้นนำเคร ื ่องม ือท ี ่ปร ับปรุงแล ้วเสนอให้
ผู ้เชี ่ยวชาญ/ผู้ทรงคุณวุฒิเพื ่อตรวจสอบความตรงและ
ความสอดคล้องด้านเน้ือหา(Content Validity) โดยวิธีหา
ค่าดัชนีความสอดคล้อง IOC (Index of Item Objective 
Congruence) โดยพบว่ามีค ่า IOC อยู ่ในช่วงระหว่าง 
0.67–1.00  จึงนำมาใช้ในการเก็บข้อมูล เพื่อนำไปใช้ใน
การประเมินผลจากการออกแบบฟังก์ชันในระบบต่าง ๆ 
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โดยผู้วิจัยจะนำเสนอผลการประเมินงานให้กับผู้บร ิหาร
และผู้ใช้งานในองค์กรธุรกิจทราบต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย 

ภายหลังจากการออกแบบตามกระบวนการ
ระเบียบวิธีวิจัยและพัฒนาตามแนวทางที่พัฒนาเสร็จสิ้น 
ผลลัพธ์ที ่ได้อยู่ในรูปแบบของแบบจำลองระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติ ของบริษัท พีระพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด เพ่ือ
ส ามารถนำ ไป ใช ้ เ ป ็ นต ้ นแบบ ส ู ่ ก า รพ ัฒนาจริ ง 
(Prototype)  นอกจากนั ้นผ ู ้ว ิจ ัยได ้ดำเนินการสร ้าง
แบบจำลองชิ้นงาน (Mockup) ระบบขึ้น เพื่อนำเสนอผล
การพัฒนาให้กับหน่วยงานธุรกิจ ตามรูปแบบตัวอย่างดังน้ี 

 
ตัวอย่างการออกแบบระบบโต้ตอบอัตโนมัติแชทบอท 

 

 
 

รูปที่ 1  การออกแบบริชเมนู (Rich Menu) 
 

 
 

รูปที่ 2  รูปแบบ UX/UI เพ่ือการทำงานของระบบ 

 
 

รูปที่ 3 ตัวอย่างระบบโต้ตอบกับผู้ใช้งานเพ่ือนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์และบริการ 

 

 
 

รูปที่ 4 การออกแบบเมนูย่อย แบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์
และงานบริการขององค์กร 

 

 
 

รูปที่ 5  ระบบเพ่ือโต้ตอบในการให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์ 
 

         เมื ่อกระบวนการออกแบบจำลองระบบเสร็จสิ้น 
ผู้วิจัยมีการไปนำเสนอผลงานให้กับผู้บริหารและผู้ใช้งาน
ในองค์กรธุรกิจประเมินผลเบื้องต้น เพ่ือเก็บรวบรวมข้อมูล
ความพึงพอใจและข้อเสนอแนะ นำมาใช้ในการปรับปรุง
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และพัฒนาระบบให้สมบูรณ์ขึ ้น เครื ่องมือที ่ใช้ในการ
ประเมิน คือ แบบสอบถาม เพื ่อประเมินความพึงพอใจ
รูปแบบการใช้งานจากการออกแบบฟังก์ชันในระบบต่าง 
ๆ  โดยให้คะแนนแบบลิเคิร์ธสเกล (Likert rating scale) 
โดยมีเกณฑ์การให้คะแนนตามระดับความคิดเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม คือ 5 (มากที่สุด) 4 (มาก) 3 (ปาน
กลาง) 2 (น้อย) และ 1 (น้อยที่สุด)  ในการกำหนดช่วง
คะแนนเฉลี ่ยของแบบสอบถาม ในส่วนที่ประเมินระดับ
ความคิดเห็นของกลุ่มตัวอย่างในการวิจัยน้ัน จะนำคะแนน 
(Likert Scale) 5 ระดับ มาจัดเป็นช่วงของอันตรภาคชั้น 
เพื ่อแปลผลการวิจัย (ศิริชัย กาญจนวาสี , 2551) ตาม
เกณฑ์ที่กำหนด ดังต่อไปน้ี ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 4.21-
5.00  แปลผลได้ว่าเห็นด้วยในระดับมากที่สุด  ค่าคะแนน
อยู่ระหว่าง 3.41-4.20  แปลผลได้ว่าเห็นด้วยในระดับมาก  
ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 2.61-3.40 แปลผลได้ว่าเห็นด้วยใน
ระดับปานกลาง ค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 1.81-2.60 แปล
ผลได้ว่าเห็นด้วยในระดับน้อย และค่าคะแนนอยู่ระหว่าง 
1.00-1.80  แปลผลได้ว่า เห็นด้วยในระดับน้อยที่สุด 

 โดยนำแบบจำลองระบบให้กล ุ ่มต ัวอย ่าง 
จำนวน 2 กลุ่ม ได้แก่ ผู ้เชี ่ยวชาญด้านสารสนเทศและ
ผู้ใช้งานระบบภายในองค์กรได้ประเมินผลเบื้องต้น ก่อน
นำผลประเมินเบื้องต้นที่ได้รวบรวมนำมาปรับปรุงแก้ไข
ข้อผิดพลาดระบบที่ออกแบบให้สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน  แล้วมี
การสรุปผลและประเมินผลความพึงพอใจจากผู้เชี่ยวชาญ
และผู้ใช้งานอีกครั้งภายหลังระบบต้นแบบเสร็จสิ้น โดยใช้

เครื่องมือแบบสอบถามกับกลุ่มตัวอย่าง วิธีการสุ่มตัวอย่าง
โดยไม่ใช้ความน่าจะเป็น (Nonprobability Sampling) 
ได้แก่  ผู้เชี่ยวชาญด้านพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกลุ่มตัวอย่างผู้ใช้งานในองค์กรกรณีศึกษาฝ่ายต่าง ๆ 
ที่เกี่ยวข้องจำนวน 40 ท่าน ใช้วิธีการเจาะจงตัวอย่างเพ่ือ
เก็บข้อมูล (Purposive Sampling) โดยกำหนดรายชื่อ
และขนาดของกลุ ่มตัวอย่างผู ้เชี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ จำนวน 10 ท่าน ที่ทำงานอยู่ภายในองค์กร
เอกชนและรัฐบาล ในการให ้ข ้อม ูลเพ ื ่อประเมินผล
แบบจำลองระบบ แล้วรวบรวมผลที่ได้นำมาสรุปผลความ
พึงพอใจในการทำงานจากกระบวนการออกแบบต้นแบบ
จำลองระบบ  

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากแบบสอบถาม แบ่ง
ออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบ
แบบประเมิน และส่วนที ่ 2 ) ความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบจำลอง และฟังก์ชันหลักของระบบที่ออกแบบ 
พบว่าผลการประเมินของผู้เชี่ยวชาญจากการเก็บข้อมูลใน
กลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านสารสนเทศ จำนวน  10  ท่าน เป็น
เพศชาย จำนวน 6 ท่าน และเพศหญิง จำนวน 4 ท่าน 
ทั ้งหมดมีค ุณวุฒ ิการศ ึกษาในระดับปริญญาโท ด ้าน
คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  ปฏิบัติงานใน
องค์กรภาครัฐและเอกชน  ผลประเมินความพึงพอใจด้าน
การออกแบบและฟังก์ชันหลักของระบบต้นแบบ เป็นดังน้ี  

 

 
ตารางที่ 1  ประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและฟังก์ชันหลักของระบบ โดยผู้เชี่ยวชาญ 

หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความพึง

พอใจ 
1. ออกแบบ UX/UI เหมาะสมมีความเป็นมิตรในการใช้งาน 3.92 ดี 
2. มีฟังก์ชันหลักในการทำงานได้ครบ ตรงตามวัตถุประสงค ์ 4.16 ดี 
3. มีฟังก์ชันที่สามารถเก็บคำตอบ/เพ่ิมข้อมูลคำตอบได้ 3.70 ดี 
4. รายละเอียดในแบบจำลองของระบบ มีความถูกต้อง และเหมาะสมในการให้ข้อมูลที่ตรง
ประเด็นแก่ลูกค้า 

3.44 ปานกลาง 

5. ออกแบบฟังก์ชันริชเมนู ให้มีความดึงดูดใจ และน่าสนใจเพ่ือการใช้งาน 4.12 ดี 
6. ออกแบบระบบให้มีภาพประกอบ ช่วยให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.40 ดีมาก 
7. ระบบออกแบบให้เน้ือหา (Content) มีการแสดงผลได้เหมาะสมเพ่ือการทำงานจริง 3.82 ดี 
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หัวข้อการประเมิน 
ค่าเฉลี่ย ความพึง

พอใจ 
8. เลือกใช้แพลตฟอร์มพัฒนาท่ีเหมาะสมกับการทำงาน 4.55 ดีมาก 
9. โดยรวมคาดว่าระบบจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ในการโต้ตอบลูกค้า 3.90 ดี 
ค่าเฉลี่ยรวม 4.05 ดี 

 
        จากตารางที ่ 1 ประเมินความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและฟังก์ชันหลักของระบบจากแบบจำลอง ใน
กลุ ่มผู ้เช ี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่าให้
คะแนนความพึงพอใจสูงสุด ในระดับดีมาก ได้แก่ การ
เลือกใช้แพลตฟอร์มพัฒนาที่เหมาะสมกับการทำงาน (�̅�𝑥
= 4.55) และมีการออกแบบระบบให้มีภาพประกอบช่วย
ให้ สามารถส ื ่ อสาร เข ้ า ใจ ไ ด้ ง ่ า ยและช ั ด เจน  (�̅�𝑥
=4.40) ตามลำดับ และผลประเมินแบบจำลองมีค่าเฉลี่ย
โดยรวมอยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 =4.05)  

           นอกจากนี้มีการเก็บข้อมูลเพื่อประเมินความพึง
พอใจจากกลุ่มผู ้ใช้งานระบบ (Users) จำนวน 40 ท่าน 
ภายในสำนักงานบริษัทกรณีศึกษา โดยใช้วิธีเจาะจง ใน
การสุ่มกลุ่มตัวอย่าง จากแต่ละแผนก โดยกำหนดรายชื่อผู้
ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประเมินให้ข้อมูล ได้แก่ แผนกขาย แผนก
ลูกค้าสัมพันธ์ แผนกการตลาด แผนกผลิต แผนกบัญชี
และการเงิน แผนกขนส่งและโลจิสติกส์ แผนกสารสนเทศ 
และกลุ่มผู้บริหาร ผลการประเมินความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและฟังก์ชันหลักของระบบต้นแบบ เป็นดังน้ี 
 

ตารางที่ 2  ประเมินความพึงพอใจด้านการออกแบบและฟังก์ชันหลักของระบบ โดยผู้ใช้งานในองค์กร  
หัวข้อการประเมิน ค่าเฉลี่ย ความพึงพอใจ 

1. ออกแบบ UX/UI เหมาะสมมีความเป็นมิตรในการใช้งาน 4.02 ดี 
2. มีฟังก์ชันหลักในการทำงานได้ครบ ตรงตามวัตถุประสงค ์ 4.16 ดี 
3. มีฟังก์ชันที่สามารถเก็บคำตอบ/เพ่ิมข้อมูลคำตอบได้ 3.81 ดี 
4. รายละเอียดในแบบจำลองของระบบ มีความถูกต้อง และเหมาะสมในการให้ข้อมูลที่ตรง
ประเด็นแก่ลูกค้า 

3.67 ปานกลาง 

5. ออกแบบฟังก์ชันริชเมนู ให้มีความดึงดูดใจ และน่าสนใจเพ่ือการใช้งาน 4.40 ดีมาก 
6. ออกแบบระบบให้มีภาพประกอบ ช่วยให้สามารถสื่อสารเข้าใจได้ง่ายและชัดเจน 4.33 ดีมาก 
7. ระบบออกแบบให้เน้ือหา (Content) มีการแสดงผลได้เหมาะสมเพ่ือการทำงานจริง 4.12 ดี 
8. เลือกใช้แพลตฟอร์มพัฒนาท่ีเหมาะสมกับการทำงาน 4.82 ดีมาก 
9. โดยรวมคาดว่าระบบจะเป็นประโยชน์และสามารถนำไปใช้งานได้จริง ในการโต้ตอบลูกค้า 4.10 ดี 

ค่าเฉลี่ยรวม 4.16 ดี 
 

         ผลจากตารางที่  2 รวบรวมข ้อม ูลผ ู ้ประเมิน
แบบจำลองระบบโดยผู้ใช้งานในองค์กร แบ่งเป็นผู้ตอบ
แบบประเมิน เพศชาย จำนวน  18 คน และเพศหญิง 
จำนวน 22 คน โดยส่วนใหญ่มีอายุเฉลี่ยอยู่ในช่วงระหว่าง  
25-35 ปี และมีคุณวุฒิการศึกษาส่วนใหญ่อยู ่ในระดับ
ปริญญาตรี  

          ผลการประเมินพบว่าผู ้ตอบแบบสอบถามให้
คะแนนความพึงพอใจสูงสุด ในระดับดีมาก ได้แก่ การ
เลือกใช้แพลตฟอร์มพัฒนาที่เหมาะสมกับการทำงาน (�̅�𝑥
= 4.82) มีการออกแบบฟังก์ชันริชเมนู (Rich Menu) ให้มี
ค ว า ม ด ึ ง ด ู ด ใ จ น ่ า ส น ใ จ เ พ ื ่ อ ก า ร ใ ช ้ ง า น (�̅�𝑥
= 4.40) และมีการออกแบบระบบให้มีภาพประกอบช่วย
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ให้ ส ามารถส ื ่ อสาร เข ้ า ใจ ได ้ ง ่ ายและช ัด เจน  (�̅�𝑥
=4.33) ตามลำดับ และผลประเมินแบบจำลองมีค่าเฉลี่ย
โดยรวม อยู่ในระดับดี (�̅�𝑥 =4.16)  
 

5. สรุปผลและอภิปรายผลการวิจัย 
          จากการวิจัยหัวข้อเรื่อง แนวทางการสร้างต้นแบบ
เพ ื ่ อ เพ ิ ่ มศ ั กยภาพอ ุตสาหกรรมด ้ วย เทค โนโล ยี
ปัญญาประดิษฐ์ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ สนับสนุนช่อง
ทางการจัดจำหน่ายและจัดการลูกค้าสัมพันธ์ ในสภาวะ
การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า-2019 : กรณีศึกษา บจก.
พีระพัฒน์ เทคโนโลยี มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1) ศึกษา
แนวทางการสร้างต้นแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้าน
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติในการสนับสนุน
ช่องทางการจัดจำหน่ายและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ เพ่ือ
เพ ิ ่มศ ักยภาพให ้แก ่องค ์กร 2) เพ ื ่อออกแบบระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้านปัญญาประดิษฐ์ ระบบโต้ตอบ
อัตโนมัติในการสนับสนุนช่องทางการจัดจำหน่ายและ
จัดการลูกค้าสัมพันธ์ 3) เพื่อประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ใช้งานในองค์กรภายหลังการออกแบบต้นแบบของระบบ
เสร็จสิ้น กระบวนการวิจัยเริ่มจากการลงภาคสนามเพ่ือ
เก็บข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ ฝ่ายขาย ฝ่ายการตลาด ฝ่ายขนส่ง ฝ่ายผลิต ฝ่าย
บัญชีการเงิน ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์  
และผู้บริหารฯ ที่ให้ความอนุเคราะห์ในการให้ข้อมูล เพ่ือ
ว ิ เคราะห ์ถ ึ งป ัญหา  วางแผนออกแบบระบบ ตาม
วัตถุประสงค์การวิจัยที่กำหนดไว้ ภายหลังสรุปโครงการ
เสร็จสิ้น ผลลัพธ์ที่ได้จากกระบวนการทำให้ได้แนวทาง
พัฒนาต้นแบบของเทคโนโลยีสารสนเทศปัญญาประดิษฐ์ 
เพื่อนำไปใช้พัฒนาต่อยอดเป็นผลงานจริง เพื่อแก้ปัญหา
แก่องค์กรอุตสาหกรรมในการนำไปใช้ประโยชน์ ช่วย
เสริมสร้างศักยภาพด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ช่วยเพ่ิม
ศักยภาพช่องทางในด้านการสื ่อสาร และส่งเสริมด้าน
ลูกค้าสัมพันธ์ให้เกิดข้ึนระหว่างองค์กรและกลุ่มลูกค้า ด้วย
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ิมศักยภาพองค์กร
ในภาคอุตสาหกรรม เพิ ่มช ่องทางและรูปแบบในการ
เผยแพร่ข้อมูล การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพ่ือสร้างกลยุทธ์
ด้านลูกค้าสัมพันธ์ นอกจากนี้ผลสรุปจากแนวทางการ

แก้ไขปัญหา และต้นแบบชิ้นงานที่ได้นี้ สามารถนำไปใช้
เพื่อการพัฒนาวิจัยต่อยอดเป็นแบบแผน เพื่อการพัฒนา
และการนำไปใช้ประโยชน์สำหรับองค์กรอื่น ๆ ต่อไปใน
การแก้ไขปัญหาและพัฒนาระบบโต้ตอบอัตโนมัติ  
 จากผลการศึกษาที่เกิดขึ ้นก่อให้เกิดประโยชน์
สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการศึกษาท่ีกำหนดไว้ ในการ
สร้างองค์ความรู้และทักษะเพิ่มเติมแก่เจ้าหน้าที่ภายใน
บริษัทกรณีศึกษา เพื่อมีส่วนร่วมในการสร้างต้นแบบการ
ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศด้านปัญญาประดิษฐ์ในการพัฒนา
ระบบโต้ตอบอัตโนมัติเพื ่อสนับสนุนช่องทางการจัด
จำหน่ายและการจัดการลูกค้าสัมพันธ์ และได้รับองค์
ความรู้เพื่อร่วมกันออกแบบระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านปัญญาประดิษฐ์ระบบโต้ตอบอัตโนมัติ  จากแนวคิดใน
การนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาช่วยเป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนองค์กร เพื ่อเพิ ่มช่องทางการจัดจำหน่าย 
การติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเพื่อสร้างการจัดการด้านลูกค้า
ส ัมพันธ์ท ี ่ ดี ด้วยการใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศด ้าน
ป ัญญาประด ิษฐ์ เอ ไอแชทบอทเพ ื ่ อ โต ้ ตอบผ ่ า น
แพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไลน์ ที่เข้าถึงกลุ่มลูกค้ายอดนิยม
ในปัจจ ุบ ัน โดยม ีการศ ึกษาทบทวนจากทฤษฎีและ
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ การตลาดดิจิทัล การจัดการ
ช่องทางการจัดจำหน่าย การจัดการลูกค้าสัมพันธ์ (CRM)  
กลยุทธ์การตลาด แนวคิดทฤษฎีรูปแบบเกี่ยวกับระบบ
โต้ตอบอัตโนมัติ (แชตบอต : Chatbot) เฟล็กเมซเซจ 
( Flex Message)  ก ู เ ก ิ ล ไ ด อ ะ ล ็ อ ก โ ฟ ล ์  ( Google 
Dialogflow)  กูเกิ ้ลแมพ (Google Map Technology) 
ภาษาที ่ใช ้เพื ่อการพัฒนาระบบ ได้แก่ จาวาสคริปต์ 
( JavaScript)  เ จ ส ั น  ( JavaScript Object Notation: 
JSON) และเทคโนโลยีของไลน์เมสเซสจิงเอพีไอ (Line 
Messaging API)  

     ภายหลังการพัฒนาต้นแบบจำลองเสร็จสิ้นมีการ
นำไปให้ผ ู ้ เช ี ่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ
ผู้ใช้งานภายในองค์กร ประเมินความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและฟังก์ชันหลักของระบบแบบจำลอง ผลการ
ประเมินมีค ่าเฉลี ่ยโดยรวมอยู ่ในระดับดีทั ้งสองกลุ่ม
ต ั วอย ่ า ง  (�̅�𝑥 =4.05) และ  (�̅�𝑥 =4.16)  ตามลำ ดั บ 
สอดคล ้องก ับความร ู ้ของเว ็บไซต์ KnowledgeBase 
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(2561) ที่อธิบายเทคโนโลยีเอไอแชทบอตว่าพัฒนาข้ึนโดย
จำลองร ูปแบบการสนทนาของมนุษย ์เพ ื ่อจะทำให้
เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์สามารถสื่อสารและเข้าใจภาษา
ของมนุษย์ มีการนำไปใช้เพื ่อให้เกิดประโยชน์ในการ
โต้ตอบกับผู ้ใช ้งาน เช ่น สิร ิ (Siri) ปัญญาประดิษฐ์ที่
เปรียบเสมือนผู้ช่วยส่วนตัวในโทรศัพท์มือถือแอปเปิ้ล เป็น
ต้น จากผลการประเมินในตัวชี้วัดรายข้อ พบว่าตัวชี้วัดที่
ให้คะแนนความพึงพอใจสูงสุดของทั้งสองกลุ่มตัวอย่างมี
ผลลัพท์ตรงกันอยู่ในระดับดีมาก ได้แก่ การเลือกใช้
แพลตฟอร์มที่พัฒนาบนแอปพลิเคชันไลน์ซึ่งเหมาะสมกับ
การทำงาน สอดคล้องกับ Narkdee (2560) ที่แนะนำการ
ใช้เทคโนโลยีบนแพลตฟอร์มแอปพลิเคชันไลน์ เพื่อนำมา
พัฒนาระบบ ซึ่งนำเทคโนโลยีของระบบไลน์เมสเซสจิงเอ
พีไอ (Line Messaging API) มาประยุกต์เพื่อการสื่อสาร
ระหว่างบริการของระบบและผู้ใช้แอปพลิเคชันไลน์  ทำให้
ระบบสามารถแสดงรายละเอียดข้อมูลของสถานที่ได้อย่าง
ถูกต้องแม่นยำ และเป็นรูปแบบที่ง่ายต่อการพัฒนาให้เป็น
การส ื ่ อสารแบบสองฝ ่าย  โดยเมส เซสจ ิ ง เอพ ี ไอ 
(Messaging API) จะส่งและรับข้อมูลระหว่างเซิร์ฟเวอร์
ของระบบและแอปพลิเคชันไลน์ผ่านทางเซิร์ฟเวอร์ของ
ไลน์ได้ในรูปแบบโต้ตอบ (Interactive) ลำดับรองลงมาให้
คะแนนในระดับดีมากในด้านการออกแบบระบบให้มี
ภาพประกอบช่วยให้สามารถสื ่อสารเข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจน (�̅�𝑥=4.40) ชี้ให้เห็นถึงแบบจำลองที่ออกแบบให้มี
ความเป็นมิตรต่อผู้ใช้ดูง่ายในการใช้งาน (User friendly) 
ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางประโยชน์ที่ได้รับจากการพัฒนา
ระบบแชทบอทในธุรกิจ วนิดา แก่นอากาศ และกนก มี
กุญชร (2560) อธิบายว่าระบบแชทบอทเป็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที ่จำลองบทสนทนาของมนุษย์สามารถ
สื่อสารพูดคุยผ่านข้อความและเสียงได้แบบทันที (Real 
Time) และมีความชาญฉลาดมากพอที่จะเข้าใจภาษาหรือ
ประเด็นเพื ่อสนทนาและโต้ตอบในการให้บร ิการ ต่อ
ผู้ใช้งานได้ทันที  ผู้ใช้งานระบบจึงรู้สึกถึงความพึงพอใจ
และประโยชน์ที ่ได้รับ เมื ่อได้ร ับการตอบสนองอย่าง
ทันทีทันใด  

     นอกจากนั้นผลประเมินความพึงพอใจด้านการ
ออกแบบและฟังก์ชันหลักของระบบแบบจำลอง ในกลุ่ม

ผู้ใช้งานในองค์กร พบว่าตัวชี้วัดทีใ่ห้คะแนนความพึงพอใจ
ในระดับดีมาก ได้แก่ การเลือกใช้แพลตฟอร์มที่พัฒนาบน
แอปพลิเคชันไลน์เหมาะสมกับการทำงาน  และระบบ
ออกแบบฟังก์ชันริชเมนู (Rich Menu) ให้มีความดึงดูดใจ 
น่าสนใจเพื ่อการใช ้งาน มีการออกแบบระบบให้มี
ภาพประกอบช่วยให้สามารถสื ่อสารเข้าใจได้ง่ายและ
ชัดเจน สอดคล้องกับPramookkul (2005), Kuligowska 
and Lasek (2011) และ Cui, Huang, Wei et al. (2017) 
ที่มีการพัฒนาระบบแชทบอตเพื่อประยุกต์ใช้ประโยชน์
ทางธุรกิจ เป็นรูปแบบการพัฒนาตัวแทนอัจฉริยะ เพ่ือให
บริการลูกค้าดวยการประมวลผลโต้ตอบการสนทนาที่
เหมาะสมกับผูใช ช่วยให้ลูกคาได้รับความพึงพอใจระดับ
มาก เน่ืองจากเป็นผูชวยเสมือนจริงในการโต้ตอบให้ข้อมูล  
        ประโยชน์ที่ได้รับและการนำไปใช้ภายหลังการวจิัย
พ ัฒนาแนวทางต ้ นแบบ  เ ทค โน โ ลย ี สา รสนเทศ
ปัญญาประดิษฐ์ ระบบโต้ตอบอัตโนมัติเสร็จสิ ้น พบว่า
องค์กรกรณีศ ึกษาสามารถนำแนวทางต้นแบบไปใช้
ประโยชน์พัฒนาต่อยอดเป็นผลงานจริงในอนาคต เพ่ือ
เสริมสร้างศักยภาพด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ช่วยใน
ด้านการสื่อสารต่อกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และส่งเสริมด้าน
ลูกค้าสัมพันธ์ระหว่างองค์กรและลูกค้า แนวทางต้นแบบที่
พัฒนาขึ ้นสามารถนำไปใช้เพื ่อเพิ ่มศ ักยภาพองค ์กร
อุตสาหกรรมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การ เพ ิ ่ มช ่ องทางการจ ัดจำหน ่ าย  เพ ิ ่ มช ่ องทาง
ประชาสัมพันธ์และการสื่อสารกับลูกค้า เพื่อสร้างกลยทุธ์
ด้านลูกค้าสัมพันธ์กับลูกค้าทุกกลุ่ม ผลสรุปที่ได้จากแนว
ทางการพัฒนาสามารถนำไปใช้เป็นแบบแผนเพื่อพัฒนา
ต่อยอดสู่งานวิจัยในด้านอื ่น ๆ เป็นประโยชน์สำหรับ
องค์กรธุรกิจอื่นในภาคอุตสาหกรรมอื่นต่อไป นอกจากน้ี
นับเป็นการเผยแพร่องค์ความรู ้ไปสู ่ผู ้เข้าร่วมโครงการ
ภายในองค์กรอุตสาหกรรมที ่ร ่วมฟังผลสรุปแนวทาง 
สอดคล้องกับแหล่งเงินทุนวิจัยที่มีเป้าหมายสนับสนุนให้
บุคลากรวิชาการ ได้ลงพื้นที่ปฏิบัติงานจริงในการแก้ไข
ปัญหาให้แก่ภาคองค์กรอุตสาหกรรมธุรกิจ 
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การพัฒนาแอปพลิเคชันป้ายบังคับการจราจรโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง 
The Application Development of Traffic Signs  

via Augmented Reality Technology. 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาแนวทางการสร้างแอพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 2) สร้างสื่อการ

เรียนรู้ป้ายบังคับจราจรด้วยภาพ 3 มิติ และ 3) ศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานของแอพลิเคชัน งานวิจัยน้ีนำเสนอป้ายจราจร
ในหมวดป้ายบังคับทั้งหมด 57 ป้าย โดยมีขั ้นตอนการพัฒนาระบบ ดังนี ้ 1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2) วิเคราะห์และ
ออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) ติดตั ้งและทดสอบการใช้งาน 5) ปรับปรุงให้เหมาะสม ซึ ่งนำเสนอสื ่อในรูปแบบ
ภาพเคลื่อนไหว 3 มิติ ผนวกกับเทคโนโลยีเสมือจริง เมื่อนำไปทดสอบการใช้งานและประเมินความพึงพอใจ โดยคัดเลือกกลุ่ม 
ตัวอย่างแบบเจาะจง จำนวน 252 คน พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในภาพรวมในระดับดีมาก (X̅ = 4.57, S.D = 
0.496) เมื่อพิจารณาทุกๆ ด้านมีความพึงพอใจในระดับดีมากเช่นกัน โดยด้านการจัดรูปแบบ (X̅ = 4.61, S.D = 0.489) ด้าน
เนื้อหา (X̅ = 4.56, S.D = 0.496) ด้านความคิดสร้างสรรค์ (X̅ = 4.55, S.D = 0.498) ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย (X̅ = 
4.57, S.D = 0.487) และด้านประโยชน์ต่อผู้ใช้งาน (x ̅= 4.57, S.D =0.512) ซึ่งสามารถพัฒนาแอปพลิเคชันแนะนำสัญลักษณ์
จราจรในหมวดอื่นๆ เพ่ิมข้ึน เพ่ือเป็นประโยชนต่อการเรียนรู้และเป็นส่วนหน่ึงในการเตรียมความพร้อมในการสอบใบขับข่ีรถ
ต่อไปได้ 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาแอพลิเคชัน, ป้ายบังคับจราจร, เทคโนโลยีเสมือนจริง 
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Abstract 
 This research aimed to 1) study the method of developing applications using virtual reality 
technology, 2) create 3D traffic signs learning materials, and 3) study the application efficiency. This research 
presents 57 road signs, with the following steps of system development: 1) Studying and collecting data 2) 
Analyzing and designing the system 3) Developing the system 4) Installing and testing 5) Improving the 
appropriation of presenting media in 3D animation, combined with virtual reality technology in order to find 
the satisfaction and usage testing. From the usage testing and satisfaction evaluating, 252 specific samples 
responding that the level of satisfaction was very good in overall (X̅= 4.57, S.D = 0.496). In considering of 
overall aspects found that the satisfaction was also in very good as well. In terms of formatting (X̅= 4.61, 
SD = 0.489), content (X̅= 4.56, SD = 0.496), creativity (X̅= 4.55, SD = 0.498), multimedia components (X̅= 
4.57, SD = 0.487) and benefits to the users (X̅= 4.57, SD = 0.512), which can develop applications for 
introducing traffic symbols. These can benefit the learning and be a part of the preparation of the driving 
license test. 
 
Keywords: Application Development, Traffic Signs, Augmented Reality 
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1. บทนำ 
ในยุคปัจจุบันผู ้คนส่วนใหญ่ใช้รถใช้ถนนมาก

ยิ ่งขึ ้น เพราะนอกจากได้รับความสะดวกสบายแล้ว ยัง
สามารถเดินทางไปตามสถานที่ต่าง ๆ ได้ตามต้องการ ไม่
ว่าจะเป็นต่างจังหวัด ในจังหวัด หรือแม้แต่ในชุมชนเล็ก ๆ 
แต่ก็อาจจะต้องพบกับปัญหาการจราจรเป็นอย่างมาก ถ้า
หากรู้ถึงกฎจราจรไม่เพียงพอ อาจเป็นอันตรายต่อการขับ
รถบนท้องถนนได้ สถิติอัตราการเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน 
ในปีพุทธศักราช 2564 มียอดผู้บาดเจ็บจำนวน 243,415 
คน ยอดผู ้เส ียช ีวิต 3,574 คน และยอดผู ้ท ุพพลภาพ
จำนวน 49 คน รวมทั ้งส ิ ้น 247,038 คน (Thai RSC, 
2564) สาเหตุหลักเกิดจากการใช้รถใช้ถนนด้วยความ
ประมาท การละเลยต่อกฎระเบ ียบการจราจร ไม ่รู้
สัญลักษณ์ป้ายจราจร และบางคนก็ไม่มีใบขับขี่  หากผู้ที่
จะขับขี่รถต้องมีใบอนุญาตการขับขี่ตามพระราชบัญญัติ
จราจรทางบกพุทธศักราช 2522 มาตรา 31/1 ซึ่งได้กล่าว
ไว้ว่าในขณะขับรถในทางเดินรถ ผู้ขับข่ีต้องมีใบอนุญาตขับ
ขี ่อยู ่กับตัวและต้องแสดงต่อเจ้าพนักงานจราจรเมื่อขอ
ตรวจ (พระราชบัญญัติจราจรทางบก พ.ศ.2522) จาก
พระราชบัญญัติจราจรทางบก มาตรา 31/1  แสดงให้เห็น
ว่าตามกฎหมาย ผู ้ขับขี ่รถต้องมีใบอนุญาตขับขี ่ทุกคน 
และต้องเรียนรู้เกี่ยวกับป้ายจราจรเพราะเป็นความรู้ส่วน
หนึ่งที่ใช้ในการสอบใบขับขี่นอกจากนี้งานวิจัยของกาญ
จน์กรอง สุอังคะยังพบว่าผู้ขับข่ีมีทัศนคติการไม่ปฏิบัติตาม
กฎจราจร ใช้ความเร็วในการขับขี่สูง และขับขี่ด้วยความ
คึกคะนอง ส่งผลให้ผู้ขับข่ีมีโอกาสเกิดอุบัติเหตุสูง  

การนำเสนอข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยี AR ช่วยให้
เกิดการรับรู้ เพิ่มความน่าสนใจในเนื้อหาที่นำเสนอมาก
ยิ่งขึ้น  การทำงานของ Augmented Reality (AR) นี้ยัง
ช่วยให้การใช้วิจัยดูสะดวกสบายขึ้น เช่น ในการขับขี่ใน
สถานที่ต่างๆที่ไม่คุ้นเคย หากดูจากภาพแบบ 2 มิติ ก็
อาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นได้ แต่เมื่อนำเทคโนโลยี AR 
เข้ามาใช้ ก็จะช่วยให้การขับขี่นั้นแม่นยำมากขึ ้น เพราะ
เป็นการแสดงผลบนสภาพแวดล้อมจริง ทำให้เราเห็น
ข้อมูลต่างๆ ได้ละเอียดและชัดเจนมากข้ึน 

ดังนั้นคณะผู้วิจัยจึงการพัฒนาแอพลิเคชันป้าย
บังคับการจราจรโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented 

Reality) ข้ึน โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ศึกษาแนวทางการ
สร้างแอพลิเคชันโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 2) สร้างสื่อ
การเรียนรู ้ป้ายบังคับจราจรด้วยภาพเคลื ่อนไหว 3 มิติ 
และ 3) ศึกษาประสิทธิภาพในการใช้งานของแอพลเิคชัน 
โดยจัดทำในรูปแบบหนังสือ AR ที่ทำให้ผู้ที่สนใจสามารถ
เรียนรู้และเข้าใจกฎจราจรและความหมายของป้ายบังคับ
แต่ละชนิดได ้ง ่ายย ิ ่งข ึ ้น พร ้อมก ับเร ียนร ู ้คำศ ัพท์
ภาษาอังกฤษเก่ียวกับสัญลักษณ์จราจรต่างๆ ได้อีกด้วย 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

ป้ายจราจร หรือสัญลักษณ์จราจร (Traffic Sign) 
หมายถึง สัญลักษณ์จราจรมีลักษณะเป็นสัญญาณแสงหรือ
ป้ายที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือบริหารจัดการการจราจร ในพ้ืนที่
นั ้นๆ ให้มีความคล่องตัว และปลอดภัยสำหรับผู ้ข ับข่ี
รถยนต์ทุกประเภท โดยป้ายจราจรมีทั้งหมด 4 หมวด 1) 
หมวดป้ายจราจรประเภท ป้ายเตือน 2) หมวดป้ายจราจร
ประเภท ป้ายบังคับ 3) หมวดป้ายจราจรประเภท ป้าย
แนะนำ 4) หมวดป้ายจราจรประเภท เครื่องหมายบนทาง
พ้ืน ซึ่งงานวิจัยน้ีเลือกจัดทำป้ายบังคับ จำนวนทั้งหมด 54 
ป้าย  (มนทชัย, 2561)  

เทคโนโลยีเสมือนจริง (Augmented Reality) 
เป็นเทคโนโลยีใหม่ที ่ผสานเอาโลกแห่งความเป็นจริง 
(Real) เข้ากับโลกเสมือน (Virtual)  ซึ่งจะทำให้ภาพที่เห็น
ในจอภาพกลายเป็นวัตถุ 3 มิติ ลอยอยู่เหนือพื ้นผิวจริง 
เมื่อนำกล้องเว็บแคม หรือสมาร์ทโฟนถ่ายไปที่วัตถุน้ันก็จะ
เกิดภาพเสมือนจริง ซึ่งภาพเสมือนจริงน้ันจะแสดงผลผ่าน
หน้าจอคอมพิวเตอร์ หน้าจอโทรศัพท์มือถือ บนเครื่อง 
ฉายภาพ หรือบนอุปกรณ์แสดงผลอื่นๆ โดยภาพเสมือน
จริงที่ปรากฏข้ึนจะมีปฏิสัมพันธ์กับผู้ใช้ได้ทัน ในลักษณะที่
เป็นภาพ น่ิงสามมิติภาพเคลื่อนไหว หรืออาจจะเป็นสื่อที่มี
เส ียงประกอบขึ้นการออกแบบสื่อแต่ละรูปแบบว่าให้
ออกมาแบบใด (สุกัญญา, 2563)  

วงจรการพัฒนาระบบ (SDLC) คือ การแบ่ง
ข ั ้นตอนกระบวนการพ ัฒนาระบบงาน หร ือระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศด้วย เพื ่อช่วยแก้ปัญหาทางธุรกิจ
หรือตอบสนองความต้องการขององค์กรโดยระบบที่จะ
พัฒนานั้นอาจเป็นการพัฒนาระบบใหม่หรือการปรับปรุง
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ระบบเดิมให้ดีขึ ้นก็ได้ การพัฒนาระบบแบ่งออกเป็น 5 
ขั้นตอน ได้แก่1) ศึกษาและรวบรวมข้อมูล 2) วิเคราะห์
และออกแบบระบบ 3) พัฒนาระบบ 4) ติดต้ังและทดสอบ
การใช้งาน 5) ปรับปรุงให้เหมาะสม การที่องค์กรมีการ
ดำเนินการตามแนวทางวงจรการพัฒนาระบบจะช่วยให้
สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแนวทางและ
ขั้นตอนในการดำเนินงานที่ชัดเจน สามารถควบคุมเวลา
และงบประมาณได้ง ่าย โดยจะเลือกดำเนินการตาม
แนวทางทั้งหมดหรือเพียงบางส่วน ซึ่งอาจมีความแตกต่าง
กันไปตามวิธีการหรือขั ้นตอนที่จะนำมาใช้ ซึ ่งสามารถ
ปรับเปลี ่ยนเพื ่อให้เหมาะสมกับความพร้อมของแต่ละ
องค์กรได้ และควรมีการทำซ้ำในขั ้นตอนการติดตาม
ประเมินผล และหาวิธีการปรับปรุงอย่างต่อเน่ือง เพ่ือการ
พัฒนาท่ีดีย่ิง ๆ ข้ึนไป (ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล, 2560)  

ดังน้ัน แนวคิดการทำงานของแอปพลิเคชันป้าย
บังคับจราจรโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง สามารถแสดง
รายละเอียดดังรูปที่ 1 

 

 
 

รูปที่ 1 แนวคิดการทำงานของแอปพลิเคชัน 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร ได้แก่ นักเรียนและนักศึกษาในอำเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 
กลุ่มตัวอย่าง นักเรียน นักศึกษา โดยใช้การ

ค ั ด เ ล ื อกกล ุ ่ มต ั วอย ่ า ง แบบเจาะจง  ( Purposive  
sampling) จำนวน 252 คน เพราะ เป็นการเลือกกลุ่ม

ตัวอย่างโดยที่ผู ้วิจัยเองพิจารณาตัดสินใจได้เองและมี
ลักษณะตรงตามวัตถุประสงค์ของการวิจัย 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
เคร ื ่องมือที ่ใช ้ในการวิจ ัย ได้แก่ โปรแกรม 

Autodesk Maya, โ ป ร แก ร ม  Unity3D, โ ป ร แก ร ม  
Android Studio, โปรแกรมออกแบบกราฟ ิก  และ
แบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งาน 
 3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

   3.3.1 วางแผนและศึกษาความเป็นไปได้จาก
การทบทวนวรรณกรรมในการสร้างแอพลิเคชันโดยใช้
เทคโนโลยี AR  

   3.3.2 วิเคราะห์และออกแบบการเคลื่อนไหว
และฉากต่างๆ โดยสร้างสตอรี่บอร์ด 

   3.3.3 วาดโมเดลกราฟิกในรูปแบบ 3 มิติ เช่น 
รถ ป้าย ถนน อาคาร เป็นต้น พร้อมออกแบบตำแหน่ง
คำศัพท์ ในแต่ละฉาก 

   3.3.4 รวบรวมฉากและโมเดลพร้อมสร้างสื่อ
ในรูปแบบแอนิเมชันเป็นไฟล์ MP4 

   3 . 3 . 5  พ ั ฒ น า แ อ ป พ ล ิ เ ค ช ั น  AR มี
ภาพเคลื่อนไหวและเสียงประกอบ 

   3.3.6 ออกแบบหนังสือป้ายบังคับจราจรโดย
ใช้เทคโนโลยี AR 

   3.3.7 ติดต้ังและทดสอบระบบ 
   3.3.8 ประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

 

4. ผลการวิจัย 
  การวิจัยนี้นำเสนอผลงานโดยแบ่งเป็น 2 ส่วน 
ดังน้ี 

4.1 ผลการสร ้างแอปพลิเคชันป้ายบังคับ
จราจรโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง ซึ่งจะประกอบไปด้วย 3 
ส่วน ได้แก่ 1. การออกแบบสตอรี่บอร์ด (ดังรูปที่ 2) 2. 
รายละเอียดหนังสือ (ดังรูปที ่ 3-4)  3. หน้าจอแสดงผล 
(ดังรูปที่ 5) 
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รูปที่ 2 การออกแบบสตอรี่บอร์ด 
 

 
 

รูปที่ 3 หน้าปกหนังสือ 
 

 
 

รูปที่ 4 หน้าเน้ือหาหนังสือ 
 

 
 

รูปที่ 5 หน้าจอแสดงผลการใช้งานแอปพลิเคชัน 
 

4.2 ผลการวิเคราะห์ประสิทธิภาพของแอป
พลิเคชันป้ายบังคับจราจรโดยใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง 
ซ ึ ่งประเม ินผลความพึงพอใจของผ ู ้ ใช ้งาน 252 คน 
แสดงผลค ่ า เฉล ี ่ ย และส ่ วน เบ ี ่ ย ง เบนมาตรฐาน                 
ดังตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงผลความพึงพอใจของผู้ใช้งาน 

ความพึงพอใจ X̅ SD ระดับความพึงพอใจ 
ด้านเน้ือหา    
1. โครงสร้างของเน้ือหามีความกะทัดรัด ชัดเจน ง่ายต่อ
การทำความเข้าใจ 
2. เน้ือหาเพียงพอสำหรับการทำความเข้าใจ 
3. เน้ือหาเรียบเรียงได้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษา 

4.59 
 

4.58 
4.54 

 

0.493 
 

0.495 
0.499 

 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
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ความพึงพอใจ X̅ SD ระดับความพึงพอใจ 
4. เน้ือหามีความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ 
นำเสนอ 

4.56 0.497 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.496 มากท่ีสุด 
ด้านความคิดสร้างสรรค์    
1. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ก่อให้เกิดความรู้ความ
แม่นยำ 
2. มีการประยุกต์ให้เกิดความรู้และสอดคล้องกับ
การจราจรในปัจจุบัน 

4.53 
 

4.57 

0.500 
 

0.496 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.498 มากท่ีสุด 
ด้านการจัดรูปแบบ    
1. การจัดองค์ประกอบทางศิลปะในหนังสือคำศัพท์มี
ความเหมาะสม สะดุดตา น่าสนใจ น่าติดตาม 
2. ภาพที่ใช้ในหนังสือคำศัพท์มีความน่าสนใจ 
สอดคล้องกับเน้ือหาและส่งเสริมการเรียนรู ้

4.60 
 

4.62 

0.491 
 

0.487 

มากท่ีสุด 
 

มากท่ีสุด 

รวม 4.61 0.489 มากท่ีสุด 
ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย    
1. ออกแบบหนังสือได้เหมาะสม ง่ายต่อการใช้งาน 
2. มีกฎจราจรครบถ้วนตรงตามความเป็นจริง 
3. สัดส่วนเหมาะสมสวยงาม 

4.52 
4.70 
4.50 

0.501 
0.460 
0.501 

มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 
มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.487 มากท่ีสุด 
ด้านประโยชน์ต่อผู้เรียน    
1. ได้สื่อการเรียนรู้ที่ทันสมัยโดยใช้ระบบเทคโนโลยี 
เทคนิคความจริงเสริมบนโทรศัพท์เคลื่อนที่สมาร์ทโฟน 

4.57 0.512 มากท่ีสุด 

รวม 4.57 0.512 มากท่ีสุด 
รวมทั้งหมด 4.57 0.496 มากที่สุด 

      จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจ
ของผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจใน ด้านเนื้อหา 
ระดับคุณภาพ ดีมาก และมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนคือ 
(X̅ = 4.56, S.D = 0.496) ด้านความคิดสร้างสรรค์ ระดับ
คุณภาพ ดีมาก และมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนคือ (X̅ = 
4.55, S.D = 0.498) ด้านการจัดรูปแบบ ระดับคุณภาพ ดี
มาก และมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนคือ (X̅ = 4.61, S.D = 
0.489) ด้านส่วนประกอบด้านมัลติมีเดีย ระดับคุณภาพ ดี
มาก และมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนคือ (X̅  = 4.57, S.D 

= 0.487) และด้านประโยชน์ต่อผู้เรียน ระดับคุณภาพ ดี
มาก และมีค่าเฉลี่ยและค่าเบี่ยงเบนคือ (X̅ = 4.57, S.D = 
0.512) โดยภาพรวมความพ ึงพอใจค ่า เฉล ี ่ ยและค่า
เบี่ยงเบนคือ (X̅  = 4.57, S.D = 0.496) 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากผลการดำเนินงานวิจัยการพัฒนาแอปพลิเค
ชันป้ายบังคับการจราจรโดยเทคโนโลยีเสมือนจริง มี
ประเด็นที่สำคัญ ซึ่งสามารถสรุปและอภิปรายผลได้ดังน้ี 
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5.1 การพ ัฒนาแอปพล ิ เคช ันป ้ายบ ั งคับ
การจราจร ได้ออกแบบมาใช้งานในรูปแบบหนังสือแสดง
สัญลักษณ์และความหมายในการปฏิบัติตามกฎจราจร 
โดยนำเทคโนโลยีเสมือนจริง (AR) มาประยุกต์ใช้ และ
แสดงภาพเป็นภาพแอนิชัน 3 มิติ ซึ่งออกแบบให้ใช้งานกับ
อุปกรณ์เคลื่อนที่บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ โดยการ
สื่อความหมายด้วยภาพ ส่งผลให้ผู้ใช้งานเข้าใจได้ง่ายข้ึน 
สะดวกต่อการใช้งาน พร้อมทั้งเข้าใจความหมายและ
สามารถปฏิบัติตามกฎจราจรได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งสอดคล้อง
กับงานวิจัยของ เอกรัฐ วะราโภ และอรวรรณ แท่งทอง 
(2562) ซึ่งพบว่าสื่อความหมายด้วยภาพเคลื่อนไหวทำให้
เข้าใจได้ง่ายกว่าภาพน่ิง การใช้เทคโนโลยีเสมือนจริง ช่วย
ดึงดูดความสนใจของผู้ใช้งานได้มากข้ึน เช่นกัน 

5.2 จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใช้
งานพบว่า ค่าเฉลี่ยความพึงพอใจที่มีต่อการใช้งานเรื่อง
การพัฒนาแอปพล ิเคช ันป ้ายบ ังค ับการจราจรโดย
เทคโนโลยีเสมือนจริงอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย 
4.57 และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.496 และผู้ใช้งานให้
ความคิดเห็นด้านรูปแบบการใช้งานที่ออกแบบสื่อมาใน
ร ูปแบบ 3D ทำให ้เข ้าใจความหมายมากยิ ่งข ึ ้น ซึ่ ง
สอดคล้องกับงานวิจัยของ ฐาปนพงศ์ สารรัตน์ และสืบศิริ 
แซ่ลี้ (2560) กล่าวว่าสื่อแอปพลิเคชัน 3 มิติ สามารถช่วย
ส่งเสริมการเรียนรู้ในด้านต่าง ๆ ได้มากขึ้น  นอกจากน้ี
การวิจัยน้ียังสามารถพัฒนาได้ต่อไปในอนาคต โดยการนำ
แอปพลิเคชันนี ้ไปพัฒนาให้มีป้ายจราจรในหมวดอื ่นๆ 
ขึ้นมา ทำให้มีปุ่มกดและลูกเล่นต่างๆ และสามารถให้สื่อ
เล่นซ้ำ หรือสั่งให้หยุดเล่นตอนไหนก็ได้ จะทำให้แอปพลิเค
ชันทำงานได้อย่างประสิทธิภาพมากข้ึน  
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจ ัยฉบับนี ้สำเร ็วลงด้วยความสมบูรณ์ 
เนื่องจากได้รับความกรุณาอย่างสูงจากอาจารย์ที่ปรึกษา
งานวิจัยและอาจารย์ในหลักสูตร ที่กรุณาให้คำแนะนำและ
คำปรึกษาตลอดจนแก้ไขข้อบกพร่องต่าง ๆ 
 
 
 

7. เอกสารอ้างอิง  
ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล. (2560). หลักการวิเคราะห์และ 
    ออกแบบระบบ . (พิมพ์คร ั ้งที ่ 1). พิษณุโลก:   
   มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม. 
เอกรัฐ วะราโภ และอรวรรณ แท่งทอง. (2562). สื่อการ 
   เรียนรู้ดาวเคราะห์ในระบบสุริยะด้วยเทคโนโลยี    
  Augmented Reality (AR) กรณีศึกษานักเรียน  
  ช ั ้นประถมศึกษาปีท ี ่  4 โรงเร ียนกวดวิชา.  
  วารสารโครงงานวิทยาการคอมพิวเตอร์และ 
   เทคโนโลยีสารสนเทศ, 5, 2. 
ฐาปนพงศ์ สารรัตน์ และสืบศิริ แซ่ลี้. (2560). การพัฒนา  
  ส ื ่อแอนิเมช ัน 3 มิต ิ  โดยใช ้ เทคนิคการจับ 
  ภาพเคลื่อนไหว แบบมุมมอง 360 องศาเพื่อกร 
  เรียนรู ้กีฬาเชียร์ลีดดิ ้ง.วารสารวิชาการศิลปะ 
  สถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร , 8,  
  1. 
กาญจน์กรอง สุอังคะ. (2558). การศึกษาพฤติกรรมการ 
  ขับขี่ของวัยรุ่นที่มีผลต่อความเสี่ยงในการเกิด 
  อุบัติเหตุจาการใช้รถจักรยานยนต์ (รายงาน 
  ผลการวิจ ัย). นครราชส ีมา: มหาวิทยาลัย 
  เทคโนโลยีสุรนารี. 
Thai RSC. (2564). Thai RSC ศูนย์ข้อมูลอุบัติเหตุเพ่ือ 
  สร้างเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนน.  
  สืบค้น 27 มีนาคม 2564, จาก 
  http://www.thairsc.com/ 
วิชพงษ์. (2558). พระราชบัญญัติจราจรทางบก. สืบค้น  
   สืบค้น 27 มีนาคม 2564, จาก    
  http://web.krisdika.go.th/data/law/   
  law2/%A803/%A803-20-9999-   
  update.htm 
มนทชัย. (2561). ป้ายจราจร (Traffic Sign) ในประเทศ 
  ไทย. สืบค้น 27 มีนาคม 2564, จาก   
   http://www.monthachaidriving.com/    
  index.php/2018/04/07/003/ 
สุกัญญา. (2563). AUGMENTED REALITY มิติเสมือน 
   จริง. สืบค้น 27 มีนาคม 2564, จาก 
  https://sukunya055.wordpress.com/ 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

350 351
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแหล่งท่ีพักโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก 
The Development of a Website to Recommend Homestay  

Accommodation in Phitsanulok Province 
 

พรธิภา หลีน้อย1*  อรนาฏ คนกล้า2 พิจิตรา เรียนหมี3  
ณัฐวรรณ สุวรรณโชติ4 และธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล4 

Ponthipa Leenoi* Oranat Khonkla Phijittra Rianmi  
Natthawan Suwannachot and Thidarat Wutthisrisatienkul 

 
สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม  

ตำบลพลายชุมพล อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 
Information Technology Management for Business, Management Science Faculty, Phibulsongkram Rajabhat University 

pornthipa.l@psru.ac.th*, 0906928401,  thidaratw@psru.ac.th**, 0654916656 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อ 1.วิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ที ่เป็นแหล่งรวมโฮมสเตย์  2. สร้างระบบ
ฐานข้อมูลรองรับข้อมูลของโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปราง และอำเภอชาติ
ตระการ 3. เพ่ือวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์โฮมสเตย์แนะนำแหล่งที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งพัฒนาใน
รูปแบบเว็บแอปพลิเคชัน ใช้ฐานข้อมูล MySQL และภาษา PHP โดยคัดเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจงจำนวน 150 คน 
แบ่งเป็นกลุ่มของผู้ใช้งานและผู้ประกอบการโฮมสเตย์ และวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์โดยใช้แบบสอบถาม ผลการวิจัยพบว่า
ความพึงพอใจของผู้ตอบแบบสอบถามในภาพรวมอยู่ในเกณฑ์มากที่สุด ( X̅ = 4.51, S.D. = 0.29) ซึ่งเว็บไซต์นี้จะเป็นแหล่ง
รวมของข้อมูลและช่องทางการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ต่างๆ ให้เป็นที่รู้จักมากย่ิงข้ึน และสามารถช่วยสร้างรายได้ให้กับชุมชน
โฮมสเตย์ต่อไปได้ 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาเว็บไซต์, โฮมสเตย์, พิษณุโลก 
 

Abstract 
This research aimed to 1. Analyze and design homestay websites 2. Create a database to support 

homestay data in 3 districts of Phitsanulok Province, Nakhon Thai District, NoenMaprang District, and Chat 
Trakan District 3. To evaluate the performance of the homestay website. It was developed in the form of a 
web application using MySQL database and PHP. To select a specific sample of 150 people divided into 
user groups and homestay operators and evaluate the performance of the website by using questionnaires. 
The results showed that the overall satisfaction of the respondents was the highest ( X̅= 4.51, S.D. = 0.29). 
To be known even more and can help generate income for the homestay community further. 
 
Keywords: Website Development, Homestay, Phitsanulok 
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1. บทนำ 
 โฮมสเตย์ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวในชุมชนที่
นิยมมากในปัจจุบัน ที่มองเห็นว่าชุมชนหรือคนในท้องถ่ิน
เป็นเจ้าของทรัพยากรการท่องเที่ยว วัฒนธรรมท้องถ่ินวิถี
ชีวิตชุมชนควรเข้ามามีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และจัดการ
ทรัพยากรเพื ่อความยั ่งยืนของชุมชน และส่งเสริมให้
ท่องเที่ยวเป็นรายได้เสริมของชุมชน บริบทการท่องเที่ยว
ในชุมชนของจังหวัดพิษณุโลก แนวโน้มที ่คนจะนิยม
ท่องเที่ยวในชุมชนมากขึ้นเนื่องจากสถานการณ์การแพร่
ระบาดของไวร ัสโควิด 19 ทำให้ร ัฐบาลส่งเสร ิมการ
ท่องเที่ยวในชุมชน ภาครัฐมีการกำหนดแผนปฏิบัติการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาการท่องเที่ยวโดยชุมชนอย่างยั่งยืน
และสร้างสรรค์ สร้างสรรค์  (ธีระ อินทรเรือง , 2559) จึง
ควรพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวภายในชุมชนให้เป็นที่รู้จักมาก
ยิ่งขึ้น ดังนั้นการสร้างเว็บไซต์แนะนำโฮมสเตย์ในจังหวัด
พิษณุโลก เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลโฮมสเตย์ในสถานที่
ต ่าง ๆ ในจ ังหว ัดพิษณุโลก โดยจ ัดเก ็บเป ็นระบบ
ฐานข้อมูลที่เป็นศูนย์กลางให้ผู้ประกอบการณ์โฮมสเตย์ได้
นำมาข้อมูลมาจัดเก็บร่วมกัน และมีการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นมาตรฐานการให้ข้อมูลในแพตฟอร์มเดียวกัน รวมทั้ง
สร้างความปลอดภัยและน่าเชื่อถือให้แก่ผู้ใช้งาน ดังน้ัน
งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1. วิเคราะห์และออกแบบ
เว็บไซต์ที ่เป็นแหล่งรวมโฮมสเตย์ 2.  เพื ่อสร้างระบบ
ฐานข้อมูลรองรับข้อมูลของโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก 3 
อำเภอ ได้แก่ อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปรางและ
อำเภอชาติตระการ 3. เพื ่อวัดประสิทธิภาพการทำงาน
ของเว็บไซต์โฮมสเตย์แนะนำแหล่งที ่พักโฮมสเตย์ใน
จังหวัดพิษณุโลก โดยสร้างเว็บไซต์เพ่ือเป็นช่องทางในการ
ค้นหาโฮมสเตย์ช่องทางการประชาสัมพันธ์โฮมสเตย์ให้
เป็นที่รู้จักมากย่ิงข้ึน และมีเป้าหมาย ช่วยเพ่ิมช่องทางการ
แนะนำให้กับโฮมสเตย์ ช่วยให้นักท่องเท่ียวมีความสะดวก
ในการค้นหาข้อมูลของ    โฮมสเตย์และได้รู้รายละเอียด
โฮมสเตย์ต่าง ๆ  มากยิ่งขึ้น และเพื่อให้ชุมชนมีรายไดจ้าก
การให้เช่าท่ีพักโฮมสเตย์มากย่ิงข้ึน 
 

 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 การท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย (2545) ให้นิยาม
โฮมสเตย์ว่าเป็นบ้านพักประเภทหนึ่งที่นักท่องเที่ยวพัก
ร่วมกับเจ้าของบ้าน และมีวัตถุประสงค์ที ่จะเร ียนรู้
วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของชาวบ้าน ซึ่งเต็มใจที่จะถ่ายทอด
วัฒนธรรม แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกัน พร้อมทั้งจัดที่
พักและอาหารให้กับนักท่องเที ่ยวโดยได้รับค่าตอบแทน
ตามความเหมาะสม ซึ่งกระบวนการบริหารจัดการที่มีการ
จัดการโดยคนใน ชุมชนที่มีส่วนร่วมในการจัดการ ร่วมกับ
ผู ้ที ่เกี ่ยวข้องกับการท่องเที ่ยวโฮมสเตย์ โดยมีลักษณะ
รูปแบบการท่องเท่ียวโฮมสเตย์ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะ และมี
ปัจจัยที ่สนับสนุนกิจกรรมท่องเที ่ยวเพื ่อเพิ ่มศักยภาพ
โฮมสเตย์ และเพื ่อเป ็นการร ับประก ันโฮมสเตย์ให้
นักท่องเท่ียวเกิดความมั่นใจเมื่อไปท่องเท่ียวแบบโฮมสเตย์ 

 กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (2558) จึงได้
กำหนดให้มีการประเมิน “มาตรฐานโฮมสเตย์ไทย” เพ่ือ
ตรวจประเมินและรับรองมาตรฐานโฮมสเตย์ในประเทศ
ไทย ประกอบกับเมื ่อประเทศไทยจะเข้าสู ่ประชาคม
อาเซียน ในปี 2558 อีกทั ้งอาเซียนได้ม ีการกำหนด
มาตรฐานโฮมสเตย์อาเซียนร่วมกันเพื่อใช้เป็นมาตรฐาน
ประเมินเดียวกันทั่วอาเซียน เพิ่มการับประกันมาตรฐาน
โฮมสเตย์ และเพ่ิมความมั่นใจให้นักท่องเท่ียวว่าได้ไปเที่ยว
โฮมสเตย์ที่ได้รับมาตรฐานในระดับสากล 

 การโฆษณา หมายถึง กลยุทธ์ทางการตลาดท่ี
ผู้ประกอบการจำเป็นต้องให้ความสำคัญ เน่ืองจากเป็นสิ่ง
ที่ทำให้ผู้บริโภคสามารถรับข้อมูลข่าวสารของสินค้าและ
บริการชนิดนั ้น ๆ ได้อย่างรวดเร็วและทั่วถึงอีกทั้งการ
โฆษณาในรูปแบบต่าง ๆ ยังมีส่วนต่อการตัดสินใจบรโิภค
ผลิตภัณฑ์ของลูกค้า (ประพาสิทธิ ์  โกศินานนท์ และ
สิฎฐากร ชูทรัพย์, 2559)  
 การวิเคราะห์ระบบและการออกแบบ (System 
Analysis and Design) คือ วิธีการที่ใช้ในการสร้างระบบ
สารสนเทศข้ึนมาใหม่ในธุรกิจใดธุรกิจหน่ึง หรือระบบย่อย
ของธุรกิจ นอกจากการสร้างระบบสารสนเทศใหม่แล้ว    
การวิเคราะห์ระบบช่วยในการแก้ไขระบบสารสนเทศเดิม
ที่มีอยู่แล้วให้ดีข้ึนด้วยก็ได้ การวิเคราะห์ระบบคือ การหา
ความต้องการ ( Requirements) ของระบบสารสนเทศว่า
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คืออะไร หรือต้องการเพ่ิมเติมอะไรเข้ามาในระบบและการ
ออกแบบก็คือ การนำเอาความต้องการของระบบมาเป็น
แบบแผนหรือเร ียกว ่าพิมพ์เขียว ในการสร้างระบบ
สารสนเทศนั ้นให้ใช ้ในงานได้จริง ผ ู ้ท ี ่ทำหน้านี ้ก ็คือ 
นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ (System Analysis: SA) 
(ธิดารัตน์ วุฒิศรีเสถียรกุล, 2560) 

ระบบฐานข้อมูล (Database System) หมายถึง 
การจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศที่มีความสัมพันธ์กันอย่างเป็น
ระเบียบแบบแผน ในรูปแบบโครงสร้างแฟ้มข้อมูล (File) 
ที่มีความเกี่ยวข้องกันสามารถเรียกใช้งานข้อมูลร่วมกัน 
เพื่อนำข้อมูลสารสนเทศที่ถูกต้องออกมาใช้งานให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ของระบบงานนั้น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(สิทธิชัย ชูสำโรง, 2559)  

การวัดประสิทธิภาพของเว็บไซต์ คือ การจัดเก็บ 
และอธิบายข้อมูลและสถิติต่างๆ ของเว็บไซต์หรืออาจ
เรียกในชื่อสั้นๆ ว่า "E-metric" ซึ่ง E-metric จะประกอบ
ไปด้วยการวัด และการวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงาน
ของเว็บไซต์ และข้อมูลและสถิติต่าง ๆ ของเว็บไซต์ E-
metric จึงมีประโยชน์อย ่างมากที ่จะช่วยคุณในการ
วิ เคราะห ์ประส ิทธ ิภาพของการทำธุรกิจในรูปแบบ
ออนไลน์ การวัดประสิทธิภาพการทำงานของเว็บไซต์ ใน
ที ่นี ้จะทำการวัดจากกิจกรรมที ่เก ิดขึ ้นกับเว็บไซต์ซ่ึง
กิจกรรมที่เกิดขึ้นนี้จะต้องเป็นกิจกรรมืที่เกิดจากบุคคล
เป็นผู้กระทำเท่าน้ัน (ปิยะวงค์ วงศ์ชุติภิญโญ, 2553) 
 
3. วิธีการดำเนินวิจัย 
 การวิจัยครั้งน้ีใช้การวิจัยเชิงประยุกต์ โดยมีการ
รวบรวมโฮมสเตย์ในจังพิษณุโลก 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอ
นครไทย อำเภอเนินมะปรางและอำเภอชาติตระการ และ
ขออนุญาตผู ้ประกอบการในการนำข้อมูลรายละเอียด
โฮมสเตย์เพ่ือเป็นการทดลองการประชาสัมพันธ์ข้อมูลบน
เว็บไซต์แนะนำแหล่งที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลกที่
พัฒนาขึ้น เมื่อได้แหล่งข้อมูลที่ชัดเจนและพัฒนาเว็บไซต์
เร ียบร้อยแล้ว จ ึงจ ัดทำแบบสอบถามทั ้งในส่วนของ
ผู้ประกอบการและผู้ใช้เว็บไซต์ เพื่อวัดความพึงพอใจใน

การใช้งาน 3 ด้าน ได้แก่ ด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบ
และการจัดรูปแบบ และด้านประโยชน์ (รุจิรา จูเจริญ, 
2559) 
 3.1 ประชากรเป้าหมายกลุ่มตัวอย่างในการ
วิจัย 
 ประชากร นักท่องเที ่ยวและผู ้ประกอบการ     
โฮมสเตย์  
 กลุ่มตัวอย่าง ใช้การเลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบ
เจาะจง (Purposive Sampling) โดยเป็นผู้ประกอบการ
จำนวน 30 คน และผู้ใช้งานทั่วไป จำนวน 120 คน 

3.2 เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย  
 เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ส่วน ได้แก่ 
เครื ่องมือที ่ใช้การพัฒนาเว็บไซต์ และแบบสอบถามวัด
ความพึงพอใจ 3 ด้าน โดยอ้างอิงจากงานวิจัยของ (รุจิรา 
จูเจริญ, 2559) และนำมากำหนดประเด็นและขอบเขต
การสอบถามให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 
 3.3 การเก็บรวบรวมข้อมูล 
 โดยทบทวนวรรณกรรม และแนวคิดทฤษฎี 
ค้นคว้างานวิจัยที่เกี่ยวข้อง และสัมภาษณ์พร้อมลงพื้นที่
เพื่อสำรวจข้อมูลเบื้องต้น และนำมาเป็นแนวทางในการ
สร้างเว็บไซต์และแบบสอบถาม 

3.4 ขั้นตอนการดำเนินงาน 
   3.4.1 ทำการวางแผน กำหนดระยะเวลา

ปฏิบัติงานการเก็บข้อมูลของกลุ่มตัวอย่าง ให้สอดคล้อง
กับระยะเวลาเริ่มดำเนินงานจนถึงระยะเวลาเสร็จสิ้นการ
ดำเนินงานอย่างชัดเจน  
    3.4.2 ค้นคว้า รวบรวมจากเอกสารงานวิจัย 
วารสารหนังสือ สิ่งตีพิมพ์ และแนวคิดเกี่ยวกับประเด็นที่
ศึกษา 

   3.4.3 สำรวจข้อมูลเบื ้องต้น โดยใช้การหา
ข้อมูลแบบออนไลน์ในการหาโฮมสเตย์ภายใน 3 อำเภอ 
ได้แก่ อำเภอนครไทย อำเภอเนินมะปรางและอำเภอชาติ
ตระการในจังหวัดพิษณุโลก และมีการขออนุญาต การใช้
ข้อมูลโฮมสเตย์เพื่อนำมาจัดทำเว็บไซต์ขออนุญาตการใช้
ข้อมูลโฮมสเตย์เพ่ือนำมาจัดทำเว็บไซต์  
    3.4.4 สร ้าง เว ็บไซต ์  โดยเช ื ่อมต ่ อ กับ
ฐานข้อมูล MySQL และใช้ภาษา PHP ในการพัฒนา  
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    3.4.5 ติดต้ัง และทดสอบการใช้งาน โดยการ
บันทึกข้อมูลและกำหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานในส่วนต่างๆ 
    3.4.6 การสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้งาน โดย
นำแบบสอบถามให้ผ ู ้ประกอบการและนักท่องเที่ ยว
ประเมินความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์      
    3.4.7 วิเคราะห์ข้อมูลและการนำเสนอผลการ
วิเคราะห์ การวิเคราะห์ข้อมูลใช้วิธีวิเคราะห์เนื้อหาและ
นำเสนอผลการวิเคราะห์ในลักษณะพรรณนาวิเคราะห์ 
 
4. ผลการวิจัย 

การวิจัยนี ้นำเสนอผลการวิจัยโดยแบ่งเป็น 2 
ส่วน ได้แก่ 1) ผลของการวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์
และ 2) การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์และออกแบบเว็บไซต์ 
  

 
 

รูปที่ 1 แผนภาพกระแสข้อมูลการทำงานของระบบ  
 

โครงสร้างของระบบการทำงานมีการแบ่งหน้าที่
อยู่ 3 ส่วน คือ 

ผู้ใช้งานทั่วไป สามารถสมัครสมาชิกเข้าชม
เว็บไซต์และสามารถรีวิวโฮมสเตย์ ดังรูปที่ 2 และสามารถ
ค้นหาโฮมสเตย์ที่ต้องการ ดังรูปที่ 4-5  

ผู้ดูแลระบบ ทำหน้าที่ดูแลการบันทึกกิจกรรม
ต่างๆ ผู้ดูแลระบบสามารถทำการเพิ่ม/ลบและตรวจสอบ
โฮมสเตย์ที่มีการสมัครสมาชิกเข้ามาในเว็บไซต์ 

ผู ้ประกอบการ ต้องมีการสมัครสมาชิกเพ่ือ
ยืนยันโฮมสเตย์เพื ่อเข้าใช้เว็บไซต์ หลังจากได้รับการ

ยืนยันจาก ผู้ดูแลระบบสามารถเพิ่มรูปภาพรายละเอียด
ที่ต้ังและการติดต่อของโฮมสเตย์ได้  

 

 
 
รูปที่ 2 หน้าแรกของเว็บไซต์ 

 
จากรูปที ่ 2 หน้าแรกของเว็บไซต์ของระบบ

ประกอบด้วยเมนู  หน้าแรก หน้าประชาสัมพันธ์ซึ่งจะ
แสดงรูปภาพข่าวสารของโฮมสเตย์ หน้าสถานที่ท่องเที่ยว
จะแสดงรูปภาพโฮมสเตย์รายละเอียดของโฮมสเตย์/หน้า
ติดต่อเราจะแสดงข้อมูลต่าง ๆ ของ ผู ้ดูแลระบบ หน้า
ลงทะเบียนใช้งานจะแสดงการสมัครเป็นผู้ใช้บริการท้ัง
ผู้ประกอบการและผู้ใช้งาน และเข้าสู่ระบบเพ่ือใช้งาน ดัง
รูปที่ 3 

 

 
 
รูปที่ 3 การใช้งานในมุมมองผู้ประกอบการ 
 
จากรูปที่ 3 แสดงหน้าจัดการของผู้ประกอบการ

ในการปรับปรุงข้อมูลโฮมสเตย์บนเว็บไซต์ ดังนี้ ชื่อสถาน
ประกอบการ , เพ ิ ่มร ูปภาพ , ท ี ่อ ยู่ , เวลาเป ิดป ิ ด , 
รายละเอียด, เบอร์โทรติดต่อ, ที่ต้ัง 
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รูปที่ 4 การค้นหาชื่อโฮมสเตย์ 
 

  
    

รูปที่ 5 การค้นหาและแสดงผลข้อมูลโฮมสเตย์ 
 

จากรูปที ่ 4-5  หน้าการค้นหาและแสดงผล
ข้อมูลโฮมสเตย์ สามารถค้นหาโฮมสเตย์ได้ ทั้งค้นหาแบบ
ชื่อ โฮมสเตย์ และค้นหาแบบอำเภอ ก็จะข้ึนข้อมูลที่ค้นหา 
ดังรูปที่  6 

 
 

รูปที่ 6 รายละเอียดข้อมูลโฮมสเตย์ 
 

 4.2 ผลการวิเคราะห์ประสทิธิภาพของเว็บไซต์ 
 หลังจากที ่ได้ดำเนินการเก็บข้อมูลได้อย่าง
สมบ ูรณ ์แล ้วทางคณะผ ู ้ ว ิจ ั ยได ้ทำการว ิ เค ราะห์
ประสิทธิภาพของเว็บไซต์ตามหลักของ (รุจิรา จูเจริญ , 
2559) โดยผลความพึงพอใจประกอบด้วย ผู้ประกอบการ 
จำนวน 30 คนและนักท่องเที ่ยว จำนวน 120 คน ใน
ประเด็นทั้ง 3 ด้านคือด้านเนื้อหา ด้านการออกแบบและ
การจัดร ูปแบบ ด้านประโยชน์ หลังจากนั ้นนำข้อมูล
เกี ่ยวกับความพึงพอใจในการใช้บริการการการพัฒนา
เว็บไซต์แนะนำแหล่งที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก
แสดง ดังตารางที่ 1 
 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของผู้ใช้งานที่มีต่อเว็บไซต์ 
ประเด็นความพึงพอใจ X̅ SD ระดับความพึงพอใจ 

ด้านเน้ือหา    
1. เว็บไซต์ประมวลผลถูกต้องแม่นยำ 4.34 0.48 มาก 
2. เว็บไซต์ใช้งานง่ายสะดวกไม่ซับซ้อนและปลอดภัย 4.61 0.56 มากท่ีสุด 
3. เว็บไซต์มีการประมวลผลได้รวดเร็ว  4.37 0.58 มาก 

รวม 4.44 0.38 มาก 
ด้านการออกแบบและการจัดรูปแบบ    

1. เว็บไซต์มีรูปภาพและเน้ือหาประกอบครบถ้วน 4.42 0.54 มาก 
2. รูปภาพสอดคล้องกับเน้ือหา 4.61 0.57 มากท่ีสุด 
3. ตัวอักษรของโปรแกรมอ่านง่ายชัดเจน 4.47 0.52 มาก 
4. สีพ้ืนหลังกับสีตัวอักษรเหมาะสมง่ายต่อการอ่าน 4.57 0.52 มากท่ีสุด 
5. การจัดวางตำแหน่งปุ่มต่าง ๆ ภายในเว็บไซต์มี
ความเหมาะสม 

4.54 0.52 มากท่ีสุด 
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ประเด็นความพึงพอใจ X̅ SD ระดับความพึงพอใจ 
6. เมนูง่ายต่อการใช้งาน 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.54 0.30 มากที่สุด 
ด้านประโยชน์    

1. สามารถใช้ประโยชน์ได้จริง 4.40 0.55 มาก 
2. ข้อมูลถูกต้องจัดง่ายเป็นระเบียบ 4.65 0.60 มากท่ีสุด 
3. ความสะดวกในการใช้เว็บไซต์ 4.45 0.52 มาก 
4. เว็บไซต์ช่วยให้นักท่องเท่ียวค้นหาโฮมสเตย์ได้ง่าย
ข้ึน 

4.63 0.51 
มากท่ีสุด 

รวม 4.53 0.38 มากที่สุด 
รวมทุกด้าน 4.51 0.29 มากที่สุด 

 จากตารางที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความพึงพอใจ
ของผู้ประกอบการและนักท่องเที่ยว โดยภาพรวมอยู่ใน
ระดับมากที่สุด (X̅ = 4.51, S.D. = 0.29) เมื ่อพิจารณา
รายด้าน พบว่า ด้านที่อยู่ในระดับมากที่สุดคือ ด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบ (X̅ = 4.54, S.D. = 0.30) 
รองลงมาคือ ด้านประโยชน์ (X̅ = 4.53, S.D. = 0.38) 
และด้านเน้ือหา (X̅ = 4.44, S.D. = 0.38) ตามลำดับ 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 งานวิจัยการพัฒนาเว็บไซต์แนะนำแหล่งที่พัก 
โฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถทำระบบได้บรรลุ
วัตถุประสงค์ตามท่ีผู้จัดทำได้วางแผนไว้ ซึ่งระบบสามารถ
เป็นไปตามความต้องการในเบื้องต้น โดยผู้วิจัยได้นำปัจจัย
ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพของ ฉัตรฆฤน พิชัยกมลฉัตร 
(2550) มาใช้งานในงานวิจัยน้ี ซึ่งผลจากการประเมินโดย
รวมอยู่ในระดับมากที่สุด  และเมื ่อพิจารณาด้านการ
ออกแบบและการจัดรูปแบบอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด 
มีค ่าเฉลี ่ย 4.54 และส่วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.30 
สอดคล้องกับงานวิจัยของ (รุจิรา จูเจริญ, 2559) รองลงมา
คือด้านประโยชน์ในการใช้งาน มีค่าเฉลี่ย 4.53 และส่วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 และด้านเน้ือหา มีความพึงพอใจ
ในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี ่ย 4.44 และส่วนเบี ่ยงเบน
มาตรฐาน 0.38 ซึ ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ (รุจิรา จู
เจริญ, 2559) 

 สรุปได้ว่าการพัฒนาเว็บไซต์เว็บไซต์แนะนำ
แหล่งที่พักโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลก อาศัยแนวทางใน
การพัฒนาโดยใช้ขั ้นตอนตามวงจรในการพัฒนาระบบ 
SDLC ซ ึ ่ ง แบ ่ ง ผ ู ้ ใ ช ้ อ อก เป ็ น  2  ปร ะ เภท  ได ้ แก่  
ผู้ประกอบการโฮมสเตย์ ซึ่งสามารถเข้าระบบแก้ไข้ขอ้มูล
เพิ ่ม-ลบรูปภาพของโฮมสเตย์ตัวเองได้ และผู ้ใช้ทั ่วไป
สามารถเข้าไปค้นหาโฮมเตย์และรีวิวได้ และเมื่อวิเคราะห์
ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้งานทั้ง 2 ประเภท 
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด  ซึ่งหากนำระบบไป
ใช้งานจริงจะช่วยให้ค้นหาโฮมสเตย์ในจังหวัดพิษณุโลกได้
ง่ายข้ึน และได้โปรโหมดโฮมสเตย์จังหวัดพิษณุโลกให้เป็น
ที่รู้จัก 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
  การดำเนินวิจ ัยครั ้งนี ้สำเร ็จล ุล ่วงได ้อย ่าง
สมบูรณ์ด้วยความกรุณาอย่างย่ิงจากอาจารย์ที่ปรึกษาและ
อาจารย์ในสาขาวิชา ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะตลอดจนแนว
ทางการแก้ไขปัญหา ทำให้งานวิจัยสำเร็จลุล่วงได้ด้วยดี 
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บัณฑิตราชมงคล: การวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตผ่านพระบรมราโชวาทพระราชทาน 
แก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2548-2561  
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตผ่านพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิต

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปีการศึกษา 2548 – 2561  ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ คือ พระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปี 2548 – 2561 จำนวน 13 พระบรมราโชวาท ผลการวิเคราะห์
พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา พบว่า พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่
บัณฑิตได้ผ่านการวิเคราะห์ กลั่นกรองและไตร่ตรองมาแล้วว่า จักทำให้เกิดคุณค่าและคุณประโยชน์ต่อบัณฑิตเพ่ือนําไปปฏิบัติ
ตนในการดำเนินชีวิตและการประกอบวิชาชีพ ซึ่งคุณประโยชน์ที่ได้วิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิดจากพระบรมราโชวาทที่
เป็นประโยชน์ต่อบัณฑิต ได้แบ่งออกเป็น 3 ด้าน ดังน้ี  1. ด้านความเป็นบัณฑิต โดยมุ่งเน้นความสําคัญของการเป็นบัณฑิต 
มุ่งเน้นให้บัณฑิตได้เกิดความตระหนักถึงบทบาทหน้าท่ีของตนตามความคาดหวังของสังคม ตลอดจนคุณธรรมประจําตัวบัณฑิต 
ให้เหมาะสมกับความเป็นบัณฑิตนักปฎิบัติอย่างแท้จริง 2. ด้านการทำงาน โดยให้ความสำคัญเก่ียวกับการประกอบอาชีพและ
การทำงาน อันได้แก่ ความสําคัญของการทํางาน หลักปฏิบัติในการทํางานที่ส่งผลต่อความสำเร็จของการทำงาน 3. ด้าน
ความสำคัญของประเทศ มุ่งเน้นให้บัณฑิตเห็นความสำคัญและความภาคภูมิใจของความเป็นคนไทยและศิลปวัฒนธรรมไทย 
ซึ่งบัณฑิตจักต้องเป็นส่วนหน่ึงที่สำคัญในการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศชาติ ตลอดจน การให้ความสำคัญต่อการธำรงรักษา
ความเป็นชาติไทยและการปกป้องรักษาประเทศชาติให้คงอยู่ตลอดไป 
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Abstract 
This study aimed to analysis of the characteristics of graduates through the royal speeches given 

to graduates of Rajamangala University of Technology Lanna, year 2005-2018. There are 13 royal speeches 
were analyzed in this study. The study found that the knowledge in royal speeches that were proved 
advantages and are able to applied to daily life and working life. There were contained three important 
aspects of the characteristics of graduates which were 1) The importance of graduate’s aspect such as 
characteristic and knowledge of graduates; 2) Working aspect such as working skills in terms of thinking skill, 
practice skill, and social skill; 3) as an importance of the nation should focus on the graduates to 
acknowledge the importance of being Thai and Thai culture, the graduates were an important part in solving 
problems and developing the country including maintain the Thainess and protect the country for eternity. 
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1. บทนำ 
   คุณลักษณะพึงประสงค์อันดับแรกที่คนไทยต้อง
มี คือ ความคิดสร้างสรรค์ (Creativity) คุณลักษณะน้ีต้อง
ได้รับการพัฒนาตั้งแต่เกิดและต่อเนื่องจนกว่าจะหมดลม
หายใจ นอกจากนี ้ คนไทยจะต้องมีสภาพแวดล้อมที่
เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาและดำรงอยู่ของคุณลักษณะน้ี 
ต้ังแต่ทัศนคติของพ่อแม่หรือผู้เลี้ยงดู สถาบันการศึกษาทุก
ระดับ ตลอดจนสังคม คุณลักษณะน้ีสำคัญมากเพราะเป็น
สิ่งที่เครื่องจักร เทคโนโลยี หุ่นยนต์หรือปัญญาประดิษฐ์ 
ยังทดแทนไม่ได้ คุณลักษณะต่อมาที่คนไทยต้องมี คือ มี
ทักษะในการเรียนรู้อย่างต่อเน่ือง เน่ืองจากต่อไปน้ีคนไทย
จะต้องอยู่ในยุคที่มีการเปลี่ยนแปลงที่เป็นไปอย่างรวดเร็ว 
อันเกิดจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ ไม่มีวันหยุด 
การที่เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทสำคัญในรูปแบบต่างๆ 
และการเกิดข้ึนของนวัตกรรมตลอดเวลา จะทำให้ลักษณะ
การทำงานของคนไทยนั้นไม่สามารถคงรูปแบบเดิมไปได้
ตลอดช่วงชีวิตการทำงาน และต้องเตรียมพร้อมกับความ
เปลี ่ยนแปลงที่บางครั้งอาจเป็นแบบไม่ทันตั้งตัว ดังน้ัน 
คุณลักษณะน้ีจึงจำเป็นและต้องได้รับการพัฒนาอย่างเป็น
ระบบตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงวันสิ ้นสุดการทำงาน รวมทั้ง
คุณลักษณะที่สำคัญสำหรับคนไทยยุค 4.0 ที่ต้องมีและถือ
ว่าจำเป็นอย่างยิ่งในยุคปัจจุบันนั่นคือ การเป็นนักบูรณา
การ (Integrator) การที่คนไทยมีความเป็นนักบูรณาการ 
จะสามารถผสมผสานสิ่งต่างๆ เข้าด้วยกันเพื่อให้เป็นสิ่งที่
ดีกว่า จะรู้จักการปรับตัวโดยการเชื่อมโยงผสมผสานจุด
แข็งต่างๆ เพื่อการแข่งขัน ทักษะนี้จะช่วยให้คนไทยเกิด
องค์ความรู้สร้างสรรค์และผลิตนวัตกรรมได้ไม่รู้จบสิ้น ซึ่ง
คุณลักษณะดังกล่าวต้องอาศัยการปลูกฝังและพัฒนาอย่าง
เป็นระบบตั ้งแต่เด็ก รวมทั ้งทักษะการวิเคราะห์และ
ตัดส ินใจ เม ื ่อประเทศไทยขับเคล ื ่อนเข ้าส ู ่การเป็น 
Thailand 4.0 แล้วนั้น คนไทยจะต้องมีความสามารถใน
การวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆ ที ่จะมีมากมายและเข้าถึงได้
อย่างง่ายดาย ดังนั้น การรู้จักใช้ประโยชน์จากข้อมูล จะ
ช่วยให้เกิดการพัฒนาและก้าวหน้าในทุกๆ ด้านได้อย่าง
รวดเร็ว ซึ่งหากคนไทยไม่มีทักษะการวิเคราะห์ที่ดี จะทำ
ให้การตัดสินใจดำเนินการใดๆ เกิดความผิดพลาดล้มเหลว 
ไม่สามารถแข่งขันได้ทางธุรกิจ ไม่สามารถตัดสินใจเลือกใช้

เทคโนโลยีที่เหมาะสมกับงานของตน คุณลักษณะข้อน้ีของ
คนไทยก็เช่นกัน ต้องได้รับการพัฒนาตั้งแต่อายุยังน้อย 
รวมทั้งต้องพัฒนาสังคมไทยให้เป็นสังคมที่รู้จักวิเคราะห์
ข้อเท็จจริง เป็นสังคมที่อยู่บนเหตุและผล (อานนท์ ศักด์ิว
รวิชญ์, 2560) 
  จากคุณลักษณะพึงประสงค์ที่กล่าวมาทั ้งหมด
สำหรับคนไทยน้ัน จะเห็นได้ว่า ประเทศไทยถึงเวลาแล้วที่
จะต้องมีแผนการพัฒนาคนอย่างเป็นระบบ และมีการบูร
ณาการจากหลายภาคส่วนเพ่ือเป้าหมายเดียวกัน โดยต้อง
เป็นการดำเนินการที่สอดรับกันและต้องเป็นการพัฒนาคน
ตั ้งแต่เกิดจนตาย คนไทยต้องได้ร ับการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่องด้วยวิธีการที ่เหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย สิ่งที่บ่ง
บอกหรือชี้วัดอย่างแท้จริงก็คือ คุณภาพและคุณลักษณะ
ของคนในประเทศน่ันเอง  
  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็น
สถาบันการศึกษาที่ผลิตบัณฑิตออกไปรับใช้สังคม เป็น
หน่ึงในสถาบันอุดมศึกษาระดับปริญญา ทีพ่ระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัวมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงพระกรุณาโปรด
เกล้าฯ พระราชทานนามว่า “ราชมงคล” เมื ่อวันที ่ 15 
ก ันยายน พ.ศ . 2531 (ว ันราชมงคล) พร ้อมท ั ้งมี
พระราชบัญญัติชื่อเป็นสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. 
2532  
 เมื ่อวันที ่ 18 มกราคม พ.ศ. 2548 สถาบัน
เทคโนโลยีราชมงคลได้ยกฐานะเป็นมหาวิทยาลัยนิติบุคคล 
ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พ.ศ. 2548 (กองบริหารบุคคล, 2548). ได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาเป็นผลให้มีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลเกิดขึ ้นใหม่ ทั ้งหมด 9 แห่ง ซึ ่ง มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนาก็เป็น 1 ในกลุ่มมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา อันเป็นมงคลจากพระราชา จึงถือเป็นหน้าที่หลัก
ในการพัฒนาและส่งเสริมคุณสมบัติที ่พึ่งประสงค์ให้กับ
บัณฑิตให้สอดคล้องกับคุณลักษณะพึงประสงค์ ของ
พลเมืองไทยในยุค Thailand 4.0 เพ่ือให้บัณฑิตราชมงคล
มีความภาคภูมิใจและมีทักษะการทำงานที่เหมาะสม โดย
การวิเคราะห์คุณลักษณะบัณฑิตผ่านพระบรมราโชวาท
พระราชทานแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
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ล้านนา 2548-2561 คณะผู้วิจัยซึ่งเป็นข้าของแผ่นดินใต้
ร ่มพระบรมโพธิสมภาร จ ึงตระหนักและเห็นคุณค่า
ความสำคัญของแนวคิดและองค์ความรู ้จากพระบรม
ราโชวาทที่ทรงพระราชทานให ้ก ับบ ัณทิตท ี ่ส ำเร็จ
การศึกษาในแต่ละปีการศึกษามาสานต่อให้ปวงชนชาว
ไทยได้เกิดการเรียนรู้ในคุณค่าและคุณประโยชน์ที่สามารถ
นำไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันและการ
ประกอบอาชีพทีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสร้าง
ความเจริญรุ่งเรืองให้กับประเทศชาติสืบไป 
        วัตถุประสงค์ของการว ิจ ัย เพ ื ่อว ิ เคราะห์
คุณลักษณะบัณฑิตผ่านพระบรมราโชวาทพระราชทานแก่
บัณฑิตมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ปี 2548 
– 2561   
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 องค์ความรู้ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน 
   เป้าหมายในการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยสร้างความ
สมดุลทั้งในเรื่องคุณภาพชีวิตมนุษย์และสภาพแวดล้อมที่
เกื้อกูลกันบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนและ
ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งมนุษย์สามารถดำเนินชีวิตได้
ด้วยตนเองแบบพึ่งพาอาศัยกัน ถึงแม้ว่าวิธีการพัฒนามี
หลากหลาย แต่ที่สำคัญ คือ นักพัฒนาจะต้องมีความรัก 
ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื ่อน
มนุษย์ (พระราชดำรัสสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ 
สยามบรมราชกุมาร ี : จากหนังสือพระมหากษัตร ิ ย์
นักพัฒนาเพื ่อประโยชน์ส ุขสู ่ปวงประชา พุทธศักราช 
2554 , หน้า 28 – 29) 
 จากการสืบค้นหาความหมายคำว่า “ศาสตร์
พระราชา” เท่าท่ีมีผู้รู้ให้ความหมายไว้ในที่ต่างๆ ที่ผ่านมา 
สามารถสรุปเป็นแนวคิดเกี่ยวกับการลงไปศึกษาเรียนรู้
จากชุมชน ให้ชุมชนบอกว่าปัญหาคืออะไร ความต้องการ
ของชาวบ้านคืออะไร โดยประชาชนทุกคนร่วมมือกันสาน
ต่อองค์ความรู้และพระราชปณิธานเพ่ือขับเคลื่อนประเทศ
ไทยสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และย่ังยืน  
  จากความสำคัญและคุณค่าแนวคิดปรัชญาและ
พระราชดำรัส รวมทั้งหลักการทรงงาน ที่พระองค์ท่านได้
ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ปวงพสกนิกรชาวไทย ซึ่ง

จะยังคงอยู ่คู ่แผ่นดินไทยตลอดไป สามารถน้อมนำไป
ประยุกต์ใช้ได้ในทุกระดับ ตั ้งแต่การประกอบกิจว ัตร
ประจำวันและสัมมาชีพของแต่ละบุคคล รวมทั ้งการ
บริหารราชการแผ่นดินขององค์กรทุกระดับ  
  ดังนั ้น ศาสตร์พระราชา ก็ค ือ “องค์ความรู้
สำคัญที่ทรงศึกษา สั่งสม พัฒนา เพื่อการพัฒนาประเทศ
ให้ประชาชนอยู่ดีกินดี และเกิดประโยชน์สุขแก่คนไทย ใน 
3 ด้าน คือ  
 
  ด้านที่ 1 การพัฒนา  
  ด้านที่ 2 การครองตนในสังคมอย่างสันติสุข  
  ด้านที่ 3 การอยู่ร่วมกันบนพ้ืนฐานความสามัคคี 
คุณค่าและความสำคัญของพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
 ค ำ ส อ นจ า ก พ ร ะ บ รม ร า โ ช ว า ท  ท ี ่ ท ร ง
พระราชทาน สามารถนำมาเป็นหลักในการดำเนินชีวิตได้
เป็นอย่างดีแก่องค์กรและคณะบุคคลต่างๆ (ดิศนัดดา 
ดิศกุล, 2555) โดยมีสาระสำคัญดังน้ี 
  1. การสร้างสรรค์ตนเอง ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจ 
วิริยะอุตสาหะ อดทนและการเสียสละประโยชน์ส่วนตัว
เพ่ือส่วนรวม 
  2. การสั ่งสมความรู ้ความชำนาญเพื ่อความ
เจริญก้าวหน้าในวิชาชีพ ต้องหมั่นฝึกฝนเป็นประจำและ
ต่อเน่ือง 
  3. ความมีวินัยและความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม จะส่งผลต่อสร้างความสำเร็จและความเจริญต่อ
ตนเองและส่วนรวม 
  4.  การสร ้างความสาม ัคคี ต ่อองค ์กรและ
ประเทศชาติ จะส่งผลต่อการยอมรับและยกย่องสรรเสริญ
ในสังคม 
 5. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ครองตน ครองคนและครองงาน 

สร ุปค ุณค ่าและความสำค ัญของพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ว่ามนุษย์
ทุกคนในสังคม เมื่อมีโอกาสต้องแสดงบทบาทหน้าที่อย่าง
ทุ่มเทเสียสละ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ที่มาเป็นอุปสรรคต่อ
การทำงานให้ประสบผลสำเร็จ ดังนั้น คณะผู้วิจัยขอน้อม
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กลุ่ม 4 : งานวิจัยสาขาบริหารธุรกิจ และศิลปศาสตร์

 
 

 
 

สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างล้นพ้น จึงขอนำ “พระ
บรมราโชวาท” อ ันทรงค ุณค่ามาเผยแพร่ เพ ื ่อเป็น
ประโยชน์แก่ชาวไทยทุกคน นำไปปรับใช้ในการทำงาน
และการใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวัน ดังน้ี 
   1. ทำงานโดยไม่มีข้อแม้หรือเงื่อนไข 
              เมื ่อได้รับมอบหมายงานมา บางคน
อาจปฎิเสธที่ทำงานดังกล่าว อาจเป็นเพราะไม่ถนัดกับงาน
หรืออาจคิดว่าเป็นงานเล็ก ๆ ไม่สร้างชื ่อเสียงให้จดจำ 
หรือทำไปก็เหนื่อยเปล่าไม่มีใครเห็นคุณค่า แต่เมื่อได้รับ
มอบหมายแล้ว ไม่ว่าตนเองว่าทำได้หรือไม่ได้ อยากทำ
หรือไม่อยากทำ แต่ควรพยายามทำทุกงานให้ได้ แม้จะ
เป็นงานเล็กน้อย เป็นงานที่ไม่สร้างชื่อ โครงสร้างของงาน
จะใหญ่หรือเล็ก แต่ให้คิดเชิงบวกิย่างสร้างสรรค์ว่าเราได้
สั่งสมประสบการณ์ สั่งสมศักยภาพในการทำงาน  
 2. ทำทุกงานให้มีประสิทธิภาพ 
              การทำงานทุกสิ่งทุกอย่าง ทุกคนต้อง
ต้ังเป้าหมายของความสำเร็จบนพ้ืนฐานของประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ด้วยความมุ่งมั่นต้ังใจ ทำงานอย่างเต็มที่ 
เต็มกำลังความสามารถเพื่อให้งานนั้นบรรลุเป้าหมายที่   
ต้ังไว้ 
   3. เอาใจใส่กับทุกงานที่ได้รับมอบหมาย 
             งานที่ได้รับมอบหมายทุกงาน ควรเอา
ใจใส่ที ่จะทำมันอย่างเต็มที ่ ติดตามงานจนงานสำเร็จ 
ตรวจทานและตรวจสอบก่อนมอบหมายชิ้นงานส่งต่อให้   
ผู้ที่เกี่ยวข้องตามสายบังคับบัญชา เพ่ือลดความผิดพลาดที่
อาจเกิดข้ึน เพ่ือสร้างความไว้วางใจจากเพ่ือนร่วมงานและ
ผู้บังคับบัญชา  
  4. มีความขยัน 
            การทำงานไม่เคยทำร้ายคน มีแต่สร้างคนให้เป็น
ผู้เชี่ยวชาญและความเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง ด้วยการ
เรียนรู้อย่างต่อเน่ืองบนพ้ืนฐานความวิริยะอุตสาหะ พร้อม
อุทิศและเสียสละตนเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม 
  5. ความซื่อสัตย์สุจริต 
            ข้อน้ีถือว่าสำคัญมากที่จักทำให้ทุกคนเป็นคนดี
และเจริญก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน  เพราะนอกจากความ
เก่งในการทำงานแล้ว จิตใจที ่ดีก็สำคัญต่อองค์กรด้วย
เช่นกัน การหาคนเก่งมาทำงานหาได้ง ่าย แต่หาคนที่

ซื ่อสัตย์สุจริตต่อองค์กรอย่างแท้จริงหายากกว่า ความ
ซื่อสัตย์สุจริต จึงเป็นมาตรฐานจรรยาบรรณวิชาชีพที่ทุก
วิชาชีพพึงปฏิบัติ 
          คุณค่าและความสำคัญของพระบรมราโชวาทท่ี
กล่าวข้างต้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งจากพระบรมราโชวาท ที่
เก่ียวกับเรื่องการทำงาน ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
พระราชทานไว้ให้กับปวงชนชาวไทย หากใครกำลังรู้สึก
ท้อแท้กับการทำงาน จงสร้างพลังบวกอย่างสร้างสรรค์โดย
ปรับใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการทำงานและการใช้
ชีวิตประจำวันต่อไป  
 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 

การวิจ ัยครั ้งนี ้ ใช ้ระเบ ียบวิจ ัยเช ิงค ุณภาพ 
( Qualitative Research)  ด ้ ว ย ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห ์ แ ล ะ
สังเคราะห์เนื ้อหาองค์ความรู้ (Content Analysis) ของ
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่หัวฯ 
และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามพระบรมราช
กุมารี ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ตั้งแต่ปี 2548 – 
2561 โดยมีรายละเอียดและข้ันตอนการวิจัยดังน้ี  

ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์ 
ข้อม ูลท ี ่ ใช ้ในการว ิ เคราะห ์ ค ือ พระบรม

ราโชวาทที่พระราชทานให้กับบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา 
ประจำปีการศึกษา 2548-2561  (งานวิชาการ มทร.
ล้านนา, 2562) โดยจะวิเคราะห์องค์ความรู้และแนวคิด
แบบนัยวิเคราะห์ ในกรอบองค์ความรู้ 3 ด้าน ดังน้ี 

2.1 ด้านความเป็นบัณฑิต  
2.2 ด้านการทำงาน  
2.3 ด้านความสำคัญของประเทศ 

     
4. ผลการวิจัย 
  พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่บัณฑิตได้ผ่าน
การวิเคราะห์ กลั่นกรองและไตร่ตรองออกมาเป็นความรู้
และประสบการณ์เชิงประจักษ์ จนทำให้เกิดคุณค่าและ
คุณประโยชน์ต่อบัณฑิตเพื่อนําไปปฏิบัติตนในการดำเนิน
ชีวิตและการประกอบวิชาชีพ ซึ่งคุณประโยชน์ที ่ได้จาก
การว ิ เคราะห ์องค ์ความร ู ้และแนวค ิดจากพระบรม



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
 

 
 

ราโชวาทที่เป็นประโยชน์ต่อบัณฑิต ได้แบ่งออกเป็น 3 
ด้าน ดังน้ี 
  1. ด้านความเป็นบ ัณฑิต พระบาทสมเด็จ     
พระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่บัณฑิต 
ซึ ่งมีเนื ้อหาและแนวพระราชดําริหลากหลาย เพื ่อให้
บัณฑิตได้ตระหนักถึงความเป็นบัณฑิต คุณสมบัติ หน้าที่ 
และค ุณธรรมประจ ํ าต ั วบ ัณฑ ิต  โดยเฉพาะกลุ่ ม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี ราชมงคล ที่มุ่งเน้นให้เป็นบัณฑิต
นักปฎิบัติอย่างแท้จริง ดังตัวอย่างข้อความตอนหนึ่ง ใน
พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล 
วันจันทร์ ที่ 20 พฤศจิกายน 2560 “การตั้งเป้าหมายใน
การทำงาน ควรตั้งเป้าหมายให้เหมาะสมกับศักยภาพที่มี
อยู่ ศักยภาพน้ัน คือ ความรู้ ความสามารถและคุณสมบัติ
ที่มีอยู่ในตัวบุคคล เป็นพื้นฐานและปัจจัยสำคัญที ่ทำให้
คนเราประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ต้ังไว้” 
 2.  ด ้ า น ก า ร ท ำ ง า น  พ ร ะ บ า ท ส ม เ ด็ จ                
พระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ผู้สําเร็จ
การศึกษา โดยพระบรมราโชวาทส่วนใหญ่มีเนื้อหาและ
สาระส ําค ัญเก ี ่ ยวก ับการท ํางาน ซ ึ ่งประกอบด ้วย 
ความสําคัญของการทํางาน หลักปฏิบัติในการทํางาน และ
ความสำเร็จของการทํางาน ดังตัวอย่างข้อความตอนหน่ึง 
ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่
ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  ราชมงคล 
วันศุกร์ ที ่ 19 ธันวาคม 2557 “บัณฑิต ผู ้ปรารถนา
ความสำเร็จในชีวิตและกิจการงาน คงจะเคยได้ยินมาว่า 
ความพอใจยินดีในสิ่งที ่ตนเป็นอยู่ มีอยู่ จะทำให้บุคคล
บรรลุความเจริญมั่นคงได้อย่างแท้จริงและย่ังยืน ที่ผ่านมา
น้ันมีข้อวิพากษ์ วิจารย์กันอยู่มากว่า หากพอใจยินดีเฉพาะ
สิ ่งที ่มีอยู่ เป็นอยู่ โดยไม่มุ ่งหวังถึงสิ ่งที ่ดีกว่าแล้ว จะ
สามารถนำพาตนไปสู่ความสำเร็จและความเจริญก้าวหน้า
ได้อย่างไร แท้จริง ความพอใจยินดีในสิ่งท่ีมีอยู่เป็นอยู่น้ัน 
มิได้เป็นเหตุให้บุคคลไม่พยายามขวนขวายสร้างสรรค์
ความสำเร็จที ่สูงขึ ้น ตรงข้าม ความพอใจดังกล่าว เป็น
ปัจจัยสำคัญยิ ่งที ่เกื ้อกูลให้ทุกคนสามารถสร้างสรรค์
ความสำเร็จและความเจริญให้สูงข้ึนได้โดยลำดับ เพราะผู้
พอใจยินดีในสิ่งที่ตนเป็นอยู่ มีอยู่ ย่อมมีความสุข ความอ่ิม

ใจอยู ่เสมอ ไม่รู ้สึกเหนื ่อยหน่าย ย่อท้อหรือเป็นทุกข์
เดือดร้อนใจ ทำให้มีกำลังกาย กำลังใจและกำลังปัญญาท่ี
จะดำเนินชีวิตและประกอบกิจการงานให้บรรลุผล เป็น
ประโยชน์ เป ็นความเจร ิญม ั ่นคงทั ้งแก ่ตนเองและ
ประเทศชาติได้ ไม่มีวันสิ้นสุด” 
  3.  ด ้ า น ค ว า ม ส ำ ค ั ญ ข อ ง ป ร ะ เ ท ศ 
พระบาทสมเด็จพระเจ ้าอย ู ่ห ั ว ทรงร ักทรงห ่วงใย
ประเทศชาติและพสกนิกรชาวไทย พระบรมราโชวาทที่
พระราชทานให้บัณฑิต โดยจักทรงเน้นย้ำ ให้บัณฑิต
ตระหนักและเห็นความสำคัญของความเป็นไทยและ
ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนความเป็นเอกลักษณ์ไทยที่พวก
เราคนไทยทุกคนต้องภาคภูมิใจในความเอกลักษณ์ไทย อีก
ทั ้งทรงกล่าวถึงการสร้างสรรค์ความเจริญมั ่นคงให้แก่
ตนเอง ส่วนรวมและชาติบ้านเมือง ดังตัวอย่างข้อความ
ตอนหน่ึง ในพระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตรแก่ผู ้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี  
ราชมงคล วันจันทร์ ที่ 23 มีนาคม 2552 ความว่า “การ
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไปว่า เทคโนโลยีเป็นปัจจัยอย่างสำคัญ
ในการพัฒนาประเทศ แต่ชาติบ้านเมืองของเราจะเจริญ
ยั ่งยืนได้นั ้น ไม่อาจอาศัยปัจจัยทางเทคโนโลยีแต่เพียง
อย ่ า ง เด ี ยว  หากย ั งข ึ ้ นอย ู ่ก ั บความร ุ ่ ง เ ร ือ งของ
ศิลปวัฒนธรรม อันเป็นสิ่งแสดงเอกลักษณ์ของความเป็น
ชาติไทยและคนไทยด้วย ดังนั ้น การพัฒนาประเทศให้
ก้าวหน้าและการจรรโลงรักษามรดกทางวัฒนธรรมมิให้
เสื่อมลงหรือสูญหาย จึงถือเป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน 
บัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแห่งน้ีนับว่าเป็น
ผู้มีความรู้ความสามารถหลากหลาย ทั้งในด้านเทคโนโลยี
และศิลปวัฒนธรรม หากแต่ละคนจะได้ตระหนักถึงหน้าที่
ดังกล่าว แล้วร่วมมือร ่วมใจกันปฏิบัติงานพัฒนาและ
ส่งเสริมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมไทยให้รุ่งเรืองมั่นคงย่ิงๆ 
ขึ ้น ก็จะช่วยให้บ้านเมืองของเรามีความเจริญก้าวหน้า 
พร้อมทั้งรักษาความเป็นชาติไทยและคนไทยไว้ได้เต็ม
ภาคภูมิ.” 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 องค ์ความร ู ้และแนวค ิดท ี ่ ได ้จากพระบรม
ราโชวาทในพระบาทสมเด็จพระเจ ้าอยู่ห ัวฯ ในพิ ธี
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พระราชทานปริญญาบัตร กลุ่มมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคล ต้องการสะท้อนให้บัณฑิตได้ตระหนักและเห็น
คุณค่าความสำคัญในการครองตน ครองคนและครองงาน 
เพ่ือประโยชน์ของสังคมและประเทศชาติ ซึ่งพระองค์ท่าน
ได้ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีและถูกต้อง ทั้งแนวความคิดและ
หลักการปฎิบัติตนในการทำงานเพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดี จน
ประสบผลสำเร็จเป็นเช ิงประจักษ์ให้สังคมและนานา
อารยประเทศได้รู ้จักและยอมรับในความเป็นชาติไทย 
ตราบจนถึงทุกวันนี ้ ซึ ่งบัณฑิตและปวงชนชาวไทยได้
เรียนรู้ผลงานเชิงประจักษ์ในพระราชจริยวัตรและพระราช
กรณีกิจที่พระองค์ทรงปฎิบัติให้เห็นถึงหลักการทรงงาน
เพื่อพสกนิกรและปวงชนชาวไทย สิ่งที่ปวงชนชาวไทยมิ
เคยลืมเลือนและต่างชื่นชมยินดีในพระปรีชาสามารถของ
พระองค์ท่าน ซึ ่งเป็นความรักที ่ปวงชนชาวไทยมีต่อ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ และขอน้อมนำหลักการทรง
งานมาถือเป็นแนวทางการปฏิบัติภาระหน้าที ่ให้สำเร็จ
ลุล่วง โดยอาศัยกำลังความพร้อม วิธีการ และวิชาการ อีก
ทั ้งผู ้ที ่จะทำงานที่ดีได้นั ้น จักต้องเป็นผู ้ที ่มีสติ มีความ
มั่นใจ มีความละเอียดรอบคอบ มีความรับผิดชอบ มีความ
กล้าหาญที่จะต่อสู้กับความไม่ถูกต้องในสังคมและรู้จักใช้
เหตุผลเพื่อการพิจารณาในการทำงาน หากบุคคลปฏิบัติ
ได้ดังน้ี จักทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ซึ ่งสอดคล้องกับแนวคิดพลเอกประยุทธ์ จ ันทร์โอชา 
(2559) นายกรัฐมนตรีกล่าวในรายการ “ศาสตร์พระราชา
สู่การพัฒนาอย่างย่ังยืน” เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2559 โดย
รัฐบาลได้น้อมนำศาสตร์พระราชามาบริหารประเทศ เพ่ือ
สร้างการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยประชาชนทุกคนร่วมมือกัน
สานต่อพระราชปณิธานขับเคลื ่อนประเทศไทยสู่ความ
มั่นคง มั ่งคั ่ง และย่ังยืน ดังนั ้น จะเห็นได้ว่า พระบรม
ราโชวาทของพระองค ์ท ่านล ้วนม ี เน ื ้ อหาและแนว
พระราชดำริที ่สะท้อนให้เห็นว่า บัณฑิตเป็นผู ้สำเร็จ
การศึกษา จักต้องมีคุณสมบัติประจำตัวที่จะออกไปปฏิบัติ
หน้าที่การงานต่างๆ และจักต้องเป็นกำลังสำคัญในการ
พัฒนาประเทศ บัณฑิตจึงควรตระหนักถึงคุณลักษณะที่พ่ึง
ประสงค์ต่อสังคมและหน้าที่ของตนไว้อย่างภาคภูมิใจใน
ฐานะพลเมืองไทย เพ่ือให้บัณฑิตนำไปเป็นแนวทางในการ
ดำเนินชีวิตและการทำงานให้เกิดประโยชน์ต่อไป  

  ข้อเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งต่อไป 
  1. ควรมีการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับการสังเคราะห์
องค์ความรู ้และแนวคิดที่ได้จากพระบรมราโชวาทและ
พระราชดำรัสในมิติด้านการศึกษาและการพัฒนาประเทศ 
 2. ควรม ีการศ ึกษาวิจ ัยแรงบ ันดาลใจและ
ผลสำเร ็จของบ ัณฑิตท ี ่ ได ้ร ับพระราชทานพระบรม
ราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอขอบคุณรองคณบดี คณะบริหารธุรกิจและ
ศิลปศาสตร์ ที่สนับสนุนและส่งเสริมให้เกิดความก้าวหน้า
ในวิชาชีพ 
  ขอขอบคุณฝ่ายประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เชียงรายทีช่่วยประสานข้อมูล
จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในส่วนพระ
บรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ 
ของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งจังหวัดลำพูน   

เพ่ือเตรียมความพร้อมในตลาดระหว่างประเทศ 
Marketing Development Guideline of Natural Dyed Cotton Product  

from Koh Tung Home Elderly Career Development Group Lamphun Province 
for preparing International Marketing. 
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บทคัดย่อ  

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาศักยภาพการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งจังหวัดลำพูน เพ่ือเตรียมความพร้อมในตลาดระหว่างประเทศโดยใช้แบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร้างกับผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้องในการทำการตลาดของผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งจังหวัดลำพูน คือ หัวหน้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน เจ้าหน้าที่การตลาด และทายาทวิสาหกิจชุมชนกลุ่ม
พัฒนาอาชีพผู ้สูงอายุบ้านก้อทุ่งจังหวัดลำพูน โดยใช้ส่วนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา 
สถานที่จัดจำหน่าย และ ช่องทางการจัดจำหน่าย มาประยุกต์ในแบบสัมภาษณ์ วิเคราะห์ และประเมินศักยภาพในการ
ดำเนินการตลาดของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งจังหวัดลำพูน ผลการศึกษาพบว่า คุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์หลากหลายสามารถสนองความต้องการของตลาดกลุ่มใหม่ มีจุดเด่นของผ้าฝ้ายย้อม
มือสามสีแบบเกษตรอินทรีย์ และนวัตกรรมเพ่ือความหอมเป็นกลยุทธ์หลัก ด้านราคา มีการกำหนดราคาตามคุณค่าที่ผู้บริโภค
รับรู้ และคำนวณราคาต้นทุน กำไร เพ่ือให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายและกำไรเป้าหมายและราคาท่ีสามารถขายในต่างประเทศ ด้าน
ช่องทางการจัดจำหน่าย มีการสื่อสารในรูปแบบต่างๆที่ทันสมัยข้ึน และด้านการส่งเสริมการตลาด เน้นกิจกรรม โปรโมชั่นใน
เทศกาลต่างๆ ซึ่งสามารถนำข้อมูลที่ได้นั ้นไปกำหนดแนวทางการพัฒนากลยุทธ์ด้านการตลาดให้กับกลุ่มผ้าทอธรรมชาติ
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งจังหวัดลำพูนได้ 
 
คำสำคัญ: วิสาหกิจชุมชน ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด ตลาดระหว่างประเทศ 
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Abstract  
The objectives of this study were to examine the marketing potential of the natural-dyed cotton 

product of Koh Tung Elderly Home Career Development Group, Lamphun preparing for International 
Marketing. The data collection used structural questionnaire and the respondents were related in the 
marketing areas such as head of the group, marketing officers, and descendants of community enterprise. 
The interview used Marketing Mix with 4P’s method, Product, Price, Place and Promotion. The interview 
questions were applied with analysis and marketing evaluation in the interview questionnaire. The results 
found that product quality is in standard and varieties of product can meet the requirement of new market. 
The strong points of the product are organic three colors of natural dyed cotton and fragrant innovation. 
Price factors must be set as Value-Based Pricing Strategy and recalculating to cover cost, profit target 
expenses. Lastly, distribution channels should focus on new communication platform and more marketing 
promotion activities in various occasion. The information would be useful as a guideline in marketing 
competency development. 
 
Keywords: Community enterprises, National dyed cotton, Marketing mix strategy, International Marketing 
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1. บทนำ  
ปัจจุบันสังคมผู ้สูงอายุนั ้นมีความต้องการเข้า

ร่วมกิจกรรมการส่งเสริมอาชีพที่สามารถได้ใช้เวลาร่วมกับ
สังคม พบปะผู้คน และและอาชีพด้านศิลปกรรมเป็นอาชีพ
ที่ผู้สูงอายุต้องการมากที่สุด โดยต้องการให้ภาครัฐเข้ามา
ดูแล และสนับสนุนด้านการตลาด ซึ่งผู้สูงอายุแต่ละคนมี
ความรู้ความสามารถดั ้งเดิม และสามารถถ่ายทอดองค์
ความรู ้และประสบการณ์ต่างๆ ให้กับชนรุ ่นหลังได้ ซึ่ง
สอดคล้องกับความต้องการของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ ่งจังหวัดลำพูน มีจุดเริ่มต้นจาก
ปราชญ์ด้านภูมิปัญญาผ้าทอในชุมชน  มารวมตัวกัน 
ต้องการช่วยกันพัฒนาท้องถิ ่นของตนเองให ้มีความ 
เป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถช่วยกระจายรายได้ไปสู่สมาชิก
ในชุมชน โดยฉพาะกลุ่มคนสูงอายุ จึงก่อตั้งเป็นวิสาหกิจ
ชุมชนในปี พ.ศ.2558 โดยมีสมาชิก 7 ท่าน จนปัจจุบันมี
สมาชิกมากถึง 60 คน การตั้งกลุ่มนี้นั้นเน้นการปลูกผ้า
สามสีโดยวิธีเกษตรอินทรีย์ การเก็บเกี่ยว รวมไปถึงการปั่น
ผ ้า ทอผ ้า และตัดผ ้าให ้ออกมาเป ็นร ูปแบบส ินค้า
หลากหลายทางเลือก โดยมีเอกลักษณ์สำคัญคือความเป็น
ผ้าทอล้านนา ถือว่าเป็นอีกงานศิลปะหัตถกรรมที่มีวัตถุดิบ
ในการผลิตมาจากเส้นใยที่ได้มาจากธรรมชาติมีความ
ละเอียด ประณีต จนได้รับการยอมรับ การทอผ้ากลายมา
เป ็นอาช ีพเสร ิมในหลายช ุมชนและหลายครอบครัว 
วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งจังหวัด
ลำพูน เป็นอีกหน่ึงกลุ่มในชุมชนที่มีการทอผ้า และแปรรูป
ผ้าทอมือ สำหรับจำหน่ายทั ้งในชุมชนของตนเอง และ
จำหน่ายในตลาดที่รองรับสินค้าประเภทผ้าทอมือ รวมไป
ถึงการผลิตตามความต้องการของลูกค้าอีกด้วย ซึ่งมีการ
ดำเนินการในภาพของการตลาดในรูปแบบข้ันพ้ืนฐาน องค์
ความรู้เรื่องการตลาดยังคงมีขีดจำกัดของกลุ่ม 

  เนื ่องจากเกิดวิกฤตโรค COVID-19 
ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีข้ึนไปนั้น ทั้งหญิงและชาย จำนวน
มากยังคงทำงานต่อไปในสภาพการทำงานท ี ่ย ั งคง
เสียเปรียบ และปัญหาความว่างงานหลังจากสถานการณ์ 
วิกฤตโรค COVID-19 ระบาดมีจำนวนมากขึ ้น ส่งผล
กระทบต่อภาคธุรกิจทั้งขนาดใหญ่ไปถึงขนาดเล็ก ทำให้
ตลาดที่วิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อ

ทุ่งจังหวัดลำพูน ที่เคยทำมานั้นไม่สามารถดำเนินการได้ 
พื ้นท ี ่จ ัดจำหน่ายผล ิตภ ัณฑ์ม ีน ้อย  และตลาดของ
ผลิตภัณฑ์น้ันยังมีไม่เพียงพอในการหารายได้ในช่วงวิกฤต
น้ี นอกจากนี้ความต้องการของการซื้อเสื้อหรือผลิตภณัฑ์
แฟชั่นน้ันลดลง 

สมปรว ิณ  ม ันประเสร ิฐ  (2564) กล ่าวว่า 
ผลกระทบจากการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ทำให้
เศรษฐกิจโลกหดตัว ที ่3.2% ในขณะที่ เศรษฐกิจอาเซียน
ลดลงประมาณ 2.1-5.4% โดยประเทศไทยจะได้รับ
ผลกระทบมากท่ีสุดในบรรดาประเทศสมาชิกอาเซียน จาก
การที่นักท่องเที่ยวคาดว่าจะลดลง 60% ทำให้เกิดการ
ขาดตอนของห่วงโซ่การผลิตทั้งในและต่างประเทศ  และ
ผลของตัวทวีคูณ ทำให้การเติบโตของเศรษฐกิจไทยในปีน้ี
อาจหดตัว 5.4% จากกรณีที่ไม่มีโรคระบาด ดังนั้นตลาด
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติก็มีผลกระทบจากการ
แพร่ระบาดโดยตรงเช่นกัน 

จากการลงพื้นที ่สำรวจความต้องการของกลุ่ม 
พบว่า ด้านผลิตภัณฑ์นั ้นมีจุดเด่นและนวัตกรรมที่ดี แต่
ขาดองค์ความรู ้เรื ่องการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความ
ต้องการของลูกค้า การสื่อสารการตลาดทั้งออฟไลน์และ
ออนไลน์  การเข ้าใจ  พฤต ิกรรมผ ู ้บร ิ โภคท ี ่ม ีการ
เปลี ่ยนแปลงอย่างรวดเร ็ว การบรรจุสินค้า แต่ที ่เห็น
เด่นชัดมากที่สุดคือ การทำการตลาดของตราสินค้าก้อทุ่ง
เครื ่องมือทางการตลาดที่ทันสมัย ขาดการส่งเสริมด้าน
การตลาด  ช ่องทางการตลาดท ั ้ ง ในประ เทศและ
ต่างประเทศ และการรองรับตลาดต่างประเทศ เพื่อการ
ขยายตลาดของชุมชน 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น ผู้วิจัยจึงสนใจที่จะ
ศึกษาการพัฒนาศักยภาพทางการตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุในชุมชนก้อทุ่ง อำเภอลี้ 
จังหวัดลำพูน เพื ่อขยายตลาดที่มีอยู ่เดิม และสามารถ
รองรับการขยายตลาดที่ทันสมัย งานวิจัยชิ ้นนี ้จะเป็น
ประโยชน์ต่อการพัฒนาการตลาดและขยายตลาดต่อไปใน
อนาคต จากการประเมินศักยภาพ กำหนดกลยุทธ์การ
จัดการ และการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทางการตลาด
ของวิสาหกิจชุมชน 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  
แนวความคิดเก่ียวกับวิสาหกิจชุมชน 
ทวีศักด์ิ นพเกษตร (2544) อธิบายถึง วิสาหกิจ

ชุมชน คือ การประกอบการบนพื้นฐานของทรัพยากร 
กระบวนการคิด ภูมิปัญญาในท้องถิ่นด้วยการจัดการโดย
ครอบครัว องค์กรชุมชน และเครือข่ายองค์กรชุมชน เพ่ือ
ตอบสนองการพึ่งพาตนเองและพึ่งกันเอง โดยไม่ให้เงิน
สามารถไหลออกจากชุมชนและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ครอบครัวได้ดีขึ้น และสามารถพัฒนาวิสาหกิจชุมชนจึงมี
อยู่ 4 ระดับด้วยกันคือ  

1.ระดับครอบครัว เป็นการแปรรูปเพื ่อการ
อุปโภคบริโภคของตนเองในครัวเรือนเป็นหลักเพื ่อลด
ค่าใช้จ่ายที่จะต้องซื้อภายนอก ซึ่งก่อให้เกิดการออมทุนได้ 

2.ระดับชุมชน เป็นการขยายผลผลิตที่เหลือจาก
บ้านสู่ชุมชน และเพ่ือนบ้านที่ไม่สามารถผลิตด้วยตนเองได้ 
เกิดการซื ้อขายกันเองในชุมชนในลักษณะพึ่งพาอาศัย
กันเอง เงินจึงไหลเวียนอยู่ในชุมชน 

3.ระดับเครือข่าย คือผลผลิตเพื ่อการพึ ่งพา
ตนเอง บางอย่างไม่สามารถดำเนินการเองได้โดยลำพัง 
ชุมชนเดียว ซึ่งอาจจะต้องมีหลากหลายชุมชนมาร่วมมือ
กันดำเนินการเพื่อตอบสนองความต้องการทุกชุมชน เพ่ือ
ก่อให้เกิดรายได้และการกระจายรายได้อย่างทั่วถึง มีการ
ร่วมผลิตหรือแลกเปลี่ยนกับเครือข่าย พึ่งพากันเองระดับ
เครือข่ายที ่มีความแตกต่างหลากหลายทางทรัพยากร
ท้องถ่ินและภูมิปัญญา 

4.ระดับนอกชุมชนและเครือข่าย เป็นการใช้
ทรัพยากรหรือผลผลิตที่มีมากเกินความต้องการของชุมชน
และเครือข่าย เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ต่อเนื่องเพื่อเพิ่มมูลค่า
และตอบสนองตลาดนอกชุมชาและเครือข่าย 

ในกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุในชุมชนก้อทุ่งน้ัน 
ได้มีการรวมตัวอยู่ในระดับท่ี 4 คือ ระดับนอกชุมชนและ
เครือข่าย ซึ่งเป็นเครือข่ายที่มาจากหมู่บ้านที่อยู่ในระแวก
นั้นมารวมตัวกัน และกระจายการผลิตและแลกเปลี ่ยน
วัตถุดิบที่หาได้จากแต่ละหมู่บ้าน ซึ่งการปลูกฝ้ายนั้นไดม้ี
การร่วมมือกันในการปลูก และกระจายรายได้แก่หมู่บ้าน
อื่นๆ 

 นอกจากนี ้  เสร ีพงศ ์พ ิศ  (2547) อธิบายว่า 
องค์ประกอบของวิสาหกิจชุมชน ควรมี 7 ประการ  คือ 

1. ชุมชนเป็นเจ้าของและเป็นผู้ดำเนินการเอง 
สามารถมีส ่วนร่วมมือให้ความช่วยเหลือกับองค์กร
ภายนอกได้ แต่ไม่ใช่หุ้นส่วนใหญ่ท่ีมีอำนาจตัดสินใจ 

2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชนเน้นการ
ใช้ทรัพยากรในท้องถิ ่นให้มากที่สุด ซึ่งอาจนำวัตถุดิบ
บางส่วนมาจากภายนอกได้ 3. ริเริ่มสร้างสรรค์โดยชุมชน 
เพื่อการพัฒนาศักยภาพของชุมชนเองผ่านกระบวนการ
เรียนรู้ที่เหมาะสม ทำให้มีความเชื่อมั่นใน 
ตนเองสามารถริเริ่มสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆโดยไม่เลียนแบบ
หรือแสวงหาสูตรสำเร็จ 

วิสาหกิจกลุ่มพัฒนาผู้สูงอายุชุมชนบ้านก้อทุ่ง 
ศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านก้อทุ่ง ตำบลก้อ อำเภอ

ลี้ จังหวัดลำพูน เป็นอีกหนึ่งแห่งที ่ทางสำนักงานพัฒนา
ชุมชนจังหวัดลำพูน ได้ผลักดันให้เกิดการรวมกลุ่ม สร้าง
อาชีพ ส่งเสริมรายได้แก้ราษฎรในชุม นอกเหนือไปจาก
การหาของป่าขาย โดยมีนางกัลยาณี เกตุแก้ว เป็น
ประธานศูนย์วิสาหกิจชุมชนบ้านก้อทุ ่ง  และผู้นำกลุ่ม
พัฒนาผู ้ส ูงอายุช ุมชนบ้านก้อทุ่ ง ซึ ่งมีจ ุดเริ ่มต้นจาก
ปราชญ์ด้านภูมิปัญญาผ้าทอในชุมชน มารวมตัวกัน ก่อต้ัง
เป็นวิสาหกิจชุมชนในปี พ.ศ.2558 โดยมีสมาชิก 7 ท่าน 
จนปัจจุบันมีสมาชิกมากถึง 60 คน โดยปัจจุบันทางกลุ่มฯ 
ได้ใช้บริเวณและอาคารโรงเรียนบ้านก้อทุ่ง ต.ก้อ อ.ลี้ จ.
ลำพูน ซึ่งรกร้างมามากกว่า 20 ปี เป็นสถานที่ดำเนินการ
ก ิจการทั ้งหมดของกล ุ ่ม  เด ินทางจากตัวเม ืองล ี ้ ไป 
ประมาณ 35 กิโลเมตร จนถึงอุทยานแห่งชาติแม่ปิง และ
ผ่านจากด่านอุทยานไปถึงที่ตั้งประมาณ 15 กิโลเมตร ซึ่ง
ทางกลุ่มมีการพัฒนาต่อยอดแบบขั้นบันได แนวทางของ
กลุ่มมีกิจกรรมหลากหลาย เพ่ือตอบโจทย์ให้คนใน ชุมชน
มีอาชีพ มีรายได้ โดยเฉพาะผู้สูงอายุ โดยกิจกรรมของกลุม่ 
มี 2 กลุ ่มหลัก ดังน้ี กลุ ่มผ้า - ดำเนินการปลูกฝ้ายสี
ธรรมชาติในที่ดินของสมาชิกกลุ่ม แปรรูปฝ้าย ทอผ้าฝ้าย
ด้วยกี่เอว และ ผลิตเสื้อผ้าจากผ้าฝ้ายทอมือสีธรรมชาติ 
และ กลุ่มสมุนไพร – ปลูกสมุนไพร ขายส่งให้โณงพยาบาล
ป่าซาง และนำมาผลิตน้ำสมุนไพร เครื่องอบ ซึ่งสมุนไพร 
รวมถึงกิจการสปาสมุนไพรเพื ่อสุขภาพสำหรับชายและ
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หญิง จุดเด่นของผลิตภัณฑ์กลุ่มทอผ้าฝ้ายบ้านก้อทุ่ง เป็น
การเลือกใช้วัตถุดิบดอกฝ้ายที่ปลูกแบบพึ่งพา ธรรมชาติ
และคัดเลือกสายพันธ์ุดอกฝ้ายที่ ให้สีเฉพาะตัว อย่างฝ้าย
สีน้ำตาล ฝ้ายสีเขียว และสีขาว สมาชิกของกลุ่มส่วนใหญ่
เป็นคนในพื้นที่และกลุ่มผู้สูงอายุที่มีความสามารถในการ
ทอผ้า วิสาหกิจชุมชนแห่งน้ี ยังถือเป็นการช่วยลดปัญหา
การสะสมของฝุ่นละออง PM 2.5 ที่เกิดจากการเผาป่าอีก
ทางหน่ึงด้วย เน่ืองจากในอดีตชาวบ้านบางส่วนยังมีความ
เชื่อเกี่ยวกับการเผาป่า เพ่ือให้ได้ของป่าเยอะข้ึนในช่วงฤดู
เก็บเกี ่ยว และมีหน่วยงานต่างๆได้ให้ความรู้และความ
เข้าใจถึงผลกระทบที่มีต่อสุขภาพในพ้ืนที่ตำบลก้อ อำเภอ
ลี้ จังหวัดลำพูน ทำให้การพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าของกลุ่ม
มีหลากหลายขึ้น และเสริมสร้างรายอีกช่องทางหนึ่ง โดย
ผลิตภัณฑ์ส ินค้าจำหน่ายของกลุ ่มในรูปแบบผืนผ ้า , 
ผ้าพันคอ, ผ้าคลุมไหล่และเสื้อผ้าสำเร็จรูป ในการผลิตน้ัน
ทางกลุ่มจะผลิตในลักษณะของงานหัตถกรรมสิ่งทอ โดย
ใช้สีของดอกฝ้ายอย่างสีน้ำตาล สีเขียว และสีขาว นำมา
ทำเป็นเส้นใยสำหรับทอ โดยทางกลุ่มให้ความพิถีพิถันใน
การเก็บและเลือกช่วงเวลาเก็บดอกฝ้าย เพ่ือให้ได้ค่าสีของ
ดอกฝ้ายตามที่ต้องการ หลังจากนั้นทางกลุ่มก็จะนำดอก
ฝ้ายที่ได้ทำการอีดฝ้าย ตียวง พันลูกหลีและปั่นฝ้าย เพ่ือ
สำหรับการทอด้วยกี ่พื ้นเมือง ซึ่งเป็นจุดเด่นสำคัญของ
กลุ่มพัฒนาผู้สูงอายุชุมชนบ้านก้อทุ่งน้ี ซึ่งผู้ผลิตทั้งหมด
เป็นผู้สูงอายุที่ต้องการใช้เวลาว่างระหว่างวันเกิดประโยชน์
ให้กับตนเอง ชุมชน และรายได้ที่เข้ามาในแต่ละวันของ
ตนเอง  

แนวความค ิดเก ี ่ยวก ับส ่วนประสมทาง
การตลาด (Marketing Mix) 
 Mc Carthy (1971) อธิบายปัจจัยทางการตลาด
ของกลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด นั้นว่า ตลาดที่สามารถ
ควบคุมได้น้ันมีบทบาทสำคัญที่แบ่งออกเป็น 4 ปัจจัยหลัก
ด้วยกันคือ ผลิตภัณฑ์ ราคา การจัดจำหน่าย การส่งเสริม
การตลาด หรือ นิยมเรียกกันว่า 4P’s (Product, Price, 
Place, Promotion)  

Wheelen L. Thomas and Hunger J David 
(2012) ได้อธิบายเนื้อหาที่สอดคล้องของส่วนประสมทาง
การตลาดน้ัน เป็นการรวมกันโดยเฉพาะอย่างย่ิงตัวแปรที่

สำคัญที่สามารถใช้ในการทำให้เกิดความความต้องการ
และได้รับประโยชน์จากการแข่งขัน ตัวแปรเหล่าน้ี คือ 
ผลิตภัณฑ์ (Product), ช่องทาง (Place), ส่วนส่งเสริม
การตลาด (Promotion) และราคา (Price) โดยตัวแปร
เหล่าน้ีจะมีองค์ประกอบย่อยที่สามารถนำมาวิเคราะห์เพ่ือ
ปรับให้เหมาะสม กับความสามารถขององค์กรหรือสิ่งที่
ประเมินน้ันๆ ซึ่งสามารถอธิบายรายละเอียดได้ดังน้ี 

1.ผลิตภัณฑ์ (Product) 
หมายถึง การผสมผสานของสินค้าและบริการที่

กิจการเสนอต่อตลาดเป้าหมายหลักการที่สำคัญ คือ การ
พัฒนาผล ิตภ ัณฑ์ท ี ่ เหมาะสมที ่ส ุดสำหรับผ ู ้บร ิโภค
เป้าหมาย โดยผลิตภัณฑ์ทั้งที่มรตัวตนและหรือไม่มีตัวตน
นั้น จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคได้เป็นที่พึง
พอใจที่สุด งานของนักการตลาดในส่วนนี้จึงกว้างขวาง
และมีความยากลำบากอยู่ไม่น้อย เพราะความต้องการ
ของผู้บริโภคมิได้หยุดนิ่งอยู่กับที่และไม่คงอยู่ในแนวเดิม
ตลอดไป มีปัจจัยภายนอกท่ีมีอิทธิพลโน้มน้าวและกำหนด
ลักษณะ พฤติกรรมของบริโภคเกี่ยวกับการซื้อ ทัศนคติ 
ความชอบ ความนิยมยินดี และการยอมรับสินค้าใดๆ ใน
ตลาด นักการตลาดเผชิญปัญหาต่างๆ นับแต่การกำหนด
ร ูปล ักษณะของผลิตภ ัณฑ์มากกว่าหนึ ่งชนิดเข ้ามา
เก ี ่ยวข ้อง  และต้องคำนึงถ ึงความส ัมพันธ ์ระหว่าง
ผลิตภัณฑ์แต่ละชนิด การจัดกลุ่มประเภทผลิตภัณฑ์ การ
เพ่ิมและการตัดผลิตภัณฑ์ออกจากสายผลิตภัณฑ์ เป็นต้น 

2.ราคา (Price) 
หมายถึง จำนวนเงินที่ลูกค้าต้องจ่ายเพ่ิมให้ได้มา

ซึ่งผลิตภัณฑ์ การกำหนดราคาสินค้าที่เหมาะสม นักการ
ตลาดต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ  ในปัจจัยต่างๆที่มี
ผลกระทบถึงราคา เพราะการกำหนดราคา ณ ระดับใด
แล้วไม่สามารถเปลี่ยนแปลงบ่อยๆ ได้ปรับราคาข้ึนและลง
จะมีผลทางการตลาดทั้งในด้านบวกและลบเสมอ ในอีก
ประการหนึ ่งราคา จ ัดเป ็นป ัจจัยสำคัญสำหรับการ
ตัดสินใจซื้อของผู้บริโภค ดังนั ้นการกำหนดระดับราคา
สินค้าจึงเป็นสิ่งสำคัญไม่น้อยกว่าปัจจัยอื่นๆ 

3.สถานที่/การจัดจำหน่าย (Place) 
หมายถึง กิจกรรมของกิจการที่ทำให้ผลิตภัณฑ์

ไปสู่กลุ่มเป้าหมาย ความพยายามที่จะจัดนำผลิตภัณฑ์ที่



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

370 371
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

ได้กำหนดข้ึนไปสู่ตลาดเป้าหมาย อย่างไรก็ตามผลิตภัณฑ์
ที่กำหนดไว้อย่างดีเพียงใดก็ตาม หากไม่ได้ถูกจัดเสนอไว้
ในสภาพอันเหมาะสม ในระยะเวลาที่ผู ้บริโภคมีความ
ต้องการ ทำให้ผู้บริโภคไม่สามารถแสวงหาซื้อจากสถานที่
ที่เขาควาดหมายไว้ ย่อมหใยถึงนักการตลาดไม่สามารถ
ขายสินค้านั ้นในตลาดได้ สินค้าที ่ด ีเพียงใดก็ย่อยไร้
ความหมายโดยสิ้นเชิงนักการตลาดจึงพิจารณาว่า สินค้า
ของเขาควรจะวางจำหน่ายที ่ ไหน  เม ื ่อไหร่ และจัด
จำหน่ายโดยใคร จึงจะเหมาะสมที่สุด 

4.การส่งเสริมการตลาด (Promotion) 
หมายถึง กิจกรรมเพื ่อการสื ่อสารถึงข้อดีของ

ผลิตภัณฑ์และชักชวนให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายซื้อลิตภัณฑ์ 
การส่งเสริมการตลาดเป็นการบอกเล่าเรื่องราวของสินค้า
เพื่อให้ผู้บริโภคสามารถรับรู้รายละเอียดของผลิตภัณฑ์
และชักจูงให้มีการต้องการซื้อสิ้นค้าน้ัน หรือเรียกกลยุทธ์น้ี
ว่าการการขายผ่านการเล่าเรื ่อง (Telling and Selling) 
ขอบข่ายงานการส่งเสริมการตลาดจะเน้นด้านสื ่อ การ
สื่อสาร และการกระตุ้นให้ต้องการซื้อสินค้า ผ่านกิจกรรม
ต่างๆทางการตลาด นักการตลาดนั้นจะดำเนินกิจกรรม
ผ่านเครื่องการตลาดในรูปแบบต่างๆ อาทิเช่น การโฆษณา 
(Advertising)  การขายโดยบุคคล (Personal Selling)  
การส่งเสร ิมการขาย (Sale Promotion) และการแพร่
ข่าวสาร (Public Relation) 
 ส่วนประสมทางการตลาดที ่กล่าวมาข้างต้น 
จะต้องปรับปรุงให้เข้ากับสถานการณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลา ซึ่งบางอย่างอาจจะมีประสิทธิภาพที่ดีกว่า
หลังจากปรับปรุงเพื ่อสอดคล้องจากความต้องการของ
ผู้บริโภค นอกจากนี้การตัดสินใจเกี่ยวกับส่วนประสมทาง
การตลาดจะต้องทำพร้อมกันเป็นแบบแผนและมีกลยุทธ์ที่
ชัดเจนและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน 

แนวคิดเก่ียวกับการตลาดระหว่างประเทศ 
Terpstra and Sarathy ( 2000) น ิ ย า ม

ความหมายของตลาดระหว่างประเทศ (International 
marketing) ประกอบด้วยคือ การค้นหา (Finding) และ
การสนองตอบความต้องการ (Satisfying) ของลูกค้าทั่ว
โลกทำให้มีการแข่งขันที ่เหนือกว่าคู่แข่ง ทั้งในประเทศ

และต่างประเทศตลอดจนการทำกิจกรรมต่าง ๆ ร่วมกัน
ภายใต้ข้อจำกัดของสภาพแวดล้อมในระดับโลก 
 หลักการพิจารณาการจัดการตลาดระหว่างประ
เทษ สามารถพิจารณาทางด้านสถาพแวดล้อมได้ 2 
ล ั ก ษ ณ ะ  ค ื อ  ก า ร แข ่ ง ข ั น ร ะ ด ั บ โ ล ก   ( Global 
competition) โดยมีคู่แข่งขันที่มีจุดแข็งที่ต่างกันจากทั่ว
โ ล ก  แ ล ะ  ส ภ า พ แ ว ด ล ้ อ ม ร ะ ด ั บ โ ล ก  ( Global 
environment) คือการเก่ียวข้องกับความหลากหลายด้าน
เศรษฐกิจ วัฒนธรรม รายได้ และอื่นๆ 

1. การตลาดไร้พรมแดน (Global Marketing) 
การทำตลาดให้เป็นที ่ยอมรับทั ่วโลก มีการดำเนินงานที่
แตกต่างกันหรือ คล้ายคลึงกันก็ได้ สามารถสร้างให้เกิด
โอกาสคนทั่วโลกเข้าสั่งซื้อสินค้าได้ตามวัตถุประสงค์ ซึ่ง
สามารถทำได้ในตลาดต่างๆ คือ การตลาดภายในประเทศ 
(Domestic Marketing) การทำตลาดลักษณะนี้เน้นการ
ทำตลาดเฉพาะภายในประเทศของตนเองเป็นหลัก อาจมี
บริษัทต่างประเทศเข้ามาแข่งขันบ้าง เน้นลูกค้าที่อยู่ใน
ประเทศ  

2. การตลาดส่งสินค้าออก (Export Marketing) 
การทำตลาดที่อาศัยความชำนาญในการดำเนินเอกสาร
การสั ่งซื ้อสินค้า, การเสียค่าระวางในการส่งสินค้า ค่า
ขนส่ง ภาษี เป็นต้น สามารถประสานงานเรื ่องเอกสาร 
ตลอดจนอ ุปสรรค ในเร ื ่ อ งของภาษาท ี ่ ใ ช ้ ในการ
ติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศได้ 

3 .  ก า ร ตล า ดน า น า ช า ติ  ( International 
Marketing) การตลาดจัดตั ้งแผนกรับผิดชอบด้านการ
ส่งออกประสบความสำเร็จ สามารถกำหนด ระยะเวลาที่
แตกต่างกัน ภาษา วัฒนธรรมของแต่ละประเทศ และการ
เข้าใจความต้องการของลูกค้าในประเทศที่ทำการตลาดที่
แตกต่างไปของประเทศน้ันๆ 

4. การตลาดหลายประเทศ  (Multinational 
Marketing) การทำตลาดร่วมกันกับหลายประเทศบริษัท
จะทำการตลาดในเรื่องเกี ่ยวกับการผลิตสินค้าและการ
บร ิการไปยังหลายๆ  ประเทศทั ่วโลก  และต้องการ
ผลประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจ ซึ่งเป็นการรวมตัวกันเป็น
หนึ่งเดียว เพื ่อทำการวิจัย พัฒนา ผลิตสินค้า และทำ
การตลาดในระดับภูมิภาคต่อไป  



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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5. การตลาดทั่วโลกหรือไร้พรมแดน (Global 
Marketing) คือการนับตลาดโลกเป็นเพียงตลาดเดียว การ
ผลิตสินค้าให้เพียงพอกับตลาดภูมิภาคต่าง ๆ ทั่วโลก การ
ตัดสินใจทำการตลาด ต้องมีที่ปรึกษาและนักการตลาดที่มี
ประจำอยู ่ ในประเทศเหล ่านั ้นท ั ่วโลก  เพ ื ่อป ้องกัน
ผลกระทบต่างๆ ที่อาจจะเกิดข้ึน ซึ่งเป้าหมายคือ ต้องการ
ขายสินค้าที่เหมือนกัน เป็นไปในทิศทางแนวเดียวทั่วโลก 
หลายบริษัทได้พัฒนาเว็บไซต์พาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์  
(e-Commerce) เพื ่อให้ขายสินค้าได้ทั ่วโลก ตลอด 24 
ชั่วโมง 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย  

ข้อมูลที่ได้ในงานวิจัยนี ้มาจาก ข้อมูลทุติยภูมิ 
คือการศึกษาเอกสารที่สืบค้นจากหน่วยงานต่างๆจาก
ภาครัฐและข้อมูลจากวิสาหกิจชุมชนตำบลก้อทุ่งจังหวัด
ลำพูน ส่วนข้อมูลปฐมภูมินั ้นมาจากการทำวิจ ัยเชิง
คุณภาพ โดยใช้การสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง ประกอบ
ซึ่งคำถามเกี่ยวกับลักษณะและรูปแบบการดำเนินงานด้าน
การตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนาอาชีพผู ้สูงอายุ
บ้านก้อทุ ่งย้อนหลังหนึ ่งปีจนถึงปัจจุบัน  วิธีการเก็บ
รวบรวมข้อมูลนั้น ทำโดยสัมภาษณ์เป็นรายบุคคลโดยใช้
คำถามท่ีเหมือนกัน และเก็บข้อมูลสัมภาษณ์และถอดแบบ
ข้อม ูลส ัมภาษณ์ออกมาเป ็นข้อม ูลเช ิงล ึก  โดยการ
สัมภาษณ์นั้นใช้กลยุทธ์ส่วนประสมการตลาด มาเป็นตัว
ประเมินศักยภาพการพัฒนาตลาด ซึ่งแบ่งเป็น 4 หัวข้อ
หลักคือ ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จัดจำหน่าย 
และการการส่งเสริมการตลาด ซึ่งเป็นคำถามปลายเปิด
ทั้งหมด เพื ่อเปิดโอกาสให้ผู้ตอบแบบสอบถามได้แสดง
ความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะเก่ียวกับการทำตลาดของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับ
การทำการตลาดผ้าฝ้าย หรือปัญหาและอุปสรรคของการ
ทำตลาดต่างๆ  

ประชากรที ่ใช ้ในการศึกษาครั ้งน้ี  ใช ้วิธ ีการ
คัดเลือกกลุ ่มตัวอย่าง เลือกกลุ ่มตัวอย่างแบบเจาะจง 
เฉพาะ ในเนื้อหาที่เกี่ยวข้องในด้านการตลาดของกลุ่มผ้า
ทอธรรมชาติผู ้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง  โดยเข้าสัมภาษณ์ผู้ที่
เกี่ยวข้องนั้น ซึ่งเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและทำงานในด้าน

การทำตลาดของวิสาหกิจชุมชนกลุ ่มผ้าฝ ้ายทอย้อม
ธรรมชาติผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งจังหวัดลำพูนมากกว่า 1 ปีข้ึน
ไป คือ หัวหน้ากลุ ่มวิสาหกิจช ุมชน เจ ้าหน้าที ่ฝ ่าย
การตลาด และทายาทของวิสาหกิจชุมชน ซึ่งกลุ ่มคน
เหล่าน้ีจะสามารถสะท้อนองค์ความรู้เรื่องการตลาด ความ
เชี ่ยวชาญ และประสบการณ์การทำตลาดของวิสาหกิจ
ชุมชนที่ผ่านมาได้ดี และสามารถเห็นจุดเด่น จุดด้อยของ
ตลาดผ ่านการส ัมภาษณ ์ เช ิ งล ึกและได ้ข ้อม ูลท ี ่มี
ประสิทธิภาพในการประเมินและวางแผนการตลาดของ
วิสาหกิจชุมชนต่อไป 
 
4. ผลการวิจัย  

ผลการศึกษาศักยภาพการตลาดกลุ่มผลิตภัณฑ์
ผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติของวิสาหกิจชุมชนกลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งจังหวัดลำพูน โดยใช้กลยุทธ์ส่วน
ประสมการตลาดมาใช้ในการประเมินน้ันมีดังน้ี 

4.1 แนวการพัฒนาด้านผลิตภัณฑ์ (Product 
Development) 

ปัจจัยด้านผลิตภัณฑ์น้ัน พบว่า ผลิตภัณฑ์ผ้าทอ
สามสีย้อมธรรมชาติของกลุ่มนั้น มีความหลากหลายของ
สินค้า มีการผลิตสินค้าทางเลือกให้ลูกค้ามากกว่าสอง
ผลิตภัณฑ์ และมีทางเลือกที่หลากหลายของประเภทของ
ผลิตภัณฑ์ ไซด์ของเสื้อ กระเป๋า และรองเท้า นอกจากน้ี
ผลิตภัณฑ์น้ันบ่งบอกความสามารถและตัวตนของวิสาหกิจ
ได้ดี นั้นคือ ผ้าสามสีตามธรรมชาติรูปแบบเกษตรอินทรีย์ 
โดยใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านดั้งเดิม เป็นผ้าฝ้ายที่มีสีขาว สี
น้ำตาล และสีเขียว ซึ่งเป็นจุดเด่นของวิสาหกิจชุมชน อีก
ทั้งยังมีกระบวนการผลิตด้วยมือหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์จาก
กลุ ่มผู ้สูงอายุที ่มีความรู ้เรื ่องการทอผ้าที่สืบทอดกันมา
ยาวนาน ซึ่งสามารถดึงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์ เพื ่อเป็น
เอกลักษณ์ของชุมชน ผลิตภัณฑ์ใช้นวัตกรรมผ้านาโน เพ่ือ
เพ่ิมความหอม มาทำให้ผลิตภัณฑ์มีมูลค่าเพ่ิมข้ึน สามารถ
ใช้ได้ยาวนานขึ้น นอกจากน้ีวิสาหกิจชุมชน สร้างความ
น่าเชื ่อถือโดยได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐต่างๆ  มี
ใบรับรองและใบประกาศนียบัตร เป็นที่ยืนยันในด้านของ
ตราสินค้าท่ีน่าเชื่อถือ แต่ยังมีจุดข้อเสียที่น่าสนใจหลายจุด 
อาทิ คุณภาพของผลิตภัณฑ์ โดยเฉพาะผ้าทอมือ มีสีหรือ
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ขนาดของเน้ือผ้าไม่เท่ากัน มีความห่าง และความละเอียด
ไม่เท่ากัน ไม่ตรงมาตรฐานที่สามารถนำไปออกขายใน
ต่างประเทศได้ อีกทั้งกำลังในการผลิตผลิตภัณฑ์นั้นส่วน
ใหญ่เป็นผู้สูงอายุ และต้องการเวลาในการผลิตที่ยาวนาน
กว่าปกติ ยังไม่มีการรับมือของผลิตภัณฑ์คงคลังและวาง
แผนการผลิตในระบายผลิตภัณฑ์ จึงทำให้ไม่สามารถคุม
เรื่องกำลังการผลิตภัณฑ์และคุณภาพที่ตรงตามมาตราฐาน
ได้  

4.2 แ น ว ก า ร พ ั ฒ น า ด ้ า น ร า ค า  ( Price 
development) 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มมีการแสดงราคาท่ีชัดเจน ใช้
ป้ายราคาติดผลิตภัณฑ์ทุกชิ้น สามารถต่อรองสินค้าง่าย 
และปรับลดได้ตามเทศกาล รองรับการต่อรองราคาของ
ลูกค้าทุกระดับ สามารถทำการเปรียบเทียบราคากับคู่แข่ง
ท ี ่ม ีกล ุ ่มเป ้าหมายเด ียวก ัน  มีการตั ้งราคาจากการ
เปรียบเทียบกับคู ่แข่ง และมีการตั ้งราคาเหมาะสมกับ
ปริมาณและคุณภาพของผลิตภัณฑ์ แต่ยังคงมีข้อควร
ปรับปรุง คือกระบวนการในการตั้งราคาจะตั้งจากราคา
ต้นทุนบวกกำไรนั ้น ยังไม่เป็นไปตามสูตรการคำนวณ
เท่าที่ควร บางค่าใช้จ่ายยังไม่ได้นำมารวมในราคาของแต่
ละผลิตภัณฑ์ ซึ่งการสำรวจราคาจากตลาดก่อนต้ังราคายัง
ไม่ทำได้ชัดเจนมากนัก ซึ่งยังคงมีการตั้งราคาขายตามที่
ผู ้ขายและรับภาระค่าขนส่งด้วย ยังไม่มีกลไกลในการ
คำนวณราคาที่เสนอผ่านโปรโมชั ่นต่างๆ และไม่มีการ
คำนวนจุดคุ้มทุนในแต่ละครั้งที่ออกการแสดงผลิตภัณฑ์ 

4.3 แนวการพัฒนาด้านสถานที่จัดจำหน่าย 
(Place Development) 

ผลิตภัณฑ์ของกลุ ่มนั ้นมีช ่องทางในการจัด
จำหน่ายผลิตภัณฑ์ในช่องทางที ่หลากหลายคือตลาด
ออนไลน์และออฟไลน์ โดย ตลาดออฟไลน์ มีการจัดแสดง
ผลิตภัณฑ์ ในโอกาสและเทศกาลต่างๆ ตลาดออฟไลน์ มี
การตั ้ง เพจก ้อท ุ ่งโฮมใน  Facebook Shopee และ Line 
Official ซึ่งข้อดีที่เห็นได้ชัดจากตลาดออนไลน์คือ การลด
ระยะเวลาในการเดินซื้อผลิตภัณฑ์ โดยการเลือกผลิตภัณฑ์ 
ผ่าน Shopee และ Line และยังได้เลือกผู ้ขนส่งที่มีความ
น่าเชื่อถือของการจัดจำหน่ายหลายบริษัท เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของพฤติกรรมลูกค้าในยุคปัจจุบัน สามารถ

ตรวจสอบสถานะการเดินทางของผลิตภัณฑ์ในระหว่าง
การจัดจำหน่ายได้ง่าย อีกท้ังยังอำนวยความสะดวกในการ
ตัดสินใจเลือกผลิตภัณฑ์ อาทิการให้ลูกค้าสามารถเลือก
สินค้าได้ตลอด 24 ชั่วโมงผ่านช่องการตลาดออนไลน์ แต่
จุดด้อยที่สามารถเห็นได้ชัดน้ันคือ  วิสาหกิจชุมชนยังไม่มี
ช่องทางการจำหน่ายหน้าร้าน ชุมชนน้ันอยู่ห่างไกลจากตัว
เมือง ทำให้ลูกค้าไม่สามารถเข้าถึงทางชุมชนได้สะดวก 
ยกเว้นช่วงหน้าหนาวที่มีนักท่องเท่ียวแวะพักก่อนเที่ยวยัง
น้ำตกก้อทุ่ง แต่อย่างไรก็ตาม ยังไม่มีป้ายแสดงให้เห็นถึง
เส้นทางการเข้าถึงชุมชนหรืออาคารที่ตั้งของกลุ่มพัฒนา
อาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง  

4.4 แนวการพัฒนาด้านการส่งเสริมการตลาด 
(Promotion development) 

จากการประเมินพบว่าผล ิตภ ัณฑ์นั ้นม ีการ
ประชาสัมพันธ์และออกสื่อโทรทัศน์เก่ียวกับผลิตภัณฑ์ของ
ชุมชน ผ่านช่องทางต่างๆ อาทิ Thai PBS ยูทูป เพจแนะนำ
การท่องเท่ียวชุมชนต่างๆ ทำให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง 
ตราสินค้าได้รับรู้ มีการเก็บข้อมูลลูกค้าจากการพูดคุย
สอบถามโดยตรงจากกลุ่มลูกค้าท่ีมาซื้อผลิตภัณฑ์จากการ
ออกบูธแสดงผลิตภัณฑ์การเข้าร่วมออกตลาดผ้าฝ้าย
ลำพูน บูธขายผลิตภัณฑ์ในเทศกาลต่างๆ ซึ่งสามารถนำมา
ปรับใช้ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต่างๆของกลุ่มพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้มีผูเ้ชี่ยวชาญ
มากมายมาให้ความรู้ แนะนำ ตอบคำถาม และพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนอย่างต่อเนื่อง มีการให้ความรู้
และแนะนำด้านการดูแลผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือสามสีกับ
ผู้ซื้อผ่านวาจา สิ่งที่กลุ่มยังไม่มีคือการวางแผนหรือกลยุทธ์
ด้านการตลาด ดังน้ี การแสดงความคิดเห็นต่อผลิตภัณฑ์
หรือพ้ืนที่ในการแสดงความคิดเห็นยังมีจำกัด ป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ติดตามสถานที่ต่างๆ การจัดโปรโมชั่นที่
น่าสนใจ การเก็บข้อมูลลูกค้าท้ังเก่าและใหม่ การมีเว็บไซด์
เพื่อเข้าถึงลูกค้าได้มากขึ้น การกระตุ้นลูกค้าเก่าซื้อใหม่ 
การบร ิการหล ังการขาย  และแผนการรองร ับตลาด
ต่างประเทศ ความหลากหลายภาษาเพื่อทางเลือกของ
ลูกค้า การรับประกันผลิตภัณฑ์ และของสมานาคุณให้
ลูกค้า อาทิ คูปองส่วนลด เป็นต้น 
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5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
จากผลการศึกษาข้างต้น พบว่าศักยภาพของ

วิสาหกิจชุมชนอยู่นั้นสามารถต่อยอด กำหนดกลยุทธก์าร
ทำการตลาด และการส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพทาง
การตลาดของวิสาหกิจชุมชน เพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของ
กลุ่มและการขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศ โดยเริ่มต้น
จากการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดพ้ืนฐานและสร้างกลยุทธ์
ต่างๆ เพื ่อกลุ ่มสามารถนำไปพัฒนาและประยุกต์ใน
การตลาด ดังน้ี  

กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ( Product Strategies) 
การยกระดับของผลิตภัณฑ์ในกลุ่มพัฒนาอาชีพ

ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งยังคงต้องมีการควบคุมคุณภาพให้อยู่ใน
มาตราฐานของผลิตภัณฑ์ผ้าทอ โดยมีการจัดต้ังบุคคลเพ่ือ
ทำการตรวจสอบคุณภาพก่อนทำไปผลิตในการขึ้นรูปคง
ผลิตภัณฑ์ โดยอาจจะใช้ความรู ้ความเชี ่ยวชาญในการ
ตรวจสอบ หรือมีการควบคุมคุณภาพในการทอตั ้งแต่
กระบวนการแรก โดยมีการตรวจสอบความเรียบร้อยของ
ผลิตภัณฑ์ที ่พร้อมนำลงบรรจุภัณฑ์และนำไปจำหน่าย
ต่อไป รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ ลวดลาย รูปแบบ ความ
ทันสมัย และเหมาะสมเพื ่อเป็นที ่ดึงดูดความสนใจของ
ลูกค้า สอดคล้องกับ พิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ (2559) ที่อธิบาย
ถึงระบบมาตรฐานที่เรียกว่าMSTQ ประกอบด้วย ระบบ
ม า ต ร ว ิ ท ย า  ( Metrology) ก า ร ก ํ า ห นดม า ต ร ฐ า น 
(Standardization) การทดสอบ (Testing) และการรับรอง
คุณภาพ (Quality Assurance) เป็นโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คุณภาพที่สำคัญของผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ ดังน้ันกลุ่ม
พัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งควรสร้างความจดจำจาก
ตราสินค้าให้มากข้ึน อาทิ การนำสามสีเป็นจุดหลักในการ
ออกแบบ และนำเสนอให้น่าสนใจผ่านการออกแบบ
รูปแบบใหม่ๆ ผลิตภัณฑ์ใหม่ บรรจุภัณฑ์ใหม่ เป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตามในมุมมองของการตลาดน้ัน การที่ผลิตภัณฑ์
ที ่ทำด้วยมือนั้นที ่ไม่เหมือนใคร หรือไม่ละเอียดมากนัก 
สามารถนำจุดด้อยนี ้มาสร้างเสน่ห์และทำให้สินค้าดู
น่าสนใจ ได้ในกลุ่มลูกค้าต่างประเทศ อาทิ ญ่ีปุ่น ยุโรป ได้
เป็นอย่างดี 

นอกจากน้ีการนำเสนอคุณค่าผ่านป้ายต่างๆเป็น
สิ่งสำคัญ อาทิ วิธีซักหรือการเก็บรักษา ราคา รายละเอียด

ทีน่าสนใจของสินค้า เน้นการขายแบบ Organic product 
และ Hand Made เป็นจุดขายและสร้างความแตกต่างจาก
คู่แข่ง และ ขนาดต่างๆ ควรนำในรูปแบบที่น่าสนใจและ
นำเสนอในหลากหลายภาษา อาทิ ไทย จีน และอังกฤษ
เป็นพ้ืนฐานหลัก เพ่ือรองรับตลาดต่างประเทศในอนาคต 

กลยุทธ์ราคา ( Product Strategies) 
การตั้งราคาสำหรับลูกค้าของกลุ่มพัฒนาอาชีพ

ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งนั้น สามารถใช้วิธี Value-Based Pricing 
Strategy คือการกำหนดราคาเพื ่อสะท้อนถึงคุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติ ที่มีรูปแบบที่โดด
เด่นจากภูมิปัญญาชาวบ้านจากชาวลัวะและลื้อ ลวดลาย
ผ้ายกดอกที่เป็นเอกลักษณ์ของลำพูน นวัตกรรมนาโนที่
เพิ่มความหอมและความทนทานในการใช้งานของผ้าฝ้าย 
สร้างผลิตภัณฑ์ที่สามารถนำมารวมกันได้ Bundle pricing 
อาทิ ราคาขายรวมของชุดผ้าฝ้ายและกระเป๋าที ่ผลิตมา
จากผ้าฝ้ายย้อมสีธรรมชาติ ซึ่งสามารถตอบสนองความ
ต้องการของผู้บริโภคได้ดี และเจาะกลุ่มตลาดใหม่ๆได้ง่าย 
ซึ่งสามารถสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งอย่างเห็นได้ชัด 
และต่อไปในตลาดต่างประเทศ กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุ
บ้านก้อทุ่งจะสามารถกำหนดราคาที่สูงขึ้นได้มากและสูง
กว่าคู่แข่งได้เป็นสองเท่า 
 กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง ควรมีการ
คำนวณการราคาข้ึนมาใหม่เพ่ือให้ต้องกับเป้าหมายของแต่
ละกิจกรรม อาทิ ราคาสำหรับการขายในช่องทางต่างๆที่
แตกต่างกันไป ทั้งตลาดออนไลน์และออฟไลน์ ต้ังราคา
โปรโมชั่นให้เหมาะสมกับแต่ละช่องทาง อาจจะมีราคาที่
แตกต่างกันเพียงเล็กน้อยแต่มีการคำนวณค่าใช้จ ่ายที่
ละเอียดมากข้ึน โดยเพ่ิมในส่วนของกำไรที่ต้องการ ต้นทุน
การผลิต ค่าการตลาด ค่าส่วนลด ค่าการขนส่ง ค่าแรง
หรือค่าจ้าง ค่าใช้จ่ายที่ไม่สามารถคุมได้ ภาษี และอื่นๆใน
แต่ละชิ้น สอดคล้องกับ ดุษฎี นาคเรือง (2560) ชี้ให้เห็น
ว่าการดําเนินงานของวิสาหกิจชุมชนที่มีประสิทธิภาพควร
ให้ความ สำคัญกับการบริหารการเงินเกี่ยวกับการจัดทำ
บัญชีรายรับ-รายจ่ายอย่างสม่ำเสมอ เพื ่อการควบคุม
ต้นทุนการผลิตให้ลดลง ซึ่งเมื่อราคาที่คำนวณเป็นไปตาม
เป้าหมายที่วางไว้ ทางกลุ่มสามารถคำนวณราคาสำหรับ
การขายในต ่างประเทศได้  จากการศ ึกษาประ เทศ
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เป้าหมาย อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตรา กำไรเป้าหมาย
ของแต่ละประเทศ ราคาตลาดในต่างประเทศ และอื่นๆ 
ซึ ่งสามารถทำให้เพิ ่มกำไรและขยายตลาดได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

กลยุทธ์ช่องทางการจัดจำหน่าย  (Channel 
Strategies) 

การจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ของกลุ่มพัฒนาอาชีพ
ผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่งภายในประเทศน้ันมีทั้งการขายปลีก ใน
ตลาดออนไลน์และออฟไลน์ สอดคล้องกับ ณฐวัฒน์ คณา
รักสมบัติ (2557, น. 248) ที่กล่าวถึงการสื่อสารการตลาด
แบบบูรณาการ  ( Integrated Marketing Communication) 
การดำเนินกิจกรรมเพื ่อการสื ่อความหมาย สร้างความ
เข้าใจ การยอมรับระหว่าง ธุรกิจกับผู้บริโภคดยมุ่งหวังให้
เกิดพฤติกรรม ตอบสนองตามวัตถุประสงค์ของธุรกิจการ
สื่อสาร การตลาดแบบบูรณาการจัดเป็นเครื่องมือทางการ
ตลาดผ่านช่องทางออนไลน์ ซึ่งยังไม่มีการจัดจำหน่ายใน
ตลาดต่างประเทศ ถ้ามีจะเป็นการส่งออกทางอ้อม อาทิ
การติดต่อโดยตรงจากลูกค้า การพบเห็นในระหว่างแสดง
สินค้า และมีความต้องการให้ผลิตในรูปแบบที่ลูกค้า
กำหนด การเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายที่กลุ่มควรจะมี
เพ่ิมเติมเพ่ือรองรับตลาดทั้งในและต่างประเทศดังน้ี  

1.การสร้างหน้าร้านให้กับผลิตภัณฑ์เพื่อสร้าง
ความน่าเชื่อถือให้กับตราสินค้า และสามารถจับต้องได้ 
รวมไปถึงการบริการที่นำเสนอผ่านการขายจากพนักงาน 
รูปแบบการจัดแสดงผลิตภัณฑ์ในบูธควรมีการนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ในรูปแบบที ่ต่างออกไป  อาทิ การนำเสนอ
ผลิตภัณฑ์ผ่านวีดีโอ หรือ AR ที่สามารถแสกนด้วยมือถือ
และแสดงข้อมูลสินค้าอย่างละเอียดเพื่อลดประมาณการ
ใช้กระดาษ  

2.การกระจายผลิตภัณฑ์ของชุมชนเข้าสู ่ในตัว
เมืองเพ่ือง่ายต่อการจัดจำหน่ายเพ่ือถึงมือของลูกค้าได้เร็ว
ขึ ้น การเลือกบริการผู ้จ ัดส่งที ่สามารถขนส่งได้ตลอด
สัปดาห์ร รวมทั้งการส่เลขติดตามพัสดุให้ลูกค้าอย ่าง
สม่ำเสมอ 

3.การเพ่ิมช่องทางการจัดจำหน่ายในออนไลน์ให้
มากขึ ้น และปรับโครงสร้างการตลาดแบบออนไลน์ให้
สามารถสื ่อสารและปรากฎให้ล ูกค้าเป้าหมายได้เห็น

ร้านค้า อาทิ การเพิ่ม SEO ของเพจ การเพิ่ม Traffic ของ
การเข้าชมร้านค้าในตลาดออนไลน์ 

4.เพ่ิมคู่ค้าของกลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อ
ทุ่งเพ่ือขยาดช่องทางในการจัดจำหน่าย อาทิ การฝากขาย 
การวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์ในห้างสรรพสินค้า หรือแหล่ง
ขายต่างๆ หรือคู่ค้าที่อยู่ในกลุ่มเสื้อผ้าต่างๆ เพื่อสามารถ
กระจายสินค้าอย่างทั่วถึง 

5.การมีระบบสินค้าคงคลังที ่ดีเพื ่อรองรับการ
สั่งซื้อที่มาจากตลาดออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งยัง
รวมไปถึง การจัดระบบการรับคำสั่งสินค้า การนำสง่พัสดุ 
การส่งคืนผลิตภัณฑ์ที่ชำรุ สินค้าท่ีต้องการระบาย เป็นต้น 

6.มีการช่องทางการจัดจำหน่ายไปต่างประเทศ
อย่างน้อย 1 เว็บไซด์เพื่อเปิดตลาดต่างประเทศ และการ
เจาะกลุ่มลูกค้าใหม่ อาทิ Amazon 

7.มีการจัดการแผนการรองรับการจัดจำหน่าย 
ระบบการขนส่งไปยังต่างประเทศ  ผู ้บร ิการขนส่งไป
ต่างประเทศ และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการทำธรุกิจ
ระหว่างประเทศ 

กลยุทธ์การส่งเสริมทางการตลาด (Promotion 
Strategies) 

กลุ่มพัฒนาอาชีพผู้สูงอายุบ้านก้อทุ่ง ควรจัดทำ
แคตตาล ็อคเพื ่อเป ็นการให ้ข ้อม ูลต ่างๆ  ที ่ เก ี ่ยวกับ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ่ม ข้อมูลการดูแลรักษาผลิตภัณฑ์ และ
รูปภาพที่ดึงดูดและแสดงจุดเด่นของผลิตภัณฑ์นั้นๆ โดย
การนำเสนอนั ้นสามารถจัดทำแคตตาล็อคในรูปแบบ
ออนไลน์หรือผ่านเพจในเฟสบุ๊คได้ มีพ้ืนที่ให้ลูกค้าได้แสดง
ความคิดเห็นไม่ว่าจะเป็นการรีวิวหรือการให้คะแนนสินค้า
ทุกช่องทาง จัดทำแผนการตลาดให้มากขึ้น อาทิ การลด
สินค้าและการจัดโปรโมชั่นที่น่าสนใจในเทศกาลหรือวัน
สำคัญต่างๆ โดยมีการวางแผนล่วงหน้า การกระตุ้นลูกค้า
เก่าซื ้อใหม่ มีการเก็บข้อมูลลูกค้าทั้งเก่าและใหม่ที ่เป็น
รูปธรรมและนำข้อมูลมาวิเคราะห์เชิงลึกและออกมาเป็น
แผนการตลาดต่อไป สร้างมีเว็บไซด์เพ่ือเข้าถึงลูกค้าได้มาก
ขึ ้น การบริการหลังการขายการรับประกันสินค้า  เกมส์ 
หรือของสมานาคุณให้ลูกค้า อาทิ คูปองส่วนลด เป็นต้น 
นอกจากนี้ช่องทางการส่งเสร ิมการตลาดต่างประเทศ
สามารถทำไปพร้อมๆกันในตลาดในประเทศ โดยการ
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วางแผนการตลาดต่างประเทศ  หร ือ ระบุประเทศ
เป้าหมายเพ่ือการส่งออก และ สื่อสารในความหลากหลาย
ภาษาเพื่อลูกค้าสามารถรับรู้และเข้ามาศึกษาผลิตภัณฑ์
ของกลุ่มได้ง่ายข้ึน 

การประเมินสามารถสร้างกลยุทธ์ใหม่ๆให้กับ
วิสาหกิจชุมชนได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ การปรับราคา ช่องทาง
การตลาด และคุณภาพของสินค้า ซึ่งสามารถนำผลการ
ประเมินเหล่าน้ีไปใช้วางแผนการทำตลาด กลยุทธ์ใหม่ๆที่
ทางชุมชนยังขาด และสามารถวางแผนการทำธุรกิจของ
ชุมชนได้ ทั้งนี้กลยุทธ์ต่างๆนั้นสามารถนำประยุกต์ไปสู่
การเปิดตลาดแบบใหม่ และตลาดต่างประเทศได้ใน
อนาคต 

 

6. กิตติกรรมประกาศ  
 การศึกษาวิจัยนี้สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์
ด้านงบประมาณทุนวิจัย จากหน่วยบริหารและจัดการทุน
ด้านการพัฒนาระดับพ้ืนที่ (บพท.) สำนักงานสภานโยบาย
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแหง่ชาติ 
(สอวช .) ในโครงการโครงการริเร ิ ่มส ําค ัญ  (Flagship 
Project) อีกท้ังข้อมูลที่สำคัญในงานวิจัยและความร่วมมือ 
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ผลงานสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรม “สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า” ต้องการถ่ายทอดบรรยากาศช่วง
ฤดูกาลต่างๆ เช่น ฤดูฝน ฤดูหนาว เป็นต้น  เมื่อได้ศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ ศึกษาทฤษฎี ข้อมูลสนับสนุน และเก็บข้อมูล
สถานที่ธรรมชาติ ความงามธรรมชาติตามฤดูกาลน้ัน จากการที่ข้าพเจ้าได้ซึมซับบรรยากาศของ ฤดูฝน ฤดูหนาว สัมผัสความ
งามธรรมชาติที่ซ่อนเร้นก่อเกิดเป็นจินตนาการในการสร้างสรรค์เป็นผลงาน โดยใช้ความงามตามหลักองค์ประกอบศิลป์เพ่ือ
เปิดประสบการณ์ทางการมองเห็นด้านสุนทรียภาพของธรรมชาติ  การสร้างสรรค์ผลงานจิตรกรรมนามธรรม เพ่ือแสดงออกถึง
สุนทรียภาพและองค์ประกอบศิลป์ โดยถ่ายทอดอารมณ์ถึงพลังคุณค่าของธรรมชาติที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึกบรรยากาศ
ของความลึกลับ ซ่อนเร้น จินตนาการส่งผ่านแรงกระตุ้น ให้มนุษย์เกิดการเรียนรู้คุณค่าความงามของความลึกลับ ซ่อนเร้นของ
ธรรมชาติ ผ่านทางด้านผลงานจิตรกรรมนามธรรม สภาวะความรู้สึกถึงสุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติ เน้นให้เกิดอารมณ์ 
ความรู้สึกลึกลับ ซ่อนเร้น  การสร้างสรรค์ผลงานให้สัมพันธ์กับอารมณ์ทีได้รับประสบการณ์ผ่านกระบวนการสร้างสรรค์ ด้าน
องค์ประกอบศิลป์ โดยหยิบเอาโครงสร้างหลักของ ฝนตก น้ำไหล พายุ มาวางเป็นโครงหลักขององค์ประกอบศิลป์และนำสีส้ม 
สีม่วง สีฟ้า สีเขียว สีน้ำเงิน สีทั้งหมดน้ีคือสีทีอยู่กับธรรมชาติสร้างบรรยากาศของอารมณ์ความลึกลับ ซ่อนเร้น ของธรรมชาติ
ได้ และเน้นโครงสร้างหลักทีเป็นสีบรรยากาศ ใช้หลักการปล่อยพื้นที ่ว่างของพื้นผิว พื้นที ่ของสีลงบนผ้าใบ ผลงานชุด
“สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า”ผลงานมี2ชุด ล้วนแล้วแต่เป็นผลงานที่บรรลุตามเป้าหมายของการศึกษาที่คาดไว้ 
สามารถใช้เทคนิค สีอะคริลิคผสมดินสอพองซึ่งต้องทดลองเทคนิคการ  เทสี หยดสี ราดสี อาศัยความชำนาญ  และการ
ถ่ายทอดสภาวะองค์ประกอบทางทัศนศิลป์ลงในผลงานอย่างเหมาะสม  
 
คำสำคัญ: ศิลปะนามธรรม /สุนทรียภาพ/อารมณ์/ธรรมชาติ/จิตกรรม/องค์ประกอบศิลป์ 
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Abstract  
The abstract paintings “My Natural Aesthetics” desire to convey the atmosphere of different 

seasons, such as rainy and winter. After researching and analyzing, including studying theories, supporting 
data, collecting data on natural sites and the beauty of different seasons, I absorbed the atmosphere, 
including the experience of hidden natural beauty, resulting in imagination in creating this artwork. The 
principles of composition were used to open the visual experience of nature’s aesthetics. Creating this 
abstract paint aims to express aesthetics and composition by transferring the emotions of nature’s power 
and value which cause the emotions, feelings towards the hidden mystery, and impulsive imagination. 
These factors encourage humans to learn the hidden, mysterious beauty of nature through abstract painting, 
focusing on feelings towards the aesthetics of nature in building emotions and hidden mysterious feelings. 
The creation process in coherence with the experienced emotions was conducted using the structure of 
falling rain, water flow, and storm as the main structure of the composition. The colors representing nature, 
such as orange, purple, blue, green, and dark blue, were used to build nature’s hidden mystery. The 
principles of space and texture were implemented on a canvas. There are two paintings created in this 
research. The study’s objectives and expected outcomes were achieved using the mixture of acrylic color 
and white clay filler with experimenting techniques, including pouring and dripping. 
 
Key words: Abstract art / aesthetics/ mood / nature / painting / Composition 
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1. บทนำ 
ธรรมชาติเป็นสิ่งที่สำคัญกับมนุษย์เป็นอย่างมาก

เพราะธรรมชาติเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเอง และมีอยู่อย่างจำกัด 
นอกจากนั ้นมนุษย์ยังใช้ธรรมชาติเป็นที ่พักผ่อนด้าน
อารมณ์ความรู ้ส ึกทางจิตใจ มนุษย ์จ ึงร ับร ู ้อารมณ์
ธรรมชาติก่อให้เกิดความรู้สึกแบบนามธรรมของธรรมชาติ
เป ็นตัวแทนความร ู ้ส ึกและก ่อเก ิดจิ นตนาการตาม
ประสบการณ์  ค ือการนำค ุณล ักษณะอารมณ์ของ
ธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ในการสร้างสรรค์ กล่าวคือต้อง
ทราบว่าธรรมชาติของตัวเองหรือผู้ถ่ายทอดเป็นอย่างไร 
จะใช้สาระอารมณ์ธรรมชาติเพียงใดจึงจะเหมาะสมกับการ
สร้างสรรค์เกิดประโยชน์ในการสร้างผลงานอารมณ์
ธรรมชาติที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้มาจากการสร้างข้ึนของมนุษย์
เช ่น ฤดูกาลต่างๆบรรยากาศ ฝนตก ลมพัด หนาว  
บรรยากาศเหล่านี ้เป็นแหล่งปัจจัยที ่สำคัญก่อให้เกิด
อารมณ์ของมนุษย์เช่น ฝนตกก่อให้เกิดความรู้สึกถึง ความ
ชุ่มฉ่ำ ชุ่มชื้น ลมพัดให้ความรู้สึกเย็นสบาย อากาศหนาว
ให้                              
ความรู้สึกความสบาย ความรื่นรมย์ เป็นต้น การท่องเท่ียว
เชิงนิเวศน์ก็เป็นอีกสิ่งหน่ึงที่ได้ประโยชน์โดยตรงต่อสภาพ
อารมณ์     สิ ่งที ่กล่าวมานั้นช่วยในการกระตุ ้นให้เกิด
จินตนาการอารมณ์ความรู้สึกของข้าพเจ้า ที่จะนำมาเป็น
เนื ้อหาสาระหลักในงานชุดนี ้ การแสดงออกในผลงาน
จิตรกรรมนามธรรมเพื ่อมุ ่งเน้นให ้เก ิดความรู ้ส ึก ถึง
สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า อารมณ์
ธรรมชาติในที่น้ีหมายถึงฤดูต่างๆบรรยากาศ ฝนตก ลมพัด 
หนาว   ในรูบแบบความรู้สึกนามธรรมของข้าพเจ้า การ
สร้างสรรค์ผลงานนามธรรมนั้น เน้นโครงสร้างหลักที่เป็น
บรรยากาศของฤดูกาล บรรยากาศของสีฤดูกาล หลักการ
ปล่อยพื้นที่ว่างของพื้นผิว พื้นที่ว่างของสี ของดินสอพอง
บนผ้าใบให้ทำหน้าที่เป็นพื ้นทีว่างดูแล้วเหมือนอากาศ 
ท้องฟ้า สร้างอารมณ์คลุมเครือของสุนทรียภาพ ข้าพเจ้า
จึงเริ่มต้นจากภาวะอารมณ์ความรู้สึกอันเป็นผล มาจาก
ประสบการณ์ท่องเที่ยวธรรมชาติเชิงนิเวศน์ของข้าพเจ้า 
ประสบการณ์เหล่าน้ีสะสมจนเกิดเป็นอารมณ์ในจิตใจ เกิด
สุนทรียะทางความงามของธรรมชาติ ข้าพเจ้าจึงถ่ายทอด

ในอารมณ์เฉพาะตนโดยใช้หลักการทางทัศนธาตุและการ
จัดองค์ประกอบศิลป์           

1.1 ที่มาและความสำคัญของการสร้างสรรค์ 
สภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ ทิวทัศน์ ฤดูกาลต่างๆ

บรรยากาศ ฝนตก ลมพัด หนาว ความงามในธรรมชาตทิี่
ย ิ ่ งใหญ่ ธรรมชาติท ี ่ข ้าพเจ ้าได ้ส ัมผ ัส  ม ักจะได้รับ
สุนทรียภาพจากธรรมชาติ จิตใจที่ซึมชับเอาบรรยากาศ
รอบตัวมาสู่จิตใจส่งผลให้สายตามองเห็นความงามอัน
แท้จริงของธรรมชาติ หากมองลึกๆจะพบเห็นความรู้สึก
ลึกลับ ซ่อนเร้น   สงบเยือกเย็นถ้ามองความรู ้สึกในสี
บรรยากาศนั้นจะมีการเปลี่ยนแปลงในธรรมชาติตลอด 
ธรรมชาติเมื่อมีองค์ประกอบที่หลากหลายของสรรพสิ่ง
ร่วมกันสร้างความงามหรือสุนทรียในจิตใจของข้าพเจ้าได้ 

1.2 วัตถุประสงค์ของการสร้างสรร์ผลงาน 
1.2.1 เพื ่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะนามธรรม

แสดงออกถึงสุนทรียภาพธรรมชาติของข้าพเจ้า 
1.2.2 เพื ่อถ่ายทอดอารมณ์ถึงพลังคุณค่าของ

สุนทรียภาพของธรรมชาติที่ทำให้เกิดอารมณ์ความรู้สึก
บรรยากาศของอารมณ์ความลึกลับ ซ่อนเร้นของธรรมชาติ
ได้ 

1.2.3 เพื ่อเกิดการกระตุ ้นให้มนุษย์เกิดการ
เรียนรู้คุณค่าสุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติข้าพเจ้าผ ่าน
ศิลปะนามธรรม 

1.3 ข้อมูลและอิทธิพลที ่เกี ่ยวข้องกับการ
สร้างสรรค ์  

ข ้ าพเจ ้ า ได ้ประสบการณ ์ร ่วมของความ
ประทับใจจากสิ ่งแวดล้อมทางธรรมชาติ ความงามของ
ธรรมชาติ การนำเสนอ รูปแบบ กระบวนการ ตลอดจน
วิเคราะห ์เพ ื ่อหาความสมดุล  เอกภาพ ทฤษฎีส ีกับ
ความรู ้สึกที ่มีขึ ้นกับเนื ้อหา คุณค่าของการรับรู ้ในการ
สร ้างสรรค์เพื ่อใช ้ในการอ ้างอ ิงในสุนทรียภาพของ
ธรรมชาติถ่ายทอดผ่านผลงานจิตรกรรมนามธรรมเนื้อหา
เร ื ่ องราวข ้อม ูลส ุนทร ียภาพของธรรมชาติ  ทฤษฎี
สุนทรียภาพ ซึ่งมักจะให้ความสำคัญกับความรู ้สึก หรือ
อารมณ์ และศิลปะที่สร้างความสุขต่างๆ หรือความพึง
พอใจแล้วยังขยายความไปถึงความรู ้ส ึกอื ่นๆ  ทฤษฎี
อารมณ์เป็นพลังที่ทรงอำนาจอย่างหน่ึงของมนุษย์ อารมณ์ 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

ค ือสภาวะของร ่า งกายซ ึ ่ งถ ู กย ั ่ ว ยุ  จนเก ิ ดม ีการ
เปลี่ยนแปลงทางสรีรวิทยาหลายๆ อย่าง เช่น ใจสั่น, ชีพ
จรเต้นเร็ว, การหายใจเร็วและแรงขึ้น ธรรมชาติหมายถึง 
โลก ที่ไม่ได้ถูกสร้างโดยมนุษย์ อาทิเช่น มนุษย์ สัตว์ ภูเขา
แม่น้ำ ต้นไม้ หรือฝน ฤดูกาลต่างๆ เป็นส่วนหนึ่งของ
ธรรมชาติ องค์ประกอบศิลป์คือศิลปะที่มนุษย์สร้างข้ึนเพ่ือ
แสดงออก ทางอารมณ์ ความรู้สึก ความคิด หรือความงาม
ซึ่งประกอบด้วยส่วนที่มนุษย์สร้างขึ้นและส่วนที่เป็นการ
แสดงออกอันเป็นผลที่เกิดจากโครงสร้างทางวัตถุและ
อิทธิพลทางด้านศิลปะประกอบด้วยทฤษฎีสีในแสง ลัทธิ
นามธรรม รวมถึงศิลปิน  Jackson Pollock ความบันดาล
ใจและแนวความคิดสร้างสรรค์ 

2.แนวความคิดเทคนิคกระบวนการของการ
สร้างสรรค ์

2.1 แนวความคิดของการสร้างสรรค์ผลงาน 
งานทัศนศิลป์ จิตรกรรมสามารถสร้างสรรค์

สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า ในสภาวะหน่ึง
ของจิตใจที ่มีลักษณะเป็นนามธรรมอารมณ์ความรู ้สึก
ภายในจากจิตใจที่เกิดจากความงามธรรมชาติ ธรรมชาติ
สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้รักธรรมชาติมากขึ ้นเช่น 
ฤดูกาล บรรยากาศฝนตก ลมพัด หนาว เสียงธรรมชาติทำ
ให้ความรู้สึกและจินตนาการของความงามทางธรรมชาติ
ได้   เนื้อหาที่นำเสนอ สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของ
ข้าพเจ้า เพื่อกระตุ้นให้เกิดจินตนาการและความรู้สึกถึง
ชีวิตของธรรมชาติในประสบการณ์ของข้าพเจ้ารูปแบบ
จิตรกรรมนามธรรม     
  2.2 เทคนิค กระบวนการในการสร้างสรรค์
ผลงาน  

 2.2.1 เทคนิคในการสร้างสรรค์ผลงาน เทคนิค
ที่ใช้ในการสร้างสรรค์มีความสำคัญอย่างยิ่งข้าพเจ้าได้
ค้นคว้า ศึกษา ทดลองเทคนิคของการยอดสี โดยผสมสีน้ำ 
สีน้ำมัน ตามการทดลอง กลวิธีของปฎิกิริยาทางเทคนิค
เพื ่อให ้ส ื ่อท ั ้งด ้านความหมายของเนื ้อหาเร ื ่องราว
สุนทรียภาพของธรรมชาติก่อเกิดรูปร่างรูปทรงอิสระของ
ธรรมชาติ บรรยากาศ น้ำหนักสี พ้ืนผิว ต่างๆตามแนวทาง
ทดลอง ข้าพเจ้าวิเคราะห์อารมณ์ของข้าพเจ้ากับธรรมชาติ
ที ่พบเห็นเก ็บประสบการณ์ทางสุนทรียแล้วก็นำมา

สร้างสรรค์เป็นแนวศิลปะนามธรรม โดยสร้างพื้นผิว รูป
ราง รูปทรงอิสระโดยเทคนิคเฉพาะตน การเตรียมการ
สร้างสรรค์ต้องรองพ้ืนโดยดินสอพองก่อนแล้วสร้างพ้ืนผิว
ตามที ่ต ้องการ  ทั ้งน ี ้ข ึ ้นอย ู ่ก ับจ ังหวะและอารมณ์
ประสบการณ์ทางสุนทรียของธรรมชาติทีผ่านมา ประกอบ
กับหลักการองค์ประกอบศิลป์ ทัศนธาตุ ทฤษฎีส ีกับ
ความรู้สึก การสร้างพื้นผิวเป็นประเด่นสำคัญของผลงาน 
พื้นผิว ร่องรอยทีแตก ออกทำให้เกิดความรู้สึกอารมณ์
ธรรมชาติได้อย่างเหมาะสมข้าพเจ้าจึงเลือกสีน้ำ สีน้ำมัน 
ผสมกับดินสอพอง และกาวทำให้พื ้นผิวทีแตก และเห็น
ร่องรอยเกิดมิติ และกลมกลืนและเป็นเอกภาพในรูปแบบ
จ ิตรกรรมนามธรรม  2ม ิต ิข ้ าพ เจ ้ าบอกเร ื ่ อ ง ร าว
สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า โดยมีการจัด
ระเบียบ นำเสนอแนวคิด รูปแบบ เทคนิคและวิธีการใน
การสร้างสรรค์ตามเจตนารมณ์และจุดมุ่งหมายของผลงาน
สร้างสรรค์ 

2.2.2 วัสดุอุปกรณ์ในการสร้างสรรค์ผลงาน 
วัสดุอุปกรณ์ เฟรมผ้าใบ,สีน้ำมัน,สีอะคริลิค,น้ำมันลินสดี,
น้ำมันสน,ทินเนอร์,ดินสอพอง,กาว,พู่กัน, กระบวนการใน
การสร้างสรรค์ผลงาน 

 
                    

รูปที่1 วัสดุอุปกรณ์ 
 

1.สร้างภาพร่างจากข้อมูลในประสบการณ์
อารมณ์ธรรมชาติช่วงน้ันอารมณ์น้ันๆจากน้ันสร้างภาพร่าง
ความรู้สึกรวมๆ ในกระดาษ 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

380 381
กลุ่ม 5 : งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

 
 

รูปที่2 ภาพร่างผลงาน 
 

2. นำภาพร่างทีเสร็จแล้วบนกระดาษ มาทดลอง
ในเทคนิคตามแนวคิดอารมณ์ความรู ้ส ึก  เทคนิคทีใช้
สามารถยืดหยุ ่นและผันแปรนตามธรรมชาติและตาม
รูปร่างรูปทรงที่ข้าพเจ้าต้องการและตอบรับกับความรู้สึก
และสอดคล ้องก ับความค ิดได้  โดยการสร ้างสรรค์
จิตรกรรมนามธรรม การสร้างสรรค์จึงมีเค้าโครงมาจาก
มุมมองที ่หลากหลายในธรรมชาติ ถ่ายทอดอารมณ์  
ความรู้สึกจากจินตภาพผ่านการลดทอนทางรูปธรรมไปสู่
นามธรรม โดยแสดงความงามของสีสันบรรยากาศในความ
ฉับพลัน จะมีการทดลองหลายชิ้นแล้วเหลือชิ้นทีข้าพเจ้า
คิดว่าตอบสนองอารมณ์และก่อให้เกิดสุนทรียภาพอารมณ์
ธรรมชาติของข้าพเจ้าได้ 

 
รูปที่3 การทดลองเทคนิค 

 
3. นำผลงานที่สร้างสรรค์ทดลองมารวมกันจัด

วางอย่างเหมาะสมกับเวลาและอารมณ์โดยแบ่งเป็น
ผลงาน 2ชุด2อารมณ์ตามสุนทรียภาพธรรมชาติของ
ข้าพเจ้า 

 
รูปที่4 ทดลองจัดวางของผลงานชุดที่1     

 
รูปที5่ ทดลองจัดวางของผลงานชุดที่2 
 
3.ผลการสร้างสรรค์ผลงาน 
ผลงานการสร้างสรรค์ชุดนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อก่อ

ให้ปรากฏการสร้างสรรค์จิตรกรรมนามธรรมแสดงออกถึง
สุนทรียภาพธรรมชาติของข้าพเจ้าเป็นการนําคุณลักษณะ
ทางสุนทรียภาพจากศิลปะนามธรรมโดยการรับรู้อารมณ์
ธรรมชาติถึงคุณค่า ความงาม ก่อให้เกิดความรู้สึกถงึพลัง
คุณค่า บรรยากาศ ลึกลับ ซ่อนเร้น สงบ เยือกเย็น ใน
จิตใจได้เป็นอย่างดีจากการสัมผัสรับรู ้ด้วยตาและการ
นําเสนอให้เกิดความรู้ความเข้าใจในพลังสุนทรียภาพทาง
ความคิด เน้ือหาเรื่องราวด้วยการรับรู้แปลความหมายทาง
อารมณ์ของข้าพเจ้าสู ้ศิลปะนามธรรมมุ่งมั ่นค้นคว้าหา
วิถีทางสร้างสรรค์ในแนวทางเฉพาะตัวเกิดสุนทรียภาพ
อารมณ์ธรรมชาติโดยอธิบายผลงานชุด“สุนทรียภาพ
อารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า” ด้ังน้ี 

ผลงานสร้างสรรค์ชุดที่1 
มีผลงาน10ชิ้น ชื่อผลงาน “สุนทรียภาพอารมณ์

ธรรมชาติของข้าพเจ้า (ฤดูฝน) ” ผลงานชุดนี้มีหลายชิ้น
แต่ละชิ้นมีอารมณ์ของช่วงฤดูฝนทีแตกต่างและจัดวางเป็น
ชุดให้เข้าเน้ือหา หยิบเอาโครงสร้างหลักของฝนตกน้ำไหล
มาวางเป็นโครง เพื่อให้ผลงานชิ้นนี้มีความเป็นเฉพาะตน
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และสามารถจัดการกับพ้ืนที่ว่างได้และเหมาะสมข้ึน ลดรปู 
สลายรูปทรงที่ยุ่งยากซับซ้อนให้เป็นร่องรอยของการไหล
ของสีต่างๆ ความคิดในการสร้างสรรค์งานชิ้นนี้คือ การ
วางแผนต้ังเริ่มแรก คือ การสร้างชั้นของสีและเทคนิคของ
การไหลของดินสอพองคล้ายกับว่าเป็นการไหลของน้ำฝน  
เมื ่อทาดินสอพองและเทสีทับชั ้นแรกก็สามารถสร้าง
บรรยากาศเหมือนการทับซ้อนของช่วงเวลาฝนตก การวาง
โครงสร้างสีหลักในผลงานชิ้นน้ี ต้องการสร้างผลงานมีสี
ลักษณะโทนที่แสดงอารมณ์ช่วงเวลาฝนตกตามความรู้สึก
ของข้าพเจ้ากับธรรมชาติฤดูฝนคือการนำสีส้ม สีม่วง สีฟ้า 
สีเขียว สีน้ำเงิน สีทั้งหมดนี้คือสีที่อยู่กับธรรมชาติ และ
เน้นโครงสร้างหลักที่เป็นสีบรรยากาศ หลักการปล่อยพ้ืนที่
ว่างของพ้ืนผิวของดินสอพองบนผ้าใบให้ทำหน้าที่เป็นพ้ืน
ทีว่างดูแล้วเหมือนอากาศ ท้องฟ้า สร้างอารมณ์คลุมเครือ
ตามผู้ชมผลงานตามประสบการณ์ของผู้ชมผลงาน 

 

 

 
 

รูปที่6 ชิ้นผลงานทั้งหมดของชุดที่1รวม10 ชิ้น 
 

ผลงานสร้างสรรค์ชุดที2 
ในบรรยากาศสร้างมิติและความลงตัวของสี

บรรยากาศสร้างให้ผลงานชุดนี้สามารถถึงจุดมุ่งหมายมี
ผลงาน6ชิ ้น ชิ ้นละ 80x60 ชื ่อผลงาน “สุนทรียภาพ
อารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า (ฤดูหนาว) ”ผลงานชุดนี้มี
หลายชิ้นแต่ละชิ้นมีอารมณ์ของช่วงฤดูหนาวทีแตกต่าง
และจัดว่างเป็นชุด สร้างอารมณ์ความเป็นธรรมชาติของ
ข้าพเจ้าได้มากขึ้น สามารถใช้สีบรรยากาศในการแสดง
ตัวตนได้อย่างเต็มที่ สร้างพลังและความยิ ่งใหญ่ของ
ธรรมชาติ ในบางจังหวะของการเทสีมีการสร้างบรรยากาศ
สี และอารมณ์ธรรมชาติได ้อย ่างลงตัว  เก ิดม ิต ิของ
บรรยากาศของของฤดูหนาวอย่างลงตัว 

 

 
 

รูปที่7 ชิ้นผลงานทั้งหมดของชุดที่2รวม 6 ชิ้น 
 
4. สรุปผล และอภิปรายผลการสร้างสรรค์ผลงาน 

ผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม ชื่อผลงาน 
“สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า” ได้วิเคราะห์ 
เพ่ือแสดงถึงระเบียบข้ันตอนในการสร้างสรรค์ เรียงลำดับ
ความเป็นมาของแนวความคิดการพัฒนารูปแบบและการ
พัฒนาเทคนิควิธีการนำเสนอ   ผลงานสร้างสรรค์ชุด 
“สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า”ปรากฏ
เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์มีสุนทรียภาพทางอารมณ์ที่ส่งผล   
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ต่อการสัมผัสกับรับรู้โดยตรงต่อข้าพเจ้า  เน้นแรงบันดาล
ใจให้เกิดการสร้างสรรค์ผลงานแนวความคิดเก่ียวกับ การ
ผันแปร ฤดูต่างๆบรรยากาศของสีต่างๆระหว่างธรรมชาติ
ที่พบเห็นและความจริงที่เป็นนามธรรม ที่ข้าพเจ้ารบัรู้ถึง
อารมณ์ความรู้สึกอิทธิพลที่ได้รับในงานศิลปะนามธรรม
เกิดการเชื่อมโยงของทุกสิ่งรอบตัวมาใช้เป็นพื้นฐานของ
ความสนใจ เป็นประสบการณ์เริ่มต้นของการคิดต่อยอดใน
การสร้างสรรค์ผลงานชุด “สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติ
ของข้าพเจ้า” มีการปรับเปลี่ยนเทคนิคให้เข้ากับแนวคิด 
กระบวนการ มาใช้ในการสร้างสรรค์ ผลที่ได้จากการ
สร้างสรรค์ ผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม ชื่อผลงาน 
“สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า”คือการเรียนรู้
การพัฒนาตนเองและความคิดมุ่งเน้นไปสู่การสร้างสรรค์
สื่อให้เห็นความจริงของอารมณ์ข้าพเจ้าของความงามที่
เกิดขึ ้นในธรรมชาติ สิ ่งที ่ข้าพเจ้าต้องการสื ่อให้เห็นถึง
ศิลปะนามธรรม คืออารมณ์ความรู้สึกที่ ข้าพเจ้าสัมผัสได้
ถึงความงามเหล่าน้ันจากการได้ทดลองจึงได้ใช้หลักการจัด
องค์ประกอบศิลป์สื่อเป็นภาษาภาพที่จะแสดงออกให้เห็น
ความจริงเหล่านั ้นจากรูปทรงจากธรรมชาติกลายเป็น
นามธรรมใหม่โดยลดทอนความเหมือนจริง แต่สร้างรูปร่าง
รูปทรงเกิดเป็นจังหวะความเชื่อมโยงกลมกลืนเคลื่อนไหว  
และประสานสัมพันธ์กันอย่างลงตัวเกิดความสมบูรณ์อย่าง
เหมาะสม  ผลงานทัศนศิลป์ประเภทจิตรกรรม ชื่อผลงาน 
“สุนทรียภาพอารมณ์ธรรมชาติของข้าพเจ้า”ได้สรุป
กระบวนการสร้างสรรค์และความคิดให้สอดคล้องกับ
เนื้อหามีจุดเชื่อมโยงกลายเป็นรูปแบบนามธรรมที่แสดง
บุคลิกอุปนิสัยอารมณ์ และตัวตนที่มีลักษณะเฉพาะตัว  
ความคิดกระบวนการวิเคราะห์ปัญหาและพัฒนาผลงาน 
เพื่อให้ตรงตามจุดมุงหมายและเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษา   
ค ้นคว้าและตัวตนของข้าพเจ้าในการสร้างสรรค์และ
พัฒนา ต่อไปในอนาคต 
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บทคัดย่อ 

             การสร้างสื่อศิลปะที่เกี่ยวกับงานประติมากรรมจากโลหะนั้นถือว่าเป็นสิ่งที่ขาดแคลนและหายากในปัจจุบัน สื่อ
เหล่าน้ีมีความจำเป็นอย่างมากต่อการศึกษาในยุคใหม่ เพราะช่วยในการเพ่ิมทักษะแก่นักศึกษาให้สามารถสร้างสรรค์งานศิลปะ
อย่างถูกต้องและมีแบบแผน การวิจัยในหัวข้อ “การสร้างสรรค์รูปทรงในงานประติมากรรมเพ่ือประกอบการสอน ในรายวิชา
ประติมากรรมเหล็ก” น้ี เป็นการวิจัยที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ศึกษากระบวนการสร้างสรรค์ผลงานประติมากรรมจากเหล็กในการ
ประกอบการเรียนการสอนรายวิชาประติมากรรมเหล็ก โดยการสร้างสรรค์งานประติมากรรมขึ้นมาใหม่จำนวน  2 ชุด เพ่ือ
ศึกษาถึงประโยชน์จากโลหะแต่ละชนิด ในลักษณะการนำรูปทรงในธรรมชาติซึ่งประกอบไปด้วย รูปทรงดอกไม้ ดอกบัว เมล็ด
พืช และเปลือกของเมล็ดพืช มาใช้เป็นต้นแบบเพื่อสร้างรูปทรงที่ช่วยทำให้เกิดสุนทรียศาสตร์เชิงความงาม โดยมีนัยสำคัญ
เก่ียวกับการใช้วัสดุชนิดน้ีมาสร้างสรรค์ให้เกิดเป็นรูปทรงในงานศิลปะ ทีม่ีวัตถุประสงค์เพ่ือชี้ให้เห็นถึงความจำเป็นของการใช้
วัสดุจำพวกโลหะในงานประติมากรรม ซึ่งประกอบไปด้วย การศึกษากรรมวิธีการเชื่อมโลหะเพ่ือเรียนรู้เทคนิคการเชื่อมอย่าง
ถูกวิธี การศึกษาถึงข้อดีและข้อเสียของโลหะแต่ละชนิด และการเรียนรู้ถึงประโยชน์ของการใช้โลหะมาสร้างสรรค์เป็นงาน
ศิลปะ โดยมุ่งหวังว่าผลวิจัยที่ได้น้ันจะช่วยทำให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถนำไปปรับใช้ในการทำงานศิลปะต่อไปในอนาคต 
 
คำสำคัญ: รูปทรง, โลหะ, การเชื่อมโลหะ, ประติมากรรมโลหะ, การสร้างสรรค ์
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Abstract 
Creating instructional materials in metal sculpture is currently considered insufficient and scarce. 

Those materials are essential for modern education because they help increase skills for students to create 
art in a structured and correct way. The research on “Form Creation for the Steel Sculpture Course’s 
Instructions” aims to study the creation process of steel sculpture for instructional materials of a Steel 
Sculpture course. Two sets of sculptures were made to study each metal’s benefits, in natural forms, 
including flowers, lotus flowers, seeds, and seed shells. They were used as original models which create 
beauty in aesthetics. The significance of the study concerned the implication of materials in creating forms 
in art and aimed to demonstrate the necessity of using metal materials in sculpture. The contents included 
the study of the welding process aiming at how to properly apply welding techniques, including the 
advantages and disadvantages of each metal and the benefits of utilizing metal in creating artwork. The 
results of this research should create explicit knowledge which can be applied in creating future artwork 
will Help students to understand the benefits of using metal in the future of art work. 
 
Keywords: Shapes, Metal, Welding Metal, Sculpture, creation 
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1. บทนำ           
             โลหะ (Metal) เป็นวัสดุที่มีความสำคัญต่อการ
พัฒนาประเทศในภาคอุตสาหกรรม โดยเป ็นผลสืบ
เนื่องมาจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมในยุโรปและอเมริกา
เหนือ จึงทำให้มีการนำวัสดุชนิดนี ้มาใช้ในการพัฒนา
ประเทศ ในปี พ .ศ . 2536 ประเทศไทยได้มีการนำเข้า
เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กเป็นจำนวนมาก มีการใช้
เหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กในภาคอุตสาหกรรมและ
ธุรกิจก่อสร้างปริมาณมากสุดถึงร้อยละ 60 จึงทำให้มีการ
นำเข้าเหล็กและผลิตภัณฑ์จากเหล็กมากถึง 8.3 ล้านตัน
ต่อปี คิดเป็นมูลค่าสูงมากกว่า 93,000 ล้านบาท หรือคิด
เป็นร้อยละ 8 ของมูลค่าสินค้านำเข้าทั ้งหมดของไทย 
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้อุตสาหกรรมเหล็กจะมีความสำคัญต่อ
การพัฒนาประเทศ แต่ยังประสบปัญหาในเรื่องของการ
ผลิต เน่ืองจากเป็นวัสดุที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศ และ
อัตราการใช้เหล็กต่อจำนวนประชากรในแต่ละปี มัก
เปลี่ยนไปตามสภาวะเศรษฐกิจของประเทศ จึงทำใหต้้อง
สูญเสียเงินตราให้กับต่างประเทศเป็นจำนวนมากในการ
นำเข้าผลิตภัณฑ์ชนิดน้ี 

โลหะ (Metal) คือวัสดุชนิดหนึ่งที ่ได้จากการ
ถลุงสินแร่ต่าง ๆ ได้แก่ เหล็ก ทองแดงอลูมิเนียม นิเกิล 
ดีบุก สังกะสี ทองคำ ตะกั่ว เป็นต้น โลหะที่ถลุงได้จาก
สินแร่นั้นส่วนใหญ่จะมีเนื้อค่อนข้างบริสุทธิ์ โลหะเหล่าน้ี
จ ึ งม ี เน ื ้ ออ ่อนและไม ่แข ็ งแรงท ี ่ จะนำมาใช ้ในงาน
อุตสาหกรรมโดยตรง ส่วนมากจะนำไปปรับปรุงคุณสมบัติ
ก่อนการใช้งานเพ่ือทำให้มีคุณสมบัติ ดังต่อไปน้ี 

1. เป็นตัวนำความร้อนที่ดี 
2. เป็นตัวนำไฟฟ้าได้ดี 
3. มีความคงทนถาวรตามสภาพการใช้งาน 
4. ไม่เสื่อมสลายหรือเปลี่ยนแปลงสถานะ

โดยง่าย 
            5. เป็นของแข็งทีอุ่ณหภูมิปรกติ ยกเว้นโลหะ
ประเภทปรอท 
        6. มีความแข็งแรงทนทานและมีความเหนียวสูง  

7. มีผิวมันขาว 
      8. มีการขยายตัวในอุณหภูมิสูง 

โลหะสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท น่ันคือ 
“โลหะที่เป็นเหล็ก” (Ferous Metals) ซึ่งหมายถึงโลหะที่
มีเหล็กประกอบอยู่ภายใน ได้แก่ เหล็กเหนียว เหล็กหล่อ 
เหล ็ กกล ้ า  ฯลฯ  โ ดย เป ็ น โ ลหะท ี ่ ใ ช ้ ก ั นม ากใน
ภาคอุตสาหกรรม เนื่องจากเป็นวัสดุที่มีความแข็งแรงสูง 
สามารถปรับปรุงคุณภาพและเปลี่ยนรูปได้หลายวิธี เช่น 
การหล่อ การกลึง การอัด และการรีดข้ึนรูป เป็นต้น ส่วน
โลหะอีกประเภทได้แก่ “โลหะที ่ไม่ใช ่เหล็ก” (Non-
Ferous Metal) ซึ่งหมายถึงโลหะที่ไม่เกี่ยวข้องกับเหล็ก
ขณะทียั่งเป็นโลหะบริสุทธ์ิ ได้แก่ ดีบุก อลูมิเนียม สังกะสี 
ตะกั่ว ทองแดง ทองคำ เงิน ทองคำขาว แมกนีเซียม พลวง 
เป็นต้น โลหะที่ไม่ใช่เหล็กบางครั้งอาจมีราคาสูงมากกว่า
เหล็ก จึงต้องกำหนดการใช้งานให้เหมาะสมตามประเภท
ของโลหะ เช่น ทองแดงมักใช้กับงานด้านไฟฟ้า ดีบุกใช้กับ
งานที่ทนต่อการกัดกร่อนของสนิม อลูมิเนียมใช้กับงานที่
ต้องการน้ำหนักเบา เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีโลหะอีก
ประเภทที ่ถูกจำแนกอยู ่ในร ูปแบบของโลหะ นั ่นคือ 
“โลหะแร่” ซึ่งเป็นธาตุโลหะสำคัญอีกชนิดที่สามารถนำไป
ถลุงและใช้ประโยชน์หลายด้าน โดยประกอบไปด้วย โลหะ
พื้นฐาน แร่โลหะหนัก แร่โลหะหายาก แร่โลหะมีค่า และ
แร่ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเหล็ก ส่วนแร่ที่มีความสำคัญและ
พบมากที่สุดในประเทศไทย ได้แก่ ดีบุก ทังสเตน พลวง 
แมงกานีส ตะกั่ว สังกะสี ทองแดง ทองคำ เงิน และโครม
เมียม เป็นต้น1  

ความสำคัญของโลหะในงานประติมากรรม
สมัยใหม ่
            ตั ้งแต่สถาปนากรุงร ัตนโกส ินทร์เม ื ่อ พ.ศ. 
๒๓๒๕ จนถึงปัจจุบัน นับเป็นยุคแห่งการเปลี่ยนแปลงทาง
ศิลปวัฒนธรรมที่เปลี่ยนผ่านอย่างรวดเร็ว ซึ่งเป็นผลสืบ
เนื่องมาจากอิทธิพลความเจริญทางเทคโนโลยีและอารย
ธรรมตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศอย่างรวดเร็ว 
จนส่งผลทำให้รูปแบบงานประติมากรรมในยุคน้ันเกิดการ
เปลี่ยนแปลงตามไปด้วย 1 จรัญพัฒน์ ภูวนันท์, การก่อสร้างด้วย
เหล็ก (กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2543) 5-6. 

ในสมัยรัชกาลที่ ๖ จนถึงรัชกาลปัจจุบัน เป็นยุค
รุ่งเรืองของงานศิลปะที่มีผลสืบเนื่องมาจากความเจริญ
แบบตะวันตกที่หลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย ทำให้เกิด
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แนวความคิดใหม่ในการสร้างสรรค์ศิลปะ โดยเป็นงาน
ศิลปะเพื่อสาธารณะประโยชน์มากกว่าศาสนาเพียงอย่าง
เด ียว ศ ิลปะตะวันตกจ ึงได ้ฝ ังรากล ึกในส ังคมและ
วัฒนธรรมไทยเป็นต้นมา พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หัวจึงทรงหันมาส่งเสริมศิลปะการช่างสมัยใหม่ โดย
ตั้งโรงเรียนเพาะช่างขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๔๕๖ ทรงมีพระราช
ดำรัสให้มีการสอนศิลปะทั้งแบบตะวันตกและแบบไทย จึง
ได้จ้างศาสตราจารย์คอราโด เฟโรจี เข้ารับราชการเป็น
ประติมากรของกรมศิลปากรเมื ่อวันที ่ ๑๔ มกราคม 
๒๔๖๖ ต่อมาโปรดเกล้า ฯ ให้โอนสัญชาติและเปลี่ยนชื่อ
เป ็นไทยว่า “ศ ิลป พีระศรี” ซ ึ ่ ง เป ็นผ ู ้วางรากฐาน
ศิลปกรรมไทยสมัยใหม่ และเป็นยุคแรกที่มีการใช้โลหะ
สำริดมาสร้างสรรค์งานประติมากรรมในรูปแบบอนุสาวรีย์ 
            ปัจจุบันประติมากรสมัยใหม่ได้มีการนำวัสดุ
จำพวกโลหะมาใช้ในการสร้างสรรค์งานศิลปะอย่าง
แพร่หลาย จุดเปลี ่ยนของการนำวัสดุชนิดนี ้เข้ามามี
บทบาทในการทำงานนั้น มีต้นกำเนิดมาจากการฟื้นฟู
ประเทศฝรั่งเศสในศตวรรษที่ 19-20 ขณะนั้นทั่วโลกได้
เกิดการปฏิวัติอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
กระแสนิยมมาสู่การคิดค้นทางวิทยาศาสตร์ที ่ก่อให้เกิด
วิทยาการสมัยใหม่ขึ้น สิ่งเหล่านี้ได้เข้ามีบทบาทต่อการ
เปลี ่ยนแปลงทางด้านศิลปะทั ้ง ในด้านความคิดและ
รูปแบบการทำงาน จึงทำให้ศิลปินสมัยใหม่ยึดถือเรื่องของ
เหตุผลและความจร ิงมากกว่าจ ินตนาการและการ
ลอกเลียนแบบ ศิลปินในยุคนั ้นจึงมีความอิสระในการ
สร้างสรรค์งานศิลปะ อีกทั้งยังมีความหลากหลายในเรื่อง
การคิดค้นวัสดุที ่เป็นจุดเริ ่มต้นของงานประติมากรรม
สมัยใหม่ 
 ศิลปะสมัยใหม่มักมีการทดลองและศึกษาความ
เป็นไปได้ในเรื่องการใช้สื่อวัสดุที่หลากหลายมาสร้างสรรค์
งานศิลปะ จึงทำให้วัสดุจำพวกโลหะเข้ามามีบทบาทใน
การงานของศิลปินในยุคน้ัน งานประติมากรรมในอดีตมัก
เกิดจากการสร้างต้นแบบด้วยดินเหนียว จากน้ันจึงทำการ
หล่อหรือถอดแบบด้วยโลหะสำริด ซึ่งเป็นเทคนิคที่นิยม
กันมากในงานศิลปะลัทธิโฟวิสม์และเอ็กเพรสชั ่นนิสม์ 
(Fauvism and Expressionism) ต่อมาจึงมีการใช้วัสดุ
โลหะสำเร็จรูปมาสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรม โดยมี

ต้นกำเนิดมาจากงานประติมากรรมลัทธิคิวบิสม์ ซึ่งเป็น
งานศิลปะที่มีการแสดงออกอย่างอิสระทั้งด้านเนื ้อหา 
รูปทรง และวัสดุที่นำมาสร้างสรรค์ ศิลปินที่ใช้วัสดุโลหะ
มาสร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรมในสมัยน้ันได้แก่ จูริโอ 
กอนซาเลส (Julio Gonzalez) ซึ่งเป็นศิลปินที่มีบทบาท
สำคัญในยุคแรกของศิลปะสมัยใหม่ 
 ใน ค.ศ. 1905 ได้เกิดประติมากรรมลัทธิโฟวิสม์ 
(Fauvism Sculpture) ในประเทศฝรั่งเศส ศิลปะแขนงน้ี
มักแสดงออกด้วยรูปแบบที่มีความดุดันและรุนแรง สาเหตุ
ของการกำเนิดประติมากรรมลัทธิโฟวิสส์นั้นเกิดจากการ
ตอบสนองด้านความเชื่อ ด้านจิตใจ และด้านอารมณ์ โดย
มีรูปแบบผลงานศิลปะลักษณะไม่นิยมความเหมือนจริง 
แต่เกิดจากการนำเหตุการณ์จร ิงมาจินตนาการและ
สร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรม ในลักษณะการลดทอน
สัดส่วนกับรายละเอียดที่ปราศจากความสมจริง งาน
ประต ิมากรรมส ่วนใหญ ่ ในล ัทธ ิน ี ้ม ั กใช ้ โล หะมา
ประกอบการดำเนินงานในรูปแบบการหล่อสำริด ซึ่งเป็น
จุดเริ่มต้นของการสร้างสรรค์งานประติมากรรมด้วยวัสดุ
โลหะในศิลปะสมัยใหม่ ศิลปินที่มีชื่อเสียงในยุคนั้นได้แก่ 
เฮนร ี  มาท ิสส ์  (Henry Matisse)  โดยเป ็นศ ิลป ินที่
สร้างสรรค์งานศิลปะที่แสดงออกถึงความรู้สึกลำบากและ
ทุกข์ยากของคนในยุคน้ัน2  
 
2. แนวคิด ทฤษฎี และงานศิลปะท่ีเก่ียวข้อง 

            2.1 แนวคิด 
โครงการวิจัยในหัวข้อ “การสร้างสรรค์รูปทรง

ในงานประติมากรรมเพื่อประกอบการสอน ในรายวิชา
ประติมากรรมเหล็ก” น้ี เป็นอีกแนวทางในการนำโลหะมา
วิจัยเพื่อศึกษาประโยชน์ในงานศิลปะ โครงการนี้จะมีการ
ใช้วัสดุโลหะมาประกอบการดำเนินการวิจัย เพ่ือศึกษาถึง
ความเป็นไปได้ในการนำวัสดุเหล่านี ้มาปรับใช้ในการ
สร ้างสรรค ์งานศ ิลปะ จากการสร ้างต ้นแบบงาน
ประติมากรรม (Sculpture) ขึ้นมาจำนวน 2 ชุด โดยการ
นำรูปทรงในธรรมชาติซึ่งประกอบไปด้วย รูปทรงดอกไม้ 
ดอกบัว เมล็ดพืช และเปลือกของ 2 มัย ตะติยะ. (2549). 
ประติมากรรมพื้นฐาน. กรุงเทพฯ: หจก. เอมี่ เทรดด้ิง. 74 
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เมล ็ดพ ืช  มาใช ้ เป ็นต ้นแบบเพ ื ่ อสร ้ างสรรค ์ ง าน
ประติมากรรมที่ลักษณะนามธรรม (Abstract) โดยรูปทรง
เหล่านี ้จะมีการใช้โลหะมาประกอบการดำเนินการวิจัย 
โดยมีแนวคิดเพื่อแสดงให้เห็นว่าต้นแบบที่ได้นั้นสามารถ
สร ้างประโยชน์และเก ิดค ุณค่าเช ิงว ิชาการอย่างไร 
นอกจากน้ี งานศิลปะที่เกิดจากการวิจัยยังช่วยส่งเสริมให้
คนไทยเรียนรู ้ถึงคุณค่าของทรัพยากรที่สามารถนำมา
ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อให้สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาเศรฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 
2560 - 2564) ในเร ื ่องการสร้างความมั ่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพสิ่งแวดล้อม เพ่ือ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน 

2.2 ทฤษฎี                 
การวิจัยในหัวข้อ “การสร้างสรรค์รูปทรงในงาน

ประติมากรรมเพ่ือประกอบการสอน ในรายวิชา
ประติมากรรมเหล็ก” น้ี มีการศึกษาถึงทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง 
ในลักษณะการค้นคว้าข้อมูลเพ่ือสนับสนุนแนวคิดเพ่ือการ
วิจัย โดยศึกษาทฤษฎีของไคลฟ์ เบลล์ (Clive Bell, 
1881-1964) ซึ่งเป็นนักวิจารณ์ศิลปะชาวอังกฤษที่มี
บทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงวงการศิลปะในศตวรรษที่ 20 
นอกจากน้ี ยังมีการศึกษาถึงงานศิลปะที่เกี่ยวข้อง จาก
การค้นคว้างานศิลปะของศลิปินที่มีแนวคิดที่สอดคล้องกัน 
พร้อมทั้งอธิบายเก่ียวกับวิธีการดำเนินงานอย่างเป็น
ข้ันตอน  

การวิจ ัยนี ้ได้ศึกษาทฤษฎีเรื ่อง “รูปทรงที่มี
นัยสำคัญ” (Significant Form) ของไคลฟ์ เบลล์ (Clive 
Bell, 1881-1964)  ซ ึ ่ ง เ ป ็ น น ั ก ว ิ จ า ร ณ ์ ศ ิ ล ป ะ ม า
ประกอบการดำเนินการวิจัย เพ่ือใช้เป็นแนวคิดในประเด็น
เกี่ยวกับการสร้างรูปทรงเมล็ดพืชสำหรับการเพาะปลูก
และผลิตเป็นอาหารเพื่อการบริโภค โดยทฤษฎรีูปทรงที่มี
นัยสำคัญนี้ เกิดจากแนวคิดของเบลต่อการเปลี่ยนแปลง
วงการศิลปะสมัยใหม่ (Modern Art) ที่มีลักษณะเป็น
นามธรรมและไร้เรื่องราว (Modern Abstract Art) โดย
เบลล์ต้องการเปลี่ยนความคิดของผู้คนในยุคนั้นให้หันมา

ศึกษาความสำคัญเรื่องรูปทรง (Form) ดังนั้น เบลล์จงึได้
เสนอแนวคิดเรื่อง “ศิลปะคือรูปทรงที่มีนัยสำคัญ” (Art 
as significant form) เพ ื ่อผสมผสานองค์ประกอบให้
แสดงถึงนัยความจริง และเกิดเป็นงานศิลปะที่สามารถ
กระตุ้นหรือทำให้เกิดสุนทรียศาสตร์ด้านความงาม3  

ผู้วิจัยได้ศึกษาทฤษฎี “รูปทรงที่มีนัยสำคัญ” 
(Significant Form) เพื ่อสนับสนุนแนวคิดในเร ื ่องการ
สร้างรูปทรงให้เกิดการตีความ ซึ่งจะนำไปสู่การแสดงออก
ถึงนัยสำคัญเรื่องรูปทรงในงานประติมากรรม โดยมุ่งหวัง
เพื่อสร้างความสำคัญของรูปทรงที่เกิดจากการวิจัยนี้ ใน
ล ักษณะการสร้างร ูปทรงพืชท ี ่ม ีล ักษณะสมจร ิงแต่
เปลี่ยนแปลงวัสดุเป็นเหล็กกับสแตนเลส เพ่ือแสดงให้เห็น
ถึงความงามของวัสดุกับรูปทรงที่ออกแบบขึ้นใหม่ โดยมี
จุดประสงค์เพื ่อสร้างนัยสำคัญของรูปทรงที่สะท้อนถึง
ว ัฒนธรรมการบร ิโภคนิยมในปัจจ ุบ ัน ซ ึ ่ งม ีการใช้
เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในการผลิตอาหารให้เพียงพอ
ต่อความต้องการของมนุษย์ 

2.3 งานศิลปะที่เก่ียวข้อง 
           ปัจจ ุบ ันม ีศ ิลป ินจำนวนมากท ี ่ ใช ้โลหะมา
สร้างสรรค์งานศิลปะ จึงทำให้วัสดุชนิดน้ีมีบทบาทต่อการ
ดำเนินชีวิตของมนุษย์ในด้านต่าง ๆ ศิลปินสมัยใหม่น้ันจึง
มีแนวคิดในการเลือกใช้วัสดุที่สร้างความพิเศษเพ่ือทำงาน
ศิลปะ เพราะทำให้ผลลัพธ์ที่ได้มีความน่าสนใจและเกิด
การร ับร ู ้ เชิ งศ ิลปะท ี ่แตกต ่างไปจากต ้นแบบเ ดิม 
ประติมากรรมโลหะจึงเป็นงานศิลปะอีกแขนงที่ได้รับ
ความนิยมอย่างแพร่หลาย เนื ่องจากเป็นวัสดุที ่มีความ
แข็งแรงและสามารถเคลื ่อนย้ายเพื ่อติดตั ้งภายนอก
สถานที่ได้สะดวก จึงทำให้ศิลปินส่วนใหญ่นำวัสดุชนิดน้ีมา
สร้างสรรค์งานศิลปะเป็นจำนวนมาก การวิจัยนี้จึงมีการ
หยิบยกงานประติมากรรมจากโลหะกับสแตนเลสมา
ประกอบการอธิบาย เพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องการสร้าง
รูปทรงในงานประติมากรรม จากตัวอย่างงานศิลปะของ
ศิลปินดังต่อไปนี ้ 3 ลักษณวัต ปาลารัตน์ , สุนทรียศาสตร์ 
(กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2543) 153-156. 
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กลุ่ม 5 : งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

Mathew Harding 
Harding เ ป ็ น ศ ิ ล ป ิ น ช า วอ อส เ ต ร เล ี ยที่

สร้างสรรค์งานประติมากรรมที่มีขนาดใหญ่ ผลงานส่วน
ใหญ่จ ึงมีล ักษณะเป็นประติมากรรมที่ต ิดตั ้งในพื ้นที่
สาธารณะ (Public Arts) ซึ่งเกิดจากการใช้เหล็กแผ่นที่มี
ความหนาพิเศษ (Corten Steel) มาประกอบสร้างเป็น
รูปทรงที่มีลักษณะคล้ายเมล็ดพืช โดยการขยายรูปทรงให้
มีขนาดใหญ่และมีผิวเป็นสีส้ม ซึ่งเป็นสีธรรมชาติที่เกิดจาก
การกรัดกร่อนของสนิม เพ่ือสะท้อนให้เห็นถึงพ้ืนผิวที่เกิด
จากปฏิกิริยาทางธรรมชาติ ซึ่งปราศจากการตกแต่งหรือ
ดัดแปลงใด ๆ งานประติมากรรมของ Harding จ ึงมี
ลักษณะเด่นในเรื่องของพ้ืนผิวที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลากับ
วัสดุที่มีความคงทนถาวร 

ผ ู ้ว ิจ ัยได ้ร ับอ ิทธ ิพลการสร ้างร ูปทรงจาก
การศึกษางานประติมากรรมของ Harding ในลักษณะการ
ออกแบบรูปทรงที่เน้นความเป็นปริมาตร (Volume) จาก
การใช้เหล็กกับสแตนเลสมาประกอบสร้างเป็นรูปทรงของ
พืชที ่มีความสมจริง เพื ่อสร้างการรับรู้ถึงความต่างของ
รูปทรงระหว่างต้นแบบจริงกับพืชที ่สร้างขึ ้นใหม่ โดย
ศึกษาลักษณะเด่นในงานประติมากรรมของ Harding มา
ประกอบการดำเนินงาน พร้อมทั้งเรียนรู้ถึงความพิเศษ
ของระนาบแผ่นเหล็กมาสร้างรูปทรงสำหรับการวิจัยน้ี 
เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการใช้เหล็กแผ่นมา
สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ และเกิดสุนทรียศาสตร์ด้าน
ความงามจากวัสดุชนิดน้ี

 
 

รูปที่ 1 ชื่อผลงาน Quiescience, 2011, Corten Steel by Mathew Harding 
ที่มา: sculpturebythesea. (2018) 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยนี ้เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ที ่มีแนวคิด
เรื่องการนำโลหะมาวิจัยและพัฒนาเป็นงานศิลปะ เพ่ือ
ส่งเสริมให้นักศึกษาได้ตระหนักถึงประโยชน์ของวัสดุชนิด
น้ี โดยศึกษาถึงลักษณะเด่นของโลหะแต่ละชนิดที่สามารถ
นำมาสร้างรูปทรงเพื่อประกอบการทำงานประติมากรรม 
และเร ียนรู ้กรรมวิธีการใช้โลหะมาประกอบสร้างเป็น
รูปทรงในธรรมชาติ (Natural Form) ซึ่งหมายถึง รูปร่าง
หรือรูปทรงที่เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและสามารถพบเห็น
ในชีวิตประจำวัน เช่น คน สัตว์ พืช เป็นต้น รูปทรงจาก
ธรรมชาติจึงเป็นรูปทรงที่เกิดจากสิ่งมีชีวิตในธรรมชาติที่

ให้ความรู้สึกมีชีวิต ผู้วิจัยจึงได้นำรูปทรงชนิดน้ีมาถ่ายทอด
เป็นงานศิลปะในลักษณะ 3 มิติ เพื่อศึกษาถึงความสำคัญ
และความเป็นไปได้ในการดัดแปลงหรือพัฒนาให้เกิดเป็น
รูปทรงที่มีความจำเป็นต่อการสร้างสรรค์งานศิลปะใน
ปัจจุบัน โดยมีเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาหรือวิจัย ดังน้ี  

3.1.1 วัสดุจำพวกโลหะ ซึ ่งประกอบไปด้วย 
เหล็กกับสแตนเลส 

3.1.2 อุปกรณ์ในการบันทึกข้อมูล  
3.1.3 อุปกรณ์ในการถ่ายรูป  

        3.1.4 อุปกรณ์ประกอบการสร้างงาน
ประติมากรรม  



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

390 391
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

3.1.5 เครื่องเขียนและคอมพิวเตอร์ 
นอกจากน้ี การวิจัยนี้ได้ยังมีการรวบรวมข้อมูล

เกี่ยวกับชนิดของโลหะที่มีความจำเป็นต่อการสร้างสรรค์
งานศิลปะในปัจจุบัน โดยมีการใช้โลหะประเภทเหล็ก 
(Steel) กับ สแตนเลส (Stainless) มาประกอบสร้างให้

เกิดเป็นร ูปทรงที ่ทำให้เกิดสุนทรียศาสตร์ความงาม 
(Aesthetic of Beauty) ซึ่งเป็นศาสตร์ที ่จำเป็นต่อการ
พัฒนาความคิด ความรู้สึก และการ 

ดำเนินชีวิตของคนสมัยใหม่ พร้อมทั้งยังทำให้เกิดการ
ต่ืนตัวในศิลปะที่มีบทบาทต่อการพัฒนาสังคม ในลักษณะ
การรวบรวมข้อมูลเพื ่อทำการศึกษา วิเคราะห์ และ
สังเคราะห์ เพื ่อสร ้างเป็นต้นแบบงานศิลปะลักษณะ
ประติมากรรม (Abstract) มาประกอบการดำเนินการวิจัย 

การส ร ้ า ง สรรค ์ ง านประต ิม ากรรม เ พ่ือ
ประกอบการวิจัยในหัวข้อ “การสร้างสรรค์รูปทรงในงาน
ประต ิมากรรมเพ ื ่อประกอบการ สอน ในรายว ิชา
ประติมากรรมเหล็ก” น้ี เป็นการวิจัยสร้างสรรค์ที่มีการใช้
วัสดุจำพวกโลหะ ซึ่งประกอบไปด้วยเหล็กกับส-แตนเลส 
มาสร้างสรรค์รูปทรงขึ ้นใหม่เพื ่อประกอบการวิจัย จาก
การศึกษาทฤษฎีรูปทรงแบบอ้างอิง (Referential) กับ
ร ู ปทร ง ล ั กษณะลอก เล ี ยนแบบ  ( Imitation) 4 มา
ประกอบการสร ้างสรรค ์งานประต ิมากรรม  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือแสดงให้เห็นถึงประโยชน์ของการใช้วัสดุ
ชนิดนี้ในงานศิลปะ โดยมีการทดลองใช้โลหะนานาชนิด 
เช่น เหล็กแผ่น เหล็กท่อกลม เหล็กสำเร็จรูป สแตนเล
สแผ่น สแตนเลสลูกบอลกลม และสแตนเลสท่อกลม มา
ตัดและประกอบสร้างเป็นรูปทรงของพืชในธรรมชาติ ซึ่ง
สามารถจำแนกผลงานได้ดังน้ี  

4.1 ประติมากรรมรูปทรงพืชที่สร้างสรรค์ข้ึน
จากสแตนเลสกับเหล็ก 
        4.2 ประติมากรรมรูปทรงพืชที่สร้างสรรค์ข้ึน
จากเหล็กและโลหะสำเร็จรูป 

การส ร ้ า ง สรรค ์ ง านประต ิม ากรรม เ พ่ือ
ประกอบการวิจัยทั้ง 2 ชุดน้ี คือต้นแบบงานประติมากรรม
ท ี ่ม ีการทดลองใช ้ว ัสด ุจำพวกโลหะมาพ ัฒนาเพ่ือ

สร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการสร้างต้นแบบ
งานวิจ ัยที ่สามารถนำไปต่อยอดหรือประยุกต์ใช้เพ่ือ
การศึกษา โดยมีวัตถประสงค์สำหรับใช้เป็นสื ่อในการ
ค้นคว้าและหาความรู ้แก่นักศึกษา การสร้างสรรค์งาน
ประติมากรรมนี ้จึงมีเนื ้อหาเกี ่ยวกับรูปทรงที ่มาจาก
ธรรมชาติ ซึ่งเป็นรูปทรงที่สร้างสรรค์ขึ้นในลักษณะแทน
ค่าวัสดุ จากการใช้วัสดุจำพวกเหล็กและสแตนเลสมา
ประกอบสร้างขึ้นใหม่แบบผสมผสาน (Mixed Material) 
โดยมีการศึกษาคุณสมบัติของวัสดุเพื่อนำมาสร้างสรรค์
เปน็งานประติมากรรม ดังน้ี 

4.1 ประติมากรรมรูปทรงพืชที่สร้างสรรค์ขึ้น
จากสแตนเลส 

การวิจัยนี้เกิดจากการใช้เหล็กกับสแตนเลสมา
สร้างสรรค์เป็นรูปทรงของพืชในธรรมชาติ โดยการสร้าง
ต้นแบบงานประติมากรรมให้มีขนาดที่ใหญ่โตเกินจริงและ
แตกต ่างจากพ ืชในธรรมชาต ิ  พร ้อมท ั ้ งปร ับแต่ง
รายละเอียดให้ใกล้เคียงต้นแบบจริง ในลักษณะออกแบบ
รูปทรงของดอกให้มีขนาดใหญ่และปรับเปลี ่ยนวัสดุเป็น
เหล็กกับสแตนเลส นอกจากน้ี ยังตกแต่งรายละเอียดเพ่ือ
ทำให้รูปทรงที ่ได้นั ้นมีความสมจริง โดยใช้วัสดุจำพวก
เหล็กแผ่นมาตัดเป็นรูปทรงกลีบดอกของพืช และเว้น
ช่องไฟให้มีระยะห่างกันเล็กน้อย เพื ่อทำให้สามารถ
มองเห็นรายละเอียดของเซลล์เมล็ดพืชที ่ซ่อนอยู่ภายใน 
และสร้างความซับซ้อนของรูปทรงให้มีความน่าสนใจ โดย
ม ีการว ิ เคราะห ์รายละเอ ียดท ี ่นำมาประกอบการ
ดำเนินการวิจัย ดังน้ี  4 ฉัตรชัย อรรถปักษ์, องค์ประกอบศิลปะ 
(กรุงเทพฯ : 2550), 50 
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รูปที่ 2 การวิเคราะห์รายละเอียดของวัสดุที่ใช้ประกอบสร้างเป็นงานประติมากรรม 
 

                        
 

รูปที่ 3 การวิเคราะห์ลักษณะดอกกับก้านของพืชที่สร้างสรรค์ข้ึนจากสแตนเลส 
 

การสร้างสรรค์รูปทรงพืชเพื่อประกอบการวิจัย
ในผลงานชุดน้ี มีการใช้วัสดุจำพวกเหล็กแผ่นกับสแตนเลส
ท่อกลมมาสร้างสรรค์เป ็นงานประติมากรรม โดยมี
จุดมุ่งหมายเพื่อแสดงให้เห็นถึงความต่างของผิวโลหะทั้ง
สองชนิด อีกทั้งยังสื่อให้เห็นถึงความเป็นไปได้ในการผสม
เทคนิค (Mixed Technic) ระหว่างเหล็กกับสแตนเลสใน
งานประติมากรรม ซึ่งผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นในผลงานชุดน้ี 
คือการเกิดแสงจากผิวที่มันวาวของสแสตนเลสกับสีผิวที่

ดำด ้ านและท ึบต ันของ โลหะแผ ่น  ซ ึ ่ ง ช ่ วยทำให้
เกิดปฏิกิริยาในเรื่องการตกกระทบ (Reflection)5 บนผิว
ของโลหะทั้งสองชนิด จนส่งผลทำให้งานประติมากรรมชุด
นี ้เกิดลักษณะเด่น (Dominant) ในเรื ่องของแสงเงาที่
ช ัดเจน และเก ิดม ิต ิของส ีจากผ ิวโลหะที ่ทำให ้งาน
ประติมากรรมมีความน่าสนใจ 5 สมชาย พรหมสุวรรณ . 
(2548). หลักการทัศนศิลป์. กรุงเทพฯ: จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
72 

สแตนเลสท่อกลม 

 
เหล็กท่อกลมที่การเจียรผิวให้
เกิดความวาว 

 

เหล็กแผ่นที่ตัดเป็นรูปทรงใบพืช
ขนาดใหญ่ 

 

เหล็กแผ่นที่ตัดเป็นรูปทรง
ดอกของพืช 

สแตนเลสรูปทรงบอลกลม 

 

ก้านดอกใหญ่ที่เกิดจากสแตนเลส 

 

ก้านดอกที่เกิดจากเหล็ก 

 ดอกขนาดเล็กที่ประกอบขึ้นจากเหล็กแผ่น 

 

ดอกขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากเหล็ก 

 

ดอกขนาดใหญ่ที่ประกอบขึ้นจากสแตนเลส 
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4.2 ประติมากรรมรูปทรงพืชที่สร้างสรรค์ข้ึน
จากเหล็กและโลหะสำเร็จรูป 
              การวิจัยการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้ เกิดจาก
การใช้เหล็กและโลหะสำเร็จรูปมาประกอบร่วมกัน เพ่ือ
สร้างสรรค์รูปทรงพืชในธรรมชาติ โดยการสร้างต้นแบบ
รูปทรงดอกของพืช ก้านใบพืช และเมล็ดที่อยู่ในพืช มา
ประกอบเป ็นงานประติมากรรมจ ัดวาง (Sculpture 
Installation) ในลักษณะการออกแบบรูปทรงข้ึนใหม่ให้มี
ขนาดที่ใหญ่โตเกินจริง มีการปรับแต่งรายละเอียดให้
ใกล้เคียงต้นแบบจริง จากการใช้วัสดุจำพวกเหล็กแผ่น 

เหล็กท่อกลม และเหล็กสำเร็จรูป มาประกอบร่วมกัน โดย
นำเหล็กแผ่นที่มีความหนาพิเศษมาตัดเป็นกลีบดอกของ
พืช จากนั้นจึงประกอบขึ้นให้เกิดเป็นรูปทรงของดอกที่มี
ขนาดเล็กใหญ่แตกต่างกันตามธรรมชาติ ซึ่งรูปทรงที่
ประกอบกันขึ้นนั้นจะมีการเว้นพื้นที่ว่างภายใน (Space) 
จากนั้นจึงนำเมล็ดพืชที่มีขนาดเล็กมาประกอบไว้ภายใน 
เพื่อสื่อให้เห็นถึงลักษณะของเมล็ดพืชที่กำลังเจริญเตบิโต
จากการถูกกระตุ ้นด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ โดยมีการ
วิเคราะห์รายละเอียดที่นำมาประกอบการดำเนินการวิจัย 
ดังน้ี 

 

 
 
  
  
 

 
 

 
  
 
 
     รูปที่ 4 การวิเคราะห์วัสดุที่ใช้สร้างสรรค์ประติมากรรมรูปทรงพืช 

             
การสร้างสรรค์รูปทรงเมล็ดพืชในผลงานศิลปะ

ชุดน้ี ยังมีการสร้างแง่คิดเก่ียวกับเทคโนโลยีที่ทำให้เกิดผล
ข้างเคียงต่ออาหาร ในลักษณะการกระตุ้นการผลิตที่ทำให้
คุณลักษณะของพืชเปลี่ยนแปลงไป โดยใช้วัสดุจำพวก
โลหะสำเร็จรูปมาปรับใช้ เพื่อสร้างเป็นรูปทรงของเมล็ด
พืชที ่ม ีการแฝงนัยนัยสำคัญเรื ่องรูปทรง (Significant 
form) จากการใช้ตลับลูกปืนรถที่เป็นโลหะหล่อ (Alloy) 
มาประกอบร่วมกับฝาโลหะที ่เป็นเหล็กสำเร็จรูปครึ่ง
วงกลม เพื ่อทำให้เกิดเป็นรูปทรงเมล็ดพืชที ่มีลักษณะ
แตกต่างจากธรรมชาติทั่วไป 

รูปทรงเมล็ดพืชในงานศลิปะชุดน้ี ได้มีการใช้
ทฤษฎีเรื่องนัยสำคัญเรื่องรูปทรง (Significant form)  มา
ปรับใช้เพ่ือสร้างคุณลักษณะรูปทรงเมล็ดพืชให้แตกต่าง
จากธรรมชาติ และใช้เป็นรูปทรงที่ทำให้เกิดการรับรู้ใหม่
ในลักษณะกึ่งเหมือนจริงหรือใกล้เคียงต้นแบบเดิม แต่มี
การตัดทอนรายละเอียดและปรับเปลี่ยนวัสดุให้มีความ
น่าสนใจ โดยการตีความผ่านวัสดุที่นำมาปรับใช้ในการ
สร้างสรรค์รูปทรงเมล็ดพืช เพ่ือทำให้เกิดการเชื่อม
ประเด็นในเรื่องเมล็ดพืชสายพันธ์ุใหม่ ซึ่งเป็นสายพันธ์ุที่
ผ่านการดัดแปรพันธุกรรมหรือเป็นพืชที่เกิดจาก
ความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ก้านดอกของพืชที่เกิดจากสแตนเลส 

เปลือกเมล็ดของพืชที่เกิด
จากโลหะสำเร็จรูป 

ลักษณะดอกของพืชที่
ประกอบสร้างจากเหล็ก 

กลีบดอกของพืชที่ประกอบสร้าง
จากสแตนเลส 

เมล็ดในดอกของพืชที่ประกอบสร้าง
จากโลหะสำเร็จรูปกับตลับลูกปืนรถ 
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รูปที่ 5 การวิเคราะห์วัสดุที่ใช้สร้างสรรคร์ูปทรงดอกกับก้านดอกของพืช 
 

เปลือกของเมล็ดพืชที่นำมาจัดวางในผลงานชุด
น้ี มีการใช้โลหะสำเร็จรูปที่มีขนาดเล็กมาโรยเป็นวงกลมที่
ม ีขนาดเส ้นผ ่าศ ูนย ์กลางประมาณ 180 ซม . โดยมี
จ ุ ดประสงค ์ เพ ื ่ อสร ้ า งพ ื ้ นผ ิ วสำหร ับรองร ับงาน
ประติมากรรมที่จะนำมาติดต้ังร่วมกันในภายหลัง และเป็น
พื้นผิวที่แฝงนัยสำคัญเกี่ยวกับเปลือกของเมล็ดพืชที่ไดร้ับ
ผลกระทบจากการผลิตอาหาร ในลักษณะของพืชที ่เกิด
จากความก้าวหน้าทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ซึ่ง
เน้นเรื่องการเพ่ิมปริมาณของอาหารมากกว่าประโยชน์ต่อ
ร่างกายมนุษย์  
 
 
 
 

4. ผลการวิจัย 
ผลของการวิจ ัยที ่เก ิดจากการดำเนินงานน้ี

สามารถแบ่งออก 2 ลักษณะ นั ่นคือ 1. ประติมากรรม
รูปทรงพืชที ่สร ้างสรรค์ขึ ้นจากเหล็กกับสแตนเลส  2. 
ประติมากรรมรูปทรงพืชที ่สร้างสรรค์ขึ ้นจากเหล็กกับ
โลหะสำเร ็จร ูป  โดยร ูปทรงที ่ได ้น ั ้นค ือต ้นแบบงาน
ประติมากรรมที่แสดงให้เห็นถึงความเป็นได้ของการใช้
โลหะมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปะ ซึ ่งมีการอธิบายถึง
กรรมว ิธ ีการดำ เน ินงานและว ิ เคราะห ์ ให ้ เห ็ น ถึง
รายละเอียดที่สร้างสรรค์ข้ึนจากวัสดุโลหะ นอกจากน้ี ยังมี
การชี้แจงถึงความสำคัญเรื่องการจัดองค์ประกอบที่จำเป็น
ต่อการสร้างสรรค์งานประติมากรรม โดยสามารถจำแนก
ผลของการวิจัยได้ดังน้ี 
 

ภาพประกอบผลการวิจัยที่ได้รับ

 

          
 
 
 
 

  

ก้านดอกของพืชที่เกิดจากการใช้เหล็กท่อมาม้วนให้เกิดความโค้งงอ 

เหล็กแผ่นที่ใชป้ระกอบสร้างเป็นรูปทรงดอกของพืช 

 รูปทรงเมล็ดพืชที่ประกอบสร้างจากตลับลูกปืนรถกับฝาโลหะสำเร็จรูป 

 

รปูที่ 7 ประติมากรรมรูปทรงพืชทีส่ร้างสรรค์ข้ึน 
จากเหล็กกับโลหะสำเร็จรูป 

 

รปูที่ 6 ประติมากรรมรูปทรงพืชทีส่ร้างสรรค ์
           ข้ึนจากเหล็กกับสแตนเลส 
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การวิจัยในหัวข้อ “การสร้างสรรค์รูปทรงในงาน
ประต ิมากรรมเพ ื ่อประกอบการ สอน ในรายว ิชา
ประติมากรรมเหล็ก” นี้ คือการวิจัยที่มีจุดประสงค์เพ่ือ
ศึกษาเรื ่องการสร้างสรรค์รูปทรงในงานประติมากรรม 
จากการใช้วัสดุโลหะมาปรับใช้ในการดำเนินงาน เพื่อใช้
เป็นสื่อประกอบการเรียนในรายวิชาประติมากรรมที่มุ่ง
เป้าศึกษาเกี่ยวกับการใช้วัสดุจำพวกโลหะมาประยุกต์ใช้
ในการสร้างสรรค์รูปทรงต่าง ๆ ในลักษณะสร้างต้นแบบ
ขึ้นใหม่จากการลอกเลียนแบบรูปทรงในธรรมชาติ เพ่ือ
แสดงให้เห็นถึงความเป็นไปได้ของการใช้เหล็กกับสแตน
เลส ซึ่งเป็นวัสดุสำคัญชนิดหนึ่งที่ศิลปินสมัยใหม่นำมาใช้
ในการสร้างสรรค์งานศิลปะ และเป็นวัสดุที่ผู้วิจัยเล็งเห็น
ความสำคัญในการนำไปพัฒนาเพื ่อต่อยอดหรือสร้าง
ประโยชน์ในอีกหลายด้าน 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
              การวิจัยนี้ได้ก่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีทั ้งข้อดี
และข้อเสียหลายประการ ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการ
วิจัยในลักษณะทดลองวัสดุโดยการใช้โลหะมาพัฒนาเพ่ือ
สร้างร ูปทรงต่าง  ๆ  อีกทั ้งวัสดุที ่นำมาปรับใช้ในการ
สร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรมยังมีข้อบกพร่องต่างกัน
ไป จึงจำเป็นต้องมีการศึกษาถึงความเป็นไปได้เกี ่ยวกับ
วัสดุก่อนนำมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะ ตัวอย่างเช่น 
แผ่นเหล็กที่นำมาตัดเพื ่อสร้างเป็นกลีบดอกของพืชน้ัน 
จำเป็นต้องมีขนาดที่หนาพิเศษเพื่อแสดงถึงความแขง็แรง
ของวัสดุ เพราะถ้ามองจากด้านข้างจะเกิดความรู้สึกเบา
และบาง ดังน้ัน ความแข็งแรงจากวัสดุที่ใช้จึงมีส่วนสำคัญ
ที่ช่วยส่งเสริมทำให้งานศิลปะนั้นเกิดความงามและมั่นคง 
อีกท้ังยังช่วยสร้างการรับรู้ถึงบริบทใหม่ในงานศิลปะ จาก
การใช้วัสดุในงานอุตสาหกรรมจำพวกโลหะมาปรับใช้เพ่ือ
สร้างสรรค์เป็นงานประติมากรรม 
               นอกจากน้ี งานวิจัยน้ียังก่อให้เกิดข้อดีในเรื่อง
การศ ึกษาแนวทางการใช ้ว ัสด ุ เพ ื ่อสร ้างสรรค ์งาน
ประติมากรรม และเกิดตัวอย่างงานศิลปะที่สามารถ
นำไปใช้เพ่ือประกอบการเรียน โดยผู้วิจัยมุ่งหวังอย่างย่ิงว่า
การวิจัยเพ่ือใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนน้ี จะเป็นสื่อที่ช่วย

ส่งเสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษาได้เกิดพัฒนาการที่ดีด้าน
การทำงานศิลปะ และเป็นแบบฝึกหัดที ่ช่วยทำให้เกิด
ความเข้าใจในเรื ่องการสร้างสรรค์งานศิลปะต่อไปใน
อนาคต 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณคณาจารย์สาขาวิชา
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยครั้งมีจุดประสงค์เพ่ือ (1) ออกแบบรูปแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ (2) หาสมการทางคณิตศาสตร์
ที่สร้างรูปแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยโปรแกรม Desmos  (3) สร้างแฟ้มรูปแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่
ด้วยโปรแกรม Fontlab 7  (4) เพ่ือเผยแพร่และประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบอักษร ซึ่งการศึกษาครั้งน้ีจะออกแบบอักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยมือ 6 ชุด เลือกแบบอักษรเพียง 1 ชุด ที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากผลสำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ตอบแบบสอบถาม จำนวน 100 คน จากนั้นใช้สมการทางคณิตศาสตร์ผ่านโปรแกรม Desmos สร้างรูปแบบอักษรตัวพิมพ์
ใหญ่ แล้วนำแต่ละตัวอักษรนำไปสร้างเป็นแฟ้มรูปแบบอักษรด้วยโปรแกรม Font lab7 และทำการประเมินความพึงพอใจของ
ผู้ดาวน์โหลดแบบอักษรจำนวน 124 คนด้วยแบบสอบถาม  
 ผลการศึกษาพบว่าค่าฐานนิยมของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีต่อรูปแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ชุดที่ 5 มาก
ที่สุด คิดเป็นร้อยละ 35  และใช้สมการทางคณิตศาสตร์ทั้งหมด 185  สมการ ในการสร้างรูปแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์
ใหญ่ด้วยโปรแกรม Desmos และได้แฟ้มรูปแบบอักษรด้วยโปรแกรม Fontlab 7 จำนวน 1 แฟ้มที่มีอักษรภาษาอังกฤษ
ตัวพิมพ์ใหญ่จำนวนทั ้งหมด 26 ตัวอักษร และกลุ ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อลักษณะรูปแบบอักษรมากที่ส ุด ( x 
̅=4.51,SD=0.45 ) 
 
คำสำคัญ: รูปแบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่, คณิตศาสตร์กับรูปแบบอักษร , การสร้างฟอนต์ด้วยสมการ 
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Abstract 
This research aims to (1) design uppercase letter font in English, (2) find mathematical equations 

that generate typefaces with Desmos application, (3) create a font file with Fontlab 7, and (4) disseminate 
and evaluate the satisfaction of designed fonts. In this study, six sets of letter fonts in English were manually 
designed. A questionnaire was used to ask 100 participants to select only one of their preferred designs. 
After that, mathematical equations were used through the Desmos program to create an English uppercase 
font. Each letter was created into a font file using the program Font lab 7. The preferences towards the 
font were evaluated by 124 participants who downloaded the font. The results showed that the mode of 
respondents towards the design fell into the fifth set at 35 percent. The mathematical equations used were 
185 in creating the letter fonts with a program Desmos and a font file with a Fontlab 7. There were 26 
characters, and the samples were most satisfied with the font style (x ̅=4.51, SD=0.45). 
 
Keywords: uppercase letter font style, font with mathematic, font are created by equation
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1. บทนำ 
การสื่อสารในโลกปัจจุบันมีได้หลายรูปแบบ การ

สื ่อสารผ่านช่องทางเทคโนโลยีเป็นการสื่อสารที่มีความ
สะดวกและรวดเร ็ ว  เทค โนโลย ี การส ื ่อสารผ ่าน
คอมพิวเตอร์ (Computer Mediated Communication 
- CMC) เป็นการสื่อสารแบบสองทางที่ทำให้ผู้ใช้สามารถ
ติดต่อกันได้ การสื่อสารผ่านคอมพิวเตอร์อาจสื่อสารใน
รูปแบบของ ภาพ เสียง หรือการพิมพ์ การใช้รูปแบบ
อักษร(font) มีความสำคัญต่อการสื่อสารสื่อความหมาย
อย่างมาก  รูปแบบอักษร(font) สามารถสร้างได้โดยใช้
โปรแกรมสร้างฟอนต์สำเร็จรูปซึ่งมีการจำหน่ายรูปแบบ
อักษรในช่องทางออนไลน์และมีในรูปแบบให้ดาวน์โหลด
ฟรี ปัจจุบันมีฟอนต์จำหน่ายกันอย่างมากมายสามารถ
สร้างเป็นอาชีพได้ ฟอนต์มีมากมายหลายแบบ คนส่วน
ใหญ่เลือกฟอนต์ท่ีเหมาะสมต่อการใช้งาน และแต่ละคน
อาจชอบลักษณะฟอนต์ทีแ่ตกต่างกัน ทำให้ความต้องการ
รูปแบบฟอนต์ใหม่ ๆ มีอย่างต่อเนื ่อง ทำให้ต้องมีการ
คิดค้นร ูปแบบฟอนต์ที ่ตอบสนองความต้องการทาง
สุนทรียะของผู้ใช้ จากการศึกษางานของ ภูมิ อินภูมี และ
คณะ(2563) พบว ่าได ้ม ีการพ ัฒนาร ูปแบบอ ักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กโดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์ 
จำนวน 162 สมการ ยังขาดในส่วนของการสร้างรูปแบบ
อักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ เมื่อสังเกตุลายเส้นของ
แบบอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์ใหญ่ทางคณะผู้ศึกษาได้
เล็งเห็นว่ากราฟจากสมการพาราโบลา สมการวงกลม หรือ
สมการกำลังสองต่าง ๆ สมการกำลังสาม สมการเส้นตรง 
สมการวงรีเอียง และสมการทางคณิตศาสตร์รูปแบบอื่น ๆ 
อาจนำมาใช้ในการออกแบบรูปแบบอักษรที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัวได้ไม่แตกต่างจากการออกแบบ
ตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก เพื่อทำให้เห็นถึงการ
ประยุกต์ใช้ความรู้เรื่องสมการทางคณิตศาสตร์ ที่นำมา
สรรค์สร้างเป็นผลงาน ดังผลงาน “Circle Limit I” ซึ่งเป็น
ภาพที่แสดงอริยาบถต่างๆของปลา โดยใช้ความรู ้ทาง
เรขาคณิตกับงานศิลปะโดยมีผู้สร้างสรรค์ผลงานคือ เมา
ริตส์ กอร์เนลิส แอ็ชเชอร์  (Bryan, 2007) ต่อมาแอ็ชเชอร์

ได ้สร ้างสรรค ์ผลงาน “Circle Limit II” ซ ึ ่ง เป ็นภาพ
แม่พิมพ์ไม้ในสีแดงและดำ เป็นผลงานที่ใช้ความรู ้ทาง
เรขาคณิตประยุกต์กับศิลปะ ( Bryan, 2008) นอกจากน้ี
ในปี 1959 เขาได้สร้างผลงาน “Circle Limit III” ซึ่งเป็น
ภาพเขียนปลา 5 ตัว ว่ายอยู่ในรูปกราฟไฮเพอร์โบลิคในระ
นาบ (hyperbolic space)ที ่สวยงามแปลกตา (บุญฤดี 
แสงจันทร์, 2563)  นอกจากนี้ยังมีผลงานของศิลปินท่าน
อื่นเช่น ภาพเขียนโมนาลิซ่าของลีโอนาโด ดาวินซี่ ซึ่งใช้
พื้นฐานของอัตราส่วนทองคำในการออกแบบ และทำให้
เห็นถึงความสำคัญของการนำองค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์
ไปใช้งานทางศิลปะ ลดมุมมองที่มีต่อคณิตศาสตร์ว่าเป็น
วิชาที ่ม ีความเป็นนามธรรมสูง แม้ว่าความรู ้ทางด้าน
คณิตศาสตร์เพิ ่มขึ ้นอย่างสม่ำเสมอ การใช้ความรู้ทาง
คณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายอยู่ที่การนำไปใช้ทาง
วิทยาศาสตร์ นักคณิตศาสตร์หลายคนก็ทำงานเ พ่ือ
เป้าหมายเชิงสุนทรียภาพ(วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี,2563)    

จากการศึกษาผลงานของ ภูมิ อินภูมี และคณะ 
ที ่มีเป้าหมายเพื ่อสนองต่อความต้องการของนักศึกษา
สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์เกี ่ยวกับความ
ต้องการมีรูปแบบอักษรที่เป็นอัตลักษณ์และเพื ่อเพ่ิม
ภาพลักษณ์ของการใช้ความรู ้ทางคณิตศาสตร์ที ่ เป็น
รูปธรรมมากขึ ้น ทางคณะผู้จัดทำจึงใช้ความรู ้เกี ่ยวกับ
กราฟทางคณิตศาสตร ์ออกแบบลายเส ้นต่าง ๆ มา
ประยุกต์ใช้ในการสร้าง ทำการค้นคว้าเกี่ยวกับโปรแกรมที่
จะสามารถใช้ในการทำงาน  จากผลการศึกษาการใช้
โปรแกรม Desmos ทางคณะผ ู ้ศ ึกษาจ ึงเล ็งเห ็น ว่า 
Desmos สามารถนำมาสร้างลายเส้นได้อย่างสวยงาม 
ผ่านการเขียนกราฟทางคณิตศาสตร์ผนวกกับการสร้าง
แบบอ ักษรจากโปรแกรม Font lab ท ี ่ ใช ้ก ันอย ่าง
แพร่หลายในระดับมหาวิทยาลัย และผู ้สร้างฟอนต์มือ
อาชีพ ดังน้ันในการศึกษาครั้งน้ีจัดทำข้ึนเพ่ือเป็นการสร้าง
แบบอักษรอันเป็นเอกลักษณ์โดยสร้างรูปแบบอักษรจาก
ความรู้วิชาคณิตศาสตร์เรื่องกราฟและสมการ ผ่านการใช้
โปรแกรม Desmos และโปรแกรม Font lab 7 และ
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สามารถนำรูปแบบอักษรไปใช้ได้จริง อย่างแพร่หลาย
ต่อไป 
 วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือออกแบบรูปแบบอักษร(font) ภาษาอังกฤษแบบ

ตัวเขียนพิมพ์ใหญ่ และสำรวจความพึงพอใจ 
2. เพื ่อหาสมการทางคณิตศาสตร์ที ่ใช ้สร้างรูปแบบ

อักษร  
3. เพื ่อสร ้างรูปแบบอักษร(font) ภาษาอังกฤษแบบ

ตัวเขียนพิมพ์ใหญ่ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ 
4. เพื ่อเผยแพร่และประเมินความพึงพอใจ รูปแบบ

อักษร(font) ภาษาอังกฤษแบบตัวเขียนพิมพ์ใหญ่
ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. หลักการออกแบบตัวอักษร 
การออกแบบตัวอักษรประดิษฐ์ มีเป้าหมาย

หลัก 2 ประการ คือ ประการแรก ต้องการสนองตอบด้าน
ประโยชน์ใช้สอยได้อย่างเต็มที่ ดังนั้นการสร้างรูปลักษณ์
ของตัวอักษรให้มีรูปแบบใหม่ที่เหมาะสมกับลักษณะการ
ใช้งานใดงานหน่ึงโดยเฉพาะ และสามารถสื่อความได้อย่าง
ดีตรงตามหล ักของภาษา ประการที ่สอง ต ้องการ
สนองตอบให้เกิดคุณค่าทางความงาม การสร้างแบบ
ตัวอักษรให้ถ่ายทอดคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ รูปลักษณ์
ตัวอักษรและงานประดิษฐ์ที่สร้างสรรค์ข้ึน จึงต้องสามารถ
จะสะท้อนความงามและความเหมาะสมตามความหมาย
ของคำหรือข้อความในงานน้ันๆ เพ่ือให้แบบตัวอักษรที่จะ
ถ ่ายทอดค ุณค ่า เช ิ งส ุนทร ียศาสตร ์ได ้อย ่าง เต ็มที่  
ผู้ออกแบบจะต้องมีความเข้าใจเก่ียวกับหลักการออกแบบ
พ้ืนฐาน ซึ่งประกอบด้วยองค์ประกอบ ดังน้ี 

1 หลักความเป็นเอกภาพ 
             การสร้างความเป็นเอกภาพของตัวอักษรมี
ความสำค ัญอย่างย ิ ่งการประดิษฐ ์ต ัวอ ักษรทุกครั้ง 
ผู้ออกแบบจะต้องเน้นให้แบบอักษรในงานน้ันๆมีรูปแบบที่
สัมพันธ์และสอดคล้องกันเป็นชุดเดียวกัน 

 

2 หลักความสมดุล 
               ความสมดุลทำได้หลายวิธี การออกแบบต้อง
ให้เกิดความสมดุลในรูปแบบตัวอักษรต้องพิจารณาให้คล
อบคลุมทั้งความสมดุลของรูปแบบตัวอักษร ความสมดุล
ของระยะพื้นที ่ว่าง ความสมดุลของขนาดตัวอักษรและ
พื้นที่ ความสมดุลเกี่ยวกับเรื่องสี การสร้าดุลยภาพที่ดจีะ
ช่วยให้เกิดความงาม น่าดู และอ่านง่าย การจัดให้เกิด
ความสมดุล 

3.หลักให้ความกลมกลืน  
 ปัจจัยที่สำคัญยิ่งของการประดิษฐ์ตัวอักษร 

คือ นักออกแบบจะต้องออกแบบที ่จะทำให้ ร ูปแบบ
ตัวอักษรมีความประสานกลมกลืนกันในตัวเอง 

4 หลักของสัดส่วนของตัวอักษร 
           สัดส่วนตัวอีกษรมีความสำคัญที่นักออกแบบจะ
ละเลยมิได้ ตัวอักษรทุกตัวมีขนาดและสัดส่วนที่แตกต่าง
กันออกไป การสมส่วนของสัดส่วนตัวอักษร หมายความ
ถึงลักษณะของความสัมพันธ์กันระหว่างขนาดความกวา้ง
และขนาดความสูงของตัวอักษร ความสัมพันธ์ของขนาด
ตัวอักษรและขนาดความหนา-บาง ของเส้นตัวอักษร 
รวมถึงรายละเอียดที่เป็นส่วนประกอบต่างๆของตัวอกัษร
อีกด้วย 

5 หลักการสร้างจุดเด่น 
          การออกแบบประดิษฐ์ตัวอักษรเพ่ือให้เกิดรูปแบบ
ตามต้องการและมีจุดเด่น เป็นการสร้างจุดสมใจแก่ผู้พบ
เห็น การสร้างจุดเด่นทำได้หลายวิธีการ เช่น การสร้าง
รูปทรงให้มีความแปลกใหม่ การเลือกใช้เส้นประกอบแบบ
ตัวอักษร การใช้เส้นหรือลวดลายมาตกแต่ง การออกแบบ
ให้มีผิวพื้นตัวอักษรที่น่าสนใจ นักออกแบบอาจเขียนเป็น
รูปสัญลักษณ์มาประกอบแบบตัวอักษรหรือข้อความ หรือ
อาจจะเน้นด้วยการใช ้ส ี เป ็นการสร ้างจ ุดเด ่นก ็ ไ ด้
เช่นเดียวกัน 

2. แนวคิดความพึงพอใจ 
ความหมายของความพึงพอใจนักวิชาการได้

ให้ความหมายของความพึงพอใจ ไว้ดังน้ี 
ทวีพงษ์  หินคำ (2541: 8) ได้ให้ความหมาย

ของความพึงพอใจว่าเป็นความชอบของบุคคลที่ม ีต่อสิ่ง
หนึ ่งสิ ่งใดซึ ่งสามารถลดความตึงเครียดและตอบสนอง
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ความต้องการของบุคคลได้ทำให้เกิดความพึงพอใจต่อสิ่ง
น้ัน  

ธน ี ย า   ป ัญญาแก ้ ว  ( 2541: 12) ไ ด ้ ใ ห้
ความหมายว่าสิ ่งที ่ทำให้เกิดความพึงพอใจที่เกี ่ยวกับ
ลักษณะของงานปัจจัยเหล่านี้นำไปสู่ความพอใจในงานท่ี
ทำ ได้แก่ ความสำเร ็จการยกย่องลักษณะงานความ
รับผิดชอบและความก้าวหน้าเมื่อปัจจัยเหล่านี้อยู่ต่ำกว่า
จะทำให ้เก ิดความไม ่พอใจงานที ่ทำถ ้าหากงานให้
ความก้าวหน้าความท้าท้ายความรับผิดชอบความสำเร็จ
และการยกย่องแก่ผู้ปฏิบัติงานแล้วพวกเขาจะพอใจและมี
แรงจูงใจในการทำงานเป็นอย่างมาก 

ว ิทย ์ เท ี ่ ยง   บ ูรณธรรม (2541: 754) ให้
ความหมายของความพึงพอใจว่าหมายถึงความพอใจการ
ทำให้พอใจความสาแก่ใจความหนำใจความจุใจความ
แน่ใจการชดเชยการไถ ่บาปการแก ้แค ้นส ิ ่งท ี ่  TAO              
  

วิรุฬ  พรรณทวี (2542: 1) ให้ความหมายไว้ว่า
ความพึงพอใจเป็นความรู้สึกภายในจิตใจของมนุษย์ที่ไม่
เหมือนกันซึ่งเป็นอยู่กับแต่ละบุคคลว่าจะคาดหมายกับสิ่ง
หนึ ่งสิ ่งใดอย่างไรถ้าคาดหวังหรือมีความตั้งใจมากและ
ได้รับการตอบสนองด้วยดีจะมีความพึงพอใจมาก แต่
ในทางตรงกันข้ามอาจผิดหวังหรือไม่พึงพอใจเป็นอย่างย่ิง
เมื่อไม่ได้รับการตอบสนองตามที่คาดหวังไว้ทั้งน้ีข้ึนอยู่กับ
สิ่งที่ตนต้ังใจไว้ว่าจะมีมากหรือน้อย 

กาญจนา  อรุณสุขรดี (2546: 5) กล่าวว่า
ความพึงพอใจของมนุษย์เป็นการแสดงออกทางพฤติกรรม
ที่เป็นนามธรรมไม่สามารถมองเห็นเป็นรูปร่างได้การที่เรา
จะทราบว่าบุคคลมีความพึงพอใจหรือไม่สามารถสังเกต
โดยการแสดงออกที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนและต้องมีสิ่งที่
ตรงต่อความต้องการของบุคคลจึงจะทำให้บุคคลเกิดความ
พึงพอใจดังนั้นการสร้างสิ่งเร้าจึงเป็นแรงจูงใจของบุคคล
นั ้นให้เกิดความพึงพอใจในงานนั ้น Caraphril (1976: 
117-124 อ้างถึงในวาณี ทองเสวต, 2548) กล่าวว่าความ
พึงพอใจเป็นความรู ้สึกภายในที่แต่ละคนเปรียบเทียบ
ระหว่างความคิดเห็นต่อสภาพการณ์ที่อยากให้เป็นหรือ
คาดหวังหรือรู้สึกว่าสมควรจะได้รับผลที่ได้จะเป็นความพึง
พอใจหรือไม่พึงพอใจเป็นการตัดสินของแต่ละบุคคล  

จากความหมายท ี ่กล ่าวมาท ั ้ งหมดสรุป
ความหมายของความพึงพอใจได้ว่าเป็นความรู ้สึกของ
บุคคลในทางบวก ความชอบ ความสบายใจ ความสุขใจต่อ
สภาพแวดล้อมในด้านต่าง ๆ  สิ่งของ หรือเป็นความรู้สึกที่
พอใจต่อสิ่งที่ทำให้เกิดความชอบ ความสบายใจและเป็น
ความรู้สึกที่บรรลุถึงความต้องการ 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผู้จัดทำได้วางแผนการดำเนินการตามข้ันตอน
ดังน้ี  

1) ศึกษาสภาพการใช้ฟอนต์โดยทั่วไป และการ
ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์ 

2) ศ ึกษาโปรแกรม Desmos, Font lab 7, 
Adobe Photoshop cc, Google from เพ่ือให้เข้าใจการ
ทำงานต่าง ๆ ของแต่ละโปรแกรม  

3) ออกแบบอักษรโดยร่างแบบอักษรทั้งหมด 6 
แบบ และสำรวจความพึงพอใจต่อแบบอักษรทั้ง 6 แบบ 
จากนั้นนำรูปแบบอักษรพิมพ์ใหญ่ ที่มีฐานนิยมมากที่สุด
(ร้อยละ 35) มาออกแบบอักษรเพ่ิมเติมให้ครบ 26 อักษร  

4) สร ้างลายเส ้นอ ักษรโดยนำสมการทาง
คณิตศาสตร์ป้อนในโปรแกรม Desmos เพื่อให้เกิดกราฟ
ลายเส้นตัวอักษร a-z ตามรูปแบบที่ออกแบบไว้ จากน้ัน
บันทึกลายเส้นของอักษรแต่ละตัวเป็นภาพเพ่ือนำไปสร้าง
เป็นแฟ้มแบบอักษร  

5) สร้างแฟ้มรูปแบบอักษร โดยนำภาพตัวอักษร
แต่ละตัวจากโปรแกรม Desmos มาสร้างตัวอักษรแต่ละ
ตัวผ่านโปรแกรม Font lab 7 และ Adobe Photoshop 
cc บันทึกและส่งออกแบบอักษร  

6) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจต่อรูปแบบ
อักษรที่สร้างโดยสมการทางคณิตศาสตร์ โดยมีประเด็น
การประเมินได้แก่  ลักษณะรูปแบบอักษร ความเป็นสากล 
ความพึงพอใจต่อรูปแบบอักษร  ให้ผู้เชี่ยวชาญจำนวน 3 
ท่านประเมินค่าดัชนีความตรงของข้อคำถามกับประเด็น
การประเมิน พบว่าค่า ดัชนีความตรง ( IOC)  เท่ากับ  1 
นอกจากนี้ในแบบประเมินความพึงพอใจได้เพิ ่มคำถาม
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เกี่ยวกับราคาที่เหมาะสมในการดาวน์โหลดรูปแบบอกัษร
ที่สร้างสำหรับผู้ที ่ต้องการดาวน์โหลด และเพิ ่มคำถาม
ปลายเปิดเก่ียวกับข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 7)  เผยแพร ่ ผลงานผ ่านเพจ เฟซบ ุ ๊กของ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ จากนั้นสำรวจความพึง
พอใจที่มีต่อแบบอักษรที่สร้างด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ 
ของกลุ ่มผู ้ดาวน์โหลดแบบอักษรมาใช้ในช่วงวันที ่ 20 
กันยายน ถึง 13 ตุลาคม 2563 จำนวน 124 คน  

8) วิเคราะห์ข้อมูลด้วยค่าสถิติเชิงพรรณนา และ
อภิปรายผล 
 
4. ผลการวิจัย 

 1.ผลการประเมินแบบร่างรูปแบบอักษร 
ผู้จัดทำได้ทำการสร้างแบบสำรวจความพึงพอใจ

ต่อรูปแบบอักษร(font) ที่ออกแบบด้วยมือ ผลสรุป จาก
ผลสำรวจ จาก Google form เราพบว่า รูปแบบอักษรที่
ได้คะแนนมากที่สุด คือ SF-M5 ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 
35 รูปแบบอักษรที่ได้คะแนนอันดับที่ 2 และ 3 คือ SF-
M1, SF-M2  ได้คะแนนคิดเป็นร้อยละ 24 เนื่องจาก SF-
M5 ได้คะแนนมากที่สุด ทางผู ้จัดทำจึงยึดแนวทางการ
ออกแบบรูปแบบอักษร ตามลักษณะ SF-M5  

 

 
 

ภาพที ่1 ลักษณะแบบอักษร SF-M5 ที่ออกแบบด้วยมือ 
 
 
 
 
 
 

2. สมการทางคณิตศาสตร์ที่ใช้สร้างอักษร a-z  

 

ภาพที ่1 ตัวอย่างผลการสร้างรูปแบบตัวอักษร
ภาษาอังกฤษตัว B 

 
จากสมการ ด้วยโปรแกรม Desmos 

 
 
 จะเห็นว่าอักษร B สร้างโดยยึดลักษณะเส้นที่
มีความโค้งและเอียง ตามลักษณะแบบอักษร SF-M5 ที่
ออกแบบด้วยมือ จากน้ันนำมาสร้างลายเส้นให้เป็นไปตาม
หลักการออกแบบอักษร โดยใช้สมการทางคณิตศาสตร์
สรรค์สร้างลายเส้นที ่อ ่อนช้อยนี้ขึ ้นมา ประกอบด้วย 
สมการวงรี 9 สมการและสมการเชิงเส้นอีก 3 สมการ รวม 
11 สมการสำหรับการสร้างตัวอักษร B  (ตัวอักษรอื่น ๆ ดู
ได้จากฉบับเต็ม) 

3. ผลการสร้างแบบอักษรผ่านโปรแกรม 
Font lab 7 
 จากการศึกษาและสร้างร ูปแบบตัวอ ักษร
ภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก ด้วยโปรแกรม Font lab 7 
ผู้จัดทำสร้างแบบตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็ก 26 
ตัว ได้แบบอักษรตัวอย่างดังน้ี  
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ภาพท ี ่  2 ต ัวอย ่างผลการสร ้างร ูปแบบต ัวอ ักษร
ภาษาอังกฤษตัว k จากสมการ ด้วยโปรแกรม Font lab 7 

 
ดังภาพที ่ 2 แบบอักษร k ที ่ออกแบบผ่าน 

Desmos เป็นที่เรียบร้อยจะถูกแปลงไฟล์ภาพ JPG เป็น 
PNG นำเข้าโปรแกรม Fontlab 7 เพื ่อนำไปสร้างเป็น
แบบอักษร อักษร a-z ก็เช่นกัน หลังจากน้ัน กำหนดขนาด
ให้ได้ตามมาตรฐานแบบอักษรสากลประเภท ttf  และ
ส่งออก(export) แฟ้มแบบอักษรที่สามารถนำมาใช้ในงาน
พิมพ์ในลำดับต่อไป 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 1.ผลการวิจัย 
 จากการสำรวจความพึงพอใจของผู ้ที ่ดาวน์
โหลดแบบอักษรต่อรูปแบบอักษร โดยใช้ข้อมูลผู ้ดาวน์
โหลดในช ่วงว ันท ี ่  20 กันยายน – 13 ตุลาคม 2563 
จำนวน 124 คน เป็นเพศชายจำนวน 58 คน เพศหญิง
จำนวน 66 คน พบว่าแต่ละหัวข้อการประเมินมีค่าเฉลี่ย
ดังน้ี  

1) ลักษณะรูปแบบอักษร 
1) ความหนาของตัวอักษรเหมะสม มีค่าเฉลี่ย  

4.57  มีความเห็นในระดับมากที่สุด 
1.2) ความสูงของตัวอักษรเหมาะสม  มีค่าเฉลี่ย 

4.52   มีความเห็นในระดับมากที่สุด 
1.3) แบบอักษรมีลักษณะในทิศทางเดียวกัน มี

ค่าเฉลี่ย 4.46 มีความเห็นในระดับมาก 
1.4) อ่านง่าย เมื่อรวมเป็นคำ หรือประโยค  มี

ค่าเฉลี่ย 4.49   มีความเห็นในระดับมาก 

 
2) ความเป็นสากล 
2.1) ตัวเลข เข้าใจไม่คลาดเคลื ่อน  มีค่าเฉลี่ย 

4.52  มีความเห็นในระดับมากที่สุด 
2.2) อักษรพิมพ์เล็ก เข้าใจไม่คลาดเคลื ่อนมี

ค่าเฉลี่ย 4.43  มีความเห็นในระดับมาก 
3) ความสวยงามและความน่าสนใจ 
3.1) ตัวอักษรมีความสวยงาม มีค่าเฉลี่ย 4.05 มี

ความเห็นในระดับมาก 
3.2) ตัวอักษรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตวัมี

ค่าเฉลี่ย 4.00 มีความเห็นในระดับมาก 
3.3) ตัวอักษรมีความน่าสนใจ ดึงดูด หน้าอ่านมี

ค่าเฉลี่ย 3.89 มีความเห็นในระดับมาก 
4) ช่วงราคาท่ีเหมาะสมกับชิ้นงาน ราคา 60 – 89 บาท 
5) ข้อเสนอแนะ 

5.1) ควรมีภาษาไทยด้วยเพื่อคลอบคลุมการใช้
งาน 

5.2) ตัวอักษรควรมีลักษณะในทิศทางเดียวกัน 
5.3) ตัวอักษรควรออกแบบให้นำไปใช้ในงาน

เอกสารได้ด้วย 
2.อภิปรายผล 

 จากการวิจัยครั้งนี้พบว่าสมการทางคณิตศาสตร์
สามารถนำมาประยุกต์เข้ากับเทคโนโลยีโดยคณะผู้วิจ ัยนำ
สมการตรีโกณมิติ สมการพาราโบลา สมการวงรี และสมการค่า
สัมบูรณ์ที ่ศึกษาจากงานวิจัยที่เกี ่ยวข้องมาออกแบบอักษร
ภาษาอังกฤษผ่านโปรแกรม desmos ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัย
เรื่อง Equations of Dragonโดยใช้ Web Application Desmos 
สร้างลวดลายของมังกรนครสวรรค์ด้วยสมการทางคณิตศาสตร์ 
การวิจัยเรื่อง Using Desmos to draw in mathematics เป็น
การนำสมการทางคณิตศาสตร ์ไปสร้างเป ็นร ูปภาพผ ่าน
โปรแกรม desmos เพ่ือสอนนักเรียนเกี่ยวกับลักษะของสมการ
แบบต่าง ๆ เมื่อคณะผู้วิจัย ออกแบบอักษรภาษาอังกฤษตาม
หลักการออกแบบพ้ืนฐาน  รูปแบบตัวอักษรแต่ละอักษรมีความ
ประสานกลมกลืนสัมพันธ์และสอดคล้องเป็นชุดเดียวกัน ตาม
หลักความเป็นเอกภาพ หลักความสมดุล  หลักความกลมกลืน
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กัน  หลักของสัดส่วนของตัวอักษร  หลักการสร้างจังหวะและ
ล ีลาและหล ักการสร ้างจ ุดเด ่น ให ้ถ ่ายทอดค ุณค ่าทาง
สุนทรียศาสตร์ ร ูปลักษณ์ตัวอักษรและงานประดิษฐ ์ที่
สร้างสรรค์ขึ้นมาจากการผนวกคณิตศาสตร์กับเทคโนโลยีให้
สามารถสะท้อนความงาม ความเป็นเอกลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ 
ผลของการสำรวจความพึงพอใจ ด้านตัวอักษรมีความสวยงาม 
ตัวอักษรมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว และตัวอักษรมีความ
น่าสนใจ ดึงดูด หน้าอ่าน ตามทฤษฎีการวัดความพึงพอใจของลิ
เคิร์ท พบว่าระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก สอดคล้อง
ก ับงานวิจ ัยเร ื ่ อง Equations of Dragon ผลการประเมิน
คุณภาพของชิ ้นงานจากนักศึกษาจำนวน 145 คน พบว่า 
คุณภาพของชิ้นงานเฉลี่ยอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่
ที่ 4.62 คิดเป็นร้อยละ 92.32  น่ันเป็นผลสะท้อนให้เห็นแล้วว่า
คณิตศาสตร์สามารถผนวกกับเทคโนโลยี สร้างสรรค์เป็นชิ้นงาน
อันเป็นเอกลักษณ์ มีความเป็นมา มีคุณค่าทางสุนทรียศาสตร์ 
สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการประยุกต์ศาสตร์ต่าง ๆ เข้า
ด้วยกันมากข้ึน 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  
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แนะนำชี้แนะในการศึกษาค้นคว้า แนะนำขั้นตอนและวิธี
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ขอบพระค ุณเป ็นอย่างส ูงไว ้  ณ โอกาสนี ้  ขอกราบ
ขอบพระคุณ บิดา มารดา ที่ให้กำลังใจในการศึกษาครั้งน้ี  
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จ.เชียงใหม่  2.ศึกษาเอกลักษณ์และเรื่องราวของชุมชนกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ บ้านป่างิ้ว 3.พัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์สิ่งทอ
และรูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในยุคการตลาด4.0 4.บูรณา
การงานจักสานกับงานผ้าทอสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมรูปแบบร่วมสมัยเพ่ิมมูลค่ายกระดับสินค้าให้สามารถแข่งขัน
ได้ กลุ่มตัวอย่างคือ กลุ่มทอผ้าและหัตถกรรมจักสานบ้านป่างิ้ว จำนวน 50 รายและกลุ่มผู้บริโภคที่นิยมสินค้าเชิงวัฒนธรรม 
จำนวน 30 ราย เครื ่องมือวิจัยที ่ใช้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์ แบบสอบถาม และ แบบประเมินความเหมาะสมของผลงาน
ออกแบบ ผลการวิจัย พบว่า ผลงานออกแบบเป็นเสื้อผ้าสำเร็จรูปร่วมสมัย จำนวน 11 รูปแบบ  ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน 
ประเภทของใช้และของตกแต่ง จำนวน 8 รูปแบบ  และผลิตภัณฑ์บูรณาการงานสานและผ้าทอ จำนวน 6 รูปแบบ มี
เอกลักษณ์ของกะเหรี่ยงป่างิ้วและเป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภคที่อยู่ในวัยทำงาน ถึง ผู้สูงวัย มีไลฟ์สไตล์เป็นกลุ่มคน
รักธรรมชาติ ชื่นชอบสินค้ากลุ่มชาติพันธ์ุ มีความต้องการซื้อสินค้าไปใช้สวมใส่ นำไปใส่ของ ใช้ในการตกแต่งที่พักอาศัย และ
ซื้อเป็นของฝาก  ออกแบบภายใต้กรอบคิด “นำเอกลักษณ์และภูมิปัญญากะเหรี่ยงป่างิ้วสู่เมืองในรูปแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย” 
 
คำสำคัญ:  ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม , ผ้าทอกะเหร่ียงย้อมสีธรรมชาติ, ผลิตภัณฑห์ัตถกรรมจักสานเชิงสร้างสรรค์, กะเหร่ียงปกาเกอะญอร์     
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Abstract 
The objectives were to 1 )  study the behavior and purchase demand for textile and wicker 

handicrafts of Chiang Mai tourists, 2 )  study the uniqueness and stories of the Karen community, Ban Pa 
Ngiu, 3) develop textile products and weaving products that possess the community’s unique identity and 
meet the needs of consumers in the marketing era 4.0, and 4) integrate weaving craft and textile to create 
cultural products with a contemporary style and value-added for a competition. The samples were Pa 
Ngiu textile and weaving group 50 people and 30 customers fond of cultural products. An interview form, 
a questionnaire, and a design evaluation form were used to collect data. The results showed 11 patterns 
of contemporary garment, eight types of weaving products for utensils and decorations, and six types of 
products integrated between weaving and fabric. All of the designed products possessed the uniqueness 
of Karen Pa Ngiu, and met the need of consumers from working-age to the elderly with a lifestyle of nature 
lovers. Most of them preferred ethnic items for wearing, carrying items, residential decoration, and 
souvenirs. The conceptual design framework was “Bring identity and wisdom of Karen Pa Hgiu to urban in 
the contemporary style products.” 
 
Keywords:  Cultural product,  Natural Dyed Karen weaving,  Creative weaving craft product, Karen  
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1. บทนำ  
      ชุมชนกะเหรี ่ยงปกาเกอะญอ บ้านป่างิ้ว 
หมู่4 ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน พื้นที่อาศัยอยู่ห่าง           
จากอ.เมืองเชียงใหม่ประมาณ   70 กม. ในหมู่บ้านและ
บริบทรอบๆ มีภูเขาล้อมรอบ มีธรรมชาติที ่สวยงาม  
ประชากรในหมู่บ้านเป็นชุมชนแบบมีส่วนร่วมที่ประกอบ
อาชีพเกษตรกรรมเป็นหลัก ทำนา ปลูกผัก ปลูกไม้ไผ่ 
จำนวนมากเพื ่อใช้เป็นอาหารและนำมาทำรั ้ว สร ้าง
โรงเรือน  ด้วยชุมชนมีวิถีชิวิตที่เป็นกะเหรี ่ยง นับถือ
ศาสนาพุทธ มีประเพณีแบบชนเผ่าเป็นของกลุ ่ม  เม่ือ
ว ่างเว ้นจากการทำนาชาวบ้านรวมตัวก ันเป็นกลุ่ม
หัตถกรรมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ตามภูมิปัญญาพ้ืนถ่ินของ
ตนที ่ได้ร ับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษ คือมีกลุ่ม
ผ ู ้หญิง ทอผ้า และกลุ ่มผู ้ชายจักสานไม้ไผ่ ด้วยการ
สนับสนุนของโครงการหลวงทาเหนือ อ.แม่ออน ใน
หมู่บ้านจึงมีนักท่องเที ่ยวเข้ามาชมวิถีชีวิตของชนเผ่า
กะเหรี่ยง  และเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอ และ 
งานจักสานที่ชนเผ่าสร้างสรรค์ตามภูมิปัญญา  ผลงานผ้า
ทอมีฝีมือประณีต ลวดลายสวยงาม ถักทอตามความรู้ที่
ได้ร ับการถ่ายทอดจากบรรพบุร ุษ มีร ูปแบบที ่ เน้น
ประเพณีการแต่งกายของคนในชุมชน ได้แก่ เสื้อกระเหรี่
ยงชาย-หญิง ย่าม และผ้าพันคอ   จากการสัมภาษณ์ บัว
นำ ทอพือ ประธานกลุ่มทอผ้า (23  มกราคม 2563) 
เรื ่องปัญหาในงานทอผ้ากะเหรี่ยงของกลุ่ม พบว่าการ
ย้อมเส้นด้ายด้วยสีธรรมชาติยังมีปัญหาเรื่องเทคนิค ผ้า
ทอยังแข็งไม ่น ุ ่มร ื ่นทำให้ สวมใส่ไม่สบาย ร ูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ไม่หลากหลาย มีแต่เสื้อกะเหรี่ยงชายและหญิง 
ซึ่งจะทอเพื่อสวมใส่มากกว่าจำหน่าย และซื้อเส้นด้าย
สังเคราะห์สำเร็จรูปมาใช้ในการปักตกแต่งผ้า   รูปแบบ
งานสิ่งทอเป็นรูปแบบเดิมๆ ไม่น่าสนใจเพราะไม่มีความ
แตกต่างจากชุมชนกะเหรี ่ยงในอำเภออื ่น  ไม่เป็นท่ี
ต้องการของผู้บริโภคที่ชอบใช้ของไทยแต่ไม่ชอบใช้ของ
เชย แม้กำลังอยู ่ในกระแสนิยมสินค้าที ่เป็นสินค้าเชิง
วัฒนธรรม  ส่วนงานจักสานของกลุ่มจักสานบ้านป่างิ้ว 
พบว่า กลุ่มจักสานใช้วัสดุไม้ไผ่ที่หาได้ในชุมชน เลือกใช้
เฉพาะผิวไม้ไผ่เนื ่องจากประสบปัญหาการขึ้นรา ส่วน
ผลงานจักสานชาวบ้านแม้จะมีความละเอียด  ฝ ีมือ

ประณีต ลวดลายสานเรียบง่าย สวยงาม  ส่วนใหญ่มี
รูปแบบเป็นของใช้ในหมู ่บ้าน กระติ ๊บข้าว ปลอกมีด 
กระบุง ตะกร้า เป็นสินค้าที ่มีเอกลักษณ์แต่รูปแบบไม่
หลากหลาย ไม่ร่วมสมัย จำหน่ายแต่ในหมู่บ้านกับชุมชน
ใกล้เคียง และจำหน่ายให้กับนักท่องเที่ยวที่เข้ามาชมวิถี
ชีวิตบ้างซึ ่งขาดโอกาสในการพัฒนาและเพิ ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขันผลิตภัณฑ์หัตถกรรมให้มีคุณภาพ
ได้ ดังน้ันหากสามารถผลักดันช่างฝีมือในชุมชนที่มีทักษะ
ความชำนาญในการจักสาน หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้า
ทอท ี ่ เน ้นค ุณภาพ เก ิดการต ่อยอดทางความคิด
สร้างสรรค์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์รูปแบบใหม่ๆ ที ่มี
เอกลักษณ์ของชุมชน สามารถตอบโจทย์ความต้องการ
ของสังคมสมัยใหม่ ไม่แข่งขันในตลาดด้วยราคาแต่
แข่งขันด้วยรูปแบบและภูมิปัญญาที่มีเอกลักษณ์ของ
กะเหรี ่ยงบ้านป่างิ ้ว จะส่งผลต่อการขยายโอกาสทาง
การตลาดได้อย่างกว้างขวางในอนาคต และสอดคล้องกับ
แนวคิดของ เรวัต สุขสิกาญจน์, 2553 ที่กล่าวว่าความ
นิยมในผลิตภัณฑ์เชิงสร้างสรรค์ หรือ Innovative Craft 
กำลังเป็นทิศทางที่ตลาดทั้งในระดับภูมิภาคและทั่วโลก
ต้องการ เพื ่อใช้ในการตกแต่งที ่พักอาศัย ขึ ้นอยู ่กับ
รสนิยม และความพึงพอใจของผู้บริโภคเป็นสำคัญ ทุก
กลุ่มทุกชุมชนสามารถสร้างนวัตกรรมได้เพียงแค่ใชวั้สดุ
ในชุมชนที่มีอยู่ สร้างความแตกต่างด้วยทักษะฝีมือผสาน
ระหว่างการออกแบบกับกรรมวิธ ีการผลิตแต่ต้อง
คำนึงถึงเรื่องราวของผลิตภัณฑ์ที่แสดงเอกลักษณ์ประจำ
ถิ ่นอย่างไรก็ตามกระแสการเปลี ่ยน  แปลงของโลก
ปัจจุบันสะท้อนให้เห็นว่าชุมชนยังต้องเผชิญกระแสการ
เปลี ่ยนแปลงทั ้งภายในและภายนอกชุมชน รวมถึง
ระดับประเทศที่ผันผวนซับซ้อนและคาดการณ์ผลกระทบ
ได้ยาก แม้ในภาพรวมชุมชนบ้านป่างิ้วจะมีภูมิคุ้มกันที่
แข็งแกร่งในแง่ของขนบธรรมเนียมความเชื ่อหรือวิถี
ปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับตัวบุคคล ครอบครัว รวมถึงชุมชนก็
ตามก็ยังไม่เพียงพอที่จะรองรับสถานการณ์การเปลี่ยน 
แปลงในอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะส่งผลให้
ชุมชนต้องเผชิญกับภาวะเสี่ยงจากผลกระทบการพัฒนา
ในระดับประเทศ ทั้งความเสี่ยงจากความเสื่อมถอยทาง
ค ่ า น ิ ย ม ท ี ่ ด ี ง า ม ค ว า ม เ ส ื ่ อ ม โ ท ร ม ข อ ง ฐ า น
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ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม จึงจำเป็นที่ชุมชน
จะต้องมีภูมิคุ้มกันโดยเสริมสร้างทุนที่มีอยู่ในชุมชน ทั้ง
ท ุ นทา ง ส ั ง คม  ท ุ นทา ง เศ รษฐก ิ จ  และทุ นทา ง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งใช้ประโยชน์
อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรมเพื่อเตรียมพร้อมให้
ช ุมชนสามารถปร ับต ัวรองร ับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างยั่งยืน   ดังนั้นการวิจัย
ครั ้งนี ้ จึงมีศึกษาเอกลักษณ์ชุมชนและค้นหารูปแบบ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ จากน้ันจะนำแนวทางที่ได้มาออกแบบ
ผลิตภัณฑ์ต้นแบบที่ได้มาตรฐานการผลิตผลิตภัณฑ์
ชุมชนและทดสอบตลาด รวมถึงถ่ายทอดเทคโนโลยี
ให้กับชุมชน เพื ่อให้ชุมชนนำความรู ้ไปประยุกต์และ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทำให้เกิดความยั่งยืนอันจะนำมาซึ่ง
รายได้แก่ชุมชนและตอบสนองความต้องการของตลาด
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย 
1.เพื ่อศึกษาพฤติกรรมและความต้องการซื้อ

ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและหัตถกรรมจักสานของนักท่องเที่ยว    
จ.เชียงใหม่  

2. เพื ่อศ ึกษาเอกลักษณ์และเร ื ่องราวของ
ชุมชนกระเหรี่ยงปกาเกอะญอ บ้านป่างิ้ว  

3.เพื ่อพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ส ิ ่งทอและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน
ตรงตามความต้องการของผู้บริโภคในยุคการตลาด4.0 
โดยใช้แนวคิดเปลี ่ยนแปลงกรรมวิธีการผลิต เทคนิค
วิธีการสร้างความแตกต่างในรูปลักษณ์ใหม่ เพื่อขยาย
ฐานผู้ใช้จากคนในหมู่บ้านไปสู ่ตลาดคนรุ ่นใหม่ที ่นิยม
สินค้างานฝีมือแนวร่วมสมัยของชนเผ่าแต่ต้องการ
เอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธ์ุ  

4.เพื ่อบูรณาการงานจักสานกับงานผ้าทอ
สร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมรูปแบบร่วมสมัยเพ่ิม
มูลค่ายกระดับสินค้าให้สามารถแข่งขันได้   

 
 
 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 
       กรอบแนวคิดในการวิจัยมีดังน้ี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วรรณกรรมที่เก่ียวข้อง     
 
 
 
 
 
 
ศึกษาวรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง ดังน้ี 

       บริบทวิถีชีวิตของกะเหรี ่ยงปกาเกอะญอ อัต
ลักษณ์ชุมชนกะเหรี ่ยง ผ้าทอกะเหรี ่ยง และการย้อม
เส้นด้ายทอสีธรรมชาติ ไม้ไผ่และงานหัตถกรรมไม้ไผ่ 
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์ส ินค้าส ิ ่งทอ  หลักการ
ออกแบบผล ิตภ ัณฑ์ว ัฒนธรรม  หล ักการออกแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรม หลักการออกแบบกราฟิก             
 
  

ข้อมูลปฐมภูม ิ
พฤติกรรมและความต้องการซ้ือ
สินค้าผลิตภัณฑ์หัตถกรรมของ
นักท่องเท่ียวในจังหวัดเชียงใหม่ 

ข้อมูลทุติยภมู ิ
บริบทวิถีชีวิตของกระเหร่ียงปกา
เกอะญอ  
อัตลักษณ์ชุมชนกระเหร่ียง 
ผ้าทอกระเหร่ียง  
การย้อมเส้นด้ายทอสีธรรมชาต ิ
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์สินค้าส่ิงทอ 
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม 
หลักการออกแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม 
หลักการออกแบบกราฟกิ 

การวิเคราะห์ข้อมูล 
การวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าทอและ
หัตถกรรมจักสานใหม้ีรูปแบบร่วมสมัย มีเอกลักษณ์เฉพาะของ
ชนเผ่าและตรงตามความต้องการของตลาด 

แนวคิดในการออกแบบ – ใช้แนวคดิเปลี่ยนแปลง
กรรมวิธีการผลิต เทคนิควิธีการสร้างความแตกต่างใน
รูปลักษณ์ใหม่  เพ่ือขยายฐานผู้ใช้จากคนในหมู่บ้านไปสู่
ตลาดคนรุ่นใหม่ที่นยิมสินค้างานฝีมือแนวร่วมสมัยของ
ชนเผ่าแต่ต้องการเอกลักษณ์เฉพาะตัวของกลุ่มชาติพันธุ์ 
และใช้แนวคิดบูรณาการงาน          จักสานกับงานผ้า
ทอสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมรูปแบบร่วมสมัย
เชิงพาณิชย์ 

ต้นแบบผลิตภัณฑ์ 

ถ่ายทอดองคค์วามรู้สู่
ชุมชน 

ทดสอบตลาด 
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กลุ่ม 5 : งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

3. วิธีดำเนินการวิจัย  
         ผู้วิจัยได้กำหนด วิธีดำเนินงานวิจัยดังน้ี 
       3.1 กำหนดประชากรและกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ 
           1) กลุ่มทอผ้าและหัตถกรรมจักสานบ้านป่างิ้ว 
จำนวน 50 ราย ผู ้วิจัยกำหนดประชากรจากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) ซึ ่งเป็นกล ุ ่มที่
ผู้วิจัยได้ลงบริการวิชาการแก่ชุมชนป่างิ ้ว หมู่ 4 ต.ทา
เหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ ในฐานะผู ้สอนของคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร. ล้านนา   

2)กลุ ่มผู ้บริโภคที ่นิยมสินค้าเชิงวัฒนธรรม 
จำนวน 30 ราย โดยใช ้ว ิ ธ ีส ุ ่ มอย ่างง ่ าย (Simple 
random sampling)  
       3.2 แผนงานวิจัย มี 6 ข้ันตอน 
  ข ั ้ นตอนที่1 ศ ึ กษ าข ้ อม ู ล และทบ ท วน
วรรณกรรมที่เกี่ยวข้อง 
           ข้ันตอนที่ 2 ศึกษาเอกลักษณ์และเรื่องราวของ
ชุมชนกระเหรี ่ยงปกาเกอะญอ บ้านป่างิ ้ว หมู ่ 4 ต.ทา
เหนือ อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  และศึกษาพฤติกรรมและ
ความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์สิ่งทอและหัตถกรรมจักสาน
ของนักท่องเท่ียว จ.เชียงใหม่  โดย สร้างเครื่องมือที่เป็น
แบบสัมภาษณ์อย่างมีโครงสร้างสำหรับผู้ผลิตบ้านป่างิ้ว 
และแบบสอบถามสำหรับสอบถามผู้บริโภค   
             ข้ันตอนที่ 3 เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และ
สังเคราะห์ข้อมูล  ค้นหารูปแบบผลิตภัณฑ์หัตถกรรม     
จักสานเชิงสร้างสรรค์และรูปแบบป้ายสินค้ากลุ่ม ที่จะ
ช่วยส่งเสริมการตลาด   

 ขั้นตอนที่ 4   ออกแบบและพัฒนารูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ ตามกรอบแนวคิดที ่กำหนด เป็น เส ื ้อผ้า
สำเร็จรูปร่วมสมัย ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมจักสาน ประเภท
ของใช้และของตกแต่ง   และผลิตภัณฑ์บูรณาการงาน
สานและผ้าทอ ไม่น้อยกว่า 20  รูปแบบ มีเอกลักษณ์
ของกะเหรี ่ยงป่างิ้วและเป็นไปตามความต้องการของ
ผู้บริโภค   

ขั้นตอนที่ 5  ประเมินผลงานออกแบบ ตาม
แบบประเมินความเหมาะสมของผลงานออกแบบโดย
ผู้เชี่ยวชาญด้านการออกแบบ จำนวน 5 ท่าน  (ล้วน สาย

ยศและอังคณา สายยศ, 2540) จากนั้นเขียนแบบเพ่ือ
การผลิต  ผลิตต้นแบบ และทำการทดสอบตลาด  

ขั้นตอนที่ 6 สรุปผลการวิจัย ถ่ายทอดองค์
ความรู้สู่ชุมชน  และ จัดทำรายงานวิจัย 

 
4. ผลการวิจัย  
           1. ผลการศึกษาพฤติกรรมและความต้องการ
ซ ื ้อผล ิตภ ัณฑ ์ส ิ ่ งทอและห ัตถกรรมจ ักสานของ
นักท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่  ตามวัตถุประสงค์ข้อที่ 1 
พบว่า ผู้บริโภคที่นิยมสินค้าเชิงวัฒนธรรม ที่อาศัยอยู่ใน
จังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง  ที ่มีอายุมาก
ที่สุดระหว่าง  46 ปี ข้ึนไป  และ รองลงมามีอายุ 26-35 
ปี และ อายุ 36-45 ปี มีรายได้ต่อเดือน มากที ่สุด 
50,001 บาทข ึ ้ น ไป  และ 15,000-30,000 บาท  มี
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอมือและจัก
สาน  มากที่สุด คือ ซื้อเมื่อพบรูปแบบถูกใจ รองลงมา 
ซื ้อเป็นของฝาก ของที่ระลึก และ ซื ้อทุกครั ้งที ่มีงาน
เทศกาล  หรือ งานประเพณี  ประจำปี  ในเรื ่องของ
แรงจูงใจในการซื ้อของผู ้บริโภคสินค้าเชิงวัฒนธรรม 
พบว่า มากที่สุด คือ ซื้อเพื่อนำไปใช้เอง  รองลงมา คือ 
ซื้อเพ่ือนำไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึก และ ซื้อเพราะ
เป็นผลิตภัณฑ์พื้นเมือง กับ ซื้อเพราะสีและอารมณ์ของ
ผลิตภัณฑ์ที่ดึงดูดใจ ในเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจ
ซื้อผลิตภัณฑ์ พบว่า ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อ มาก
ที่สุด คือ ราคาเหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  รองลงมา 
คือ ใช้วัสดุสีธรรมชาติมีความร่วมสมัย และมีรูปแบบ
หลากหลาย ในด้านความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอมือและจักสาน ดังน้ี  
มากที่สุด คือ มีความเห็นว่า ควรพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มี
ความประณีต เรียบร้อย เป็นไปตามศักยภาพช ุมชน  
รองลงมา คือ ควรมี ราคาที่เหมาะสมไม่แพงจนเกินไป 
และ ควรมีรูปแบบที่ร ่วมสมัย  สมัยใหม่ และสวยงาม  
ควรมีร ูปแบบและลวดลายผลิตภัณฑ์หลากหลายให้
ผู ้บริโภคเลือกซื ้อ  และ มีลวดลาย มีเอกลักษณ์หรือ
แสดงวัฒนธรรมพ้ืนถ่ิน    
          2. ผลการศึกษาเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนบ้าน
ป่างิ ้ว พบว่า ชุมชนบ้านป่างิ ้ว ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน 
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จังหวัดเชียงใหม่ เป็นชนเผ่ากะเหรี ่ยงปกาเกอญอ ที่มี
เอกลักษณ์ของชุมชนที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของ
ชุมชน ซึ่งถูกสร้างข้ึนบนพ้ืนฐานของวัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิตความเป็นอยู ่ และ การยอมรับร่วมกัน และถือ
ปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกลายเป็นวัฒนธรรมการดำรงชีวิต
ของคนในชุมชนบ้านป่างิ้ว ชุมชนน้ีนับถือศาสนาพุทธ จะ
ไปทำบุญตักบาตรตามประเพณีและร่วมงานบุญต่างๆ ที่
วัดห้วยบงธรรมจาริก ด้านประเพณีและความเชื่อของใน
คนชุมชน นับถือผี ยังมีการบวงสรวงอย่างเคร่งครัด 
เอกลักษณ์ที่พบ ได้แก่ มีอาชีพเกษตรกรรม ทำนาปีละ
ครั้ง อาชีพเสริมกลุ่มผู้หญิงทอผ้าและกลุ่มผู้ชายจักสาน  
ภาษา ใช้ภาษากะเหรี ่ยงในการสื ่อสารภายในช ุมชน 
ประธานกลุ่มและสมาชิกบางคนได้เรียนภาษาไทยและ
พ ูด อ ่าน เข ียนภาษาไทยได ้  สามารถส ื ่อสารกับ
บุคคลภายนอกได้ วัฒนธรรมการแต่งกาย จะแต่งกายชุด
กะเหรี่ยง สะพายย่าม เด็กหรือหญิงสาวที่ยังไม่แต่งงาน
จะใส่ชุดยางขาวปักลวดลายด้วยเส้นด้ายทอ ไม่ปัก ลูก
เดือย ส่วนผู้หญิงที่แต่งงานแล้วจะใส่เสื้อผ้ามีสีสันที่ทอ
เอง ทอลวดลายและปักลูกเดือย หรือ ทอแต่ลวดลายไม่
ปักลูกเดือย สำหรับผู้ชาย ท้ังเด็กและผู้ใหญ่จะใส่เสื้อยาง 
มีสีสัน เช่น สีแดง  สีคราม สีเปลือกไม้  ทอลวดลายเรียบ
ง่าย ไม่มากเหมือนทอลวดลายเสื้อผู้หญิง ใส่กางเกงสีดำ 
ปัจจุบัน ใส่กางเกงสีอะไรก็ได้ แต่เสื้อที่ใส่จะใส่เสื้อยาง
เท่านั้น วิถีการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ อาคารบ้านเรือน
ปัจจุบันจะเป็นบ้านเหมือนพื ้นราบ หรือเหมือนคน
พ้ืนเมือง แต่ยังคงมีลักษณะของกะเหรี่ยง คือ สร้างแบบ
มีการยกพื้นสูงมีใต้ถุนบ้าน ที่ใช้ภูมิปัญญาพื้นถิ่น รักษา
ความเชื่อ แม้จะนับถือศาสนาพุทธ แต่ความเชื่อเกี่ยวกับ
ผีก็ยังคงมีอยู ่  นอกจากนี้ชาวกะเหรี ่ยงป่างิ้วยังมีงาน
ประเพณีผูกข้อมือ  (กี่จี๊)   การเลี้ยงผีเสื้อบ้าน   ข้ึนบ้าน
ใหม่ งานบุญ   ประเพณีปีใหม่ ประเพณีทำไร่หมุนเวยีน 
ซึ ่งทำให้เกิดความร่วมมือ ทำงานลงแขกร่วมกัน การ
เลี้ยงสัตว์ถือเป็นวิถีชีวิตส่วนหน่ึงของชุมชน ส่วนใหญ่จะ
เลี้ยงเพื่อประกอบพิธีกรรม เลี้ยงผีบรรพบุรุษ  และใช้
แรงงานเป็นหลัก จะขายหรือฆ่ากินบ้างในยามที่ต้องการ
เงินและส่วนใหญ่สัตว์ที่เลี้ยงจะเป็นวัว ควาย หมู ไก่   

   ในเรื่องผลิตภัณฑ์สินค้าที่กลุ่มผลิตและจำหน่าย  ผล
การศึกษาในประเด็นของผลิตภัณฑ์เดิมและการผลิต  
พบว่า  ส ินค้าเป็นผลิตภัณฑ์ส ิ ่งทอ ได้แก่  1) เสื้อ
กะเหรี่ยงชาย-หญิง   2) เส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติ ที่ย้อม
จาก คราม  หญ้าฮักนา  ไม้ประดู ่  และครั ่ง  3) ย่าม  
ปัญหาที่พบในผลิตภัณฑ์ ได้แก่ การย้อมเส้นด้ายด้วยสี
ธรรมชาติยังมีปัญหาเรื่องเทคนิค ปัญหาผ้าทอยังแข็งไม่
นุ ่มร ื ่น สวมใส่ไม่สบาย ร ูปแบบผลิตภัณฑ์ มีแต่เสื้อ
กะเหรี่ยงชายและหญิง ซึ่งไม่ได้ผลิตมากส่วนใหญ่จะผลิต
ใช้ และการใช้เส้นด้ายสังเคราะห์สำเร็จรูปมาใช้ในการ
ปักตกแต่งผ ้าทำให้ส ีฉูดฉาดแม้จะมีเอกลักษณ์ของ
กะเหรี่ยงแต่ไม่น่าสนใจ ไม่เป็นที่ต้องการของผู้บรโิภคที่
กำลังอยู่ในกระแสนิยมสินค้าเชิงวัฒนธรรม เพราะดูเชย
และไม่มีความแตกต่างจากชุมชนกะเหรี่ยงในอำเภออื่น  
ร ูปแบบสินค้าไม่มีความหลากหลาย มีช ่องทางการ
จำหน่ายน้อยขายให้กับชุมชนใกล้เคียง เช่น หมู่ที่ 5  หมู่ 
3 และ จำหน่ายให้กับนักท่องเที ่ยว หรือ หน่วยงาน
ราชการที่เข้ามาเยี่ยมชมหมู่บ้าน สำหรับงานผลิตภัณฑ์
จักสาน    กลุ่มจักสานใช้วัสดุไม้ไผ่ที่หาได้ในชุมชนป่างิ้ว 
เลือกใช้เฉพาะผิวไม้ไผ่เนื่องจากประสบปัญหาการขึ้นรา 
ส่วนผลงานจักสานชาวบ้านมีความละเอียดในการทำงาน 
ฝีมือประณีตสามารถใช ้ความงามของผิวไม้ไผ่ สาน  
ลวดลายขัดสานบนผลิตภัณฑ์ ที ่สวยงาม ผลิตภัณฑ์ที่
ชุมชนผลิตเป็นของใช้ในหมู ่บ้าน ได้แก่ กระติ ๊บข้าว 
ปลอกมีด กระบุง ตะกร้า สินค้ามีเอกลักษณ์ มีความ
คงทนเพราะใช้ผิวไม้ไผ่ แต่ในส่วนที่เป็นตอกจะขึ้นรา 
ปัญหาของผลิตภัณฑ์จักสาน พบว่า ผลิตภัณฑ์มีรูปแบบ
ที ่ไม่หลากหลาย มีร ูปแบบเดิมๆ เพราะ ผลิตใช้ใน
ครัวเรือนและ  จำหน่ายให้กับผู้ที่มาเย่ียมชมการบริหาร
จัดการในหมู่บ้าน ดูรูปที่  1  ประกอบ 
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รูปที่ 1 การศึกษาปัญหาผลิตภัณฑ์เดิมของกลุ่ม 
และผลการศึกษาลวดลายการทอและการปักของเสื้อผ้า
เครื่องแต่งกาย  
 

พบว่า ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ได้แก่ 
ลายอิสระ ลายดอกพริก ลายธรรมชาติ ดูรูปที่ 2 
ประกอบ 

 

 
 
รูปที่ 2  ลวดลายที่เป็นเอกลักษณ์ของกลุ่ม ได้แก่ ลาย
อิสระ ลายดอกพริก ลายธรรมชาติ 
 

          และผลการศึกษาลวดลายผลิตภัณฑ์งานจักสาน
ที่ปรากฏในเครื่องใช้สอย เครื่องมือที่ใช้หาอาหาร ท่ีใช้ใน
ชีวิตประจำวันของกลุ่ม ได้แก่  ปลอกมีดพร้า กระบุงเก็บ
ผักเก็บกิ่งไม้ทำฟืน กระติบข้าวเหนียว เข่งใส่สัตว์เลี้ยง 
เป็ด ไก่  และสินค้าที ่จำหน่าย คือ กระติบข้าวเหนียว 
และ เข่ง  พบว่า ลวดลายที่ปรากฏในสินค้า คือ ลายขัด
สาน ลายหนึ่งและลายสอง  (ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า ตา
คาแกะกิ และ คร่อกิ) ลายเฉลว (ภาษากะเหรี่ยงเรียกว่า 
ไส้กั่วกิ) ที่ประณีตสวยงาม เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน ซึ่ง
ลายขัดสานมีที่มาจากผนังบ้าน      
           ผู ้ว ิจ ัยได้นำเอกลักษณ์ของลวดลายบนเสื้อ
กะเหรี ่ยงที ่เป็น ลายดอกพริก  ลายธรรมชาติ และ 
ลวดลายขัดสานบนผลิตภัณฑ์จักสานที่มีความประณีต 
มาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์พัฒนาผลิตภัณฑ์ 
        3.ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ส ิ ่งทอและ
รูปแบบผลิตภัณฑ์จักสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน
ที่ตรงตามความต้องการของผู ้บริโภคที่มีไลฟ์สไตล์รัก
ธรรมชาติ  นิยมสินค้าเชิงวัฒนธรรมและสินค้ากลุ่มชาติ
พันธุ ์  ในยุคการตลาด 4.0   ตามวัตถุประสงค์ข้อที ่ 3  
พบว่า แนวโน้มของผู ้บริโภคยุคปัจจุบัน สินค้าที ่เป็น
ธรรมชาติ  จุดแข็งที่เป็นศักยภาพของกลุ่ม  คือ ชุมชนน้ี
เข้มแข็ง มีวิถีชีวิตที่เน้นการรักษ์ธรรมชาติ มีป่าชุมชน
ขนาดใหญ่ สืบสานประเพณีที ่รับการถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษ บุตรหลานออกไปทำงานในสังคมเมืองน้อย
มาก  ผลงานการออกแบบและพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์
สิ ่งทอที ่ม ีเอกลักษณ์เฉพาะถิ ่นของชุมชน   พบว่า  
ออกแบบเป็นเสื ้อผ้าประยุกต์ร่วมสมัย ชุดทำงานและ
ลำลอง ที่เหมาะกับวัยทำงาน และ ผู้สูงวัย ที่นิยมสนิค้า
เชิงวัฒนธรรมและมีกำลังซื ้อพร้อมจับจ่ายใช้สอยกับ
สินค้าประเภทนี้   จำนวน  11 รูปแบบ   ตามกรอบ
แนวคิดการวิจัยที่กำหนดไว้ คือ “นำเอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญากะเหรี ่ยงป่างิ้วสู่เมืองในรูปแบบผลิตภัณฑ์ร ่วม
สมัย” ซึ่งเป็นการนำทุนวัฒนธรรมที่เป็นศักยภาพของ
กลุ ่ม มาต่อยอดการผลิตเดิมของกลุ ่มสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดย
ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ ่งทอ และ
หลักการออกแบบและพัฒนาผล ิตภ ัณฑ์หัตถกรรม   
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นอกจากแนวคิดในการออกแบบแล้วผู้วิจัยได้ใช้ตารางก
ริด Taste Matrix วิเคราะห์เสื ้อผ้าในท้องตลาด เพ่ือ
ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านรสนิยม ความพึง
พอใจ เทียบเคียงกับคุณลักษณะด้านวัฒนธรรมและ
แฟชั่น ที่เหมาะสมกับการใช้งานในวิถีชีวิตของผู้บริโภค
ปัจจุบัน  และนำความต้องการของลูกค้าท่ีให้ความสำคัญ
กับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติมากกว่าผ้า
ฝ้ายทอมือย้อมสีเคมี และต้องการความใส่สบาย  และ 
ออกแบบ tag สินค้า เพ่ือ ส่งเสริมการตลาด โดย tag จะ
ประกอบด้วย 2 แผ่น คือ 1. แผ่น logo สินค้า ผู้วิจัยได้
นำมาจาก งานวิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เป็น โครงการ
ย่อยที่ 3 อีกโครงการหนึ่งในแผนงานวิจัยนี ้ พิมพ์บน
กระดาษสีขาว พิมพ์สี ขนาด กว้าง 2.5 cm. x 6.00 cm. 
จัดเป็นขนาดที่เหมาะสม   มีภาพ Logoเป็นรูปดอกงิ้ว 
และชื่อกลุ่ม  ราคา   2. เป็นแผ่นที่บอกวิธีการใช้และการ
ร ักษา  ท ี ่อย ู ่ ของผ ู ้ ผล ิต   QR Code ซ ึ ่ ง  link กับ 
facebook ของกลุ ่ม  ตัวอักษรสีดำ พิมพ์บนกระดาษ
คราฟ์ มีขนาดมาตรฐาน กว้าง 4.5 cm. x 9.00 cm  ดู
รูปที่ 3 ประกอบ  
                 

         รูปที่ 3 ผลงานออกแบบเสื้อผ้าสำเร็จรูป 
  

  ส ่วนผลงานออกแบบและพัฒนาร ูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จักสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ ่นของชุมชน  
พบว่า  ออกแบบเป็นผล ิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง 
จำนวน 8 รูปแบบ ได้แก่  โคมไฟตั้งโต๊ะ  โคมไฟแขวน  
ตะกร้าแขวน  2 รูปแบบ   ถาด  จานรองแก้ว  ตะกร้าใส่
ของ  ตะกร้าใส่กระถางต้นไม้พร้อมที่รอง  ใช้วัสดุไม้ไผ่ 
ตกแต่งด้วยเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าและ
เศษเครื่องหนังที่หาได้จากชุมชนใกล้เคียง ผู้วิจัย คัดเลือก
ลายเอกลักษณ์ที่เป็นลายขัด ความละเอียดประณีตที่เป็น
ฝีมืองานสาน มาสร้างสรรค์บนผลิตภัณฑ์ที่ออกแบบ 
ผสานกับแนวคิดหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ของ Osborn ใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และลวดลายเดิมๆ ให้เป็นงานที่แปลกใหม่ มีความเป็นไป
ได้ในการผลิต คือ การใช้เส้นตอกขนาดใหญ่-และขนาด
เล็ก สานเป็นลายขัด สลับกับเส้นตอกเส้นเล็ก    บนฐาน
ทักษะฝีมือความชำนาญในการสานของผู ้ผลิต ให้มี
รูปแบบที่ทันสมัย  และปรับเปลี่ยนหน้าท่ีของผลิตภัณฑ์
ให ้ เ หมาะก ั บส ั ง คมบร ิ บทว ัฒนธร รมป ั จ จ ุ บั น   
นอกจากนั้นผู้วิจัยยังออกแบบ tag สินค้า เพื่อ ส่งเสริม
การตลาด โดย tag จะประกอบด้วย 2 แผ่น คือ 1. แผ่น 
logo สินค้า ผู้วิจัยได้นำมาจาก งานวิจัยออกแบบบรรจุ
ภัณฑ์ ที่เป็น โครงการย่อยที่ 3 อีกโครงการหนึ่งในแผน
งานวิจัยนี้  สีขาว พิมพ์สี ขนาด กว้าง 2.5 cm. x 6.00 
cm. มีภาพ Logo รูปดอกงิ ้วและชื ่อกลุ ่ม  ราคา และ    
2. เป็นแผ่นที ่บอกวิธีการใช้และการรักษา  ที ่อยู ่ของ
ผู ้ผลิต   QR Code ซึ ่ง link กับ face book ของกลุ่ม  
ตัวอักษรสีดำ พิมพ์บนกระดาษคราฟ์ มีขนาดมาตรฐาน 
กว้าง 4.5 cm. x 9.00 cm   ดูรูปที่ 4 ประกอบ 
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     รูปที่ 4  ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์จักสาน 
 
        4. ผลการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบร่วม
สมัย ท่ีบูรณาการงานจักสานกับงานผ้าทอสร้างสรรค์เปน็
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมรูปแบบร่วมสมัย ช่วยเพิ ่มมูลค่า
ยกระดับสินค้าช ุมชนให้สามารถแข่งขันได้   พบว่า 
ผลงานออกแบบเป ็นผลิตภัณฑ์กระเป๋าสะพาย  4 
รูปแบบ   แผ่นรอง ของใช้บนโต๊ะอาหาร หรือ ใช้ตกแต่ง
ในห้องรับแขก 3 รูปแบบ ที่มาจากกรอบคิดการบูรณา
การผลิตภัณฑ์งานกลุ่มจักสานของชายกะเหรี่ยงกับงาน
กลุ่มทอผ้าของหญิงกะเหรี่ยงสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์
วัฒนธรรมของชุมชน  เป็นการนำเศษวัสดุไม้ไผ่ และ ผ้า
ทอ จากการสานผลิตภัณฑ์ และ การทำเสื ้อผ ้า มา
สร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง ที่สร้าง
มูลค่าให้กับงานของกลุ ่ม และยังเป็นการสร้างความ
อบอุ่นในสังคมของชนเผ่าระหว่างชายหญิง   และผู้วิจัย
ได้ออกแบบ tag สินค้า เพื่อ ส่งเสริมการตลาด โดย tag 
จะประกอบด้วย 2 แผ่น คือ  1. แผ่น logo สินค้า ผู้วิจัย
ได ้นำมาจาก งานวิจ ัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ท ี ่ เป็น 
โครงการย่อยที่ 3 อีกโครงการหนึ่งในแผนงานวิจัยนี้  สี

ขาว พิมพ์สี ขนาด กว้าง 2.5 cm. x 6.00 cm. มีภาพ 
Logo รูปดอกงิ้ว และชื่อกลุ่ม  ราคา และ    2. เป็นแผ่น
ที ่บอกวิธีการใช้และการรักษา  ที ่อยู ่ของผู ้ผลิต   QR 
Code ซึ่ง link กับ face book ของกลุ่ม  ตัวอักษรสดีำ 
พิมพ์บนกระดาษคราฟ์ มีขนาดมาตรฐาน กว้าง 4.5 cm. 
x 9.00 cm  ดูรูปที่ 5 ประกอบ   
 

 
 
รูปที่ 5 ผลงานออกแบบผลิตภัณฑ์บูรณาการงานสาน
และงานผ้าทอ 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  
           5.1 พฤติกรรมและความต้องการซื้อผลิตภัณฑ์
สิ ่งทอและหัตถกรรมจักสานของนักท่องเที ่ยวที ่เป็น 
ผู้บริโภคสินค้าเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ส่วนใหญ่มี
พฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑ์หัตถกรรมผ้าทอมือและจัก
สาน คือ ซื้อเมื่อพบรูปแบบถูกใจ  ซื้อเป็นของฝาก ของที่
ระลึก และ ซื ้อทุกครั ้งที ่ม ีงานเทศกาล  หรือ งาน
ประเพณี  ประจำปี  ในเรื่องของแรงจูงใจในการซื้อของ
ผู้บริโภคสินค้าเชิงวัฒนธรรม พบว่า ซื้อเพื่อนำไปใช้เอง    
ซื้อเพ่ือนำไปเป็นของฝากหรือของที่ระลึก   ในเรื่องปัจจัย
ท ี ่ม ีผลต่อการตัดสินใจซ ื ้อผลิตภ ัณฑ์ พบว่า ราคา
เหมาะสมกับคุณภาพของสินค้า  ใช้วัสดุสีธรรมชาติ มี
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ความร่วมสมัย   และ  มีรูปแบบหลากหลาย    ในด้าน
ความคิดเห็นเก่ียวกับแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มี
ความเห็นว่า ควรพัฒนาให้ผลิตภัณฑ์มีความประณีต 
เรียบร้อย เป็นไปตามศักยภาพชุมชน   ควรมี ราคาที่
เหมาะสมไม่แพงจนเกินไป และ ควรมีรูปแบบที่ร่วมสมัย  
สมัยใหม่ และสวยงาม  ควรมีร ูปแบบและลวดลาย
ผลิตภัณฑ์หลากหลายให้ผู ้บร ิโภคเลือกซื ้อ  และ มี
ลวดลาย ม ีเอกล ักษณ์หรือแสดงวัฒนธรรมพื ้นถ่ิน 
สอดคล้องกับบทความของสถาบันอุตสาหกรรมสิ่งทอ
ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอ (2561) ที่กล่าวว่า การ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ่งทอเพ่ือเพ่ิมมูลค่าดึงดูด
ความสนใจของผ ู ้บร ิโภค  ควรประกอบด้วย  การ
ปร ับเปลี ่ยนรูปแบบการใช้งานผลิตภัณฑ์หร ือการ
ออกแบบโดยการลดทอนชุดเสื้อผ้าให้สามารถสวมใส่ได้
ในชีวิตประจำวัน   และการใช้วัฒนธรรมในท้องถิ่น การ
ใช้แนวคิดที ่ทำให้รู ้สึกได้ถึงความเป็นฤดูกาลหรือการ
นำเอาสิ ่งรอบตัว อารมณ์และธรรมชาติร ่วมในการ
ออกแบบ การกำหนดเป ้าหมายของผล ิตภ ัณฑ์ให้
เหมาะสมกับกลุ ่มลูกค้าและตลาด :  กลุ ่มลูกค้า เช่น 
กลุ ่มผู้สูงอายุ กลุ ่มคนทำงาน ที ่มีไลฟ์สไตล์เป็นคนรัก
ธรรมชาติ (Eco lifestyle)  ไลฟ์สไตล์เป็นคนรักการออก
กำล ังกาย (Sport lifestyle)  ไลฟ์สไตล ์เป ็นคนรัก
สุขภาพ (Wellness  Lifestyle) หรือ ไลฟ์สไตล์เป็นคน
รักวัฒนธรรม  (Cultural Style)   กลุ ่มตลาด จะเป็น 
กลุ่มตลาดเฉพาะหรือกลุ่มตลาดของคนที่มีกำลังซื้อสูง  
           5.2 เอกลักษณ์ของกะเหรี ่ยงบ้านป่าง ิ ้ว ต.          
ทาเหนือ อ.แม่ออน จะปรากฏในลวดลายของเสื ้อผ้า
เครื ่องแต่งกายและเครื่องใช้สอยในชีวิตประจำวัน ซึ่ง
ผ ู ้ว ิจ ัยได ้นำมาเป ็นแนวทางในการพัฒนาร ูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ส ิ ่งทอและรูปแบบผลิตภัณฑ์จ ักสานที ่ มี
เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชน และเอกลักษณ์ที่ปรากฏบน
ผลิตภัณฑ์จักสานเป็นลายขัดที่มีความประณีตเรียบร้อย 
เส้นผิวไม้ไผ่ที่ใช้ในการจักสานเส้นเล็ก ละเอียด  ผู้วิจัยได้
นำมาเป็นแนวทางในการสร้างสรรค์บนผลิตภัณฑเ์ครื่อง
จักสาน ที ่เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้และของตกแต่ง และ
เอกลักษณ์ที่เป็น ลายดอกงิ้ว  ได้นำมาเป็นแนวทางใน
การสร้างโลโก้สินค้า ที่จะช่วยส่งเสริมการตลาดให้กับ

กลุ่ม  ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ สุธิษา   ศรพรหม 
อุดมศักด์ิ สาริบุตร และพิชัย  สดภิบาล  (2559) ที่ศึกษา
เรื่อง การศึกษาเอกลักษณ์ของชนเผ่าม้ง ในการออกแบบ
เครื่องประดับ พบว่า ชนเผ่าที่มีความโดดเด่นในเรื่องงาน
หัตถกรรมมากท่ีสุดคือชนเผ่าม้งและความเป็นเอกลักษณ์
ที่ชัดเจนที่สุดของชาวเขาเผ่าม้ง คือ ลวดลายที่ใช้ปักลง
บนเสื้อผ้า ลวดลายก้นหอย มีเอกลักษณ์มากที่สุด และ
นำมาออกแบบเครื่องประดับเงินที่เรียบง่ายคงความเป็น
เครื่องเงินของชาวเขาเผ่าม้งแต่ ออกแบบขึ้นมาใหมใ่ห้ดู
ทันสมัยข้ึน 
          5.3การพัฒนาร ูปแบบผล ิตภ ัณฑ์ส ิ ่งทอที ่มี
เอกลักษณ์ของกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว   ที่ผู้วิจัยออกแบบ
เป็นเสื ้อผ้าประยุกต์ร่วมสมัย ชุดทำงานและลำลอง ที่
เหมาะกับวัยทำงาน และ ผู ้ส ูงวัย ที ่นิยมสินค้าเชิง
วัฒนธรรมและมีกำลังซื้อพร้อมจับจ่ายใช้สอยกับสินค้า
ประเภทนี้   จำนวน  11 รูปแบบ   โดยผู้วิจัยใช้กรอบ
แนวคิดการวิจัยที่กำหนดไว้ คือ  “นำเอกลักษณ์และภูมิ
ปัญญากะเหรี ่ยงป่างิ้วสู่เมืองในรูปแบบผลิตภัณฑ์ร ่วม
สมัย”  ซึ่งเป็นการนำทุนวัฒนธรรมที่เป็นศักยภาพของ
กลุ ่ม มาต่อยอดการผลิตเดิมของกลุ ่มสร้างมูลค่าเพ่ิม
ผลผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  โดย
ใช้หลักการออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์สิ ่งทอ และ
หลักการออกแบบและพัฒนาผล ิตภ ัณฑ์หัตถกรรม   
นอกจากแนวคิดในการออกแบบแล้วผู้วิจัยได้ใช้ตารางก
ริด Taste Matrix วิเคราะห์เสื ้อผ้าในท้องตลาด เพ่ือ
ศึกษาคุณลักษณะของผลิตภัณฑ์ด้านรสนิยม ความพึง
พอใจ เทียบเคียงกับคุณลักษณะด้านวัฒนธรรมและ
แฟชั่น ที่เหมาะสมกับการใช้งานในวิถีชีวิตของผู้บริโภค
ปัจจุบัน  และนำความต้องการของลูกค้าท่ีให้ความสำคัญ
กับผลิตภัณฑ์ผ้าฝ้ายทอมือย้อมสีธรรมชาติมากกว่าผ้า
ฝ้ายทอมือย้อมสีเคมี  ซึ่งสอดคล้องกับผลงานวิจัยของ
ศักดิ ์ชาย สิกขา และคณะ(2554) ที ่ ศึกษาอัตลักษณ์
ท้องถ่ินเพ่ือสร้างสรรค์ลายผ้าแถบลุ่มน้ำโขง : กรณีศึกษา
บ้านกุ่ม และพบว่า  อัตลักษณ์ท้องถิ่นแถบลุ่มน้ำโขงกับ
การนำมาใช้ในงานสร้างลวดลายบนผืนผ้า จําแนกได้ 2 
ลักษณะคือ (1) อัตลักษณ์ในภาพรวมของลุ่มน้ำโขง เช่น 
ความเชื่อเกี่ยวกับพญานาค ลักษณะความอุดมสมบูรณ์ที่
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มีอยู่ตามธรรมชาติ เช่น โขดหิน เกาะแก่ง หาดทราย พืช
พรรณ สายพันธ์ุของสัตว์น้ำ อุปกรณ์ประมงเป็นต้น   (2) 
อัตลักษณ์เฉพาะพื้นที ่ของลุ ่มน้ำโขง เช่น ฮูปแต้มใน
อุทยานผาแต้ม เสาเฉลียง บั้งไฟพญานาคเป็นต้น เกณฑ์
ในการเลือกต้องพิจารณาจากหลายองค์ประกอบ เช่น 
ความยาก-ง ่ายในการนำมาออกแบบและผล ิตเป็น
ผลิตภัณฑ์ ความสอดคล้องกับความต้องการของผู้บริโภค
และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ ซึ่งงานวิจัยน้ีได้เลือกกรรมวิธี
การผลิตลวดลายบนผืนผ้าโดยใช้วิธีการมัดย้อม ซึ่งเป็น
กรรมวิธีทีกลุ่มผู้ผลิตกำลังให้ความสนใจและอยู่ในช่วง
ของการพัฒนา  นอกจากนั้นยังพบว่าการพัฒนาลายผ้า
ทอมือแบบร่วมสมัยทีมีคุณค่าต่อวัฒนธรรมท้องถิ ่น มี
การพัฒนาลายผ้าโดยใช้เทคนิคการมัดย้อม ซึ่งมีข้อจำกัด
ในการเลือกลาย    อัตลักษณ์ท้องถิ่นที่รูปแบบของการ
ใช ้ เทคนิคม ัดย ้อมต้องใช ้ภาพหร ือลายเส ้นท ี ่ ไม ่ มี
รายละเอียดซับซ้อนมาก       

สำหร ับการออกแบบและพ ัฒนาร ูปแบบ
ผลิตภัณฑ์งานจักสาน ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะถ่ินของชุมชน 
ที ่ผู ้วิจัยได้ออกแบบเป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง 
จำนวน 8 รูปแบบ ได้แก่  โคมไฟตั้งโต๊ะ  โคมไฟแขวน  
ตะกร้าแขวน  2 รูปแบบ   ถาด  จานรองแก้ว  ตะกร้าใส่
ของ  ตะกร้าใส่กระถางต้นไม้พร้อมที่รอง  ใช้วัสดุไม้ไผ่ 
ตกแต่งด้วยเส้นด้ายย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มทอผ้าและ
เศษเครื่องหนังที่หาได้จากชุมชนใกล้เคียง ผู้วิจัย คัดเลือก
ลายเอกลักษณ์ที่เป็นลายขัด ความละเอียดประณีตที่เป็น
ฝีมืองานสาน มาสร้างสรรค์บนผลิตภัณฑ์ที ่ออกแบบ 
ผสานกับแนวคิดหลักการออกแบบผลิตภัณฑ์นวัตกรรม
ของ Osborn ใช้เป็นแนวทางในการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ
และลวดลายเดิมๆ ให้เป็นงานที่แปลกใหม่ มีความเป็นไป
ได้ในการผลิต คือ การใช้เส้นตอกขนาดใหญ่-และขนาด
เล็ก สานเป็นลายขัด สลับกับเส้นตอกเส้นเล็ก    บนฐาน
ทักษะฝีมือความชำนาญในการสานของผู ้ผลิต ให้มี
รูปแบบที่ทันสมัย  และปรับเปลี่ยนหน้าท่ีของผลิตภัณฑ์
ให้เหมาะกับสังคมบริบทวัฒนธรรมปัจจุบัน  และ ผลงาน
ออกแบบผลิตภัณฑ์บูรณาการของกลุ่มป่างิ้ว ที่ผู้วิจัยได้
ออกแบบและพัฒนารูปแบบเป็นผลิตภัณฑ์กระเป๋า
สะพาย  4 รูปแบบ   แผ่นรอง ของใช้บนโต๊ะอาหาร หรือ 

ใช้ตกแต่งในห้องรับแขก 3 รูปแบบ ที่มาจากกรอบคิด
การบ ูรณาการผลิตภ ัณฑ์งานกล ุ ่มจักสานของชาย
กะเหรี่ยงกับงานกลุ่มทอผ้าของหญิงกะเหรี่ยงสร้างสรรค์
เป็นผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมของชุมชน  เป็นการนำเศษวัสดุ
ไม้ไผ่ และ ผ้าทอ จากการสานผลิตภัณฑ์ และ การทำ
เสื้อผ้า มาสร้างสรรค์ให้เป็นผลิตภัณฑ์ของใช้ของตกแต่ง 
ที ่สร้างมูลค่าให้กับงานของกลุ ่ม และยังเป็นการสร้าง
ความอบอุ ่นในส ังคมของชนเผ ่าระหว่างชายหญิง  
แนวคิดของผู้วิจัยนี้สอดคล้องกับแนวคิดของ ปานฉัตท์  
อินทร์คง (2560)  ที ่กล่าวว่า การปรับเปลี่ยนรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์หัตถกรรมธรรมดาท่ัวไปสู่ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรม
ที่มีคุณค่าและเพิ่มมูลค่า ด้วยการผสานองค์ความรู้เข้า
กับแนวคิดและกรรมวิธีแบบใหม่เพื ่อให้สอดคล้องกับ
บริบทสังคมวัฒนธรรมปัจจุบัน ในการปรับเปลี ่ยน
ดังกล ่าวสามารถทำได้โดยการเปลี ่ยนหน้าท ี ่ ของ
ผลิตภัณฑ์จักสานผสานกับเรื ่องราววัฒนธรรม และ
สอดคล ้องก ับบทความท ี ่ เก ี ่ ยวก ับการพ ัฒนางาน
หัตถกรรมของ ศูนย์ศิลปาชีพระหว่างประเทศ (2556) ที่
กล่าวว่า สินค้าหัตถกรรมที่จะประสบความสำเร็จได้น้ัน
จะต้องไม่เป็นเพียงสินค้าท่ีใช้งานหัตถกรรมได้เพียงอย่าง
เดียวแต่ยังต้องเป็นสินค้าที่ระลึกและก่อให้เกิดความรู้สึก
แตกต่างแก่ผู ้ซื ้อผลิตภัณฑ์ การเพิ ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
บางคร ั ้ งผ ู ้ประกอบการจำเป ็นต ้องปร ับเปล ี ่ ยน
กระบวนการผลิตเล ็กน้อยและออกแบบให ้ม ีความ
ทันสมัย ถึงแม้ว่าจะต้องจ่ายต้นทุนสูงข้ึนแต่คุณภาพของ
สินค้าก็ช่วยลดต้นทุนทางเวลาและต้นทุนทางความไม่
พอใจของลูกค้าได ้เช ่นเด ียวกัน และสอดคล้องกับ
คำอธิบาย ของ สถาพร   ดีบุญมี ณ ชุมแพ (2550) ที่
กล่าวว่า การเอาภูมิปัญญารวมกับวัสดุและฝีมื อช่าง
ก่อให้เกิดงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าลักษณะเด่นให้แก่
ส ินค้าช ุมชนและสามารถสร้างรายได้กล ับส ู ่ช ุมชน        
และ   ในการออกแบบ tag หร ือป ้ายส ินค ้าให ้กับ
ผลิตภัณฑ์ทั ้ง 3  เพื ่อ ส่งเสริมการตลาด โดย tag จะ
ประกอบด้วย 2 แผ่น คือ         1. แผ่น logo สินค้า 
ผู้วิจัยได้นำมาจาก งานวิจัยออกแบบบรรจุภัณฑ์ ที่เป็น 
โครงการย่อยที่ 3 อีกโครงการหนึ่งในแผนงานวิจัยนี้  สี
ขาว พิมพ์สี ขนาด กว้าง 2.5 cm. x 6.00 cm. มีภาพ 
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Logo และชื่อกลุ ่ม  ราคา และ    2. เป็นแผ่นที ่บอก
วิธีการใช้และการรักษา  ท่ีอยู่ของผู้ผลิต   QR Code ซึ่ง 
link กับ face book ของกลุ่ม  ตัวอักษรสีดำ พิมพ์บน
กระดาษคราฟ์ มีขนาดมาตรฐาน กว้าง 4.5 cm. x 9.00 
cm   ตัวอักษรอ่านง่าย จดจำได้ง่าย  มีความชัดเจนใน
การสื่อสาร     ซึ่งสอดคล้องกับคำอธิบายของ ชัยรัตน์  
อัศวางกูร (2550) ที่กล่าวว่า การสร้างแบรนด์หรือจุด
จดจำเพื ่อให้ลูกค้าจดจำ จะต้องกะทัดรัด ใช้งานง่าย 
รูปลักษณ์ของสื่อ จะต้องน่าจดจำ การวางตำแหน่ง แบบ
อักษร ภาพ และสีที่เลือกใช้ จะต้องมีความเป็นเอกภาพ 
ซึ่งจะช่วยให้ผู้บริโภคจดจำ    

  สรุป 
        การวิจัยครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทั้ง 4 
ข้อ คือ   
       1. ได้ทราบพฤติกรรมและความต้องการซื้อ
ผลิตภัณฑ์สิ่งทอและหัตถกรรมจักสานของนักท่องเท่ียวที่
เป็นผู้บริโภคสินค้าเชิงวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่    
        2. ได้ทราบเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนบ้านปา่งิ้ว  
ต.ทาเหนือ อ.แม่ออน จังหวัดเช ียงใหม่ เป็นชนเผ่า
กะเหรี่ยงปกาเกอะญอ ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนที่แสดง
ถึงความเป็นตัวตนของชุมชน ซึ่งถูกสร้างขึ้นบนพื้นฐาน
ของวัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตความเป็นอยู่ และ การ
ยอมรับร่วมกัน และถือปฏิบัติสืบต่อกันมา จนกลายเป็น
วัฒนธรรมการดำรงชีวิตของคนในชุมชนบ้านป่างิ้ว 
       3.  ได ้ร ูปแบบผล ิตภ ัณฑ ์ส ิ ่ งทอและร ูปแบบ
ผลิตภัณฑ์จักสานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนที่ตรง
ตามความต้องการของผู้บริโภคในยุคการตลาด 4.0   ที่
มีไลฟ์สไตล์รักธรรมชาติ  ชื่นชอบสินค้าเชิงวัฒนธรรม  
ชอบใช้ของไทยแต่ไม่ชอบใช้ของเชย  
       4. ได้รูปแบบผลิตภัณฑ์รูปแบบร่วมสมัยที่บูรณา
การจากงานจ ักสานกับงานผ ้าทอสร ้างสรรค ์ เ ป็น
ผลิตภัณฑ์วัฒนธรรมรูปแบบร่วมสมัย เพ่ิมมูลค่ายกระดับ
สินค้า ให้สามารถแข่งขันได้ 
         ผลกระทบ (Impact) ของผลการวิจัยในครั้งน้ี คือ  
            1.  ชุมชนบ้านป่างิ้ว หมู่ 4 ได้องค์ความรู้และ
พัฒนาทักษะการผลิตผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ และสามารถ
นำแนวคิดในการออกแบบ ที่เน้นกระบวนการผลิตที่ได้

มาตรฐาน  เพ่ิมขีด ความสามารถในการ แขงขันใน ทอง
ตลาด และผลิตในเชิงพาณิชยได้อยางมีประสิทธิภาพ
ถูกตอง ตามหลัก วิชาการที่เหมาะสม 
           2. นักศึกษาระดับปริญญาโทจำนวน 2 คน ที่
เป็นนักวิจัยร่วม เพ่ิมพูนประสบการณ์และทักษะการ
ทำงานวิจัยเชิงปฏิบัติการณ์กับชุมชน สามารถนำความรู้
ที่ได้รับจากการทำงานวิจัยมาประยุกต์ใช้กับการทำ
วิทยานิพนธ์และการเขียนบทความวิจัย 
      ข้อเสนอแนะ 
        ข้อเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งต่อไป 
         1.ควรมีการศึกษาวิจัย เรื ่องการศึกษาความ
คงทนของสีย้อมธรรมชาติจากวัสดุธรรมชาติ ต้นไม้และ
พืชให้สีในหมู่บ้าน ด้านความคงทนของสีต่อการขัดถู
ขณะใช้งานหรือการทำความสะอาด   ความคงทนของสี
ต่อแสง เนื ่องจากมีป่าไม้ที ่สามารถให้ส ีในการย้อม
ธรรมชาติมีภายในชุมชนจำนวนมาก เป็นแหล่งวัตถุดิบที่
ม ีม ูลค ่าของชุมชน ซึ ่งจะช่วยเพิ ่มมูลค่าส ินค้าด้าน
วัฒนธรรมของชนเผ่า และลดต้นทุนการผลิตสินค้า 
         2. ควรมีการศึกษาวิจัย  เรื่องการนำเทคโนโลยี
และนวัตกรรมสิ่งทอ  และนวัตกรรมไม้ไผ่ มาใช้ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ทุนวัฒนธรรม และบรรจุภัณฑ์ เพ่ือ
ขยายผลิตภัณฑ์ทางการตลาดตามความต้องการของ
ผู้บริโภค   

  
6. กิตติกรรมประกาศ 
        ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา แหล่งทุนที่ให้งบประมาณ และขอขอบคุณผู้ที่
เกี่ยวข้องในชุมชนหมู่ 4 บ้านป่างิ้ว ทุกท่านที่ให้ความ
ร่วมมือในการวิจ ัยเป็นอย่างดี ตลอดจนผู้เชี ่ยวชาญ
ทางการออกแบบทั้ง 5 ท่าน ที่ได้ให้ข้อเสนอแนะต่างๆ 
และประเมินความเหมาะสมของผลงานออกแบบ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิจัย “การพัฒนากระบวนการย้อมสีธรรมชาติสำหรับสิ่งทอและไม้ไผ่ของ

ชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว” มีวัตถุประสงค์คือ 1. ศึกษาองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว 2. 
ยกระดับสินค้าชุมชนประเภทไม้ไผ่ให้มีสีสันที่หลากหลายด้วยสีธรรมชาติที่มีอยู่ในชุมชนด้ว ยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหรือ
นวัตกรรมให้มีความคงทนต่อการใช้งาน และ 3. ถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไม้ไผ่จากสีธรรมชาติที่ได้จากงานวิจัยสู่ชมุชน 
นักวิจัยได้ใช้กระบวนการศึกษาแบบมีส่วนร่วมระหว่างนักวิจัยและสมาชิกในชุมชน  รวมถึงกระบวนการทดลองย้อมสีธรรมชาติ
บนไม้ไผ่ และการทดสอบความคงทนของสีย้อมบนไม้ไผ่ ตลอดจนทดลองทำต้นแบบผลิตภัณฑ์และถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ผลการวิจัยพบว่า วัสดุให้สีธรรมชาติที่เหมาะสำหรับการย้อมสีไม้ไผ่สำหรับชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว  ได้แก่ ฝักราชพฤกษ์ 
เปลือกต้นทึ เปลือกต้นเตอคุฮ่อ เปลือกต้นเกอเลอ รังครั่ง และครามธรรมชาติ เนื่องจากมีระดับการติดสีที่ดี และให้ผลการ
ทดสอบความคงทนของสีย้อมที่มีความสม่ำเสมอ สีติดแน่น ไม่ด่าง ไม่หลุด ไม่ลอกและไม่เปรอะเปื้อน ส่วนการถ่ายทอด
เทคโนโลยีการย้อมสีธรรมชาตินั ้น ได้ทำการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการอบรมเชิงปฏิบัติการย้อมสีไม้ไผ่จากวัตถุดิบให้สี
ธรรมชาติที่ผ่านการทดลองและทดสอบ พบว่าผู้เข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติการย้อมสีได้เป็นอย่างดี  

  
คำสำคัญ: การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ / ไม้ไผ่ / เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
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Abstract  
This research is part of a research project on “Development of Natural Dyeing Processes for Textiles 

and Bamboo of Karen Community, Baan Pa Ngiu.” The objectives were to 1) study explicit knowledge 
relating to a natural dyeing method of Baan Pa Ngiu, Karen community, 2) enhance the community’s 
bamboo products by expanding a variety of natural colors that exist in the community with science, 
technology, and innovation, including product durability, and 3) transfer the technology of dying bamboo 
with natural colors obtained from research to the community. The researchers used a participatory study 
process between researchers and community members, including the experimental process of natural 
dyeing on bamboo, testing the color fastness of dyes on bamboo, experimenting with creating product 
prototypes, and transferring technology to the community. The results showed that natural coloring 
materials suitable for dyeing bamboo for Baan Pa Ngiu Karen community were: Indian laburnum fruit pulp, 
Te tree bark, Teguh Hau tree bark, Guerler tree bark, the sticklac, and natural indigo. These materials had a 
strong level of fastness, produced consistent results, color firmly adhered without spots, mellowing, 
crocking, or stain. Natural dyeing technology was transferred through a workshop on dying bamboo using 
the experimented and tested materials. The finding showed that the participants performed well on 
practicing dyeing.  
 
Keywords: Value enhancement of products/ bamboos/ creative economy 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

1. บทนำ   
ชุมชนกะเหรี ่ยงบ้านป่างิ ้วมีการสืบทอดองค์

ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติบนเส้นด้ายฝ้ายมาอย่าง
ยาวนาน จากรุ่นเก่าสู่รุ่นใหม่ โดยจากการสัมภาษณ์นาย
ก๋องคำ  ช่างซอ กล่าวว่า พ่อน้อย จันทร์แก้ว ซึ่งเป็น
สารวัตรกำนันในอดีต ให้ข้อมูลว่า หมู่บ้านป่างิ้ว ก่อต้ังเมื่อ 
พ.ศ. 2437 โดยมีตระกูลช่างซอ ซึ่งเป็นนายพรานชนเผ่าป
กาเกอะญอ  เป ็นกล ุ ่มแรกท ี ่อพยพมาจากจ ังหวัด
แม่ฮ่องสอน จำนวน 3 คน ชื่อ ช่างซอ, บุทู และพือทอ มี
อาชีพหาของป่า ฆ่าช้างเพ่ือเอางาไปขาย พวกเขาเดินทาง
ไปที่ต่างๆ จนมาถึงบริเวณแห่งนี้เพื่อหาของป่าไปขายให้
เจ้านาย แต่เมื่อเห็นว่าพื้นที่บริเวณนี้เหมาะสมกับการต้ัง
ชุมชน นายช่างซอ จึงพาครอบครัวของตนเองมาอยู่ด้วย 
ต่อมานายบุทู กับพือทอ ก็ตามมาอาศัยอยู่ด้วย หลังจาก
นั้นชุมชนก็ขยายตัวเพิ่มขึ ้นจากการที่มีคนต่างถิ่นเข้ามา
แต่งงานกับคนในชุมชน ตระกูลหลักๆ ในชุมชนที่เพ่ิมเติม
ขึ้น ได้แก่ สุนาอ้าย และดูแฮ (จากสัมภาษณ์ นายก๋องคำ 
ช่างซอ เดือนเมษายน พ.ศ. 2563) 

ในปี พ.ศ.2526 ชุมชนได้เริ่มคิดเรื่องอนรุักษป์่า 
จ ัดทำแนวกันไฟร ่วมก ับเจ ้าหน้าท ี ่ภาครั ฐ มีการต้ัง
กฎระเบียบเพื ่อรักษาป่า ปัจจุบันมีพื ้นที ่ของป่าชุมชน
ทั้งหมด 8,637.94 ไร่ แบ่งเป็นพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ 4,812.54 
ไร่ พื้นที ่ป่าใช้สอย 124.21 ไร่ พื้นที ่หมู่บ้าน 62.36 ไร่ 
และพ้ืนที่ทำกิน 638.93 ไร่ (สัมภาษณ์ นักวิชาการเกษตร  
องค์การบริหารส่วนตำบลทาเหนือ เดือนเมษายน พ.ศ. 
2563) นอกจากการจัดการป่าในรูปแบบดังกล่าวแล้ว 
ชาวบ้านยังคงรักษาป่าตามความเชื่อ และจารีตประเพณี  
มีการเลี้ยงผีขุนน้ำ ซึ่งจะอธิษฐานขอให้ผีช่วยปกปักรักษา
ต้นน้ำลำธารและสาปแช่งผู้ที่มาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า
และล่าสัตว์ในเขตอนุรักษ์ ปีละ 1 ครั้ง โดยพิธีเหล่าน้ีจะใช้
ไก่ 2 ปี สล ับก ับการใช ้หม ูดำ  1 ปี แต่ต ่อมาม ีการ
เปลี่ยนเป็นเลี้ยงด้วยหมูดำทุกปี ผลจากการดูแลรักษาป่า
ทำให้ไม่มีคนมาลักลอบตัดไม้ทำลายป่า มีน้ำใช้ตลอดปี 
และเกิดประโยชน์ต่อชุมชนอื่นๆ ที่ใช้สายน้ำเดียวกัน เช่น 
หย่อมบ้านสวนป่า โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทา
เหนือ หมู่บ้านห้วยบงเหนือ โรงเรียน วัดและหมู่บ้านห้วย
บงใต้บางส่วน ปัจจุบันป่าและลำน้ำสมบูรณ์ขึ ้น คนใน

ชุมชนมีความเข้าใจและร่วมแรงร่วมใจกันดูแลสิ่งแวดล้อม 
ใช้ป่าภายใต้กฎระเบียบและความเชื ่อที ่ยึดถือร่วมกัน 
ยึดถือปฏิบัติตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำรง
วัฒนธรรมที่ดีงาม และสร้างการเรียนรู ้ทั ้งภายในและ
ภายนอกอย่างต่อเนื่อง โดยการสนับสนุนและร่วมมือของ
หน่วยงานต่างๆ รวมถึงชุมชนอื่นๆ ในตำบลและเครือข่าย 
ในแง่ของการใช้ประโยชน์จากป่านอกจากจะเป็นการใช้
เพื่อการบริโภคแล้ว ยังพบว่าชุมชนได้มีการนำเอาไผ่ ซึ่ง
เป็นไม้ที่มีสัดส่วนมากในพ้ืนที่ป่ามาใช้ประโยชน์ในแง่ของ
การจักสาน การทำตอกเพื ่อใช้มัดสิ ่งของ ผลิตภัณฑ์ท่ี
ช ุมชนผลิต ส่วนใหญ่เป็นของใช้ในภายในบ้าน  ได้แก่ 
กระติ๊บข้าว ปลอกมีด กระบุง ตะกร้า กระด้ง ผลงานจัก
สานของชาวบ้านจะมีความละเอียดในการทำงาน ฝีมือ
ประณีตสามารถใช ้ความงามของผิวไม ้ไผ ่สร ้างสาน
ลวดลายบนผลิตภัณฑ์ที่สวยงาม แต่ยังพบว่ารูปแบบและ
คุณภาพของสินค้าของชุมชน ยังมีรูปแบบไม่หลากหลาย 
สินค้ามีเอกลักษณ์ของชุมชนแต่ไม่น่าสนใจเนื ่องจาก
เหมือนของชุมชนอื ่นๆ  สินค้ายังไม่ม ีตลาดรองรับ มี
จำหน่ายแต่ในหมู่บ้าน ชุมชนใกล้เคียง 

ในปี 2561 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนาได้มีการดำเนินงานเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู่บ้าน ชุมชนแบบมีส่วนร่วม ในหมู่บ้านป่างิ้ว โดย
การสนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยได้ดำเนินงาน
พัฒนาศักยภาพของชุมชนไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมการ
ย้อมสีผ้าจากธรรมชาติ การย้อมสี การทอผ้าและพัฒนา
บรรจุภัณฑ์จากไม้ไผ่ รวมถึงการบริหารจัดการกลุ่ม ผล
ของการดำเนินงานได้ทำให้เกิดการพัฒนาองค์ความรู้จาก
การให้บริการวิชาการและการสร้างงานวิจัยเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของชุมชน เป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนา
วงการวิชาการและพัฒนาประเทศและพัฒนานักศึกษา แต่
อย่างไรก็ตามด้วยกรอบของระยะเวลาในการดำเนินงานที่
ผ่านมาและจากการลงพื้นที่ทำกระบวนการกับชุมชน ทำ
ให้เห็นว่าชุมชนยังมีศักยภาพด้านอื่นๆ เหมาะสมกับการ
พัฒนาหลายด้าน โดยเฉพาะการย้อมสีเครื่องจักสานด้วยสี
ธรรมชาติเนื่องจากยังไม่ค่อยมีชุมชนใดทำออกจำหน่าย
หรือมีเป็นจำนวนน้อย ประกอบกับในชุมชนป่างิ้วมีแหล่ง
วัตถุดิบให้สีธรรมชาติที่หลากหลาย แลขาดการนำมาใช้ให้



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

418 419
กลุ่ม 5 : งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

เกิดประโยชน์ ดังน้ันทีมวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาเพ่ือ
ศึกษาภูมิปัญญาการย้อมสี กระบวนการนำวัตถุดิบให้สี
ธรรมชาติชนิดต่างๆ มาย้อมไม้ไผ่เ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้
และมุ่งสู่การสร้างมูลค่าเพิ ่มด้านผลิตภัณฑ์ให้แก่ช ุมชน
ต่อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ด้านการย้อมสีธรรมชาติ

ของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว  
2. เพื่อยกระดับสินค้าชุมชนประเภทไม้ไผ่ให้มี

สีสันที ่หลากหลายด้วยสีธรรมชาติที ่มีอยู ่ในชุมชนด้วย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรมให้มีความคงทนต่อ
การใช้งาน  

3. เพ่ือถ่ายทอดเทคโนโลยีการย้อมสีไม้ไผ่จากสี
ธรรมชาติที่ได้จากงานวิจัยสู่ชุมชน  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

การศึกษาการเพิ่มมูลค่าไผ่เพื่อการแปรรูปด้วย
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ : กรณีศึกษา บ้านป่างิ้ว 
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่ นักวิจัยได้
นำเอาหลักคิดและทฤษฎีเพือ่เป็นกรอบในการดำเนินงาน 
ดังน้ี 

1. แนวคิดด้านสีย้อมธรรมชาติ 
2. แนวคิดเรื ่องการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

และการสืบทอด อนุรักษ์ 
- แนวคิดด้านการย้อมสีธรรมชาติ 
วรณ์  ดอนชัย (2548) กล่าวว่า สีธรรมชาติ คือ 

สีที่สกัดได้จาก พืช สัตว์และแร่ธาตุต่างๆ  ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่
เก ิดขึ ้นจากกระบวนการตามธรรมชาติ  สีธรรมชาติมี
บทบาทเกี ่ยวข ้องกับว ิถีการดำรงชีวิตของมนุษย ์มา
ยาวนานตั้งแต่สมัยโบราณ  มนุษย์ได้เรียนรู้ที่จะนำสีจาก
วัสดุธรรมชาติมาใช้ในกิจการต่างๆ เช่น ทาสีตามร่างกาย 
สีของภาชนะเครื ่องปั ้นดินเผา ย้อมสิ ่งทอ เคร ื ่องใช้  
เครื ่องนุ ่งห่ม  ภาพวาดฝาผนังและเป็นส่วนประกอบใน
พิธีกรรมต่าง ๆ ตามความเชื่อของแต่ละท้องถิ่น หลักการ
ย้อมสีธรรมชาติ คือ การนำเอาสีที ่สกัดได้จากพืช สัตว์ 
และแร่ธาตุต่างๆ ซึ่งเป็นวัตถุดิบจากธรรมชาติมาทำการ
ย้อมกับเส้นด้ายเพื่อเพิ่มสีสันและความสวยงาม ด้วยภูมิ

ปัญญาของมนุษย์ต้ังแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีการเรียนรู้ที่
จะใช้ประโยชน์จากสีซึ่งสกัดจากวัตถุดิบธรรมชาติ  โดย
การนำมาย้อมเส้นด้ายและผืนผ้าเพื่อใช้เป็นเครื่องนุ่งห่ม
และใช้สอยในชีวิตประจำวัน  สีย้อมธรรมชาติน้ันสามารถ
จำแนกตามแหล่งที่มาได้ดังน้ี 

1. สีย้อมธรรมชาติจากแร่ธาตุ (Mineral  Dyes) 
สีธรรมชาติประเภทนี้เป็นสีที ่เกิดจากสารประกอบของ
โลหะปนอยู่ ในประเทศไทยการใช้สีธรรมชาติจากแร่ธาตุ
ในการย้อมสีสิ่งทอ คือ สีธรรมชาติจากโคลนและดินแดง 
ซึ่งเป็นวัตถุดิบที่มีสารประกอบพวกอลูมิโนซิลิเกตและ
สารประกอบโลหะอยู่ 

2. สีย้อมธรรมชาติจากสัตว์ (Animal Dyes) คือ 
สารสีที่ได้จากสารที่ขับออกมาจากตัวสัตว์ หรือตัวสัตว์เอง 
สำหรับประเทศไทยมีการใช้สีจากแมลง คือ ครั่ง โดยตัว
ครั่งจะดูดกินน้ำเลี้ยงของต้นไม้แล้วขับสารสีแดงที่เรียกว่า
ยางครั่ง ออกมาหุ้มรอบตัวเป็นรัง  

3.สีย้อมธรรมชาติจากพืช (Vegetable  Dyes) 
เป็นกลุ่มสารสีหลักของสีย้อมธรรมชาติ โดยเป็นสีย้อมที่ได้
จากทุกส่วนของพืช ทั้งจากราก เปลือก ลำต้น เน้ือไม ้ ใบ 
ดอก ผลและเมล็ด ซึ่งสีย้อมกลุ ่มนี ้มีความหลากหลาย 
สามารถแบ่งโดยใชก้รรมวิธีการย้อมเป็นเกณฑ์ได้ 2 กลุ่ม 
คือ 

กลุ่มที่ 1 การย้อมเย็นหรือการย้อมแบบหมัก
เป็นสีย้อมที่ได้จากพืช เช่น ผลมะเกลือ ห้อมและคราม 
เป็นการย้อมสีจากพืชที่มีกรรมวิธีการย้อมโดยไม่ใช้ความ
ร้อนแต่อาศัยคุณสมบัติธรรมชาติของสารสีและปฏิกิริยา
เคมีทางธรรมชาติช่วยให้ สารสีติดกับเส้นใย โดยจะหมัก
เส้นใยไว้ในน้ำย้อมที่อุณหภูมิปกติ ซึ่งพืชแต่ละชนิดจะมี
รายละเอียดวิธีการย้อมที่แตกต่างกันตามชนิดของสีที่ได้
จากพืช 

กลุ่มที่ 2 การย้อมแบบร้อน  สีย้อมธรรมชาติที่
ใช้การย้อมแบบร้อน จะเป็นสีย้อมที่ได้จากพืชทั่วไปและ
จากครั่ง  โดยการนำวัตถุดิบย้อมสีมาสับให้ละเอียดแล้ว
ต้มให้เดือด เพื่อสกัดสารสีออกจากพืช จากนั้นจึงทำการ
ย้อมกับเส้นใยจะมีการใช้ความร้อนและสารช่วยย้อมช่วย
ให้สีติดกับเส้นใย 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย   
การศึกษา “การเพิ ่มมูลค่าไผ่เพื ่อการแปรรูป

ด้วยกระบวนการสีธรรมชาติ : กรณีศึกษา บ้านป่างิ้ว 
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่” นักวิจัย
ได้มีกระบวนการศึกษา โดยได้ใช้การศึกษาแบบเจาะจง 
คือ ประชากรกลุ่มสตรีบ้านป่างิ้ว หมู่ท่ี 4  ตำบลทาเหนือ 
อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  จำนวน  20 ครัวเรือน 
ใช้เครื่องมือ ดังน้ี  

3.1 สอบถามอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือสอบถาม
ภูมิปัญญาของชุมชนด้านการย้อมสีธรรมชาติ และการ
ค้นหาศักยภาพด้านการย้อมสีไผ่ของสมาชิกในชุมชน   

3 . 2  การสนทนากล ุ ่ ม  เพ ื ่ อ ใ ห ้ ท ร าบ ถึง
กระบวนการย้อมสีจากวัสดุให้สีธรรมชาติ  

3.3 กระบวนการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วม 
เพื่อค้นหาทรัพยากรในชุมชนที่นำไปสู่กระบวนการยอ้มสี
ไม้ไผ่ เช่น วัสดุให้สีจากธรรมชาติ  

3.4 การทดลองย้อมสีธรรมชาติบนไม้ไผ่เบื้องต้น 
ในห ้องปฏ ิบ ัต ิ การทดสอบและพ ัฒนางานส ิ ่ งทอ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อดูการติดสี
ก่อนที่จะคัดเลือกชนิดของวัสดุให้สีธรรมชาติมาทำการ
ทดลองย้อมสีต่อไป 

3.5 การทดลองย้อมสีธรรมชาติบนไม้ไผ่ด้วยสาร
ช่วยย้อม ในสภาวะหลังการย้อมด้วยปูนขาว น้ำด่างและ
น้ำโคลน ในปริมาณ L:R = 50:1 ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 
30 นาที ที่อุณหภูมิห้องเป็นเวลา 30 นาที แล้วนำขึ้นมา
ห่อด้วยถุงพลาสติกทิ ้งไว้ 1 คืน จากนั้นล้างด้วยน้ำให้
สะอาด 

3.6 การทดสอบคุณภาพของสีย้อมธรรมชาติบน
ไม้ไผ่ ได้ทำการทดสอบตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชน 
มผช.  40/2559 ผลิตภัณฑ์จักสานไม้ไผ่ ที่มีการย้อมสี 
ตามข้อกำหนดที่ว่า สี ต้องมีสีสม่ำเสมอ ติดแน่น ไม่ด่าง 
หลุด ลอก หรือเปรอะเปื้อน เมื่อจับหรือสัมผัสแล้วสีต้อง
ไม ่ต ิดม ือ ทำการทดสอบให ้โดยการตรวจพิน ิจจาก
ห้องปฏิบัติการทดสอบและพัฒนางานสิ่งทอ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

3.7 การจัดทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ย้อมสี โดย
การออกแบบสีลงบนผลิตภัณฑ์เดิมแล้วนำไม้ไผ่ที่ผ่านการ
ย้อมสีมาจักสาน จำนวน 5 รูปแบบ  

3.8 กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการ
ย้อมสีไม้ไผ่อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเป้าหมาย โดยการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการฝึกอบรมจากการ
การสังเกตและผลงานที่ได้รับการอบรม 

3.9 การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื ่อสรุปผล
การดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับ
ชุมชน  
 
4. ผลการวิจัย   

4.1 ผลการสอบถามอย่างไม่เป็นทางการ พบว่า 
การย้อมสีธรรมชาติของกลุ่มสตรีบ้านป่างิ้วนั้น จะย้อมสี
ธรรมชาติเฉพาะบนด้ายฝ้าย เคยมีการนำเส้นตอกมาทำ
การย้อมสีแต่สีไม่ติด จึงไม่ได้นำเส้นตอกมาทำการย้อมอีก 
และวัตถุดิบให้สีธรรมชาติที ่เคยนำมาทำการย้อมบน
เส้นด้ายฝ้าย ได้แก่ เปลือกต้นเกอเลอ เปลือกต้นเตอกู่ฮ่อ 
เป็นต้น โดยให้สีโทนน้ำตาลอีกทั ้งยังสามารถหาได้จาก
พ้ืนที่ในป่าชุมน อีกทั้งยังมีการปลูกครามและย้อมสีคราม
ด้วยการหมักสีซึ่งจะให้โทนสีน้ำเงิน นอกจากน้ียังมีพืชให้สี
บางชนิดที ่ให้สีย้อมธรรมชาติได้และมีเฉพาะถิ ่นเฉพาะ
ฤดูกาลคือ “หญ้าฮักนา” ที่จะข้ึนตามคันนาของเกษตรกร
บ้านป่างิ้ว โดยให้โทนสีเทา  

4.2 ผลการสนทนากล ุ ่ ม เ พ่ื อ ให ้ท ราบ ถึง
กระบวนการย้อมสีจากวัสดุให้สีธรรมชาติ พบว่า การย้อม
สีธรรมชาติบนเส้นด้ายถูกถ่ายทอดมาจากคนรุ่นก่อน โดย
นำเปลือกไม้ที ่ถากมาจำลำต้น มาทำการแช่น้ำข้ามคืน 
จากน้ันต้มให้เดือนแล้วนำเส้นด้ายฝ้ายลงย้อมและแช่ทิ้งไว้
ข้ามคืน จากน้ันจึงนำออกมาบิดให้หมาด กรตุกเส้นด้ายให้
เศษเปลือกไม้หลุดแล้วตากให้แห้งก่อนน้ำมาทำการทอ
เป็นผืนผ้า  

4.3 ผลการศึกษาชุมชนแบบมีส่วนร่วมในการ
ค้นหาทรัพยากรในชุมชนพบว่า ต้นไม้และพืชต่างๆ ที่มีอยู่
ในป่าชุมชนและในบริเวณชุมชนนั้น มีต้นไม้และพืชที่
สามารถนำมาเป็นวัสดุให้สีธรรมชาติที่สามารถนำมาทำ
การย้อมได้หลากหลายชนิด ได้แก่ ฝักราชพฤกษ์, เปลือก
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ต้นทึ,  เปลือกต้นเตอคุฮ่อ, เปลือกต้นเกอเลอ, เปลือก
ต้นปิ๊ก, รังครั่งและครามธรรมชาติ 

4.4 ผลการทดลองย้อมสีธรรมชาติบนไม้ไผ่โดย
นำวัตถุดิบให้สีธรรมชาติจำนวน 6 ชนิด ได้แก่ ฝักราช
พฤกษ์, เปลือกต้นทึ,  เปลือกต้นเตอคุฮ่อ, เปลือกต้นเกอ
เลอ, เปลือกต้นปิ๊ก, รังครั่งและครามธรรมชาติ มาทำการ
ทดลองย้อมสีเบื้องต้นในห้องปฏิบัติการ โดยใช้ไม้ไผ่ที่ผ่าน
การต้มทำความสะอาดด้วยน้ำสบู ่แล้วน้ำหนัก 50 กรัม 
ย้อมด้วยน้ำสีปริมาณ 2,500 มิลลิลิตร (L:R = 50:1) ที่จุด
เดือดเป็นเวลา 60 นาที ยกเว้นครามที่ทำการย้อมด้วย
กระบวนการย้อมเย็นจากน้ำสีครามที่ทำการก่อหม้อไว้
แล้ว จำนวน 5 รอบ แล้วนำมาล้างน้ำ ให้ผลการทดลอง
ตามรูปที่ 1  

 

 
 

รปูที่ 1 ผลการทดลองย้อมสีไม้ไผ่เบื้องต้น 
 
จากร ูปท ี ่ 1 พบว่า ไม ้ไผ ่สามารถย้อมติดสี

ธรรมชาติได้ดีทุกการทดลองยกเว้นเปลือกต้นปิ๊ก ดังน้ันใน
การทดลองย้อมสีธรรมชาติข้ันตอนต่อไปจึงไม่ทดลองย้อม
จากวัตถุดิบให้สีธรรมชาติชนิดดังกล่าว 

4.5 ผลการทดลองย้อมสีธรรมชาติบนไม้ไผ่จาก
ฝักราชพฤกษ์, เปลือกต้นทึ,  เปลือกต้นเตอคุฮ่อ, เปลือก
ต้นเกอเลอ, ร ังคร ั ่ ง โดยใช ้ L:R = 50:1 การใส ่ เกลือ

ปริมาณ 10 g/l ที่จุดเดือดเป็นเวลา 60 นาที หลังจากน้ัน
ใช้สารช่วยย้อมได้แก่ ปูนขาว น้ำด่างและน้ำโคลน L:R = 
50:1 ที่ ให้ผลการทดลองตาม รูปที่ 2 – รูปที่ 7 

 

 
 

รปูที่ 2 ผลการทดลองย้อมสีไม้ไผ่ด้วยฝักราชพฤกษ์ 
 

 
 

รปูที่ 3 ผลการทดลองย้อมสีไม้ไผ่ด้วยเปลือกต้นทึ 
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รปูที่ 4 ผลการทดลองย้อมสีไม้ไผ่ด้วยเปลือกต้นเตอคุฮ่อ 
 
 

 
 

รปูที่ 5 ผลการทดลองย้อมสีไม้ไผ่ด้วยเปลือกต้นเกอเลอ 
 

 

 
 

รปูที่ 6 ผลการทดลองย้อมสีไม้ไผ่ด้วยรังครั่ง 
 
 

          
 

รปูที่ 7 ผลการทดลองย้อมสีไม้ไผ่ด้วยครามธรรมชาติ 
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จากผลการทดลองย้อมสีไม้ไผ่จากวัตถุดิบให้สี
ธรรมชาติชนิดต่างๆ พบว่า  

1. ฝักราชพฤกษ์ ที่ไม่ชุบสารช่วยย้อมและชุบ
น้ำด่างหลังย้อมให้สีน้ำตาลทอง ที่ชุบปูนขาวหลังย้อมให้สี
น้ำตาลทองแดง ส่วนที่ชุบน้ำโคลนหลังย้อมให้สีเทาเข้ม  

2. เปลือกต้นทึ ที่ไม่ชุบสารช่วยย้อมและชุบน้ำ
ด่างหลังย้อมให้สีน้ำตาลทอง ที่ชุบปูนขาวหลังย้อมให้สี
น้ำตาลทองแดง ส่วนที่ชุบน้ำโคลนหลังย้อมให้สีเทาเข้ม  

3. เปลือกต้นเตอคุฮ่อ ที่ไม่ชุบสารช่วยย้อมให้สี
น้ำตาลเหลือง ชุบปูนขาวหลังย้อมให้สีน้ำตาลทองแดง ชุบ
น้ำด่างหลังย้อมให้สีน้ำตาลทอง ส่วนที่ชุบน้ำโคลนหลัง
ย้อมให้สีน้ำตาล  

4. เปลือกต้นเกอเลอ ที่ไม่ชุบสารช่วยย้อมและ
ชุบปูนขาวหลังย้อมให้สีน้ำตาลทองแดง ที่ชุบน้ำด่างหลัง

ย้อมให้สีน้ำตาลทอง ส่วนที่ชุบน้ำโคลนหลังย้อมให้สีเทา
เข้ม  

5. รังครั่ง ที่ไม่ชุบสารช่วยย้อมให้สีน้ำตาลแดง 
ชุบปูนขาวและน้ำด่างหลังย้อมให้สีน้ำตาลทองแดง และที่
ชุบที่ชุบน้ำโคลนหลังย้อมให้สีม่วงแดง  

6. ครามธรรมชาติ ย้อมทับจำนวน 1-6 รอบ 
พบว่า ไม้ไผ่ที่ย้อม 1-2 รอบ มีสีเขียวอมเหลืองและสีติด
น้อยมาก ส่วนที่ย้อม 3 –6 รอบ ให้โทนสีน้ำเงินอมเขียว
และมีระดับสีติดที่ใกล้เคียงกัน 

4.6 ผลการทดสอบคุณภาพของสีย้อมธรรมชาติ
บนไม้ไผ่ ทุกการทดลองให้ผลการทดสอบของสีที่สม่ำเสมอ 
ติดแน่น ไม่ด่าง ไมห่ลุด ไมล่อกและไม่เปรอะเปื้อน 

4.7 ผลการจัดทำผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ ่ย ้อมสี 
ให้ผลตามตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 แสดงการจัดวางสีลงบนผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่และผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่สานด้วยตอกย้อมสีธรรมชาติ 

รูปแบบที่ การจัดวางสีลงบน
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่สานด้วยตอก
ย้อมสีธรรมชาติ 

ประเภทสีธรรมชาติที่ใช ้

1 

  

ใบที ่1 วัสดุย้อมด้วย ฝักราชพฤกษ์ไม่ชุบ 
ใบที ่2 วัสดุย้อมด้วย คราม 3 รอบ  
ใบที ่3 วัสดุย้อมด้วย คราม 3 รอบและฝักราช
พฤกษ์ ไม่ชุบ 

2 

 
 

ใบที ่1 วัสดุย้อมด้วย คราม 3 รอบ และเตอคุ
ฮ่อชุบน้ำโคลน 
ใบที่ 2 วัสดุย้อมด้วย คราม 3 รอบ 

3 

 
 

วัสดุย้อมด้วย ครั่ง เตอคุฮ่อชุบโคลน เกอเลอชุบ
ด่างและเกอเลอชุบปูนขาว 
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รูปแบบที่ การจัดวางสีลงบน
ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ 

ผลิตภัณฑ์ไม้ไผ่ที่สานด้วยตอก
ย้อมสีธรรมชาติ 

ประเภทสีธรรมชาติที่ใช ้

4 

 
 

ใบที่ 1 วัสดุย้อมด้วยเปลือกต้นทึชุบปูขขาว  
ใบที่ 2 วัสดุย้อมด้วยรังครั่งชุบน้ำโคลน 

5 

 
 

กระด้ง ย้อมจากราชพฤกษ์ ชุบน้ำด่าง และชุบ
ปูนขาว 

4.8 ผลการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการย้อมสีไม้
ไผ ่อย่างมีส ่วนร่วมก ับชุมชนเป้าหมาย  พบว่าช ุมชน
สามารถปฏิบัติการย้อมสีไม้ไผ่ได้เป็นอย่างดีตรงตาม
วัตถุประสงค์ที ่ต้องการ อีกทั ้งจากการสังเกตุในขณะที่
ปฏิบัติการย้อมสีนั้น ผู้เข้ารับการอบรมสามารถแนะนำ
การย้อมสีให้แก่สมาชิกภายในชุมชนของตนเองได้ 

กระบวนการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการย้อมสี
ไม้ไผ่อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชนเป้าหมาย โดยการฝึกอบรม
เชิงปฏิบัติการ ประเมินผลการฝึกอบรมจากการสังเกต
และผลงานที่ได้รับการอบรม 

4.9การจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อสรุปผลการ
ดำเนินงานและประเมินผลการดำเนินงานร่วมกับชุมชน 
โดยการจัดประชุมร่วมกับกลุ่มสตรีจำนวน 20 คน เน้ือหา
หลักคือการสรุปภาพรวมของการดำเนินงานโครงการ และ
สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มต่อโครงการ พบว่าภาพรวม
ความพึงพอใจของกลุ่มต่อการดำเนินงานอยู่ในระดับดีมาก
และเห็นควรให้มีการพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ตลอดจน
การนำเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ได้จากกระบวนการวิจัยไป
ต่อยอด เพื่อให้เกิดการแปรรูปผลผลิต สร้างสรรรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ไผ่ให้กับชุมชนต่อไป  
 
 
 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย   
จากการสรุปผลข้างต้นเก ี ่ยวก ับการพัฒนา

กระบวนการย้อมสีธรรมชาติสำหรับไม้ไผ่ของชุมชนบ้าน
ป่างิ้ว มีประเด็นสำคัญที่จะอภิปรายดังน้ี 

5.1การรวบรวมองค ์ความรู ้และภูมิป ัญญา
ท้องถิ ่นด้านการย้อมสีธรรมชาติ ถือว่าเป็นภูมิปัญญา
ดั้งเดิม เป็นความรู้จากบรรพบุรุษที่สอดคล้องกับวิถีการ
ดำรงชีวิตและฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่พบเห็นได้ทั่วไปใน
ชุมชนป่างิ้ว นอกจากนั้นยังพบว่า กระบวนการนั้นยังมี
การผสมผสานระหว่างภูม ิป ัญญาเดิมและวิทยาการ
สมัยใหม่ที ่ได้ร ับการส่งเสริมจากหน่วยงานภายนอก 
สะท้อนถึงความรู้ความสามารถของคนในชุมชนและความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติท้องถิ ่นบ้านป่างิ้ว 
สอดคล้องกับแนวคิดของประเวศ วะสี (2541) ที่กล่าวว่า 
ทุนภูมิปัญญาและทุนทรัพยากรธรรมชาติจัดเป็นทุนทาง
สังคมที่ช่วยการพัฒนาชุมชน 

5.2 การพัฒนา และยกระดับกระบวนการย้อม
ที่มีการผสมผสานเอาองค์ความรู้ดั้งเดิมของชุมชนกบัองค์
ความรู้สมัยใหม่เพื่อเพิ่มคุณสมบัติ คุณลักษณะของไม้ไผ่
ให้สอดคล้องกับความต้องการใช้ นอกจากน้ียังกำหนดให้มี
การทดสอบในห้องปฏิบัติการ  สอดคล้องกับงานของพูล
ทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ และคณะ (2548) ได้กล่าวถึง
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การย้อมสีธรรมชาติไว้ว่า ส่วนผสมของการย้อม ขั้นตอน
การย้อม และความประณีตในกระบวนการย้อมส ีเป็น
ตัวกำหนดความงดงามและคุณภาพของสีที่ได้รับ การย้อม
สีแต่ละสีจะมีกรรมวิธีส่วนผสมหรือเทคนิคที่แตกต่างกันไป 
เสน่ห์ของสีธรรมชาติอยู ่ที ่ลักษณะที่ยากจะย้อมซ้ำให้
เหมือนเดิมได้อีกหรือยากท่ีจะใช้สีเคมีย้อมให้ได้เหมือน ซึ่ง
ผู้สนใจการย้อมสีธรรมชาติจะต้องแสวงหาความรู้เหล่าน้ัน
จากการศึกษาและการทดลองปฏิบัติด้วยตนเอง  
 

6. กิตติกรรมประกาศ   
 งานวิจัย การเพิ่มมูลค่าไผ่เพื่อการแปรรูปด้วย
กระบวนการย้อมสีธรรมชาติ : กรณีศึกษา บ้านป่างิ้ว 
ตำบลทาเหนือ  อำเภอแม่ออน จ ังหวัดเช ียงใหม่  มี
จ ุดมุ ่งหมายในการศึกษาองค์ความรู ้ด ้านการย ้อมสี
ธรรมชาติของชุมชนกะเหรี่ยงบ้านป่างิ้ว  ยกระดับสินค้า
ชุมชนประเภทไม้ไผ่ให้มีสีสันที่หลากหลายด้วยสีธรรมชาติ
ที่มีอยู่ในชุมชนด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีหรือนวัตกรรม
ให้มีความคงทนต่อการใช้งาน   ถ่ายทอดเทคโนโลยีการ
ย้อมสีไม้ไผ่จากสีธรรมชาติที่ได้จากงานวิจัยสู ่สมาชิกใน
ชุมชน ผู้วิจัยขอขอบคุณ ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 4 บ้านป่างิ้ว 
และแกนนำชุมชนทุกท่าน กลุ่มสตรีบ้านป่างิ ้ว หมู่ที่ 4  
ตำบลทาเหนือ อำเภอแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  ที่ให้
ความร ่วมม ือในการลงพื ้นท ี ่ เก ็บข ้อม ูล  หน่วยงาน
ผู้สนับสนุนทุนเพื ่อการดำเนินงานวิจัยคือสำนักงานการ
วิจัยแห่งชาติ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่
ให้การสนับสนุนการใช้เคร ื ่องมือและอุปกรณ์  รวมถึง
สถานที่ในการดำเนินการจัดทำวิจัย จนงานวิจัยนี้สำเร็จ
ลุล่วงไปด้วยดี 

การดำเนินการวิจัยมิอาจสำเร็จลุล่วงไปได้หาก
ปราศจากความร่วมมือของคณาจารย์ในคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่ให้คำปรึกษา เหล่าคณาจารย์
ที ่ได้ประสิทธิประสาทวิชาจนทำให้  ผลงานวิจ ัยเป็น
ประโยชน์ต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 

คุณประโยชน์ของงานวิจัยเรื่องน้ี ขอมอบเป็น
เคร ื ่องบ ูชาพระค ุณแด ่บ ิดา  มารดา  ผ ู ้ ให ้ช ี วิต  ให้
กำลังสติปัญญาจนทำให้สำเร็จลุล่วงด้วยดี และผู้วิจัยขอ
อุทิศคุณงามความดีนี ้แด่ผู ้มีพระคุณทุกท่าน  สำหรับ

ข้อบกพร่องต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นนั้น ผู้วิจัยขอน้อมรับผิด
เพียงผู้เดียว และยินดีที่จะรับฟังคำแนะนำจากทุกท่านที่
ได้เข้ามาศึกษา เพื่อเป็นประโยชน์ในการพัฒนางานวิจัย
ต่อไป 
 
7. เอกสารอ้างอิง   
กิตติกรณ์ นพอุดมพันธ์ุ.2559. การสร้างสรรค์เสื้อผ้าเครื่อง

แต่งกายจากทฤษฎีการรื้อสร้าง (Deconstruction) : 
กรณีศึกษาผ้าไหมมัดหมี่พื ้นบ้านอำเภอปักธงชัย 
จังหวัดนครราชสีมา.กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัย
ศรีนครินทรวิโรฒ. 

จรัญดา จันทร์แจ่ม.2557. แนวทางการเสริมสร้างการมีส่วน
ร่วมของประชาชนในการถ่ายทอดภูมิปัญญาผ้าจกสู่
เยาวชนของชุมชนชาวไทย-ยวน ตำบลคูบัว อำเภอ
เมือง จังหวัดราชบุรี. กรุงเทพฯ : สำนักงานการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) 

ญาณิศา  โกมลสิริโชค. 2558. การศึกษาและพัฒนาการย้อม
ผ้าทอขนแกะของกลุ ่มทอผ้าขนแกะบ้านห้วยห้อม  
อำเภอแม่ลาน้อย  จ ังหวัดแม ่ฮ ่องสอน ด้วยสี
ธรรมชาติพ้ืนถ่ิน.  เชียงใหม่: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล้านนา.  

ประเวศ วะสี. 2541. ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจ ส ังคม และศ ีลธรรม.กร ุงเทพฯ:หมอ
ชาวบ้าน. 

พรเพ็ญ  โชชัย และคณะ.  2558.  การย้อมสีเส้นด้ายฝ้ายด้วย
สีย้อมธรรมชาติจากเปลือกงิ ้วสำหรับอุตสาหกรรม
ครอบครัว.กำแพงเพชร : คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร. 

พูลทรัพย์ สวนเมือง ตุลาพันธ์ุ.2548.การศึกษาเพ่ือหาแนวทาง
ในการพัฒนางานสิ่งทอพื้นบ้านของประเทศไทย. 
กรุงเทพฯ: สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย. 

ลิลี่ โกศัยยานนท์.  2541.  คู่มือวิชาการสิ่งทอ.  กรุงเทพฯ :  
บริษัททีทีไอเอส. 

วรณ์ ดอนชัย. 2548. องค์ความรู ้เร ื ่องสีย้อมธรรมชาติ . 
เชียงใหม่ : โครงการฝ้ายแกมไหม สถาบันวิจัยและ
พ ั ฒ น า ว ิ ท ย า ศ า ส ต ร ์ แ ล ะ เ ท ค โ น โ ล ยี  
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. 
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ลวดลายผ้าทอไทลื้อบ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง 
สร้างสรรค์สูย่่ามไทลื้อร่วมสมัยเพ่ือเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ 

Tai Lue Woven Cloth Pattern at Ban Mae Sap, Samoeng District, 
Creates A Contemporary Tai Lue Bag to Increase Product Value. 

สุพจน์  ใหม่กันทะ1* , รักษ์คณา กวาวสิบสาม2 

Suphot Maikuntha1*, Rackana Kwawsibsam2 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเชียงใหม่  
128 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300 

Maikunta@rmutl.ac.th, Tel.081 0215105 

บทคัดย่อ 
ผ้าทอของชาวไทลื ้อหมู ่บ้านแม่สาบ มีสีสันและศิลปะที่สวยงาม บนลวดลายผ้าแบ่งออกเป็น 4 กลุ ่ม ดังนี ้  1) 

ลวดลายเรขาคณิต 2) ลวดลายพรรณพฤกษา 3) ลวดลายรูปสัตว์ และ 4) ลวดลายของผ้าในพิธีกรรม ลวดลายผ้ายังสอดแทรก
วิถีชีวิตและเอกลักษณ์ของชาวไทลื้อ ทำให้ผ้าทอไทลื้อมีเรื่องราวและแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาอันยิ่งใหญ่ ถ่ายทอดมาจากบรรพ
บุรุษสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น ปัจจุบันนำมาดัดแปลงการออกแบบย่ามไทลื้อจากผ้าทอไทลื้อ เป็นกระเป๋าเครื่องประดับร่วมสมัย 
มีกลิ่นอายเอกลักษณ์ของวัฒนธรรมไทลื้อ สีสันสดใส เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่นมีเรื่องราวแต่หนหลัง เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับชุมชน นำมาออกแบบคู่กับเครื่องแต่งกายไทลื้อ อันจะช่วยเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์และขยายการตลาดและ
รายได้ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ผ่านการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต เพื่อสืบสานและสืบต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวแม่สาบให้คงอยู่
ต่อไป 

คำสำคัญ : ย่ามไทลื้อ , ลวดลายผ้า , บ้านแม่สาบ , ไทลื้อ  

Abstract 
Tai Lue weaving cloth, Mae Sa village Colorful and beautiful art The fabric patterns are divided 

into 4 groups as follows: 1) geometric patterns, 2) flora patterns, 3) animal patterns, and 4) ritual patterns. 
The pattern of the fabric also interpolates the lifestyle and identity of the Tai Lue people. Making Tai Lue 
cloth a story and hidden with great wisdom Transmitted from ancestors, passed down from generation to 
generation at present, the design of Tai Lue bags is adapted from Tai Lue cloth. It is a con temporary 
accessory bag. There is a unique aura of Tai Lue culture, bright colors to add value to the product to 
stand out. It's a new product for the community. To be designed with the Tai Lue outfit This will add 
product value and expand marketing and income to the community. Through lifestyle tourism to carry on 
and continue to continue the arts and culture of the Mae Sa people 

Keywords : Tai Lue bags, Pattern fabrics, Ban Mae Saab , Tai Lue 
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1.บทนำ 
“บ้านแม่สาบ” อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

เป็นชื่อที่ตั้งขึ้นตามตำนานหมู่บ้านที่เล่าขานสืบกันมาว่า 
พรานป่าพร้อมพวกและสุนัขล่าเน้ือได้ไปเที่ยวป่าล่าสัตว์ ที่
ป่าเชิงดอยคำ ทางทิศใต้ของดอยสุเทพ ได้พบกับกวางตัว
หนึ ่งมีล ักษณะผิวพรรณสีเหลืองทอง ขนและเขาเป็น
ทองคำ พรานและสุนัขล่าเน้ือจึงได้ไล่ล่ากวางตัวน้ีมาเรื่อย 
ๆ ตามสถานที่ต่าง ๆ จึงได้ตั้งชื่อสถานที่หรือหมู่บ้านต่าง 
ๆ ขึ้นมากมาย เช่น บ้านแม่ฮะ บ้านกองแหะ บ้านปางดะ 
บ้านห้วยคอก บ้านน้ำริน จนมาถึงบริเวณหมู่บ้านแมส่าบ
ในปัจจุบัน เน่ืองจากสุนัขล่าเน้ือตัวน้ันได้ “สาบ” (ได้กลิ่น) 
กวางอยู่บริเวณนี้เป็นเวลานาน จึงเป็นที่มาของ “บ้านแม่
สาบ”(ไทลื ้อแม ่สาบ : สำนักส่งเสร ิมศิลปวัฒนธรรม 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ,2557) 
 

  
 

ภาพที ่1 อารยธรรมไทลื้อกับวิถีการทอผ้า 
บ้านแม่สาบ อำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่ 

ภาพถ่ายโดย  : รักษ์คณา กวาวสิบสาม 
 
การแต่งกายของชาวไทลื้อตั้งแต่อดีต ชายนิยม

นุ่งเตี่ยวสะดอ (คล้ายกางเกงขาก๊วย) สวมเสื้อผ้าฝ้ายที่
ย้อมด้วยต้นฮ่อมหรือครามสีกรมท่าและดำ มักจะสะพาย
ย่ามเพื่อใส่สิ่งของต่าง ๆ ที่ทอขึ้นมาใช้เองของคนในบ้าน 
ส่วนใหญ่เป็นสีขาวสลับลายสีน้ำเงินหรือดำ ที่ได้มาจากต้น
ฮ่อมหรือครามเช่นเดียวกับเสื้อ 

ผู้หญิงนิยมใส่ผ้าซิ่นทอสีน้ำเงินหรือดำ ลวดลาย
หลายแบบ เช่น ลายก่าน (ลายขวางสลับสีดำแดง หัวซิ่น

และตีนซิ่นเป็นแถบสีดำ) ลายขัด ลายขวาง สวมเสื้อผ่าอก
รัดรูปเอวสั้นแขนกระบอกสีขาว ดำ หรือน้ำเงิน ป้านไป
กลัดกระดุมไว้ด้านข้าง บางตัวก็กลัดกระดุมตรงธรรมดา 
ใช้เข็มขัดรัดเอว เกล้าผมแล้วเหน็บด้วยหวี หรือปิ่นปักผม
ที่ทำด้วยทองหรือเงิน บางคนอาจเกล้ามวยไว้กลางศีรษะ 
ที่เรียกว่า “เกล้าโห” หรือบางคนอาจเกล้ามวยไว้บริเวณ
ท้ายทอยเรียกว่า “เกล้าวงโห” แล้วโพกหัวด้วยผ้าสีขาวผ้า
ทอขาวชาวไทล ื ้อแม ่สาบ เป ็นผ ้าท ี ่งดงามด้วยการ
ผสมผสานลวดลายและสีสัน ที่พบเห็นการทอในปัจจุบัน
เป็นเทคนิคขิด ซึ่งเป็นเทคนิคการทำลวดลายด้วยการเพ่ิม
เส้นพิเศษพุ่งเข้าไป จากริมผ้าด้านหน่ึงสู่อีกด้านหน่ึง ทำให้
เกิดลวดลายตลอดหน้ากว้างของผืนผ้า  

 

 
 

ภาพที ่2 การแต่งกายชาวไทลื้อแม่สาบในอดีต 
ที่มา : ทัศนีย์  กาตะโล art-culture.cmu.ac.th 

 
2. เนื้อความ 
  ลวดลายบนผืนผ้าทอไทลื้อบา้นแม่สาบ 
 ลวดลายบนผืนผ้าที่เกิดจากเทคนิคการถักทอ 
การข ัดสานของเส ้นใยและส ีส ัน เป ็นลวดลายที ่มี
ความหมายเชิงสัญลักษณ์ อันสืบเนื ่องมาจากธรรมชาติ 
จินตนาการ ความเชื่อ อุดมคติ และความศรัทธา ลวดลาย
บนผืนผ้าจึงเป็นสัญลักษณ์ ที่สะท้อนถึงคติความเชื่อมาแต่
อดีต ผ้าทอของชาวไทลื้อบ้านแม่สาบ จึงมีศิลปะที่สวยงาม
และแฝงด้วยภูมิปัญญาที่ยิ่งใหญ่ ได้รับการถ่ายทอดมา
จากบรรพบุรุษสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่น  
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 ลวดลายที่พบบนผ้าทอไทลื้อมีความหลากหลาย 
บางลายมีชื่อเรียกเฉพาะ เช่น เข้ียวหมา จี๋ดอกเปา งูลอย 
เข้ียวหมาสำ กระแจ๋สำ แหลมผิด สามารถแบ่งออกได้เป็น 
4 กลุ ่ม ดังนี ้ ได้แก่ 1) ลวดลายเรขาคณิต 2) ลวดลาย
พรรณพฤกษา 3) ลวดลายรูปสัตว์ และ 4) ลวดลายของผ้า
ในพิธีกรรม มีลักษณะความแตกต่างของแต่ละลวดลาย
ต่างๆ  ดังน้ี  

1. ลวดลายเรขาคณิต คือลวดลายพื้นฐานของ
ผืนผ้า จากจุดเล็ก ๆ จุดไข่ปลา เส้นทแยง กากบาท 
สามเหลี ่ยม สี ่เหลี ่ยม เป็นลายพื ้นฐานที่พัฒนาไปสู่
รูปลักษณ์ต่าง ๆ ดังน้ี  

1.1 ลายหน่วย คือลายรูปสี่เหลี่ยมขนาดเล็ก 
1.2 ลายซิกแซ็ก คือลายเส้นทแยงต่อเน่ือง  

หรือเรียกอีกอย่างว่างูลอย 
1.3 ลายเข้ียวหมา คือลายที่เป็นจุดสี่เหลี่ยม 

เรียงเป็นเส้น คล้ายไข่ปลา แต่มีมุมแหลมออกมา 
 

  
         

ภาพท ี3 ภาพประกอบตัวอย่างลวดลายเรขาคณิต 
แบบซิกแซก 

ภาพถ่ายโดย : สุพจน์ ใหม่กันทะ 
 

2. ลวดลายพรรณพฤกษา เป็นกลุ่มลายดอกไม้ 
ต้นไม้ต่าง ๆ ท่ีสื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ และ
สื่อถึงความงามในอุดมคติ 

2.1 ลายดอกจัน พัฒนามาจากการผสมระหว่าง
ลายรูปสามเหลี่ยมและสี่เหลี่ยม เป็นลายสำคัญเก่าแก่ท่ี
พบในผ้าทอของหลายชนชาติ หมายถึงดอกไม้ที่มีคุณค่า
งดงามในอุดมคติ และลวดลายนี้ยังคล้ายคลึงกับรูปตะ
แหลว ซึ ่งเป็นเครื ่องจักสานที่ใช้บ่งบอกเขต หรือพื ้นที่
ศักด์ิสิทธ์ิในพิธีกรรมต่าง ๆ 

 
 

 
 

ภาพที ่4  ภาพประกอบลวดลายดอกจันทร์ 
ภาพถ่ายโดย : สุพจน์ ใหม่กันทะ 

 
3. ลวดลายร ูปส ัตว ์  ม ีท ั ้ งร ูปส ัตว ์จร ิงจาก

ธรรมชาติ และสัตว์ในป่าหิมพานต์ อันสืบเนื ่องมาจาก
จินตนาการและคติความเชื่อดั้งเดิม ลวดลายรูปสัตว์ที่มัก
พบเสมอในผ้าทอของไทลื้อ ดังน้ี  

3.1 ลายช้าง ช้างเป็นสัตว์มงคลที่คู ่สถาบัน
กษัตริย์และสัตว์เล ี ้ยงคู ่ส ังคมไทยมาช้านาน ช้างเป็น
สัญลักษณ์ที่สื่อถึงความย่ิงใหญ่ ความเจริญรุ่งเรือง  

 

                                           

ภาพถ่ายที ่5 ภาพประกอบลวดลายช้าง 
ภาพถ่ายโดย : รักษ์คณา กวาวสิบสาม 

 
3.2 ลายม้า หรือม้าต่างไก่ หรือไก่ยองหลังม้า 

ม ้าเป ้นส ัตว ์อ ีกชนิดหนึ ่งท ี ่ค ุ ้นเคยกับสังคมคนไทย
เช่นเดียวกับช้าง ลายม้าจึงมักพบคู่กับลายนกและช้างเพ่ือ
สื่อถึงความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติ บางทีก็มีรูปคนข่ีม้า 
หรือนกเกาะอยู ่บนหลังม้า สื ่อถือการเป็นพาหนะและ
ความอดทน 
                               

 

        ภาพถ่ายที่ 6 ภาพประกอบลวดลายม้าต่างไก่ 
   ภาพถ่ายโดย : รักษ์คณา กวาวสิบสาม  
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4. ลวดลายผ้าในพิธีกรรม ลวดลายที่ปรากฏใน
ผ้าทอที่ทำข้ึนเพ่ือเป็นพุทธบูชา มักจะเก็บเอาภาพสิ่งของ
เครื่องใช้และพิธีกรรมเก่าแก่ไว้ เช่น ตุง ซึ่งมักมีรูปเรือหรือ
สะเปาที่แสดงถึงการเดินทางไปสู่โลกหลังความตาย และ
พิธีกรรมอุทิศข้าวของให้แก่ผู้ล่วงลับโดยบรรทุกไปในเรือ
สำเภา 

4.1 ลายรูปปราสาท สื ่อถึงพระธาตุเกตุแก้ว
จุฬามณีบนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ และประเพณีการถวายทาน
ปราสาทให้แก่ผู้ล่วงลับได้มีที่อยู่อาศัยบนสวรรค์ 

                       

 
 

ภาพถ่ายที ่7 ลวดลายรูปปราสาท 
ที่มา : ทัศนีย์  กาตะโล art-culture.cmu.ac.th 

 
จากลวดลายบนพื้นผ้าสู่ย่ามเคร่ืองประดับ  
ย่าม หมายถึง เครื่องใช้สําหรับใส่สิ่งของ เล็ก ๆ 

น้อย ๆ ทําด้วยผ้า มีหูหรือสายในตัวสําหรับสะพาย  
ถุงย ่ามค ือ ถ ุงผ ้าท ี ่ ใช ้ประโยชน์นานัปการ 

โดยเฉพาะกลุ่มชาวไทลื้อบ้านแม่สาบ ในอดีตมีประโยชน์
ในการใช้ใส่ของเครื่องใช้ส่วนตัว ข้าวห่อและใส่สิ่งของไป
ทำนาทำไร่ ใช้สะพายบ่า สะดวกในการถือ นักเรียนใส่
หนังสือไปโรงเรียน ทุกอย่างสามารถใส่ลงไปในย่ามได้ ใน
ปัจจุบันกระแสในการอนุรักษ์การใช้ย่าม มีการนำกลับมา
ใช้เพ่ือลดปัญหาด้านสิ่งแวดล้อม มีคุณค่าด้านการอนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมในชุมชน ลดการใช้ถุงพลาสติกและภาวะโลก
ร้อน ปัจจุบันมีการผลิตย่ามในชีวิตประจำวันเพื ่อนำมา

ออกแบบผลิตภัณฑ์ย่ามหรือกระเป๋าในแนวร่วมสมัย
กระเป๋ารักษ์โลก อีกทั้งเพ่ือสะดวกต่อการใช้สอย  

จากจุดเด่นของลวดลายผ้าทอไทลื้อบ้านแม่สาบ
ที่มีลวดลายโดดเด่น มีสีสันเป็นเอกลักษณ์โดยจะเน้นทำสี
แดงและสีดำเป็นหลัก ลวดลายทางด้านเรขาคณิต ลายจุด 
ลายสามเหลี่ยม ลายสี ่เหลี ่ยม  สลับด้วยการทอเทคนิค
เกาะล้วง ผสมจากการจก สามารถนำมาพัฒนาเป็น
ผลิตภัณฑ์ย่ามร่วมสมัย ในย่ามหนึ่งใบ จะประกอบด้วย
ลายหลัก เช่น ลวดลายรูปเรขาคณิต ลวดลายรูปสัตว์ 
ลวดลายพรรณพฤกษาและลวดลายผ้าในพิธีกรรม การวาง
สัดส่วนลวดลายได้อย่างงดงาม นำมาผสมผสานกันอย่าง
ลงตัว เหมาะสมกับการใช้งาน สามารถสวมใส ่เป็น
เครื ่องประดับคู ่กับเสื ้อผ้าและเครื ่องแต่งกายได้อย่าง
เหมาะสม  

อุปกรณ์ในการทำย่ามไทลื้อแม่สาบ  
1. ผ้าทอไทลื้อแม่สาบ เลือกลวดลายผ้าท่ี 

เหมาะสมและสวยงามตามเอกลักษณ์ของไทลื้อแม่สาบ 
2. จักรเย็บผ้า หรือ เข็มและด้าย กรณีเย็บด้วย 

มือได้  
3. ไม้บรรทัด 
4. กรรไกร 
5. ลูกกลิ้งกดรอยผ้า 
6. กระดาษลอกลาย 
7. เข็มหมุด 
8. ผ้าซับใน 
9. แบบ( แพทเทิร์น)  

 

 

ภาพถ่ายที ่8 ภาพประกอบแพทเทิร์นออกแบบย่าม 
                 ที่มา : สุพจน์  ใหม่กันทะ  
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ขั้นตอนการทำย่ามไทลือ้  
1. ตัดผ้า 2 ชิ้น  สำหรับกระเป๋าด้านนอกและ 
1. ตัดผ้า 2 ชิ้น สำหรับกระเป๋าซับใน 
2. ยึดผ้ากระเป๋าด้านนอกท้ังสองด้านโดยให้

ด้านขวาเข้าด้วยกัน 
3. เย็บตะเข็บโดยรอบ  
4. ทำซ้ำแบบเดิม สำหรับผ้าซับในกระเป๋า 
5. ตรึงกระเป๋าทั้งสองข้างโดยให้ด้านขวาแนบเข้า

ด้วยกัน 
6. เย็บตะเข็บ  
7. คลิบรอบขอบโค้งกระเป๋า และให้มีช่องว่างการ

กลึง  
8. ทำมุมและเย็บเข้ามุมทุกมุม 
9. เย็บตะเข็บด้านบนตลอดทาง พร้อมเย็บปิดช่อง

เปิดมุม  
10. ตกแต่งสายสะพายย่าม และตกแต่งด้วยพู่ให้

สวยงาม 
  

         
 

         
  
ภาพถ่ายที ่9 ภาพสำเร็จรูปย่ามไทลื้อบ้านแม่สาบ  
                 ที่มา : สุพจน์  ใหม่กันทะ  
 
  
 

วิเคราะห์ด้านคุณค่าของย่ามไทลื้อแม่สาบ 
1.  ด้านการใช้ประโยชน์ ย่ามไทลื้อมีประโยชน์ใน

การใส่สิ่งของเครื่องใช้ทั่วไป ปัจจุบันยังนำมาดัดแปลงเป็น
เครื่องประดับกระเป๋าย่ามสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้า 
และเป็นสินค้าสำหรับการท่องเท่ียวนวัตวิถีของหมู่บ้านแม่
สาบ   

2.  ด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ย่ามไทลื้อทดแทน
การใช ้ถ ุงพลาสติก ม ีอาย ุการใช ้งานยาวนาน เป็น
ผลิตภัณฑ์จากผ้าทอธรรมชาติที่สามารถย่อยสลายได้ 

3.  ด้านคุณค่าภูมิปัญญา สะท้อนให้เห็นถึงภูมิ
ปัญญาจากบรรพบุรุษของชาวแม่สาบ สานต่อเป็นอาชีพ
โดยลูกหลาน ผ่านวัฒนธรรมที่ดีงาม และยังคงอนุรักษไ์ว้
สืบทอดกันมาถึงปัจจุบัน 

4.  คุณค่าทางด้านจิตใจ จากการเกิดความรักและ
ความสามัคคีของคนในครอบครัวผ่านการทอผ้าทอมือไท
ลื้อ เพ่ือคนที่รักในครอบครัว. (สุมมนา ม่วงหมู่) 

5.  คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจ สามารถสร้างรายได้ 
ให้กับครัวเรือนและชุมชน นำมาจำหน่ายเป็นของฝาก 
ของที่ระลึกประจำอำเภอสะเมิง จังหวัดเชียงใหม่  นำมา
จำหน่ายแก่นักท่องเท่ียวที่มาเย่ียมชมหมู่บ้านแม่สาบ ได้   

วิเคราะห์ความสัมพันธ์ ยา่มกับวิถีชีวิตชาวไท
ลื้อบ้านแม่สาบ  

1.  ความสัมพันธ์ด้านวัฒนธรรม และความเป็นอยู่
ของชาวบ้านแม่สาบ ที่มีการดำรงชีวิตที่เรียบง่าย สังคม
เกษตรกรรม มีการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีให้คงอยู่ถึง
ปัจจุบัน อาทิเช่น การมีผลิตภัณฑ์ผ้าทอไทลื้อ ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรมพ้ืนบ้านกะลามะพร้าว ผลิตภัณฑ์งานจักสานใน
ตำนานของชาวไทลื้อ สินค้าประเภทอาหารพ้ืนเมืองได้แก่ 
น้ำพริกน้ำผัก ข้าวแคบ พริกลาบ น้ำพริกน้ำปู๋ ขนมปาด 
และมะขามแปะอ้อย เป็นต้น  

  ในด้านวัฒนธรรม ยังมีการอนุรักษ์การฟ้อนดาบ
ไทลื้อ ฟ้อนไทลื้อ ภาษาไทลื้อผ่านการเรียนรู้อักขระของ
ล้านนา นอกจากนั้น การทำบายศรีสู่ขวัญ และยังมีการ
ฮ้องขวัญเพ่ิมกำลังใจดี ให้ขวัญอยู่กับเน้ือกับตัว (เชียงใหม่ 
: สัมผัสเสน่ห์แห่งชุมชน จากโปรแกรมการท่องเที่ยวเชิง
วิถีชีวิต,มปป.) 
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2. ความสัมพันธ์ด้านครอบครัว อาชีพเสริมดั้งเดิม
ของผู้หญิงชาวไทลื ้อแม่สาบคือการทอผ้าใช้เองยามว่าง
จากการทำไร่ทำนา ระยะเวลาและข้ันตอนในการทอผ้าแต่
ละผืนนั้น ต้องใช้ระยะเวลาเป็นอาทิตย์ บางผืนเป็นเดอืน 
เป็นการสอนถึงความพยายาม ความมีมานะอดทนที่จะ
ทำงานให้สำเร็จ และลูกหลานก็จะได้รับการถ่ายทอดการ
ทอผ้าจากบรรพบุรุษสู่รุ่นลูกหลาน เป็นแนวการสอนภูมิ
ปัญญาท้ังทีเ่ป็นรูปธรรมและนามธรรม   

3. ความสัมพันธ์ด้านสังคมและวิถีชีวิตชาวไทลื้อ
บ้านแม่สาบ ปัจจุบันชาวไทลื้อแม่สาบยังคงใช้ย่ามในยาม
ออกไปทำไร่ ทำนา และภาคการเกษตร สีของฝ้ายที่ใช้ทอ
ยังคงเป็นเอกลักษณ์ของไทลื ้อ ค ือสีดำและสีแดงไม่
เปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ที่โดดเด่น ลวดลายย่าม
ยังคงเป็นลวดลายรูปสัตว์ และสีสรรพรรณไม้ลายปราสาท 
อย่างง่าย ๆ สะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตที่อุดมสมบูรณ์ มีสัตว์ 
มีป่าไม้ และมีการถวายเป็นพุทธบูชาแด่องค์พระสัมมาสัม
พุทธเจ้า ผ่านลวดลายผ้าทอที่ประดับตุงถวายพระ เป็น
การดำเนินชีวิตของชาวไทลื้อบ้านแม่สาบอย่างพอเพียง  
 

3. บทสรุป  
 ผ้าทอของชาวไทลื้อหมู่บ้านแม่สาบ มีสีสัน และ
ศิลปะที่สวยงาม บนลวดลายผ้ายังสอดแทรกวิถีชีวิตและ
เอกลักษณ์ของชาวไทลื ้อ ทำให้ผ้าทอไทลื ้อมีเรื ่องราว
และแฝงไว้ด้วยภูมิปัญญาอันยิ ่งใหญ่ ถ่ายทอดมาจาก
บรรพบุรุษสืบต่อกันมาจากรุ ่นสู ่ร ุ ่น นอกจากนั้น ยัง
สามารถนำผ้าทอไทลื้อมาดัดแปลงเป็นย่ามทอไทลื้อร่วม
สมัย เพื ่อเพ่ิมมูลค่าผลิตภัณฑ์ให้มีความโดดเด่น เป็น
ผลิตภัณฑ์ใหม่สำหรับชุมชนเป็นเครื่องประดับตกแต่ง
ทดแทนกระเป๋า ออกแบบ คู่กับเครื่องแต่งกายไทลื้อจะ
ช่วยเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์และขยายการตลาดและรายได้
ให้กับชุมชนอีกทางหนึ่ง ผ่านการท่องเที ่ยงเชิงวิถีช ีวิต 
เพ่ือสืบสานและสืบต่อศิลปวัฒนธรรมของชาวแม่สาบให้
คงอยู่ต่อไป  

 
4. เอกสารอ้างอิง 
โปรแกรมท่องเที่ยวของผู้ประกอบการ โครงการยกระดับ

การท่องเท ี ่ยวคุณภาพกลุ ่มเป ้าหมายเฉพาะ

ประชาสัมพันธ์ภาคเหนือ กรมการพัฒนาชุมชน. 
(มปป.). สัมผัสเสน่ห์แห่งชุมชนจากโปรแกรมการ
ท่องเท่ียวเชิงวิถีชีวิต. กรุงเทพมหานคร : เจ-บิ๊คส์ 
เทรดด้ิง จำกัด. 

ทัศนีย์ กาตะโล . (มปป.).วิถีผ้าทอไทลื้อท่ามกลางการ
เปลี ่ยนแปลงของสังคมโลก . ค้นเมื ่อ [5 มีนาคม 
2 5 6 4 ]  จ า ก  h t t p :  / / w w w . a r t -
culture.cmu.ac.th 
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บทคัดย่อ 
บทความนี้เป็นส่วนหนึ่งในโครงการบริการสังคมแก่ชุมชนชุมชนสิริมา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยวิสาหกิจ

ชุมชนน้ีเน้นการผลิตสินค้าประเภทผลิตภัณฑ์กระเป๋าสานจากกระจูดเป็นหลัก ทางชุมชนมีความต้องการพัฒนาแบรนด์ และ
บรรจุภัณฑ์ให้กับผลิตภัณฑ์ของชุมชน ได้แก่ กระเป๋าสานจากกระจูดและข่อยยาสีฟันสมุนไพรไทย สำหรับเพ่ิมมูลค่าแก่สินค้าท่ี
ผลิตขึ้นในชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระจายสินค้าสู่ กลุ่มเป้าหมายใหม่ ต้องการแสดงภาพลักษณ์ของชุมชนให้เกิดอัต
ลักษณ์ที่ชัดเจน เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนอย่างถูกทิศทาง มีการผลิตสินค้าจากชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมในรูปแบบ
การสร้างสื่อเชิงสัญลักษณ์ มีความโดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์ของคู่แข่งในท้องตลาดทั่วไป วิ ธีการวิจัยในบทความน้ี 
ประกอบด้วยแหล่งข้อมูล 2 ประเภท น่ันคือ ประเภทเอกสารและประเภทบุคคล มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมด 10 ข้ันตอน มา
ประกอบการนำเสนอการดำเนินงานวิจัย โดยสรุปผลการวิจัยจากการสำรวจกลุ่มเป้าหมายหลักจากแนวคิดด้านการตลาด ตัว
แบบพฤติกรรมผู้บริโภค นอกจากนี้ ยังมีการนำทฤษฎีการสร้างตัวตนของแบรนด์ การสร้างแบรนด์ผ่านอัตลักษณ์เพื่อเข้าถึง
ผู้คน และทฤษฎีการใช้สีของโคบายาชิมาประกอบการวิจัยเพ่ือเน้นถึงความอิสระ ความย่ังยืน และความเรียบง่ายในผลิตภัณฑ์
ที่ออกแบบ ทั้งน้ี ผู้วิจัยมุ่งหวังอย่างย่ิงว่าการวิจัยในหัวข้อ “การออกแบบบรรจุภัณฑ์กลุ่มวิสาหกิจชุมชนสิริมา” น้ี จะก่อให้เกิด
ประโยชน์และสร้างคุณค่าเชิงเศรษฐกิจแก่ชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม เกิดการส่งเสริมให้คนในชุมชนมีรายได้จากผลิตภัณฑ์ที่สร้าง
ข้ึน และเกิดการพัฒนาอาชีพแก่คนเหล่าน้ันให้สามารถเลี้ยงตัวเองได้อย่างย่ังยืนต่อไป 
 
คำสำคัญ: แบรนด์ ,บรรจุภัณฑ์ ,ผลิตภัณฑ์จักสาน, กระจูด, ยาสีฟัน ,ข่อย ,ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
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Abstract 
The article is part of a project on social services for the community, Sirima Community in Phra 

Nakhon Sri Ayutthaya Province. This community enterprise primarily focuses on the production of Krachud 
basketry products. The community desires to develop its brand identity and packaging for local products, 
such as Krachud basketry and Koi toothpaste, to add value to community products. The development aims 
to: distribute the products to reach a new target group, create a uniqueness of a community’s corporate 
image, initiate community economic development properly, produce products from the community by 
creating distinctive symbolic media which are different from the competitor’s products in the market. The 
research method consisted of two types of resources which were document and ethnographic. The data 
collection included ten steps. The findings were concluded from the target group’s survey involving the 
marketing concept and consumer behavior model. Brand identity theory, brand archetype, and Kobayashi’s 
color image scale were implemented to emphasize freedom, sustainability, and simplicity in the product’s 
design. The researcher hopes this research project on “Branding and Packaging Development for Sirima’s 
Community Enterprise Group” can bring tangible benefits and economic value to the community, boost 
the community’s income from the designed products, and create a job for self-sufficient career paths. 
 
Keywords: Branding ,Packaging ,Basketry products, Krachud, Herbal Toothpaste, Koi ,local wisdom 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

434 435
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1.บทนำ 
ประวัติความเป็นมาของวิสาหกิจชุมชนสิริมา หรือ

ชื ่อเต็มวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พื ้นบ้านและข้าวเพ่ือ
สุขภาพนั้น ก่อตั้งขึ้นจาก แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู ่ห ัวร ัชกาลที ่ 9  โดยการ
รวมกลุ่มของคนในชุมชนตำบลมหาราช ซึ่งมีวิถีชีวิตผูกพัน
กับอาชีพเกษตรกรรมและมีภูมิปัญญาที ่เก ิดจากการ
ถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ซึ่งถือเป็นแหล่งอู่ข้าวอู่น้ำและจุดเด่น
ของภูมิปัญญาการจักสาน แสดงถึงวิถีความเป็นอยู ่ที่
สะท้อนให้เห็นถึงความต้ังใจและร้อยเรียงเรื่องราวของชีวิต
ความเป็นอยู่ของคนในชุมชนกลุ่มเล็ก ๆ ที่มีแนวคิดและ
ความตั ้งใจในการอนุร ักษ์ ภูม ิปัญญาของบรรพบุรุษ
เหล่านั้นไม่ให้หายไปตามกาลเวลาพร้อม ๆ กับการผลิต
ข้าวเพื ่อส ุขภาพเพื ่อให ้คนในชุมชนได้บร ิโภคข้าวที่
ปลอดภัย รวมทั้งการจักสานผลิตภัณฑ์จากหวายไม้ไผ่นำ
ออกจำหน่ายทั้งในพื้นที ่และการคิดค้นยาสีฟันสมุนไพร
จากข่อยเป็นสมุนไพรพื้นบ้านและหาได้ง่าย มีสรรพคุณ
มากมาย  ในปัจจุบันวิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์พ้ืนบ้านและ
ข้าวเพ่ือสุขภาพได้นำผลิตภัณฑ์ทั้งสองอย่างน้ีมาเป็นสินค้า
หลักเพ่ือสร้างรายได้ให้แก่ชุมชน วิสาหกิจชุมชนผลิตภัณฑ์
พื้นบ้านและข้าวเพื่อสุขภาพจดทะเบียนมาตั้งแต่ปี 2557 
มีสมาชิกเริ่มแรก 18 คน ปัจจุบันมีสมาชิก 11 คน โดยมี
คุณสิริมา นิวาศานนท์ เป็นประธานวิสาหกิจชุมชน ที่ต้ัง
วิสาหกิจชุมชนคือบ้านของประธานวิสาหกิจชุมชนซึ่งใช้
เป็นที่อยู่อาศัยของครอบครัว 

จากข้อมูลข้างต้นจะเห็นได้ว่าปัจจุปันมีแบรนด์
และผลิตภัณฑ์ที่ชุมชนได้ทำอยู่น้ัน มีการข่งขันสูง แบรนด์
และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ เกิดข้ึนจำนวนมากเพ่ือรองรับความ
ต้องการของกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทำให้มีการแข่งขันสูงตามมา 
ผู้วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาและวิจัย เพื่อให้ทราบถึง
กระบวนการคิดและตัดสินใจซื้อสินค้าของกลุ่มผู้บริโภคที่
กว้างขึ ้น ทั ้งนี ้ที ่ผ่านมายังไม่มีหลักเกณฑ์มารตรฐานที่
นำมาใช้ในการออกแบบเรขศิลป์สำหรับวิสาหกิจชุมชน
ดังกล่าว หากมีการออกแบบเรขศิลป์ในเชิงทัศนะ (Visual 
Communication) ที ่ดี ที ่สามารถสื ่อสารความรู ้ความ
เข้าใจ ที่มีความชัดเจน หรือมีลักษณะดึงดูดความสนใจ
เมื่อได้พบเห็นแล้วเกิดความประทับใจ และสามารถจดจำ

ได้ จะสามารถพลักดันธุรกิจให้เติบโต ประสบความสำเร็จ
ได้มากข้ึน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือกระจายสินค้าสู่กลุ่มเป้าหมายใหม่  
2. ต้องการแสดงภาพลักษณ์ของชุมชนให้

เกิดอัตลักษณ์ที่ชัดเจน  
3. เกิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในชุมชนอยา่ง

ถูกทิศทาง  
4. มีการผล ิตส ินค ้าจากช ุมชนอย่าง เป็น

รูปธรรมในรูปแบบการสร้าง 
5. สื่อเชิงสัญลักษณ์  
6. มีความโดดเด่นและแตกต่างจากผลิตภัณฑ์

ของคู่แข่งในท้องตลาดทั่วไป 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

1. ต ั วแบบพฤต ิกรรมผ ู ้ บร ิ โภค ( Consumer 
Behavior Model) 

2. ทฤษฎีการสร ้างต ัวตนของแบรนด์ (Brand 
Archetype) 

3. ทฤษฎีสีโคบายาชิ (Kobayashi Color Image 
Scale) 

 
กรอบแนวคิด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“ตัวแบบพฤติกรรมผู้บริโภค (Consumer Behavior Model)” 

คอรเลอร์ (Kolter, 2000) 

 

 

การผลิตผลงาน 

การย้อมสี 

การขึ้นรูปทรง

การออกแบบ 

Kobayashi 

ผลงานออกแบบ 

Brand 

การตอบสนอง 
ของผู้ 
บริโภค

(Stimulus) 

ความรู้สึกนึกคิด
ของผู้บริโภค 
หรือกล่องดำ
(Beaver’s 

Black) 

สิ่งกระตุ้นทางการ
ตลาดและสิง่
กระตุ้นอ่ืนๆ 
(Stimulus) 
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3.วิธีดำเนินการวิจัย 
1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นรวบรวามวรรณและวิจัยที่เกี่ยข้อง  
2. เพื ่อนำมาอ้างอิงปัญหาการวิจ ัยและกำหนดกรอบ

ปัญหาให้ชัดเจน 
3. ศ ึกษาข้อม ูลและทฤษฎีเก ี ่ยวก ับข้อมูลหลักการ

ออกแบบ  
4. นำข้อมูลมาสร้างชุดแบบสอบถาม ออกแบบเครื่องมือ

วิจัย เพ่ือให้ 
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

5. เก็บข้อมูลประเภทบุคคล สร้างชุดแบบสอบถาม
สำหรับกลุ ่มเป้าหมาย และสร้างชุดแบบสอบถาม
สำหรับผู้ที่เกี่ยวข้อง  

6. สรุปข้อมูลทั ้งหมดที่ผ่านการคัดเลือก มาสร้างชุด
แบบสอบถาม เพื ่อถามผู ้เชี ่ยวชาญด้านต่างๆ เพ่ือ
คัดเลือกองค์ประกอบที่เหมาะสมที่สุด  

7. ทำการทดสอบแนวทางการย้อมสีกระจูดและขนาดใน
การข้ึนโครงร่างงานออกแบบ 

8. วิเคราะห์แนวทางการออกแบบ เพื ่อนำผลที่ได้มา
ดำเนินการออกแบบ Design Brief และดำเนินการ
ออกแบบ  

9. ทดสอบผลการออกแบบแก่กลุ ่มเป ้าหมาย และ
ประเมินผล สรุปผล  

10. เผยแพร่งานวิจัย และเขียนข้อเสนอแนะเพื ่อเป็น
แนวทางในการนำวิจ ัยนี ้ ไปประยุกต ์ใช ้งาน เป็น
ประโยชน์สำหรับนักออกแบบท่านอื่นต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

ดำเนิน   
งานวิจัย 

ผลการ  
วิจัย 

รวบรวม
ข้อมูล 

- แนวคดิและข้อมูลทางด้านออกแบบ 
- แนวคดิและข้อมูลทางด้านการตลาด 
- แนวคดิและข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกลุ่มเป้าหมาย 
 

เอกสาร 

บุคคล 

แบบสอบถาม เชิงปริมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 100 ท่าน  

กลุ่มเป้าหมายแคบลง 
- พฤติกรรม  
- บุคลิกภาพ 
- ตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย 

 
สนทนากลุ่ม กลุ่มเป้าหมายหลัก และ กลุ่มเป้าหมายรอง 

3 กลุ่ม  กลุ่มละ 7 ท่าน  
 

- ปัญหา 
- เหตุผลของปัญหา 

 
แบบสอบถาม เชิงปริมาณ 
กลุ่มเป้าหมาย 100 ท่าน  

ความสนใจ 
เอกลักษณ์ของไทย 

 

ผู้วิจัย สังเคราะห์ข้อมูล 
เทียบเคียงสี KOBAYASHI 

- สบายๆ Casual 
- ธรรมชาติ Natural 
- วัฒนธรรม Culture 

ทดลอง การย้อมกระจูด 
ออกแบบ ขนาดกระเป๋าสาน 

ทดสอบผลการออกแบบ 
แก่กลุ่มเป้าหมาย และประเมินผล สรุปผล 

ผู้เชี่ยวชาญสัมภาษณ์แบบเจาะลึก
รายบุคคล 3 ท่าน  

สรุปผลการ
วิเคราะห์ 

ทดลองการจัดทำ 

แนวทางการออกแบบ 

Design Brief 

เผยแพร่
งานวิจัย 
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4.ผลการวิจัย 
 

 

รูปที่ 1 วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมาย 

 

รูปที่ 2 จำลองกลุ่มเป้าหมาย 

 

รูปที่ 3 เอกลักษณ์ของไทย ผลไม้ 

 

รูปที่ 4 เอกลักษณ์ของไทย วัดแจ้ง 
 

 

รูปที่ 5 เอกลักษณ์ของไทย รามเกียรต์ิ 

 

รูปที่ 6 เอกลักษณ์ของไทย ทะเล 

 

รูปที่ 7 เอกลักษณ์ของไทย ช้าง 

 

รูปที่ 8 แบบร่างขนาดกระเป๋า 
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รูปที่ 9 แบบร่างขนาดกระเป๋าขนาดเล็ก 1 
 

 
 

รูปที่ 10 แบบร่างขนาดกระเป๋าขนาดเล็ก 2 
 

 
 

รูปที่ 11 แบบร่างขนาดกระเป๋าขนาดกลาง 1 
 

 
 

รูปที่ 12 แบบร่างขนาดกระเป๋าขนาดกลาง 2 
 

 
 

รูปที่ 13 แบบร่างขนาดกระเป๋าขนาดใหญ่ 1 
 

 
 

รูปที่ 14 แบบร่างขนาดกระเป๋าขนาดใหญ่ 2 
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รูปที่ 15 แบบร่างขนาดกระเป๋าขนาดใหญ่ 3 
 

 
 

รูปที่ 16 ตราสัญลักษณ์ 
 

 
 

รูปที่ 17 ป้ายห้อยกระเป๋า 
 

 
 

รูปที่ 18 ผลิตภัณฑ์กระจูด1 
 

 
 

รูปที่ 19 ผลิตภัณฑ์กระจูด2 
 

 
 

รูปที่ 20 ลายผ้าผูกกระเป๋า 
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รูปที่ 21 สื่อโปสเตอร์ และใบปลิว 
 

 
 

รูปที่ 22 ออกแบบหน้าร้าน 
 

 
 

รูปที่ 23 ตกแต่งหน้าร้าน 
 

 
 

รูปที่ 24 สื่อสำหรับออนไลน์ 
 
5.อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

กลุ่มเป้าหมาย 
1) นักท่องเท่ียว อายุ 25-60 ปี 
2) กลุ่มเป้าหมายหลัก : จีน 
3) กลุ่มเป้าหมายรอง : ไทย ,ต่างชาติ 
พฤติกรรม บุคลิกภาพ ตัวตนของกลุ่มเป้าหมาย 
มีความสนใจ เอกลักษณ์ของไทย 
1)  ผลไม้ไทย ทุเรียน มะม่วง มะพร้าว มังคุด 
2)  วัดอรุณนาชวรารม (วัดแจ้ง) 
3)  รามเกียรต์ิ หนุมาน ยักษ์ พระราม 
4)  ทะเล 
5)  ช้าง 
เทียบเคียงสี KOBAYASHI 
1) สบายๆ Casual 
2) ธรรมชาติ Natural 
3) วัฒนธรรม Culture 
ออกแบบขนาดกระเป๋า 
เพ่ิมทางเลือก ให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย จาก

การใช้งาน ให้เลือกเพิ ่มเติม 3 ขนาด เพื ่อให้มีขนาดที่
หลากหลาย และเพ่ิมการตัดสินใจซื้อ 

1) ขนาดเล็ก : โทรศัพท์ ,เงิน ,กุญแจรถ ,บัตร ,หู
ฟัง และลิปสติก 
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2) ขนาดกลาง : กระเป๋าเงิน ,สมุดจด ,ปากกา ,
สายชาร์ท และแท๊ปเลทขนาดใหญ่ : กระติก

น้ำ ,กระเป๋าเครื ่องสำอาง ,สมุดจด, หมวก 
และโน๊ตบุ๊ค 

 

ตารางที่ 1 การทดลองย้อมกระจูด 
ยี่ห้อส ี ส ี ระยะเวลาตอนต้ม 

/ ย้อมสี ( ครั้ง ) 
ส่วนผสม / ตัวแปร 
และปริมาณน้ำ (มิลลิลิตร) 

แบบแห้ง แบบแช่น้ำก่อนย้อม 
(แช่ 2 นาที) 

ตราม้าคู่ แดงสด 1 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีติดดี สีติดดี 

ตราช้างคู ่ แดงสด 1 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีติดดี สีติดดี 

ตราหัวช้าง แดงสด 1 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีติดดี สีติดดี 

ตราสิงโต แดงสด 2 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีติดเล็กน้อย สีติดเล็กน้อย 

ตรา 555 แดงสด 1 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีติดดี สีติดดี 

ตราสำเภา แดงสด 2 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีติดเล็กน้อย สีติดเล็กน้อย 

ตราโดโซ แดงสด 2 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีไม่ติดเลย สีไม่ติดเลย 

ตรา
เครื่องบิน 

แดงสด 2 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีติดเล็กน้อย สีติดเล็กน้อย 

ตราเทพนม แดงสด 2 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีไม่ติดเลย สีไม่ติดเลย 

ตรา Indafix แดงสด 2 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีไม่ติดเลย 

ตรา Dylon แดงสด 2 สี 1 ช้อนชา เกลือ 1 ช้อนชา 
น้ำส้มสายชู 50 มล. 

สีไม่ติดเลย 
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ทดลองการย้อมกระจูด 
จากผลการทดลองนำกระจูดมาย้อมสีทั้งหมด 11 

ย่ีห้อ ผลออกมาว่าสีของย่ีห้อ “ม้าคู่” และ “ช้างคู่” ติดได้
ดีมากท่ีสุด 

 

 
 

รูปที่ 25 การทดลองย้อมกระจูด 
 

งานเรขศิลป์ (ออกแบบ) 
1) ตราสัญลักษณ์ (Logo) 
2) ลวดลายแบบพิมพ์ (Pattern) 
3) ป้ายห้อยกระเป๋า สติกเกอร์ยาสีฟัน (Label) 
4) ใบปลิว (Handbill ,Poster) 
5) สื่อออนไลน์ สำหรับนำเสนอ สื่อต่างๆ 
6) ออกแบบและตกแต่งบูธ หน้าร้าน 

 
ผู้วิจัยได้นำผลการวิจัยที่ได้ นำมาสรุปเป็นตาราง 

และจัดทำการออกแบบตัวจ้นแบบให้ผู ้ที่สนใจ นำไปใช้
งานทั้ง นักการตลาด นักออกแบบเรขศิลป์ หรือผู้ที่สนใจ 
สามารถนำแนวคิดไปต่อยอดในทางผลงานสร้างสรรค์ ได้
นำไปใช้อย่างเข้าใจง่าย เพื่อบรรลุตามจุดประสงค์ที่ตั้งไว้ 
ได้แก่ เพื่อสร้างสรรค์สื่อโฆษณา และ เพิ่มกลยุทธ์ในการ
ออกแบบสำหรับกลุ ่มเป้าหมายนักท่องเที ่ยว อีกทั ้งยัง
พบว่าก่อให้เกิดการนำองค์ความรู้  มาประยุกต์ใช้สร้าง
ผลงาน กระบวนการออกแบบ และถูกใช้งานอย่างเชิงบวก 
สร้างสิ่งเร้าให้สนใจ จำได้ง่าย แตกต่าง รวมถึงแสดงความ
เป็นอัตลักษณ์ได้อย่างชัดเจนด้วยรูปแบบตามท่ีจัดทำไว้ 
 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผู้วิจัยขอขอบพระคุณธนาคารออมสิน (ออมสิน 

ยุวพัฒน์รักษ์ถ่ิน) ที่ให้การสนับสนุนในการลงพ้ืนที่ และทีม
นักศึกษารักสิตรักษ์ถิ่น ช่วยเหลือในการประสานงานทุก
ด้าน อีกทั้งประธานวิสาหกิจชุมชน ที่ให้ทำการสัมภาษณ์ 
ให้ข้อมูล และให้ความร่วมมือโดยดีเสมอมา และงานวิจัยน้ี
จะไม ่เก ิดข ึ ้นหากไม ่ม ีการร ่วมม ือการตอบคำถาม 
แบบสอบถาม เชิงปริมาณ การสนทนากลุ่ม กลุ่มเป้าหมาย
หลัก และกลุ่มเป้าหมายรอง  ผู้เชี่ยวชาญที่เกี่ยวข้องที่ให้
คำชี้แนะที่เป็นประโยชน์ ทุกท่านที่ได้สละเวลาให้ข้อมูล 
และความคิดเห็นข้อเสนอแนะที่มีคุณค่า ทำให้การวิจัย
ครั้งน้ีสำเร็จสมบูรณ์ลุล่วงได้ด้วยดี 

 
7. เอกสารอ้างอิง 
จรุงยศ อรัณยะนาค. 2561. ประวัติศาสตร์การออกแบบ 

(Design history). ศูนย์หนังสือจุฬาลงกรณ์
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การใช้ภาพในใจและกระบวนการออกแบบเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม 
เพ่ือสร้างสรรค์กราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน กรณีศึกษาชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 

Engaging Participatory Action Design Process and Mental Imagery  
to Create Corporate Identity Graphic:  

A Case Study of the Baansomdej Mosque Community 
 

ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน1 

Chaiwat Suwan-on1 
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Industrial Product Design Dept, Faculty of Engineering and Industrial Technology,  

Bansomdejchaopraya Rajabhat University, Thonburi, Bangkok 10600 
chaiwat.su@bsru.ac.th 

 

บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีจุดมุ่งหมายเพ่ือศึกษากระบวนการออกแบบอย่างมีส่วนร่วมและการใช้ภาพในใจประเภทภาพความทรงจำ 

ในการสร้างสรรค์งานกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน รวมทั้งหาความสัมพันธ์ของผลงานออกแบบกับการรับรู้และความพึงพอใจ 
ดำเนินการวิจัยโดยใช้การปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูล ผู้มีส่วนร่วมซึ่งอยู่ในบทบาทของผู้ให้ข้อมูลและตรวจสอบ
น้ันมาจากกลุ่มผู้นำชุมชน จำนวน 9 ชุมชนบริเวณโดยรอบมหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ชุมชนละ 5 คน จำนวน 
45 คน และกลุ่มตัวอย่าง 86 คน จากประชากรในพ้ืนที่โดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลคือ รายการ
สรุปเอกลักษณ์สำคัญของชุมชน, ตารางวิเคราะห์ความเป็นอัตลักษณ์ชุมชน, แบบร่างจากข้อมูลที่ได้จากการใช้ภาพความทรง
จำจากการสนทนากลุ่ม, แบบสอบถามเพ่ือหาความสัมพันธ์ของกราฟิกอัตลักษณ์กับการรับรู้ และแบบสอบถามความพึงพอใจ
ที่มีต่อกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน ทำการวิเคราะห์ข้อมูล ด้วยการหาค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การหาสัมประสิทธิ์ของ
ความแปรผันและหาความสัมพันธ์ของภาพกราฟิกกับการรับรู้ด้วยสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์เพียร์สัน 

ผลการศึกษาพบว่าชุมชนที่มีความเหมาะสมในการเลือกนำเสนอและศึกษาถึงความสัมพันธ์ของกราฟิกกับการรับรู้คือ 
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ โดยมีค่าสัมประสิทธ์ของความแปรผันน้อยที่สุด คือเท่ากับ 0.12 และความสัมพันธ์ของภาพกราฟิกอัต
ลักษณ์ชุมชนบ้านสมเด็จกับการรับรู้ว่าเป็นภาพแทนของชุมชนนั้นอยู่ในระดับมาก และเป็นเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ์ (r) 0.89 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ความพึงพอใจที่มีต่อรูปกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก มีค่า X̅ อยู่ที่ 4.49 และค่า S.D. อยู่ที่ 0.69 ทั้งนี้รูปแบบของภาพกราฟิกที่มีความ ชัดเจนและไม่คลุมเครือมีส่วน
สำคัญอย่างย่ิงในการรับรู้และเชื่อมโยงเข้ากับความรู้หรือประสบการณ์เดิมของประชากรในพ้ืนที่ 

 
คำสำคัญ อัตลักษณ์ชุมชน / การออกแบบเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วม / ภาพในใจ 
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Abstract 
This research aims to study participatory design and the implementation of imagery memory to create 

the community identity graphic, including finding the relationship between the design work and the public’s 
perceptions and satisfaction. The research used the PAR from the beginning of data collection. The 
participants in the roles of informant and investigator were the community leaders from nine communities 
surrounding Bansomdejchaopraya Rajabhat University, including 45 representatives, comprising of five 
people from each community, 86 people from the local population selected by purposive sampling. The 
data collection tools were a list of community identity classified, a table of community identity analysis, a 
draft design from memory imagery during focus group panel, a questionnaire of graphic and perception 
relations, and a questionnaire of community’s satisfaction upon corporate identity graphic. The data were 
analyzed for mean, standard deviation, coefficient of variation, and correlation of graphics to perception 
with Pearson correlation coefficient. The results showed that Baansomdej Mosque was the most qualified 
community for the presentation and to study the relationship between graphics and perceptions, with the 
lowest coefficient of variation at 0.12. The relationship between the Baansomdej Mosque community’s 
identity graphics and community perception was high and positive, with a correlation coefficient (r) at 0.89 
and a statistic significant at the .05 level. The overall satisfaction with community identity graphics was X̅ at 
4.49 and S.D. at 0.69. The clear and explicit graphic patterns played a critical role in the perception and 
association with the knowledge or the original experience to the local population. 
 
Keywords: Corporate Identity / Participatory Action Research / Mental Imagery 
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กลุ่ม 5 : งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

1. บทนำ 
อัตลักษณ์มีความสัมพันธ์กับสังคมและชุมชน เป็น

เรื ่องที่รวมเข้าด้วยกันเนื่องจากการนิยามถึงตัวตนต้อง
อ้างอิงกับชุมชนหรือสังคมที ่อาศัยอยู ่ เมื ่อเกิดการ
เปลี่ยนแปลงทางวัฒนธรรมตามบริบทของสังคมสมัยใหม่
ทำให้เกิดค่านิยมในการดำเนินชีวิตที่แตกต่างจากเดิม อัต
ล ักษณ์จ ึงกลายเป ็นส ่วนหน ึ ่งของการบร ิโภคน ิยม 
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ถูกผลิตมากขึ ้นเพื ่อตอบสนองต่อการ
บริโภค การโฆษณาด้วยการสร้างภาพลักษณ์หรือจากอัต
ลักษณ์จึงกลายเป็นส่วนหนึ่งที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก
และเป็นส่วนหนึ่งของอุตสาหกรรมการผลิตที่เกี่ยวข้อง 
(อภิญญา เฟ่ืองฟูสกุล, 2546) การสร้างภาพแทนของกลุ่ม
คนที่อยู ่ร่วมกัน โดยนำลักษณะเฉพาะที่สื่อสารสู่สังคม
ภายนอกได้รับรู้และยอมรับถึงความเป็นลักษณะเฉพาะ
ของชุมชนหรือสังคมนั้น ผ่านทางการมองเห็นเป็นภาพ 
(Visual) พฤติกรรม (Behavioral) และภาษา (Verbal) 
(Belch & Belch, 2015; Riel, 1995: อ้างใน ศิระ ศรี
โยธิน, 2560) เกิดเป็นการรับรู ้ต่อบุคคลอื ่นหรือสังคม
ภายนอก ซึ่งมีชื่อเรียกว่า อัตลักษณ์องค์กรหรืออัตลักษณ์
ชุมชน (Corporate Identity-CI) 

อัตลักษณ์ชุมชน คือรูปแบบที่มีเอกลักษณ์หรือ
คุณลักษณะเฉพาะตัว ที ่บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของ
ช ุมชน เช ่นภาษา ว ัฒนธรรม ศาสนาหร ืออ ื ่นๆ ท ี ่มี
คุณลักษณะที่ไม่ทั่วไปหรือสากลกับสังคมหรือชุมชนอื่น 
(สุทธิ กาบพิลา 2558) ถูกออกแบบให้สอดคล ้องกับ
เป้าหมายเชิงพาณิชย์ ซึ ่งแสดงออกเป็นภาษาภาพ ใน
รูปแบบของเครื่องหมายหรือตราสินค้า แม้ว่าคุณลักษณะ
เฉพาะตัวนั้นจะไม่ใช่สิ่งเดียวกับตราสินค้า ทั้งที่โดยปกติ
แล้ว เรื ่องของอัตลักษณ์ไม่ได้เป็นองค์ประกอบเดียวที่
เก ี ่ ยวก ับตราส ินค ้า เพราะจะต ้อง เก ิดจากหลาย
องค์ประกอบร่วมกันก็ตาม เพราะจุดมุ ่งหมายของการ
จัดการเอกลักษณ์ชุมชน คือเพื ่อสร้างความนิยมที่มีต่อ
องค์กรหรือชุมชนจากผู้ที่มีส่วนเก่ียวข้อง ที่คาดว่าจะส่งผล
ต่อการตัดสินใจเลือกซื ้อผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของชุมชนน้ัน 
(Balmer, 1995)  

การจ ัดการอ ัตล ักษณ์ของฃ ุมชน (Corporate 
Identity Management) เป็นไปโดยคำนึงถึงรากฐานทาง

ประวัติศาสตร์ (Ramanantsoa, 1989 as cited in Van 
Riel & Balmer,  1997)  ห า ก ช ุ ม ชนน ั ้ น เ ก ่ า แ ก ่  มี
ประวัติศาสตร์มาเป็นระยะเวลานาน ประเพณี วัฒนธรรม
ต่างๆ ย่อมผ่านการขัดเกลาจากช่วงเวลาจนแข็งแรง เกิด
ความหลากหลายด้านสังคม ซ ึ ่งจะพบได้จากชุมชน
ทางด้านฝั ่งตะวันตกของแม่น้ำเจ้าพระยา อย่างชุมชน
ต่างๆ ในพื้นที่เขตธนบุรี ที่ยังคงมรดกทางวัฒนธรรมที่ได้
สืบทอดมาถึงปังจุบัน แม้ว่าวัฒนธรรมแบบดั้งเดิมจะถูก
ปรับเปลี ่ยนจากเดิมไปบ้าง (วัชรา คลายนาทร, 2544) 
ชุมชนพ้ืนที่แขวงวัดหิรัญรูจี ก็เป็นหน่ึงในหลายๆ ชุมชนใน
พ้ืนที่เขตธนบุรี ที่ยังคงไว้ซึ่งมรดกทางวัฒนธรรมของบรรพ
ชน 

ชุมชนแขวงวัดหิรัญรูจีประกอบไปด้วยชุมชน 9 
ชุมชน ประชากรในแต่ละชุมชน มีการรวมตัวกันของคนใน
แต่ละชุมชนเพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน ทั้งด้านสังคม
และเศรษฐกิจ ชุมชนทั้ง 9 ประกอบไปด้วย ชุมชนบางไส้
ไก่, ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ, ชุมชนวัดประดิษฐาราม, 
ชุมชนศรีภูมิ, ชุมชนวัดใหญ่ศรีสุพรรณ, ชุมชนวัดหิรัญรูจี, 
ชุมชนสี่แยกบ้านแขก, ชุมชนประสานมิตร, และชุมชน
สามัคคีศรีสุพรรณ โดยทั้ง 9 ชุมชนน้ีต่างมีลักษณะเฉพาะ
ตนที่แตกต่างกัน ถึงแม้จะมีพ้ืนที่ติดต่อกันก็ตาม 

เมื่อพิจารณาถึงคุณลักษณะเฉพาะตนต่างๆ ของ
ชุมชนในแขวงวัดหิรัญรูจี จากการศึกษาข้อมูลและลงพ้ืนที่
สำรวจแล้วพบว่า คุณลักษณะเฉพาะของชุมชนแขวงวัด
หิรัญรูจีสามารถจำแนกออกได้เป็น 6 ประเภทใหญ่ คือ  

1) สถานที ่สำค ัญ/สถานที ่ท ่องเที ่ยว 2) งาน
หัตถกรรม 3) สถาปัตยกรรม 4) อาชีพ 5) ประเพณี
วัฒนธรรม และ 6) อาหาร ซึ่งใน 6 ประเภทที่จำแนกมาน้ี 
ไม่มีชุมชนใดที่มีคุณลักษณะเฉพาะครบทั้ง 6 ประเภท 
และแต่ละชุมชนต่างมีคุณลักษณะเฉพาะที่คิดว่าโดดเด่น
แตกต่างกันไป ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จเป็นชุมชนที ่มี
คุณลักษณะทางสถาปัตยกรรมที่โดดเด่น เน่ืองจากรูปแบบ
ของสถาปัตยกรรมเป็นไปตามรูปแบบของศาสนสถาน
อิสลาม มีการออกแบบด้วยการใช้ร ูปทรงเรขาคณิต
พื้นฐานมาเรียบเรียง จัดวาง และคลี่คลายให้เกิดความ
วิจิตรแต่ยังคงซึ ่งความเป็นระเบียบตามคุณสมบัติของ
รูปทรงพื้นฐาน อีกทั้งยังมีอาหารที่ขึ้นชื่อของชุมชนที่เป็น
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

อาหารพ้ืนบ้านของศาสนาอิสลามอีกด้วย เป็นคุณลักษณะ
เฉพาะที่แตกต่างกันในมิติทางกายภาพและบทบาทหน้าที่
แต่สอดคล้องกันในรูปแบบทางวัฒนธรรมซึ่งเอื ้อต่อการ
นำไปเป็นต้นทางของการสร้างอัตลักษณ์ชุมขนที่กลมกลืน
ทางความคิดแต่โดดเด่นและมีเอกภาพ ผ่านงานออกแบบ
กราฟิก เพื ่อถ่ายทอดความคิดมโนทัศน์ ออกมาเป็น
โครงสร้างอย่างมีระเบียบแบบแผน เพื ่อใช้สื ่อสารอัต
ลักษณ์ชุมชนผ่านตราสินค้าของผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่เกิดข้ึน
ในชุมชน ซึ่งการนำกราฟิกมาใช้ในการแสดงให้เห็นถึงอัต
ลักษณ์ชุมชนนั้นมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง (Van Riel & 
Balmer, 1997) 

การสร้างอัตลักษณ์ของชุมชน ด้วยการใช้การ
ออกแบบกราฟิกมาบูรณาการเพ่ือสื่อสารทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชนให้ได้ความชัดเจนนั้น ข้อมูลที่แม่นยำและ
เที ่ยงตรงเป็นป ัจจัยสำคัญต่อการนำมาแปลความสู่
สัญลักษณ์ที่จะแสดงออก การได้มาซึ่งข้อมูลจึงควรมาจาก
ชุมชนและผู ้ม ีส ่วนเกี ่ยวข้องโดยตรง เป็นการค้นหา
แนวทางอันเป็นรูปธรรมที ่เก ิดจากการระดมสมองใน
ลักษณะของการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายที ่เก ี ่ยวข้อง 
เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงไปตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งใจ
ไว้ อันเป็นลักษณะสำคัญของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส ่ ว น ร ่ ว ม  ( Participatory Action Research-PAR) 
(Katoppo & Sudradjat, 2015) กระบวนการดำเนินการ
ว ิจ ัยดำเนินไปตามหล ักการสำค ัญ 3 ประการ คือ 
กระบวนการค้นคว้าทางสังคม  (Social Investigation)  
การให้การศึกษา (Education) และการกระทำหรือการ
ปฏิบัติการ (Action) (ชัชวาลย์ ทัตศิวัช, ม.ป.ป.) งานวิจัย
นี ้ได้ใช้ระเบียบวิธีวิจัยแบบมีส่วนร่วมที่แบ่งออกเป็น 2 
แบบตามทัศนะของ กมล สุดประเสริฐ (2537) มาผสาน
เข้าด้วยกัน เป็นแบบแสวงหาความรู้ของผู้ดำเนินการวิจัย
ผสานเข้ากับความพยายามในการแก้ไขปัญหาของชุมชน 
ซึ ่งในส่วนของการปฏิบัติการเพื่อให้ได้ข้อมูลออกมาได้
ตรงกันทั้งในส่วนของชุมชนด้วยกันเองและกับผู้วิจัย การ
สื่อสารด้วยการสร้างภาพ (Visualize) จากความคิดเห็นที่
ได้แสดงออกมานั้น เป็นแนวทางความคิดสร้างสรรค์ที่
แสดงออกได้อย่างรวดเร็วและช่วยในการระดมความเห็น

เพื่อยืนยันหรือปรับปรุงแก้ไขให้เข้าใจไปทิศทางเดียวกัน
อีกด้วย (Berryman, 1979 อ้างใน เผ่าไท เมะราศี, 2562)  

การตรวจสอบด้วยภาพเป็นวิธีที ่นิยมใช้ในการ
ออกแบบที่มีวัตถุประสงค์ในการเปิดเผยลักษณะพื้นฐาน
บางอย่างของอัตลักษณ์ชุมชน (Napoles, 1988; Olins, 
1989 อ ้ า ง ใน  Van Riel & Balmer,  1997) ด ้ วยการ
ตีความสัญลักษณ์ชุมชนจากรากฐานทางประวัติศาสตร์ 
ผ่านการนึกคิดเป็นภาพ (Imagery) เพื่อให้ได้ภาพที่เป็น
ตัวแทนของสิ่งที่คิดได้อย่างที่เป็นภาพแทนจริงๆ (Visual 
Represented) รูปแบบของการนึกภาพที่เป็นภาพแทน
ของสิ่งที่คิดถึง จากสิ่งที่มีประสบการรณ์มาก่อนน้ัน ภาพที่
ปรากฏออกมาในความคิดจะเป็นภาพที่มีลักษณะเฉพาะ
หรือเอกลักษณ์ หรือเป็นสิ่งที่ประทับอยู ่ในความทรงจำ
ของบุคคล (Kosslyn, 1995) ภาพในใจดังกล ่าวม ีชื่อ
เรียกว่า ภาพความทรงจำ (Memory Imagery) เป็นภาพ
ในใจที่เกิดขึ้นจากการระลึกถึงข้อมูลที ่มีเก็บอยู ่แล้วใน
ความทรงจำ (Richadson, 1969) ภาพความทรงจำ
สามารถนำไปใช้เป็นส่วนหน่ึงของข้ันตอนการออกแบบได้ 
ซึ ่งส่งผลดีต่อการออกแบบ (Dahl, 1998; Middleton, 
1998; ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน, 2559) ดังนั ้น ผู ้วิจัยจึงมี
แนวความคิดในการสร้างสรรค์รูปแบบที่แสดงถึงอัตลักษณ์
ช ุมชน ของชุมชนแขวงวัดหิรัญรูจี โดยเลือกนำเสนอ
กระบวนการออกแบบด้วยการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส ่วนร่วมด้วยการใช้เทคนิคภาพในใจในส่วนของภาพ
จินตนาการมาเป็นกลวิธีในการระดมความคิดเพื่อกำหนด
รูปแบบของกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน และเลือกนำเสนอใน
ส่วนของชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จเป็นกรณีศึกษาเพ่ือความ
กระชับของเนื้อหาวิจัยและแสดงให้เห็นเป็นแนวทางการ
ดำเนินงานวิจัยสำหรับการสร้างอัตลักษณ์ชุมชนด้วยการ
วิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมได้อย่างครบถ้วน โดย
กำหนดวัตถุประสงค์การวิจัย ดังน้ี 

1. ศึกษากระบวนการการออกแบบเชิงปฏิบัติการ
อย่างมีส่วนร่วมในการสร้างสรรคง์านกราฟิกอัตลักษณ์
ชุมชนด้วยวิธีการเรียกใช้ภาพความทรงจำ 

2. เพ่ือหาความสัมพันธ์ของผลงานออกแบบกับ
การรับรู้ และหาความพึงพอใจของกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 ความสำคัญของอัตลักษณ์ชุมชน 
อัตล ักษณ์ช ุมชนพ ัฒนามาจากแนวทางสาม

แนวทางที่แตกต่างกัน แต่ทั้งสามแนวทางต่างเก่ียวข้องกับ
งานออกแบบกราฟิก Van Riel & Balmer (1997) ได้
ศึกษาถึงแนวทางดังกล่าวไว้ดังน้ี คือ 1) กระบวนทัศน์ทาง
ออกแบบกราฟ ิก  (The Graphic Design Paradigm) 
เอกลักษณ์องค์กร โดยทั่วไปแล้วมีความหมายเหมือนกับ
ส ิ ่ งท ี ่ เร ียกว ่า  โลโก ้  ส ัญล ักษณ ์องค ์กร การสร ้าง
ลักษณะเฉพาะด้วยการใช้ร ูปภาพ อัตลักษณ์องค์กร
โดยมากจะถูกพัฒนาออกมาด้วยรูปแบบของงานออกแบบ
กราฟิก ดังนั ้นการออกแบบกราฟิกจึงมีอิทธิพลต่อการ
แสดงออกถึงอ ัตลักษณ์องค์กร แนวค ิดในการสร้าง
สัญลักษณ์มีบทบาทสำคัญและเติบโตมากขึ้นไปมากกว่า
วัตถุประสงค์เดิมที่ต้องการเพียงแค่การสื่อสารเพ่ือให้รับรู้
และจำไปสู ่กลยุทธ์ขององค์กร 2) กระบวนทัศน์การ
ส ื ่ อ ส า ร แ บ บ บ ู ร ณ า ก า ร  (The Integrated 
Communication Paradigm) ก า ร ต ร ะ ห น ั ก ถึ ง
ประสิทธิภาพของความสม่ำเสมอในการสื ่อสารผ ่าน
ภาพกราฟิกและการสื่อสารการตลาด เน้ือหาหรือข้อมูลที่
มีความกว้างของข้อมูล ความซับซ้อนและความสำคัญใน
การส ื ่อสารเป ็นประเด ็นท ี ่ควรส ื ่อสารให ้ได ้อย ่างมี
ประสิทธิภาพกับผู ้ที ่เกี ่ยวข้อง เพราะพื้นฐานของการ
สื ่อสารกับการจัดการองค์กรนั ้นมีความแตกต่างกัน 3) 
กระบวนทัศน์สหวิทยาการ หรือการผสมผสานเอกลักษณ์
องค์กร (The Interdisciplinary Paradigm) ความเข้าใจ
เกี่ยวกับอัตลักษณ์ขององค์กรเริ่มชยายกว้างมากขึ้นและ
ถูกนำมาใช้เพื่อบ่งบอกถึงวิธีการที่อัตลักษณ์ขององค์กร
เป็น ผ่าน พฤติกรรม, การสื่อสาร ตลอดจนสัญลักษณ์ สู่ผู้
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นบุคคลในองค์กรหรือชุมชน
เอง และสังคมภายนอกเช่น ผู้บริโภค 

จะเห็นได้ว่าการสร้างอัตลักษณ์องค์กร เกี่ยวข้อง
กับการสร้างการรับรู้ให้เกิดกับผู้ที่เก่ียวข้องทั้งภายในและ
ภายนอกชุมชน ผ่านการมองเห็น ที่โดยทั่วไปแล้วแสดง
ออกมาในลักษณะของรูปภาพในลักษณะงานออกแบบ
กราฟิก Olins (1996) จำแนกอัตลักษณ์ของภาพออกเป็น
โครงสร้าง (Identity Structure) 3 ประเภท ดังน้ี 

1) Monolithic Identity หมายถึง การสร้างชื่อ
หรือตราสัญลักษณ์ของสินค้าท่ีมีสัญลักษณ์หรือโลโก้ เพียง
รูปแบบเดียว ซึ่งทำให้ผลิตภัณฑ์นั้นๆ เหมาะกับหรือพุ่ง
เป้าไปที่กลุ ่มเป้าหมายที่มีร ูปแบบการดำเนินชีวิตแบบ
เดียวกันหรือในทิศทางเดียวกัน แม้ว่าองค์กรนั ้นจะมี
ผลิตภัณฑ์ที ่หลากหลาย แต่ความรู ้ส ึกของผู ้บร ิโภค  
(Emotional Connections) ยังมีความรู้สึกในการบริโภค
เป็นแบบเดียว 

2) Endorsed Identity ใช้ตราสินค้าซึ่งเป็นที่รู้จัก
และยอมรับแล้วของชุมชนหรือองค์กรมาเป็นตัวผลักดัน
เพ่ือรับรอง (Endorsement) ให้กับผลิตภัณฑ์ในเครือข่าย 
(Sub-brand) ที่แตกยอดออกมาให้มีความน่าเชื่อถือมาก
ขึ ้น เป็นการนำระดับของความเป ็นช ุมชนที่สะท ้อน
ภาพรวมของทั้งชุมชนประกอบกัน ตั้งแต่วิสัยทัศน์ ความ
เช ื ่อ ค ่าน ิยม (Corporate Brand) ไปติดอยู ่ก ับ Sub 
Brand ด้วย 

3) Branded-Based Identity เป็นโครงสร้างของ
ชุมชนที่ผลิตสินค้าหรือบริการหลายรูปแบบ มีตราสินค้า
ห ร ื อม ากมายภาย ในช ุ มชน  แต ่ ล ะผล ิ ตภ ัณ ฑ์มี
กลุ่มเป้าหมายที่มีรูปแบบการบริโภคที่แตกต่างกัน ดังน้ัน
ผลิตภัณฑ์ในเครือข่ายแต่ละผลิตภัณฑ์จะต้องมีเอกลักษณ์
อย่างเด่นชัด 

การกำหนดทิศทางของตราสินค้าจึงเป็นสิ่งที่ชุมชน
จะมองข้ามไม่ได้ เพราะการเลือกรูปแบบโครงสร้างที่ไม่
เหมาะสม มันอาจส่งผลให้ภาพลักษณ์ทั ้งหมดได้ การ
ตรวจสอบกลุ่มเป้าหมายในเรื ่องของวิถีการดำเนินชีวิต 
รวมไปถึงพฤติกรรมการบริโภคสินค้านั ้น เป็นจุดแรกใน
การตัดสินใจเลือกรูปแบบ Identity Structure 

2.2 กระบวนการปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม 
Taggart (1 9 9 4 , 2 0 0 6  อ ้ า ง ใ น  Katoppo & 

Sudradjat, 2015)  ได ้ ให ้รายละเอ ียดเก ี ่ ยวก ับก าร
ออกแบบเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (Participatory 
Action Research-PAR) ว่ามาจาก การวิจัยเชิงปฏิบัติการ 
(Action Research-AR) ที่กำหนดโดยนักจิตวิทยาสังคม 
Kurt Lewin เพ่ือแยกความแตกต่างจากการวิจัยประยุกต์ 
ตามแนวคิดของ Lewin ได้รับการเข้าใจว่าเป็นขั ้นตอน
การวิจัยที ่ก้าวหน้าประกอบด้วยขั ้นตอนการวางแผน
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แบบวัฏจักร ดังนั้น AR จึงเป็นการผสมผสานระหว่างการ
วิจัยกับการปฏิบัติการ และPAR ยังเป็น การวิจัยแบบมี
ส่วนร่วม (Participatory Research-PR) ซึ่งเป็นรูปแบบที่
พัฒนาข้ึนเพ่ือการพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะอย่างย่ิงในพ้ืนที่
ชนบทหรือพื้นที่ที่กำลังพัฒนา ซึ่งรู้จักกันอย่างแพร่หลาย
ใ นช ื ่ อ  RRA (Rapid Rural Appraisal ห ร ื อ  Relaxed 
Rural Appraisal) แ ล ะ  PRA (Participatory Rural 
Appraisal) การวิจัยเชิงปฏิบัติการเป็นวิธีการวิจัยและ
แนวทางหน่ึงที่ใช้ใน RRA หรือ PRA ดังน้ันการรวมกันของ 
AR และ PR จึงทำให้เกิด PAR – การวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วมการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมการ
จัดการ 

PAR หรือ AR สำหรับ Taggart เริ่มต้นด้วยความ
ตั้งใจที่จะดำเนินการปรับปรุงสภาพการณ์ต่างๆ เพื่อการ
เปลี่ยนแปลงที่ดีข้ึน การตัดสินใจดำเนินการในสิ่งที่ควรทำ
น้ันจะได้ผลดีเป็นอย่างย่ิงเมื่อข้อมูลที่ต้องการมาจากความ
ต้องการหรือความเป็นไปภายในชุมชนเอง บริบทของ
ตนเองหรือจากกลุ่มคนหรือสมาชิกในชุมชนอาศัยอยู ่ใน
ชุมชนน้ัน ควรเป็นการรับรู้ที่เกิดกับนักวิจัยด้วยเมื่อมีการ
ปฏิบัติการบางอย่างร่วมกันและเกิดขึ้นภายใต้บริบทของ 
PAR ด้วยวิธีนี ้ PAR ไม่ได้หมายถึงกระบวนการเร ียนรู้
เท่านั ้น แต่ยังมุ ่งเป้าไปที่การผลิตและสร้างองค์ความรู้ 
รวมทั้งการปรับปรุงการปฏิบัติงานภายใต้บริบทชุมชน 
นอกจากนี้แล้วสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ PAR ที่สำคัญ คือ (1) 
PAR ทำงานได ้อย ่างกว ้างขวางและข ึ ้นอย ู ่ก ับการ
ปฏิบัติการและการสะท้อนกลับมาซึ่งสาระสำคัญจากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมดที่เกี่ยวข้องในการวิจัยโดยเฉพาะ
ผู้วิจัยเอง (2) โดยธรรมชาติของ PAR ในธรรมชาติไม่เคย
อยู ่ในสภาพเงื่อนไขเดียวกันกับแนวความคิดและกรอบ
การดำเนินงาน โดยปกติจะเกี่ยวข้องกับนักวิชาการนัก
กิจกรรมในชุมชนและผู้มีส่วนร่วมในชุมชนหรือสมาชิก (3) 
PAR ทำงานบนพื้นฐานของการปฏิบัติที่ได้รับข้อมูลทาง
ทฤษฎี เป ็นการว ิจ ัยบนพื ้นฐานของการสำรวจและ
ประสบการณ์และการกำหนดถึงคุณลักษณะทั่วไปที ่มี
ความเฉพาะตัว (Subjectivity) ซึ่งข้องเกี่ยวกับการวิจัย
เชิงคุณภาพ และ (4) PAR ตั้งอยู ่บนพื้นฐานและเชื่อใน
ธรรมชาติที่ดีในมนุษย์ทุกคน 

2.3 ภาพความทรงจำ 
ภาพในใจ (Mental Imagery) คือการนึกคิด หรือ

ระลึกถึงสิ่งที่ได้รับรู้ขึ้นมาเป็นภาพในความคิด การที่จะ
เกิดภาพในใจข้ึนมาได้จะต้องมีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดการ
นึกคิดเป็นภาพนั้นขึ้นมา ภาพในใจมักจะถูกนำไปอ้างว่า
เป็นเรื่องของจินตนาการ (Imagining) แม้ว่าจะดูเหมือนว่า
มีความใกล้เคียงกัน แต่ความหมายที่ถูกต้องของภาพในใจ
ก็เป็นสิ่งที่ยากที่จะกำหนดเจาะจงลงไปได้ Richardson 
(1969) ได้กล่าวถึงภาพในใจว่า เป็นการอ้างอิงถึงสิ่ง
ต่อไปน้ีอย่างใดอย่างหน่ึง คือ 1) ประสบการณ์ที่มีไม่ว่าจะ
มาจากภาวะกึ ่งประสาทสัมผัสหรือกึ ่งการรับรู้  2) การ
ตระหนักรู้ของตนเองในบางสิ่งขณะที่ยังมีสติสัมปชัญญะ 
3) ในกรณีที่ไม่มีสิ่งเร้ามากระตุ้นให้เกิดการสัมผัสจริงหรือ
การร ับร ู ้จร ิงแต่ตนเองย ังคงร ู ้ต ัวอยู่  และ4) อาจจะ
คาดการณ์ได้ถึงลำดับของความแตกต่างที่ได้รับจากการ
สัมผัสและการรับรู ้ร ่วมกัน ดังนั ้น หลังจากการศึกษา
ค้นคว้า Richardson จึงกำหนดภาพในใจออกเป็น 4 
ประเภท โดยภาพความทรงจำ (Memory Imagery) เป็น 
1 ใน 4 ประเภทนั้น ซึ่งภาพความทรงจำ เป็นภาพในใจที่
เกิดขึ้นจากการระลึกถึงข้อมูลที่มีเก็บอยู่แล้วในความทรง
จำ  

การเกิดขึ้นของภาพในใจ คือการเกิดขึ้นโดยการ
เรียกข้อมูลของสิ่งน้ันๆ ที่มีอยู่ในความทรงจำก่อนแล้ว ใน
สภาวะต่างๆ ที ่หลากหลาย โดยมีเง ื ่อนไขเบื ้องต้นท่ี
เหมือนๆ กัน คือเมื่อ 1) ข้อมูลที่จำได้นั้น มีคุณสมบัติที่มี
รายละเอียดในการมองเห็น 2) คุณสมบัติที่กล่าวมาน้ัน ยัง
ไม่ได้รับการพิจารณาอย่างชัดเจนมาก่อนหน้าน้ี และ 3) 
คุณสมบัติที่ว่ามานั้น ไม่สามารถสรุปหรืออนุมานได้จาก
ข้อมูลอื ่นๆที ่ม ีอยู ่แล ้ว (Kosslyn, 1995) ดังนั ้น การ
มองเห็นภาพในใจ (Visual Mental Imagery) จึงเป็นการ
มองเห็น (Seeing) ในสิ่งที่ไม่ได้มีตัวตนปรากฏให้เห็นอยู่
ตรงหน้าจากการรับเข้าข้อมูลของภาพที่มาจากการรับรู้ 
(Perception) อย่างทันทีและเหมาะสมกับความทรงจำถึง
ข้อมูลนั้นที่มีอยู ่มาก่อนแล้ว ไม่ใช่จากการนำข้อมูลเข้า
อย่างเดียว และข้อมูลนั้นต้องมีเพียงพอต่อการที่จะทำให้
นึกถึงภาพของสิ่งน้ันๆ ได้ (ชัยวัฒน์ สุวรรณอ่อน, 2559) 
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2.4 กรอบแนวคิด 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิด 
 

2.5 คำจำกัดความ 
อัตลักษณ์ชุมชน ในงานวิจัยนี ้เป็นคำที่ใช้เรียกใน

ความหมายเดียวกับ อัตลักษณ์องค์กร ซึ่งหมายถึง รูปแบบ
ที่มีคุณลักษณะเฉพาะตัว บ่งบอกถึงลักษณะเฉพาะของ
ชุมชน เช่น ภาษา วัฒนธรรม ศาสนา สถาปัตยกรรมหรือ
อื่นๆ ที่มีคุณลักษณะที่ไม่ทั ่วไปหรือสากลกับสังคมหรือ
ชุมชนอื่น 

ภาพความทรงจำ หมายถึง ภาพในความคิด หรือมโน
ภาพ ที่เกิดขึ้นโดยมีเหตุปัจจัยชี้นำหรือมีตัวกระตุ้นทำให้
เกิดความคิดข้ึนมาเป็นภาพ 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง 
ประชากร คือ ประชาชนที่พักอาศัยในพ้ืนที่ แขวง

หิรัญรูจี เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 
กลุ่มตัวอย่าง คือ  
1. ผู้นำชุมชนและสมาชิกในชุมชน  9 ชุมชน 

จำนวนชุมชนละ 5 คน สำหรับการศึกษาเพ่ือเก็บข้อมูล
เชิงลึก 

2. ประชาชนทั่วไป จำนวน 86 คน ท่ีเป็นผู้อยู่
อาศัยในแขวงหิรัญรูจี การเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง  

ตัวแปรอิสระคือ ความเข้าใจเรื่องอัตลักษณ์ชุมชน
ของตนเอง และ ความสามารถในการถ่ายทอดข้อมูลถึง

ภาพแทน (Represented) ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชน
ตนเอง 

ตัวแปรตาม  คือ ภาพกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน 
3.2 การดำเนินการวิจัย 
ผู้วิจัยดำเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการที่อาคาร 24 

มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา กำหนดแบ่ง
กระบวนการวิจัยในส่วนของการดำเนินการในขอบเขต
ของ PAR ออกเป ็น 3 ช ่วง ค ือ การกำหนดขอบเขต
เอกลักษณ์ (กระบวนการค้นคว้าทางสังคมและการให้
ความรู้) การพัฒนารูปแบบและการปรับปรุงแก้ไข (การ
กระทำหรือการปฏิบัติการ) 

การกำหนดขอบเขตเอกลักษณ์  
กระบวนการค้นคว้าทางสังคม 
เริ่มจากผู้วิจัยทำการศึกษาข้อมูลจากการสำรวจสิ่ง

ที่โดดเด่นของแต่ละชุมชนทั้ง 9 ชุมชนในแขวงวดัหิรัญรูจี 
ทำการจำแนกข้อมูลออกเป็นประเภทตามลักษณะปรากฏ
ทางกายภาพและการรับรู้โดยทั่วไป ได้ออกมา 6 ประเภท
ใหญ่ คือ 1) สถานที่สำคัญ/สถานที่ท่องเที ่ยว 2) งาน
หัตถกรรม 3) สถาปัตยกรรม 4) อาชีพ 5) ประเพณี
วัฒนธรรม และ 6) อาหาร จากนั้นนำไปสร้างเป็นตาราง
วิเคราะห์อัตลักษณ์ช ุมชน (Identity Analysis Matrix 
Template) สำหรับนำไปใช้ดำเนินการในช่วงปฏิบัติการ 

กระบวนการการให้ความรู้ 
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เป็นการบรรยายในเรื่องของอัตลักษณ์ชุมชนโดย
เริ่ม 
จากการให้ความรู้ในภาพรวมของความหมายของคำว่าอัต
ลักษณ์ ความสำคัญของการมีอ ัตล ักษณ์และวิธีการ
นำไปใช้ รวมถึงประโยชน์ที่จะเกิดขึ้นจากการมีอตัลักษณ์
ชุมชน โดยใช้เวลาในการบรรยายเป็นเวลา 90 นาที ผ่าน
ไฟล์บรรยายด้วยโปรแกรม Powerpoint  จากนั้นเข้าสู่
การดำเนินการในส ่วนของการปฏิบ ัต ิการและการ
แลกเปลี่ยนความคิดและเสนอแนะ ในรูปแบบสนทนากลุ่ม
ย ่อยโดยผ ู ้ว ิจ ัยให ้ผ ู ้ม ีส ่วนร ่วมทั ้งหมด ทำการ ระบุ
เอกลักษณ์ของชุมชนอื่นๆ ที่ไม่ใช่ชุมชนของตนเอง ก่อนที่
ผู้มีส่วนร่วมทั้งหมดจะเริ่มลงมือในขั้นตอนนี้ผู้วิจัยทำการ
อธิบายอย่างละเอียดถึงวิธีดำเนินการในข้ันตอนน้ี เพ่ือทำ
ความเข้าใจที่ชัดเจนถึงวิธีการระบุเอกลักษณ์ที่เด่นมาก
และรองลงมาในความคิดเห็นของแต่ละบุคคล โดยใน
ขั้นตอนนี้เครื่องมือที่ใช้เป็นใบรายการสรุปสิ่งที่มีชื่อเสียง
ของแต่ละชุมชน รวม 9 ชุมชน ระบุเป็นโค้ด (Code) 
ตัวเลข แทนชื่อชุมชน และตัวอักษรภาษาอังกฤษแทนสิ่งที่
มีชื่อเสียงของชุมชนนั้นๆ หลังจากอธิบายทำความเข้าใจ
แล้ว ได้ให้ผู้มีส่วนร่วมระบุถึงเอกลักษณ์ของแต่ละชุมชน
เว้นแต่ชุมชนตนเอง ลงในตารางวิเคราะห์ความเป็นอัต
ลักษณ์ชุมชน โดยใช้การเขียนเครื่องหมายวงกลมลงไปใน
ช่องที่คิดว่าเป็นสิ่งที่มีชื่อในระดับรอง และเขียนวงกลม
แบบระบายทึบในช่องที่โดดเด่น ซึ่งผู้มีส่วนร่วมสามารถ
ปรึกษา เสนอแนะหรือแสดงความคิดเห็นกันเองได้ภายใน
กลุ่มชุมชนของตนเอง ขั ้นตอนการดำเนินการนี้ใช้เวลา
ทั้งสิ้นในกรอบเวลา 3 ชั่วโมง พัก 15 นาที หลังจากผ่าน
ไป 90 นาทีแล้ว 

การพัฒนารูปแบบและการปรับปรุงแก้ไข 
การแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะด้วยการ

ระดมความคิด (Ideate) เกิดขึ ้นหลังจากที่ผู ้มีส่วนร่วม
ทั้งหมดได้สิ้นสุดขั้นตอนการระบุเอกลักษณ์เรียบร้อยลง
แล้ว ผู้วิจัย ผู้ช่วยวิจัยและผู้มีส่วนร่วม ทำการแลกเปลี่ยน
ความค ิดเห ็น ปร ึกษา เสนอแนะ เพื ่อสร ุปและลง

ร า ย ล ะ เ อ ี ย ด ขอ ง เ อ กล ั ก ษณ ์ ด ้ ว ย ก า รบร รยาย
ลักษณะเฉพาะทั้งด้านรูปร่างรูปทรงสี หรือคุณลักษณะ
พิเศษอื่นๆ เฉพาะกลุ่มชนชน โดยนำข้อมูลจากตาราง
วิเคราะห์มาสรุปและตรวจสอบภายในกลุ ่ม ว่าส ิ ่งท่ี
บุคคลภายนอกเห็นว่าเป็นเอกลักษณ์หลักและรองนั้น มี
ความคิดเห็นอย่างไร รวมทั้งความคิดเห็นของในกลุ่มเอง
ด้วยมาใช้ จากนั้นผู้วิจัยขอให้สมาชิกในแต่ละกลุ่มนึกถึง
ภาพของสิ่งที่ถูกระบุว่าเป็นเอกลักษณ์ตามท่ีได้บรรยายมา
ก่อนหน้านั้น ว่ามีรูปภาพที่เกิดขึ้นในความคิดของตนเปน็
อย่างไร ผู้วิจัยวาดภาพดังกล่าวลงในบอร์ดนำเสนอ (Flip 
Chart) และขอให้กลุ ่มชุมชนนั้นตรวจสอบให้ความเห็น 
ปรับปรุงและแก้ไข ในข้ันตอนน้ีใช้เวลาประมาณ 60 นาที 

การพัฒนารูปแบบ 
หล ั งจากสร ุป ให ้ เข ้ า ใจตรงก ันแล ้ วถ ึ งคุณ

ลักษณะเฉพาะต่างๆ ของสิ่งที่ระบุว่าเป็นเอกลักษณ์ของ
ชุมชนตนเอง ผ่านข้อความและรูปภาพร่างที่ได้จากภาพ
ความทรงจำของสมาชิกในกลุ่มแล้ว ผู้วิจัยทำการพัฒนา
รูปแบบการฟิกสำหรับใช้เป็นสัญลักษณ์หรือเป็นโลโก้และ
รูปกราฟิกสำหรับเป็นภาพส่วนประกอบหรือพื้นหลังด้วย
การทำภาพร่าง ในระหว่างการพัฒนารูปแบบผ่านบอร์ด
นำเสนอ ผู ้วิจัยอธิบายถึงที่มาและแนวคิดของผู้วิจัยให้
สมาชิกในกลุ ่มชุมชนฟังและสอบถามความคิดเห็นเพ่ือ
ปรับปรุงแก้ไข ในขั ้นตอนนี ้ไม่กำหนดระยะเวลาที ่ใช้ 
ดำเนินการจนกว่าจะได้ข้อบรรลุร่วมกัน หลังจากน้ัน
ดำเนินการร่วมกันเพื่อให้ได้รูปแบบของกราฟิกอัตลักษณ์
ของชุมชน ผู้วิจัยขอให้ผู้มีส่วนร่วมคิดเป็นภาพทบทวนสิ่ง
ที่ตนเองเคยเห็นหรือรับรู้เปรียบเทียบกับกราฟิกที่ร่วมกัน
สร้างรูปแบบขึ้น ทำการปรับปรุงแก้ไขจนทุกความเห็น
เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้วิจัยอธิบายถึงวิธีการนำไปใช้
โดยยกตัวอย่างประกอบ ในข้ันตอนน้ีชุมชนได้รูปกราฟิกที่
จะใช้เป็นโลโก้หร ือสัญลักษณ์ของชุมชนและสำหรับ
นำไปใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของชุมชนหรือที ่เกี ่ยวข้อง 
ระยะเวลาดำเนินการในข้ันตอนน้ีไม่เกิน 120 นาที  
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รูปที่ 2 กรอบการดำเนินการ 

4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อระบเุอกลักษณ์ชุมชน ของชุมชนทั้ง 9 แห่ง โดยยกเว้นการระบุ

เอกลักษณ์ชุมชนของตนเองด้วยการใช้ตารางวเิคราะหอ์ัตลักษณ์ชุมชน 
 
ตารางที่ 1 ผลการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพ่ือระบุเอกลักษณ์ชุมชน 
 กลุ่มที่ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม7 กลุ่ม 8 กลุ่ม 9 
กลุ่ม 1 -  13 10 11 7 9 12 9 9 
กลุ่ม 2 8  - 7 9 6 10 9 8 6 
กลุ่ม 3 11 13  - 13 7 13 9 10 11 
กลุ่ม 4 8 13 9 -  12 9 12 9 8 
กลุ่ม 5 9 15 9 9 -  11 9 9 10 
กลุ่ม 6 4 11 6 7 7 -  9 9 7 
กลุ่ม 7 9 14 9 6 6 9 -  6 10 
กลุ่ม 8 8 15 8 8 6 7 11 -  7 
กลุ่ม 9 9 11 8 6 8 9 9 9 -  
รวม 66 105 66 69 59 77 80 69 68 

Sc
op

ing
 

Actions Object of Actions Method & Data Participants Duration 

Education Understand, Vision and 
Knowledge of 
Corporate Identity 

Lecture 
-VDO Presentation 

-Research and Team 
-Leader and Members in 
Communities 

90 mins 

Workshop & 
Conference 

-Community 
Understanding of The 
well known 
-Collection 

Brainstorming 
-Conference 
-Demonstration 
-Matrix 

-Research and Team 
-Leader and Members in 
Communities 

3 hours, 15 
mins, breaking 
after 90 mins 

De
ve

lop
ing

 

Ideate Finalize of The well 
known 

Verbal and 
Expression 
Represented 

-Research 
-Leader and Members in 
Communities 

60 mins 

Development Final Discussion for 
Acceptance 

Examination between 
Group 

Leader and Members in 
Communities 

N/A 

Conference Final for Conceptual 
Idea 

Discussion and 
Imagery 
-Information 
-Sketching 

-Research and Team 
-Leader and Members in 
Communities 

N/A but limited 
to 2 hours 

Sc
ali

ng
 Validity of 

Represented  
The Correlation 
between Visual and 
Perception 

Interview and 
Questionnaire Survey 

Sample N/A 
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 กลุ่มที่ กลุ่ม 1 กลุ่ม 2 กลุ่ม 3 กลุ่ม 4 กลุ่ม 5 กลุ่ม 6 กลุ่ม7 กลุ่ม 8 กลุ่ม 9 
X̅   8.25 13.13 8.25 8.623 7.38 9.63 10 8.63 8.5 
S.D. 1.98 1.55 1.28 2.45 2.00 1.77 1.41 1.19 1.77 
CV 0.24 0.12 0.16 0.28 0.27 0.18 0.14 0.14 0.21 

 
จากตารางที่ 1  จะเห็นว่า ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 

(กลุ่มที่ 2) มีผลความคิดเห็นเป็นไปในทิศทางเดียวกันมาก
ที่สุด คือมี X̅  เท่ากับ 13.13 และ S.D. เท่ากับ 1.55 และ
น้อยที่สุดคือชุมชนบางไส้ไก่ (กลุ่มที่ 1)  คือมี X̅  เท่ากับ 
8.25 และ S.D. เท่ากับ 1.98 และชุมชนวัดประดิษฐาราม 
(กลุ ่มที ่ 3) ค ือมี X̅  เท่ากับชุมชนบางไส้ไก่ ค ือ 8.25 

เท ่าก ัน แต่ม ีค ่า S.D. เท ่าก ับ 1.28 เม ื ่อพ ิจารณาค่า
สัมประสิทธ์ิของความแปรผัน จะเห็นว่า ชุมชนมัสยิดมีค่า
สัมประสิทธ์ิของความแปรผัน น้อยที่สุด คือ 0.12  

ดังนั้นผู้วิจัยจึงเลือกชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จเป็น
ตัวแทนในการศึกษาความสัมพันธ์ของภาพกราฟิกอัต
ลักษณ์ชุมชนกับการรับรู้และหาความพึงพอใจต่อไป 
 

 
 

รูปที่ 3 กราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 
 

4.2 ผลการออกแบบกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน
มัสยิดบ้านสมเด็จ และการหาความสัมพันธ์ของ
ภาพกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนกับการรับรู้วถึงการเป็น
ภาพแทนของชุมชน 

จากการรับฟังความคิดเห็นจากชุมชนอื่นผ่าน
ตารางวิเคราะห์อัตลักษณ์ชุมชน สมาชิกในกลุ่มตัวแทน
ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จและผู้วิจัยต่างแสดงความคิดเห็น

และแลกเปลี่ยนข้อเสนอแนะและใช้การระลึกย้อนถึงสิ่งที่
ตนเองจำหรือให้ความสำคัญเมื ่อถูกขอให้หลับตาและ
คิดถึงสิ่งแรกที่ตนเองคิด (Memory Imagery) เมื่อนึกถึง
มัสยิดบ้านสมเด็จ ด้วยการอธิบายและตรวจสอบความตรง
ของสมาชิกทั้งหมดในกลุ่มด้วยการวาดภาพโดยผู้วิจัย ทำ
การออกแบบตลอดจนปร ับปร ุ งแก ้ ไขจนได ้ผลสรุ  
ภ า พ ก ร า ฟ ิ ก อ ั ต ล ั ก ษ ณ ์ ช ุ ม ช น  ค ื อ ภ า พ แ ท น 
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(Represented) ของมัสยิดบ้านสมเด็จและรูปกราฟิกของ
เมล็ดข้าวและสีเหลืองที่เป็นสีของข้าวหมกเนื้อและไก่ ซึ่ง
เป็นอัตลักษณ์รองของชุมชน ผู้วิจัยอธิบายถึงการนำไปใช้
งานกับผลิตภัณฑ์ของชุมชนทั้งที่มีอยู่แล้วและหากเกิดข้ึน

ในอนาคต รวมถึงการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบต่างๆ 
เช้านป้ายโฆษณา เป็นต้น นอกจากนี้ผู้วิจัยยังออกแบบ
ตัวอักษรข้อความ ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ โดยพัฒนา
รูปแบบจากตัวอักษรอารบิก 

 
ตารางที่ 2. แสดงความสัมพันธ์ของกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนกับการรับรู้  
  

กราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน 
 r p - value n 

การรับรู้ .89 .00* 50 
*p < 0.05 
 
จากตารางที่ 2 แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ของภาพกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนบ้านสมเด็จกับการรับรู้ว่าเป็นภาพแทนของชุมชน
น้ันอยู่ในระดับมาก และเป็นเชิงบวก โดยมีค่าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ์ ( r ) 0.89 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05  
 
.3 ผลการหาความพึงพอใจที่มีต่อภาพกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนบ้านสมเด็จ 
ตารางที่ 3 การหาความพึงพอใจที่มีต้อกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชน                                                     N=86 

ข้อคำถาม 5 4 3 2 1 X̅ S.D. แปลผล 

ตัวหนังสือที่แสดงน้ี สามารถอ่านออกได้โดยง่าย 10 31 39 6 0 3.52 0.79 มาก 

ตัวหนังสือน้ี สะท้อนให้คิดถึงวัฒนธรรมหรือศาสนามุสลิมได้ 70 16 0 0 0 4.81 0.39 มากท่ีสุด 
หากสัญลักษณ์น้ีแสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือป้ายโฆษณาต่างๆ 
จะทำให้เชื่อว่าเป็นสินค้าจากชุมชนมุสลิม 

78 8 0 0 0 4.91 0.29 
 

มากท่ีสุด 
ภาพสัญลักษณ์น้ีช่วยสร้างความคุ้นเคยให้แก่ท่านได้ในระดับใด 39 43 4 0 0 4.41 0.58 มาก 
ท่านคิดว่าภาพสัญลักษณ์น้ีมีความสวยงามอยู่ในระดับไหน 38 40 8 0 0 4.35 0.64 มาก 
ภาพกราฟิกมีความชัดเจนในรูปแบบและความหมายที่
เก่ียวข้องกับชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 

70 12 4 0 0 4.77 0.52 
 

มากท่ีสุด 
ตัวอักษรมีความชัดเจนในรูปแบบและสะท้อนถึงความหมายที่
เก่ียวข้องกับชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ 

61 20 5 0 0 4.65 0.59 
 

มากท่ีสุด 
ความพึงพอใจของท่านที่มีต่อความงามของภาพสัญลักษณ์น้ี 41 45 0 0 0 4.48 0.50 มาก 
รวม 407 215 60 6 0 4.49 0.69 มาก 

 
จ ากตาร า งท ี ่  3  ค วามพ ึ ง พอ ใจท ี ่ ม ี ต่ อ

ภาพกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนบ้านสมเด็จ ในภาพรวมอยู่ใน
ระดับมาก คือมีค่า X̅ รวมอยู่ที่ 4.49 และ S.D. อยู่ที่ 0.69 
และเมื ่อพิจารณารายข้อจะเห็นว่าในข้อคำถามว่า หาก
สัญลักษณ์น้ีแสดงอยู่บนบรรจุภัณฑ์หรือป้ายโฆษณาต่างๆ 

จะทำให้เชื่อว่าเป็นสินค้าจากชุมชนมุสลิม  มีค่าเฉลี่ยมาก
ที่สุด คือมีค่า X̅ อยู่ที ่ 4.91 และค่า S.D. อยู่ที ่ 0.29 มี
ความพึงพอใจอยู ่ในระดับมากที่ส ุด และข้อคำถามว่า 
ตัวหนังสือที่แสดงน้ี สามารถอ่านออกได้โดยง่าย มีค่าเฉลี่ย



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

454 455
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

น้อยที่สุด คือมีค่า อยู่ที่ 3.52 และค่า S.D. อยู่ที่ 0.79 มี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก 
 
5. อภิปรายผล 
 5.1 กระบวนการออกแบบเชิงปฏิบัติการแบบมี
ส่วนร่วมเป็นการให้ผู้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้องทั ้งทางตรงและ
ทางอ้อม มามีส่วนร่วมทั้งการให้ข้อมูล แสดงความคิดเห็น 
ข้อเสนอแนะ รวมทั ้งเข้ามามีบทบาทในกระบวนการ
ออกแบบตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงสรุปรูปแบบก่อนที่ผู้วิจัยจะ
นำไปทำให้สมบูรณ์พร้อมนำไปใช้งานด้วยโปรแกรม
กราฟิก โดยเริ่มต้นด้วยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
ถึงรูปแบบและวิธีการดำเนินการร่วมกันก่อนในข้ันแรก ผล
ที่ได้ถูกนำมาใช้เพื่อสร้างเป็นกราฟิกอัตลักษณ์ ไม่ได้มา
จากความคิดเห็นหรือมุมมองเฉพาะคนในชุมชนน้ันเท่าน้ัน 
แต่ยังนำความเห็นหรือมุมมองที่ช ุมชนอื ่นมองเข้ามา 
มาร่วมพิจารณาอีกด้วย ดังนั ้นสิ ่งที ่เป็นอัตลักษณ์ของ
ชุมชนจึงมาจากทั ้งมุมมองภายในและภายนอกชุมชน 
เปรียบกับการสร้างสมดุลการรับรู้ถึงอัตลักษณ์ทั้งภายใน
และภายนอกชุมชน ซึ่งปัจจัยภายใน ภายนอกน้ี มีทิศทาง
เป็นไปตามการศึกษาของ ศิระ ศรีโยธิน (2560) ที่กล่าวว่า
เป็นสิ่งที่นักการตลาดในปัจจุบันให้ความสำคัญ ส่วนการ
นำเทคนิคการใช้ภาพความทรงจำมาช่วยในการระบุ
รูปร่าง รูปทรงรวมทั้งรายละเอียดที่โดดเด่นเป็นที่น่าจดจำ
ของสิ่งที่มีชื่อเสียงของชุมชนจากผู้มีส่วนร่วม โดยการใช้
การไต่ถามและช่วยบรรยายให้เห็นภาพ จากน้ันไต่สวนหา
ความถูกต้องจากภาพร่างที่ผู้วิจัยวาดขึ้นตามข้อมูลที่ได้ 
ช่วยให้เข้าสู ่การพัฒนารูปแบบของกราฟิกอัตลักษณ์ได้
อย่างเห็นภาพและเข้าใจตรงกัน เป็นไปตามท่ี Berryman 
(1979 อ้างใน เผ่าไท เมะราศี, 2562) กล่าวว่า การหา
แนวทางความคิดสร้างสรรค์ให้เป็นไปได้อย่างรวดเร็วน้ัน 
การใช้วิธีสร้างภาพ (Visualize) เป็นสิ่งสำคัญ และการใช้
ภาพความทรงจำมาใช้ในการออกแบบสอดคล้องกับ
การศึกษาของ Dahl (1998) ที่ระบุว่าเป้าหมายของการใช้
ภาพในใจช่วยการออกแบบให้ดีขึ ้นและส่งผลดีต่อการ
ออกแบบ นอกจากน้ี การดำเนินการด้วยวิธีการปฏิบัติการ
แบบมีส่วนร่วม ได้สร้างความรู ้ความเข้าใจถึงมุมมองที่
ช ุมชนมีต่อกัน เปิดมิติการเร ียนรู ้ซ ึ ่งกันและกันและ

เสริมสร้างการเชื่อมต่อกันเป็นพลวัตตามบริบทของสังคม 
เป็นไปตามเป้าหมายของการใช้ PAR ตามการศึกษาของ 
Katoppo & Sudradiath (2015)  
 ขั้นตอนการดำเนินการออกแบบเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส ่วนร ่วมในงานวิจ ัยนี ้  ทำให ้เก ิดการไต ่สวน 
ตรวจสอบข้อมูลและมุมมองต่างๆ จากทั้งฝั่งของผู้มีส่วน
ร่วมเอง และฝั ่งของผู ้ดำเนินการวิจัย ข้อมูลบางอย่าง
เกิดขึ ้นใหม่ นอกเหนือจากการศึกษาจากเอกสารของ
ผู้วิจัย เช่น สิ่งที่มีชื่อเสียงของชุมชนที่เพิ่มเติมเข้ามา ทั้ง
จากความเห็นและข้อเท็จจริง จากตัวแทนในชุมชนเอง 
และจากชุมชนอื่น ซึ่งช่วยให้ข้อมูลมีความแม่นยำมากข้ึน 
สอดคล้องกับการศึกษาของ ชัชวาล ทัตศิวัช (ม.ป.ป.) ที่
สรุปว่า การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมของชุมชน 
เป็นการสนับสนุนให้ชาวบ้านหรือตัวแทนในชุมชนเป็นผู้ให้
ความรู้ใหม่ให้กับชุมชน สำหรับการดำเนินการในส่วนของ
การออกแบบ ข้อมูลที่ได้โดยตรงจากผู้ที่เกี่ยวข้องและการ
ดำเนินการร่วมกัน ช่วยให้การทำงานออกแบบเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ คือรวดเร็ว ชัดเจนและได้แบบร่างที่
ตรงประเด็น ส่งผลต่อระยะเวลาที่ใช้ในการพัฒนาแบบ 
อีกท้ังผู้วิจัยสามารถอธิบายถึงวิธีการนำกราฟิกที่ได้น้ีไปใช้
ในรูปแบบการใช้งานประเภทต่างๆ ซึ่งช่วยให้ได้ข้อสรุปที่
ตรงกันของชุมชนในระยะเวลาท่ีจำกัดด้วย 

5.2 ภาพกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนที ่นำเสนอใน
งานวิจัยน้ีเลือกจากชุมชนที่มีผลการระบุถึงสิ่งที่มีชื่อเสียง
หลักและรองจากชุมขนอื่นในเขตพื้นที่เดียวกันที่มีระดับ
ความสัมพันธ์ความผันแปรที่น้อยที่สุด ซึ่งแสดงถึงการเห็น
ด้วยในทิศทางเดียวกันมากที่สุด โดยชุมชนมัสยิดบ้าน
สมเด็จคือชุมชนที่กล่าวถึงนี้ การที่ชุมชนน้ีมีค่าความผัน
แปรน้อยเกิดจากการที่ชุมชนอื่นอีก 8 ชุมชนมีความเห็น
ไปในทิศทางเดียวกันเป็นส่วนใหญ่ อาจเป็นเพราะว่า
ชุมชนมัสยิดฯ มีความโดดเด่นที ่เป็นเอกลักษณ์ชัดเจน 
และมีสิ ่งที ่มีชื่อเสียงจำนวนน้อยอย่าง ทำให้ระบุถึงสิ่ง
สำคัญที่มีชื่อเสียงของชุมชนน้ันได้ง่ายกว่าชุมชนอื่นที่มีสิ่ง
ที่ขึ้นชื่อจำนวนมากอย่าง การดำเนินการในขั้นตอนตา่งๆ 
ของการวิจ ัยนี ้ ม ีทั ้งการให้ความร ู ้ความเข้าใจ การ
แสดงออกถึงความคิดเห็น การปรึกษาหารือเพื ่อความ
เข้าใจ จนเข้าส ู ่ข ั ้นตอนการปฏิบัติการและมีส ่วนใน
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กระบวนการออกแบบ และแสดงความคิดเห็นหลังจากท่ี
กราฟิกถูกสร้างเสร็จพร้อมนำไปใช้ ด้วยการตอบคำถาม
ต่างๆจากแบบสอบถาม สอดคล้องกับวิธีการดำเนินการ
ออกแบบอย่างมีส่วนร่วมของ Ahn & Park (2007) ที่สรุป
ถึงขั ้นตอนของการออกแบบอย่างม ีส ่วนร่วมว่าต ้อง
ประกอบด้วย ขั้นตอนของการให้ข้อมูล, การปฏิบัติการ 
และการสะท้อนความคิดเห็นเพ่ือการสรุปผล 

5.3 รูปแบบของกราฟิกที่สรุป มีความเป็นตัวแทน
และสื่อถึงชุมชนอย่างชัดเจน สามารถเชื่อมโยงถึงสิ่งที่มี
ชื่อเสียงที่เป็นอัตลักษณ์ของชุมชนได้อย่างมีความสัมพันธ์
กันกับการรับรู้ของคนในชุมชนในพ้ืนที่โดยรอบ รูปแบบที่
ผ่านการออกแบบร่วมกันระหว่างผู้วิจัยกับตัวแทนชุมชน
มัสยิดบ้านสมเด็จเพื่อสร้างเป็นภาพสัญลักษณ์คือ รูปร่าง
ของมัสยิดที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่ด้านบนเป็นโดมสีทอง 3 
โดม ซึ่งแตกต่างจากมัสยิดทั่วไป และมีเสาระเบียงตลอด
แนวของชั้น 2 ที่เป็นเอกลักษณ์ร่วม ส่วนสิ่งมีชื่อเสียงรอง
ที่นำมาสร้างภาพกราฟิกประกอบมาจากเรื่องราวของข้าว
หมกเนื ้อ ผ ู ้ว ิจ ัยนำรูปร ่างร ูปทรงของเมล็ดข ้าว มา
แสดงออกในลักษณะกราฟิก ทำการทำซ้ำและจัดวางให้
เกิดความหมายในลักษณะของดวงดาว ซึ ่งเป็นรูปแบบ
หนึ่งที ่พบได้ในภาพที ่เก ี ่ยวข้องกับศาสนาอิสลาม สีที่
นำมาใช้ คือสีเหลืองทอง ซึ่งมาจากโดมมัสยิดและสีของ
ข้าวหมก และเพื ่อให้เกิดความชัดเจนของกราฟิกอัต
ลักษณ์ในการสร้างการรับรู้ที่ชัดแจ้งไม่คลุมเครือ ผู้วิจัย
ทำการศึกษารูปแบบของตัวอักษรแบบอา-รบิกที่เห็นจน
ชินตาเมื่อหาข้อมูลเรื่องที่เกี่ยวกับศาสนาอิสลาม มาใช้ใน
การสร้างสรรค์ตัวอักษรข้อความ ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
ให้มีความกลมกลืนไปกับบริบทของชุมชนมัสยิดฯ การใช้ 
ภาพ ตัวอักษร และสี เป็นไปตามหลักการออกแบบเพ่ือ
การสื่อสารสอดคล้องกับการศึกษาของ สุมิตรา ศรีวิบูลย์ 
(2547) และ ปาพจน์ หนุนภักดี (2554) ที ่สรุปถึงตรา
สัญลักษณ์ที่ดี ต้องเป็นที่จดจำแสดงให้เห็นและรู้จัก เข้าใจ
ถึงภาพลักษณ์ที่ปรากฏ และแสดงความเป็นเอกลักษณ์
ของชุมชนนั้น ดังนั ้นการที่ใส่ตัวอักษรข้อความลงไปใน
กราฟิกอัตลักษณ์จึงช่วยตอกย้ำระบุให้ผู ้พบเห็นทราบ
อย่างชัดแจ้งว่าเป็นอัตลักษณ์ของชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ
ได้อีกทางหนึ่งด้วย ด้วยเหตุผลดังกล่าว เมื่อนำไปถามหา

ความสัมพันธ์ของกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนฯกับการรับรู้ถึง
ที่มาของภาพและเชื่อมโยงสู่ความเป็นอัตลักษณ์ของชุมชน
จากคนในชุมชนโดยรอบพื้นที ่มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้าน
สมเด็จเจ้าพระยาราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา ผลของ
การหาความสัมพันธ์จึงปรากฏว่ามีความสัมพันธ์กันใน
ระดับสูง 

ผลของการหาความพ ึ งพอใจมาจากผู้ ตอบ
แบบสอบถามที่มาจาก 2 กลุ่ม คือกลุ่มของนักศึกษาและ
กลุ่มของคนในชุมชนโดยรอบพื้นที ่มหาวิทยาลัยฯ ซึ ่งมี
สัดส่วนใกล้เคียงกัน คือ นักศึกษาจำนวน 42 คน คนใน
ชุมชน 44 คน พบว่าร้อยละ 54 เห็นภาพกราฟิกนี ้แล้ว
คิดถึงความเกี่ยวข้องกับศาสนา รองลงมาคือร้อยละ 14 
คิดถึงช ุมชน สำหรับการนำไปใช้ ร ้อยละ 53 เห็นว่า
กราฟิกนี ้หากนำมาใช้เป็นโลโก้สินค้าที ่เป็นของที่ระลึก 
และร้อยละ 18 เห็นว่าเหมาะกับอาหาร ในด้านของความ
พึงพอใจที่มีต่อกราฟิก โดยรวมแล้วมีความพึงพอใจใน
ระดับมาก ประเด็นที่น่าสนใจคือข้อคำถามที่เกี่ยวขอ้งกับ
ตัวอักษรข้อความ ที่มี 2 คำถาม คือ เรื่องของการอ่านได้
ง่าย กับเรื ่องของรูปแบบที่มีเอกลักษณ์ชัดเจน มีระดับ
ค่าเฉลี่ยที่แตกต่างกันมากคือ 3.52 และ 4.65 ตามลำดับ 
แสดงให ้เห ็นว ่า ร ูปแบบที ่ออกแบบมาโดยคำนึงถึง
เอกลักษณ์ที่ชัดเจน อาจส่งผลต่อการออกแบบที่ผู้ดูอ่าน
ออกได้โดยง่าย การรับรู้ในภาพรวมจึงมีส่วนช่วยใน การ
ทำความเข้าใจข้อความน้ัน 

5.4 แนวทางการนำกราฟิกอัตลักษณ์ชุมชนไปใช้ 
ผ ู ้ว ิจ ัยทำการออกแบบตัวอย่างการนำไปใช้เพื ่อ เป็น
แนวทาง ชุมชนสามารถนำกราฟิกอัตลักษณ์ซึ่งจัดเตรียม
ให้ในรูปแบบของไฟล์เวกเตอร์นำไปใช้โดยสามารถจัดวาง
ตำแหน่ง (Layout) ต่างๆ ตามความเหมาะสมของงานที่
จะนำไปใช้ ไม่ว่าจะเป็น กราฟิกบนบรรจุภัณฑ์ต ่างๆ 
ฉลากสินค้า (Color Label) ป้ายร้านค้า แผ่นป้ายโฆษณา
ประชาสัมพันธ์ เป็นต้น ด้วยรูปแบบของสัญลักษณ์ สีและ
กราฟิกตกแต่ง ทำให้เกิดความเป็นหนึ่งเดียวกัน (Unity) 
ไม่ว่ารูปแบบการจัดวาง (Layout Design) ความแตกต่าง
ของต ัวอ ักษร ท ี ่ เป ็นช ื ่อของส ินค ้าน ั ้น หร ือความ
หลากหลายของประเภทผลิตภัณฑ์ที่จะจำหน่าย และยัง
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เป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สังคมได้รู้จักชุมชน เป็น
การสร้างอัตลักษณ์ชุมชนที่ย่ังยืน 

วิธีการดำเนินการออกแบบด้วยการให้ชุมชนหรือผู้
ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมามีส่วนร่วมในการให้
ข้อมูล แสดงความคิดเห็น ปฏิบัติการและมีส ่วนใน
กระบวนการออกแบบตั้งแต่ Conceptual Phase จนถึง 
Design Phase มีประสิทธิภาพในการออกแบบเป้นอย่าง
มาก อีกทั้งการหาเทคนิคหรือวิธีการใหม่ๆ ที่ช่วยกระตุ้น
ให้ผู้มีส่วนร่วมแสดงข้อมูลให้เกิดภาพอย่างการใช้เทคนิค
ภาพความทรงจำ ช่วยให้ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนของรูปภาพที่
นำมาใช้พัฒนางานออกแบบได้เป็นอย่างดี แต่อย่างไรก็
ตาม ทั้งหมดน้ีการดำเนินการแรกซึ่งสำคัญมาก คือการให้
ความรู้ความเข้าใจทั้งความหมายและวิธีการดำเนินการ
ต่างๆแก่ผู้มีส่วนร่วมก่อนเป็นลำดับแรก 

 
6. ข้อเสนอแนะ 

1. ข้ันตอนการสรุปข้อมูลออกมาเป็นแบบร่างและ
เข้ากระบวนการออกแบบ ความสามารถในการถ่ายทอด
ด้วยภาพร่างมีผลอย่างมากท้ังต่อความเข้าใจและเวลาที่ใช้
ดำเนินการ 

2. เพ่ือให้การใช้งานกราฟิกอัตลักษณ์ช ุมชนที่
ออกแบบขึ ้น สามารถนำไปใช้ได้อย่างมีทิศทางและ
เป้าหมาย ควรจัดทำเอกสารคู่มือการใช้กราฟิกอตัลักษณ์
ชุมชนเผยแพร่ให้ชุมชนได้รับรู้  

3. เพื ่อง่ายต่อผู ้ใช้และการควบคุมภาพรวมของ
การใช้อัตลักษณ์ ควรทำเทมเพลทสำหรับการนำไปใช้ โดย
ควรทำการศึกษาวิจัยถึงผลิตภัณฑ์ที่มีจำหน่ายอยู่แล้วของ
ชุมชน และผลิตภัณฑ์ที ่คาดการณ์ว่าจะมีขึ ้นในอนาคต 
รวมทั้งแนวทางการนำไปใช้กับสาธารณะ เช่น ป้ายบอก
ทางต่างๆ  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์คือ 1) เพ่ือออกแบบและศึกษาผลการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรม

ล้านนา 2) ศึกษาความพึงพอใจการเรียนด้วยแผนการเรียนบูรณาการ  กลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาจำนวน 30 คน วิเคราะห์ข้อมูลโดย
ค่าเฉลี่ยเลขคณิต และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ผลการวิจัยพบว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อผลงานออกแบบโฆษณาส่งเสริมความรู้
เกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาในระดับมากที่สุด  (�̅�𝑋4.30 S.D 0.15) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจจากการเรียนด้วยแผนการเรียนบูรณา
การในระดับมาก(

_
𝑋𝑋) 3.89 S.D 0.52) ประเด็นที่มีความพึงพอใจมากที่สุดคือช่วยให้เกิดการเรียนรู้จากกลุ่ม(�̅�𝑋4.13 S.D 0.73) ประเด็น

ที่มีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือการประหยัดเวลาและการลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน( (�̅�𝑋3.80 S.D 0.76) ในด้านเน้ือหากลุ่มเป้าหมาย 
มีความพึงพอใจด้านความรู ้ความเข้าใจเนื ้อหาในระดับมาก  (�̅�𝑋4.00 S.D 0.37) การเรียนแบบบูรณาการผ่านกิจกรรมการผลิต
ภาพยนตร์โฆษณาน้ีช่วยให้กลุ่มเป้าหมายเข้าใจเน้ือหาเกี่ยวกับวัฒนธรรมล้านนาในระดับดี (�̅�𝑋4.10 S.D 0.75) 

คำสำคัญ: การบูรณาการ,ภาพยนตร์โฆษณา ,วัฒนธรรมล้านนา, ศูนย์วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

Abstract 
This research aims to 1) design and study the results of television commercial design to promote knowledge 

of Lanna culture and 2) study learning satisfaction with an integrated learning plan. The target group was 30 students. 
The data were analyzed for arithmetic means and standard deviation. The results showed that experts were satisfied 
with the design of commercial television to promote knowledge of Lanna culture at the highest level. (X 4.30 S.D 0.15) 
The target group was satisfied with the integrated learning plan at a high level. (X 3.89 S.D 0.52 ) The most satisfying 
issue was that it helped them learn from the group. (X 4.13 S.D 0.73) The least satisfying issues were time saving and 
reducing redundancy. (X 3.80 S.D 0.76) In the aspect of content, The target group had a high level of cognitive 
satisfaction. (X 4.00 S.D 0.37) The integrated learning through the production of this commercial film helped the target 
group understand the content of Lanna's culture at a good level. (X 4.10 S.D 0.75). 

Keywords: Integration, Advertising Commercial , lanna Culture, Cultural Center. Rajamangala University of Technology Lanna
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1. บทนำ 
 การจ ัดการศ ึกษาในระดับอ ุดมศึกษา เป็น
ภาระกิจของมหาวิทยาลัย ที่ต้องวางแผนเพื่อให้นักศึกษา
ได ้ม ี ค วามรู้ วามสามารถและอย ู ่ ในโลกแห ่ งกา ร
เปลี ่ยนแปลงนี้ได้ ซึ ่งหมายถึงมหาวิทยาลัยต้องฝึกให้
น ักศ ึกษาสามารถนำความร ู ้ ไปใช ้และสร ้างความรู้  
นอกจากน้ีมหาวิทยาลัยยังต้องเป็นหน่วยงานที่ผลิตความรู้
ผ่านการวิจัย และนำองค์ความรู้ไปใช้ในการเรียนการสอน 
การบร ิ การว ิ ช าการ  รวมท ั ้ ง ส ่ ง เสร ิ มทะน ุบำรุ ง
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อดำรงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ และ
สร้างพลเมืองที่ดีแก่สังคม 
 ในด้านการจัดการเรียนการสอน  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา มุ่งเน้นให้นักศึกษาสามารถ
ปฏิบัติงานได้จริง เพ่ือให้นักศึกษาสามารถประกอบอาชีพ
ได้เมื่อจบการศึกษา  ดังนั้น หลักสูตรจึงได้ถูกออกแบบ
เพื่อรองรับความมุ่งหมายนี้  คือนักศึกษาต้องฝึกปฎิบัติ
เกือบทุกรายวิชา ซึ่งบางรายวิชามีความเกี่ยวเน่ืองกัน  ทำ
ให้นักศึกษาแบกรับภาระงานในแต่ละภาคการศึกษามาก
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้  
  ปัญหาของผู้สอนในหลักสูตรคือจะจัดการศึกษา
อย่างไร เพื ่อให้นักศึกษาสามารถมีความรู ้ สามารถ
ปฏิบัติงานได้สร้างองค์ความรู้ได้เอง และประเมินผลและ
พัฒนาตัวเองได้  ลดการซ้ำซ้อนการทำงาน และลดภาระ
งานของนักศึกษาแต่ยังสามารถเรียนรู้ได้ตามเป้าหมาย
รายวิชาและสามารถผนวกภาระกิจของมหาวิทยาลัยดา้น
ต่างๆเข้าด้วยกัน  
การบูรณาการรายวิชาจึงเป็นแนวคิดที่ได้นำมาใช้  โดย
การวางแผนจัดรายวิชาที ่มีเนื ้อหาสัมพันธ์กัน  และให้
ผู้สอนมาวางแผนร่วมกัน เพื่อให้ได้แผนการเรียนที ่เป็น
แบบบูรณาการ 
 การบูรณาการ (Integration) หมายถึงการทำ
ให้หน่วยย่อยทั้งหลายที่สัมพันธ์อิงอาศัยกันและกันเข้า
มาร่วมทำหน้าที ่ประสานกลมกลืนเป็นองค์รวมเดียวกัน  
ในด้านการจัดการเร ียนการสอน การบูรณาการเชิง
สร้างสรรค์(Creative Integration) เป็นจุด เน้นของการ
จ ั ดก าร เ ร ี ยนร ู ้ ใ น โ ลกย ุ ค ด ิ ส ร ั บท ี ฟ  (Disruptive 
Technology)ที ่ผู ้เร ียนต้องมีทักษะการคิดขั ้นสูง  และ

สามารถนำความรู้หลัก และทักษะด้านซอร์ฟ สกิล(Hard 
skills Soft skill) มาใช้ในการสร้างสรรค์นว ัตกรรมที่
สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาสังคมได้  ซึ่งการบูรณาการ
ในแนวความคิดน้ีคือการจัดการบูรณาการเน้ือหาหรือองค์
ความรู ้ที ่ไปกันได้ และนำไปจัดร ูปแบบการเรียนผ่าน
กระบวนการเร ียนด้วยวีธีการต่างๆ ที ่เปิดโอกาสให้
นักศึกษาได้ลงมือใช้องค์ความรู้ต่างๆ ผ่านการปฏิบัตแิละ
เรียนรู้จากการปฏิบัตินั้น โดยผู้สอนคอยช่วยเหลือ (วิชัย 
วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล,2562 วันที ่ 7 กรกฎาคม 
2563) 
 จากแนวคิดดังกล่าวหลักสูตรออกแบบสื่อสาร 
ซึ่งจัดการเรียนการสอนในด้านการออกแบบสื่อ จึงมีความ
สนใจในกิจกรรมการสอนเชิงบูรณาการ จึงได้ร่วมมือกับ
ศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
ซึ่งมีภาระกิจในการส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรม ดำเนิน
การบูรณาการการเรียนการสอน ทั้งรายวิชาทฤษฎีและ
ปฏิบัติ  โดยมีประเด็นในการจัดทำสื่อวิดีโอเพ่ือส่งเสริมให้
ความรู ้ว ัฒนธรรมล ้านนา ประกอบไปด้วย รายวิชา 
BAACD108 การโฆษณา BAACD118 การผลิตรายการ
โทรทัศน์  และรายวิชา BAACD137 การออกแบบกราฟิก
เคลื่อนไหว โดยมุ่งหมายให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้เรื่อง
การโฆษณา เทคน ิคการผล ิตรายการ และการทำ
ภาพกราฟิกเคลื ่อนไหว มาบูรณาการเพื ่อออกแบบและ
ผลิตงาน เพ่ือสร้างผลิตสื่อ และเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม โดย
มีเป้าหมายคือนักศึกษาสามารถเรียนรู้ผ่านปฏิบัติงาน 
และประเมินตัวเองได้ 
 วัตถุประสงค์การวิจัย 
 1.เพ่ือศึกษาผลการออกแบบภาพยนตร์โฆษณา
ส่งเสริมความรู้เก่ียวกับศิลปวัฒนธรรมล้านนา    
 2.เพื ่อประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาที่
ปฏิบัติงานด้วยแผนบูรณาการ 
 
2. แนวคิดและทฤษฎี 
 คำว่าการบูรณาการ มีผู ้ให้ความหมายต่างๆ 
ดังนี ้ คือ การบูรณาการคือการทำในสิ ่งที ่บกพร่องให้
สมบูรณ์โดยการเพ่ิมส่วนที่ขาด หรือการบูรณาการคือการ
นำองค์ประกอบย่อยๆตั้งแต่สองส่วนมารวมกันเพื่อทำให้
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เป็นองค์ประกอบใหญ่  ส่วนในอีกความหมายที่ชัดเจนคือ 
การทำให้หน่วยย่อยที่มีอยู่ทั้งหลายที่สัมพันธ์หรือทับซ้อน
กันอาศัยซึ ่งกันและกันเข้ามาร ่วมทำหน้าที ่ประสาน
กลมกลืนให้เป็นองค์รวมหน่ึงเดียวที่มีความหมายครบถ้วน
ในตัว(การบูรณาการ,2563, วันที ่ 7 รกกฏาคม 2563) 
จากความหมายสรุปได ้ว ่า  การบูรณาการคือการนำ
ส่วนประกอบซึ่งอาจจะเป็นทรัพยากร  ความรู้  อุปกรณ์ 
หรืออื ่นๆ มาผสานกันเพื ่อให้เกิดความสมบูรณ์ในการ
ดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง 
 การบูรณาการในด้านการเรียนการสอน เป็น
การบูรณาการเชิงสร้างสรรค์  ซึ่งเป็นหัวใจของการเรียนรู้ 
ที ่เน้นให้นักศึกษาสามารถนำความรู ้ในสาขาต่างๆมา
สร้างสรรค์ผลลงาน  ซึ่งแนวทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จ
คือการบูรณาการองค์ความรู้หรือคอนเชปท์(Concept) 
ดังนั้นการบูรณาการในด้านการเรียนการสอนคือการบูร
ณาองค์ความรู้ต้ังแต่ 2 องค์ความรู้เข้าด้วยกัน  (วิชัย วงษ์
ใหญ ่และ มารุต พัฒผล,2562 วันที่ 7 กรกฎาคม 2563 )
เพื่อนำไปสร้างสรรค์ผลงานตามแนวทางของผู้เรียน โดย
ผนวกกับความคิดสร้างสรรค์และความสนใจ 
 ในด้านผู้จัดการเรียนการสอนเชิงบูรณาการ คือ
การจัดทำแผนการเรียนโดยการนำองค์ความรู้ตั ้งแต่ 2 
องค์ความรู ้ มาบูรณาการร่วมกัน แล้วจัดกิจกรรมการ
เรียนรู้ให้ผู้เรียนได้นำองค์ความรู้เหล่าน้ันไปประยุกต์ใช้ใน
กิจกรรมที่ผู้สอนได้กำหนดหรือให้  หรืออาจนำไปใช้ใน
สถานการณ์ที่ท้าทาย ซึ่งผู้เรียนจะได้องค์ความรู้ที่เรียน
ผ่านการลงมือทำกิจกรรม 
 วิชัย วงษ์ใหญ่ และมารุต พัฒนผล (2562 วันที7่ 
กรกฎาคม 2563) ได้ให้หลักการบูรณาการดังน้ี 
 1.การบูรณาการองค์ความรู้ ควรหาองค์ความรู้
ที่ไปกันได้หรือเกี่ยวเนื่องกันอย่างมีความหมาย เนื่องจาก
ทุกองค์ความรู้ไม่สามารถ บูรณาการกันได้เสมอไป เพราะ
ถ้านำองค์ความรู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกัน การเรียนรู้อาจจะติดขัด 
 2.การบูรณาการที ่ด ีลงตัวจะช่วยกระตุ ้นให้
ผู้เรียนเรียนรู้อย่างกระตือรือร้น 
 3.การบูรณาการจะประสบความสำเร ็จ เม่ือ
ผู้สอนได้วิเคราะห์องค์ความรู้ที่นำมาบูรณาการ และองค์
ความรู้น้ันมีธรรมชาติหรือเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน ไปกันได้ 

 4.การบูรณาการองค์ความรู ้ใดๆ ควรคำนึงถึง
ความเป็นไปได้ในการจัดการเรียนรู ้ในสถานการณ์จริง 
บางครั้งผู้สอนอาจออกแบบบูรณาการความรู้ไว้เป็นอยา่ง
ดี แต่สิ่งที่ออกแบบน้ันมีความซับซ้อนมากเกินไป หรือยาก
เกินความสามารถของผู ้เรียนทำให้การเรียนรู้ไม่ประสบ
ความสำเร็จ 
 5.การบูรณาการความรู้ที่ดี ต้องกระชับและช่วย
ให้ผู้เรียนเรียนรู้ในเชิงลึก 
 หลักการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการ 
ค ือ ต ้องการให้ผู้ เร ียนม ีความคิดแบบใหม่ (Growth 
Mindset) และตอบคำถามได้ว่าต้องการอะไร วิธีการคิด
แบบใหม่นี้จะช่วยให้การเรียนรู้ประสบความสำเร็จ  การ
จ ัดก ิจกรรมบูรณาการเป ็นก ิจกรรมหร ือโครงงาน 
(Project) ให้ผู ้เรียนนำองค์ความรู้มาประยุกต์ใช้ในการ
สร้างสรรค์งาน นอกจากนี้กิจกรรมควรมีลักษณะเปิด คือ
เปิดโอกาสให้ใช้จินตนาการอย่างเต็มที่  กระตุ้นให้ผู้เรียน
สร ้างไอเด ีย ( Idea) ในการนำความร ู ้มาออกแบบ
สร้างสรรค์งาน  ส่วนบทบาทผู้สอนคือต้องคอยชี้แนะให้
ผู้เรียนได้ใช้ศักยภาพและคอยสะท้อนกลับความรู ้อย่าง
สร้างสรรค์ เพื่อให้ผู้เรียนพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่อง(วิชัย 
วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล,2562 วันที ่ 7 กรกฎาคม 
2563 ) 

กระบวนการเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์ 
          1.ขั้นที่1 ผู้เรียนกำหนดเป้าหมายในการเรียนรู้
ของตัวเอง และผู้สอนต้องกระตุ้นให้ผู้เรียนมีเป้าหมาย 
 2.ผู้เรียนวางแผนการเรียนรู้ผ่านแผนบูรณาการ
การเรียนรู ้ ซึ ่งกิจกรรมควรมีลักษณะเป็นโปรเจค  การ
แก ้ป ัญหา การสร ้างสรรค์ หร ือการว ิจ ัย  (Project – 
based learning, Problem – based learning, 
Creative – based learning, Research – based 
Learning) หรือแบบอื่นที ่ผู ้เรียนได้ลงมือทำตามแผนท่ี
ตัวเองได้วางไว้ 

3 ผู้เรียนลงมือปฏิบัติตามแผนการเรียนรู้ของ
ตนเอง ตามแผนที่วางไว้ ใช้ความคิดสร้างสรรค์  องค์
ความรู้ และเทคโนดลยีต่างๆ เพื่อสนับสนุนให้บรรลุผล 
ผู้เรียนต้องติดตามและรายงานผลผู้สอนและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ร่วมกัน ผู้สอนทำหน้าที ่คอยชี ้นำ แต่ไม่ต้องออก
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คำสั ่ง คอยชี ้แนะให้แก้ปัญหาด้วยตัวเองหรือกลุ ่มการ
เรียนรู้ คอยอำนวยความสะดวกและสะท้อนปัญหากลับ
แก่ผุ้เรียน 

4 ผู้เรียนประเมินตนเอง (Self assessment) 
เกี ่ยวกับองค์ความรู้ที ่ได้เรียนรู้ ทักษะที่เกิดการพัฒนา 
ตลอดจน สมรรถนะและคุณลักษณะที ่ได้ร ับจากการ
ปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรู้ สะท้อน (Reflection) และถอด
บทเ ร ียน (Lesson learned) เก ี ่ยวก ับแนวทางการ
ปรับปรุงและพัฒนาตนเองต่อไป  

5 ผู้สอนให้ข้อมูลย้อนกลับเชิงสร้างสรรค์  ใน
ลักษณะของการให้ข้อมูลย้อนกลับสรุปผลการเร ียนรู้  
(Summative feedback) ให้ข้อมูลเก่ียวกับสิ่งที่ผู้เรียนทำ
ได้ดี สิ่งที่ประสบความสำเร็จ และสิ่งที่ผู้เรียนควรปรับปรุง
แก้ไข และเสนอแนะ แนวทางการพัฒนาตนเองให้กับ
ผู้เรียนรายบุคคล (วิชัย วงษ์ใหญ่ และ มารุต พัฒผล,2562 
วันที่ 7 กรกฎาคม 2563) 

งานวิจัยที่เก่ียวข้อง 
รอซ ี ก ี น  ส า เ ร ๊ ะ และคณะ ( 2563,ว ั นท ี ่  7 

กรกฎาคม)ได้ศึกษาเรื่อง การบูรณาการการจัดการเรียน
การสอนกับการทำนุบำร ุงศ ิลปะและวัฒนธรรม  ของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ทันตสาธารณสุข วิทยาลัยการสาธารณสุข สิรินธร จังหวัด
ยะลา  เพื่อศึกษาผลการบูรณาการเรียนการสอน พบว่า
ผลจากการประเมินการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษา
โดยอาจารย์ในหลักสูตรทันตสาธารณสุข จัดอยู่ในระดับ
มาก (M=3.78, SD=0.51) และ ผลจากการเขียนสะท้อน
คิดเก่ียวกับการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนกับการ
ทำนุบำรุงศิลป วัฒนธรรมของนักศึกษา พบว่า นักศึกษา
ได้ฝึกการเขียน การเลือกใช้คำ สะกดคำที่ถูกต้อง รวมถึง
สามารถเลือกใช้ ภาษาถิ ่นเพื ่อให้สอดรับกับเนื ้อเพลง
ท้องถ่ิน สามารถนำเสนอในหลากหลายรูปแบบ เสริมสร้าง
การเรียนรู้จาก ประสบการณ์จริง รวมถึงได้แลกเปลี่ยน
เรียนรู ้ สืบสานการแสดงศิลปะและวัฒนธรรม มีความ
เข้าใจเอกลักษณ์ ของวัฒนธรรมท้องถ่ิน และรู้สึกหวงแหน
อยากอนุรักษ์สืบสานการแสดงศิลปะและวัฒนธรรมสืบไป  
ผกามาศ พีธรากร(2558,วันที่7 กรกาคม) ได้ศึกษาเรื่อง
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนแบบบูรณาการโดยใช้

กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือพั ฒนาชุมชนของนักศึกษา
พยาบาล สังกัดสถาบันพระบรมราชชนก พบว่า   รูปแบบ
การเรียนการสอนโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เ พ่ือ
พฒนาชุมชนของนกศึกษา เร ียกว่า เร ียกวา่ “ PCK 
MODEL” ประกอบด้วยหลักการ วัตถุประสงค์ ผลลัพธ์  
และการเรียนรู้ กิจกรรมการเรียนการสอนมี 5 ขั้นตอน 
คือ ขั้นเตรียมความพร้อม ขั้นเรียนรู้ ข้ันสะท้อนความคิด 
ข้ันสร้างความรู้ และข้ันประเมินผล ส่วนด้านจัดการ เรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการความรู้
ประกอบดด้วยขั ้นตอนการกำหนดความรู ้  สืบความรู้   
การสร้างความรู้ การจดเก็บความรู้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และการประเมินผล ผลการทดลองใช้รูปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใชกระบวนการจัดการความรู้
ท ี ่พัฒนาข้ึน พบว่าค่าเฉลี่ยสมรรถนะการสร้างสรรค์
ผลงานเพ่ือพัฒนาชุมชนเพ่ิมข้ึนอยู่ในระดับดีและสูงกว่า
ก่อนทดลองและ ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาสูง
กว่าก่อนทดลองอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจในระดับมาก ความสำเร็จเกิดจาก
การวางแผนที่ดี 
 
3. วิธีการดำเนินการวิจัย 
 การวิจ ัยนี ้ เป ็นการว ิจ ัย  เช ิงปฏ ิบ ัต ิการ มี
กลุ่มเป้าหมายคือ นักศึกษาหลักสูตรออกแบบสื่อสาร ปี
ก า ร ศ ึ กษ า1/  2563 ที่ ล ง ทะ เบ ี ยน เ ร ี ยนร ายว ิ ช า 
BAACD108 การโฆษณา BAACD1ค การผล ิตรายการ
โทรทัศน์ และBAACD137 การออกแบบภาพกราฟิก
เคลื่อนไหว จำนวน 30 คน โดยมีข้ันตอนในการดำเนินงาน
ดังน้ี 
 1. ผู้สอนทั้ง 3 รายวิชา วางแผนการสอนและจัด
กิจกรรมร่วมกันโดยแสดงผ่าน มคอ. 

2. ดำเนินการสอนตามแผน และมอบหมายงาน 
โดยนักศึกษาต้องศึกษาข้อมูลที่ได้รับมอบหมายจากศูนย์
วัฒนธรรม และนำมาวางแนวคิดในการออกแบบ เขียนบท
และนำเสนอต่อกลุ่มผู้สอน  

3.แต่ละรายวิชา กำหนดประเด็นการเรียนโดยย
ร่ามกับสถานการณ์จริงของศูนย์วัฒนธรรมล้านนา เรื่อง 
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ประวัติความเป็นมาของตราสัญลักษณ์ราชมงคล การไป
วัดทำบุญแบบล้านนา และการฉลองวันเกิดแบบล้านนา  

4.ประเมินผลงานการออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญ
ด้านวัฒนธรรมและนักวิชาการสื่อ ด้วยแบบประเมินค่า 5 
ระดับ  

5.ประเมินความความรู้และความพึงพอใจของ
นักศึกษา ด้วยแบบประเมินค่า 5 ระดับ สถิติที่ใช้ในการ
วิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าเฉลี่ยเลขคณิต _
𝑿𝑿 และ S.D โดยรายละเอียดดังน้ี 
 

=
∑𝒇𝒇𝒇𝒇
𝒏𝒏  

 
X = ค่าเฉลี่ยเลขคณิต 
n = จำนวนข้อมูลทั้งหมด 

∑𝒇𝒇𝒇𝒇= ผลรวมของคะแนนคูณความถ่ีและส่วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 
 
ใช้สูตรดังน้ี 
  

S.D =√∑𝒇𝒇(𝒇𝒇−𝒇𝒇)𝟐𝟐
𝒏𝒏−𝟏𝟏  

 
S.D =ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
 
ระดับคะแนนการแปรผลข้อมูล 
1.00-1.80 ไม่เหมาะสม 
1.81-2.60 เหมาะสมน้อย 
2.61-3.40 เหมาะสมปานกลางหรือไม่แน่ใจ 
3.41-4.20 เหมาะสมมาก 
4.21-5.00 เหมาะสมมากท่ีสุด

4. ผลการวิจัย 
1.การออกแบบส ื ่อภาพยนตร ์ โฆษณาเพ่ือ

ส่งเสริมความรู ้เรื ่องวัฒนธรรมล้านนา 3 เรื ่อง กลุ ่มที่1 
ประวัติความเป็นของตราราชมงคล แนวคิดคือนำเสนอ
การเปลี่ยนแปลงด้วยลำดับเวลาจากโรงเรียนเทคนิคจน

พัฒนาการมาเป็นมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล้านนา และตรามหาวิทยาลัยก็เปลี่ยนแปลงมาพร้อมกับ
การเปลี่ยนแปลงสถานะของมหาวิทยาลัยโดยใช้ เทคนิค
โมชั่นกราฟิกเข้ามาช่วย เพ่ือเชื่อมโยงความเข้าใจของผู้ชม
จากอดีตจนถึงปัจจุบัน 

 

 
 

ภาพที ่1 ภาพยนตรโฆษณาส่งเสริมความรู้เรื่องความเป็นมาตราราชมงคล 
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กล ุ ่มที่ 2 การไปวัดทำบุญแบบล้านนา   มี
แนวคิดจะนำเสนอภาพยนตร์โฆษณาในแนวโรแมนติก 
โดยมีชายหนุ่มที ่มาเที่ยววัดในภาคเหนือ และได้เจอกับ
หญิงสาวลึกลับ ที่ได้แนะนำให้เขาได้รู้จักกับข้ันตอนการไป

ทำบุญทีวั่ดแบบล้านนา จนเมื่อเขาจะถามชื่อ หญิงสาวได้
ถอดปิ่นปักผมยื่นให้ขณะที่เขาเก็บปิ่นหญิงสาวคนนั้นได้
หายไป 

 

 
 

ภาพที ่2 ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความรู้เรื่องการไปวัดทำบุญแบบล้านนา 
 

กล ุ ่มท ี ่  3 การฉลองวันเก ิดแบบล้านนา   มี
แนวคิดคือ การนำเสนอเหตุการณ์เปรียบเทียบพฤติกรรม
ของวัยรุ่น ที่ชอบไปฉลองวันเกิดในสถานบันเทิงและทำให้

ประสบอุบัติเหตุ กับอีกคนที่ไปวัดและทำบุญฉลองวันเกิด
แบบคนล้านนา 

 

 
 

ภาพที ่3 ภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความรู้เรื่องการทำบญุวันเกิดแบบล้านนา 
 

2. ผลการประเมินสื ่อภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือ
ส่งเสริมความรู้เรื่องวัฒนธรรมล้านนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้าน
สื่อและด้านวัฒนธรรมล้านนาจำนวน 5 คน
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือส่งเสริมความรู้เรื่องวัฒนธรรมล้านนา 

เรื่องการไปวัดทำบุญแบบล้านนา 
เรื่องความเป็นมา

ตราราชมงคล 
การไปวัดทำบุญ

แบบล้านนา 
เรื่องฉลองวันเกิด 

แบบล้านนา _
𝑿𝑿 S.D 

_
𝑿𝑿 S.D 

_
𝑿𝑿 S.D 

การดำเนินเรื่องชัดเจนไม่สับสน 4.33 0.82 4.33 0.82 4.50 0.84 
เน้ือหาถูกต้อง  4.33 0.52 4.33 0.52 4.50 0.84 
ความสวยงามของภาพ 4.83 0.41 4.83 0.41 4.00 0.89 
ดนตรีประกอบเข้ากับเน้ือหาและเรื่องราว 4.33 0.82 4.33 0.82 4.17 0.75 
เทคนิคพิเศษเหมาะสมกับเรื่องราว 4.33 0.82 4.33 0.82 4.33 0.82 
คุณภาพของสื่อสามารถนำไปใช้งานได้ 4.67 0.52 4.67 0.52 4.50 0.84 
ความยาวของสื่อมีความเหมาะสม 4.33 0.82 4.33 0.82 4.33 0.82 
ความพึงพอใจในภาพรวม 4.33 0.82 4.33 0.82 4.33 0.82 
รวมทุกรายการ รวมทั้ง 3 เรื่อง 

_
𝑿𝑿  4.30 S.D 0.15 4.13 0.34 4.44 0.20 4.33 0.19 

 
จากตารางผู ้เชียวชาญมีความพึงพอใจสื ่อทั ้ง 3 เรื ่องใน
ระดับมากที่สุด (�̅�𝑋,4.30 S.D 0.15) มีความพึงพอใจเรื่อง
การไปวัดทำบุญแบบล้านนาเป็นอันดับหน่ึง โดยมีความพึง
พอใจในระดับมาก (�̅�𝑋,4.44 S.D 0.20) มีความพึงพอใจ
รองลงมาคือเรื่องการฉลองวันเกิดแบบล้านนา (�̅�𝑋,4.33 
S.D  0.19)และความพึงพอใจอันดับสุดท้ายคือเรื่องความ

เ ป ็ น ม า ขอ ง ต ร า ร าชม งคล  ( �̅�𝑋,4.13 S.D 0.34)  มี
ข้อเสนอแนะเร ื ่องความเป็นมาของตราราชมงคล คือ
เน้ือหามีความสับสนในตอนต้นและเน้ือหาเก่ียวกับสถาบัน
เฉลิมพระเกียรติคลาดเคลื่อน  

3.ผลการประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ี
ปฏิบัติงานด้วยแผนบูรณาการ  

 
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแผนการเรียนบูรณาการ 
รายการ (�̅�𝑋 S.D 
1. เป็นวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนดีข้ึน 3.76 0.72 
2. เป็นวิธีการที่ช่วยให้ได้ค้นพบความรู้ด้วยตนเอง 3.80 0.88 
3. เป็นวิธีการที่ช่วยให้จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลอย่างเป็นระบบ 3.90 0.84 
4. เป็นวิธีการที่ช่วยให้มีการวางแผนการทำงาน 4.06 0.82 
5.เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีข้ันตอนชัดเจน 3.90 0.84 
6. บรรยากาศการเรียนรู้มีอิสระ และมีความคิดสร้างสรรค์ 3.93 0.94 
7. ทำให้เกิดความกระตือรือร้นในการเรียน 3.83 0.79 
8.ทำให้เกิดการเรียนรู้จากการทำงานร่วมกับผู้อื่นและมีความรับผิดชอบต่อกลุ่ม 4.13 0.73 
9.ทำให้เกิดความสนุกและพึงพอใจกับบรรยากาศการเรียนรู้ 3.80 0.76 
10.ทำให้มีโอกาสแลกเปลี่ยนความรู้ความคิดเห็นกับกลุ่มเพ่ือน 4.06 0.74 
11.ประหยัดเวลา ลดความซ้ำซ้อนในการทำงาน 3.43 0.72 
12.ช่วยให้เกิดความรักและภูมิใจในท้องถ่ิน ศิลปและวัฒนธรรมล้านนา 4.10 0.75 
รวมทุกรายการ 3.89 0.52 
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จากตารางที ่2 ในด้านความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน
ตามแผนบูรณการ นักศึกษามีความพึง พอใจโดยรวมทุก
รายการในระดับมาก  (�̅�𝑋,3.89 S.D,0.51) เมื่อพิจารณา
รายข้อพบว่าความพึงพอใจสูงสุด3อันดับแรกคือทำให้เกิด
การเร ียนรู ้จากการทำงานร่วมกับผู ้อ ื ่นและมีความ
รับผิดชอบต่อกลุ่ม (�̅�𝑋4.13 ,S.D 0.78)รองลงมาคือช่วย
ให้เกิดความรักและภูมิใจในท้องถิ่น ศิลปและวัฒนธรรม
ล้านนา (�̅�𝑋4.10,S.D 0.75) อันดับที่3 มีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากัน2 รายการคือ เป็นวิธีการเรียนรู้ที่มีขั้นตอนชัดเจน 
และเป็นวิธีการที่ช่วยให้จัดเก็บและนำเสนอข้อมูลอย่าง

เป็นระบบมีค ่าระดับคะแนน (�̅�𝑋3.90 S.D, 0.84 ) ใน
ประเด็นที ่ม ีความพึงพอใจต่ำที ่ส ุดค ือ ประเด็นการ
ประหยัดเวลาและลดความซ้ำซ้อนในการทำงานค่าเฉลี่ย
เลขคณิตเท่ากับ (�̅�𝑋 3.43,S.D 0.72) รองลงมาคือประเด็น
เป็นวิธีการที่ช่วยให้เข้าใจบทเรียนดีข้ึนมีค่าเฉลี่ยเลขคณิต
เท่ากับ (�̅�𝑋3.76,S.D 0.72) และอันดับถัดมาคือ ประเด็น
เป็นวิธีการที ่ช ่วยให้ค ้นพบความรู ้ด ้วยตัวเอง เท่ากับ  
(�̅�𝑋3.80 ,S.D 0.88) ทุกรายการมีความพึงพอใจในระดับ
มาก

ตารางที่ 3 การประเมินตัวเองด้านความรู้ 
ด้านความรู้ 

_
𝑿𝑿 S.D 

1.เข้าใจกระบวนการผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ 3.93 0.69 
2.เข้าใจเรื่องการทำกราฟิกเคลื่อนไหว การถ่ายวิดีโอ  3.90 0.71 
3.เข้าใจความเชื่อมโยงรายวิชา การโฆษณา  การผลิตรายการโทรทัศน์ และโมชั่นกราฟิก 3.93 0.78 
4. เข้าใจความเป็นมาของมหาวิทยาลัยฯ และตรามหาวิทยาลัย 4.00 0.58 
5.มีความรู้ในพิธีกรรมการทำบุญแบบล้านนา 4.10 0.72 
6. มีความรู้เรื่องการทำบุญวันเกิดแบบล้านนา 4.16 0.74 
7.สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานจริง 3.96 0.76 
รวมทุกรายการ 4.00 0.37 

 
จากตารางการประเมินตนเองด้านความรู ้ ในภาพรวม
นักศึกษาที่เรียนด้วยแผนการเรียนบูรณาการกิจกรรมมี
ความคิดเห็นว่ามีความรู้ในระดับมาก  (�̅�𝑋4.00,S.D 0.37)  
โดย มีความรู ้เรื ่องการทำบุญวันเกิดแบบล้านนาสูงสุด  
(�̅�𝑋4.16 S.D 0.74) รองลงมาคือ ความรู ้เรื ่องพิฑีกรรม
ทำบุญแบบล้านนา  (�̅�𝑋4.10 ,S.D 0.72) และเข้าใจเรื่อง
ความเป็นมาของตราราชมงคลเป็นลำดับที่สาม  (�̅�𝑋4.00 
S.D  0.58) ส่วนประเด็นที่มีความพึงพอใจต่ำสุด 3 อันดับ 
คือเข้าใจเรื่องการทำกราฟิกเคลื่อนไหว และการถ่ายวิดีโอ  
(�̅�𝑋3.90,S.D 0.71) รองลงมาคือเข้าใจเรื่องกระบวนการ
ผลิตภาพยนตร์โฆษณาเพื ่อการประชาสัมพันธ์ และ .เข้า
ใจความเชื่อมโยงรายวิชา การโฆษณา  การผลิตรายการ
โทรทัศน์ และโมชั่นกราฟิก  (�̅�𝑋3.93 S.D 0.69 และ  (�̅�𝑋 

3.93,S.D 0.78) ทุกรายการมีค่าเฉลี ่ยเลขคณิตในระดับ
มาก 
 
5.อภิปรายผล 
 การวิจัยเรื่องการบูรณาการการเรียนการสอน 
เรื่องการออกแบบภาพยนตร์โฆษณาส่งเสริมความรู้เรื่อง
วัฒนธรรมล้านนา เป็นการบูรณาการองค์ความรู ้ 3 
ประเด็นคือ  การโฆษณา  การผลิตภาพยนตร์โฆษณา และ
การออกแบบภาพกราฟิกเคลื่อนไหว ซึ่งผลการวิจัยตาม
วัตถุประสงค์ที่1 นักศึกษาสามารถผลิตภาพยนตร์โฆษณา
ส่งเสริมความรู้ด้านวัฒนธรรมล้านนาได้ในระดับดี  โดย
สามารถสืบหาความรู้  วางแนวคิด และเขียนบทถ่ายทำ 
โดยผู ้เชี ่ยวชาญมีความพึงพอใจในผลการออกแบบใน
ระดับมากที่สุด (�̅�𝑋,4.30 S.D 0.15) และนักศึกษามีความ
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เข้าใจเนื ้อหาด้านวัฒนธรรมในระดับมาก(
_
𝑋𝑋4.00,S.D 

0.37) ทั้งนี้ก็เพราะว่าในกระบวนการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการแบบโครงงาน   นักศึกษาได้มีกระบวนการคิด
และหาคำตอบตามแนวทางของตัวเองได้  และทำให้
นักศึกษาเข้าใจเช ื ่อมเนื ้อหาองค์ความรู ้ด ้านหลักการ
โฆษณา  การผลิตภาคยนตร์โฆษณา และการออกแบบ
ภาพกราฟิก มาใช้ด้วยกันจึงจะสามารถผลิตงานโฆษณาที่
สามารถสื่อสารได้ สอดคล้องกับ สอดคล้องกับความคิด
ของแนวคิดของสิริรพัชร์ เจษฎาวิโรจน์ (2564 สืบค้นวันที่ 
28 พฤษภาคม 2564) ประโยชน์ของการบูรณาการคือทำ
ให้ผู้เรียนมองเห็นความสำคัญระหว่างเนื้อหาวิชาและทำ
ให ้ม ีแนวค ิดกว้างไกล  ส ่งเสร ิมให้เก ิดทักษะในการ
แก้ปัญหา ส่งเสริมกระบวนการคิดการจัดการการ เผชิญ
สถานการณ์และการประยุกต์ความรู้มาใช้เพ่ือป้องกันและ
แก้ป ัญหา วัตถ ุประสงค ์ข ้อท ี ่  2 ความพึงพอใจของ
นักศึกษากลุ่มเป้าหมายต่อการเรียนด้วยแผนบูรณาการ 
ผ ู ้ เร ียนม ีความพึงพอใจรวมในระดับมาก  (

_
𝑿𝑿,3.89 

S.D,0.51) แต่ เม ื ่อพ ิจารณาในรายละเอ ียดพบว ่าใน
ประเด็นที ่นักศึกษามีความพึงพอใจน้อยที่สุดคือการ
ประหยัดเวลาและลดความซ้ำซ้อนของงานค่าเฉลี่ยเลข
คณิตเท่ากับ(

_
𝑋𝑋 3.43,S.D 0.72) ซึ่งไม่เป็นไปตามหลักการ

เรียนแบบบูรณาการที่ควรจะช่วยลดภาระงานของผู้เรียน 
เมื่อกลุ่มผู้สอนกลับไปทบทวนในรายละเอียด พบว่าในแต่
ละรายวิชาที่นำมาบูรณาการกันนั้นมีรายวิชาเดียวที่ไม่มี
การทำงานเพิ ่มคือวิชาการโฆษณา  ส่วนวิชาการผลิต
รายการโทรทัศน์ และวิชาภาพกราฟิกเคลื่อนไหวนักศึกษา
ต้องทำงานอื ่นๆ ตามจำนวนที ่อาจารย์ได้แจ ้งไว ้ ใน
แผนการสอนเนื่องจากการบูรณาการนี้ไม่ได้ครอบคลุม
เน้ือหาอื่นทั้งรายวิชา ดังน้ันเมื่อนักศึกษานับจำนวนงานใน
รายวิชาแล้วจึงคิดว่าไม่ได้ลดปริมาณางานไปมากนัก 

การเร ียนด ้วยแผนบ ูรณาการช ่วยพ ัฒนา
นักศึกษาท้ังทักษะหลักในกระบวนการผลิตสื่อ และทักษะ
รองด้านการทำงานกลุ่มและความรับผิดชอบต่อกลุ่ม เกิด
การเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งสอดคล้องกับการเรียนรู้ในชีวิต
จริงที ่จะต้องเรียนรู ้จากสิ ่งแวดล้อมรอบตัว นอกจากน้ี
กระบวนการเรียนนี้ยังช่วยให้ผู ้เรียนต้องวางแผนและ
ทำงานเป็นระบบ สอดคล้องกับแนวทางที่ วิชัย วงษ์ใหญ่ 

และ มารุต พัฒผล ( 2562)กล่าวว่าการเรียนแบบบูรณา
การสามารถพัฒนาได้ทั ้งทักษะหลัก( Hard Skill) และ
ทักษะรอง (Soft Skill) 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 
 ขอบคุณผู้เชี่ยวชาญที่ประเมินผลการออกแบบ
สื่อ 1.รองศาสตราจารย์สุรพล  มโนวงค์ (ด้านสื ่อ) 2.
นางสาวอุไรพร ดาวเมฑลับ 3 .นายวันทนา มาลา 4.รอง
ศาสตราจารย ์ช ัยปฐมพร ธนพ ัฒน ์ปวงว ัน  5.รอง
ศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว 6.อาจารย์สุพจ ใหม่กันทะ 
 
7. อ้างอิง 
การบูรณาการ.(ม.ป.ป).การรวบรวมความรู้การบูรณาการ

จากเอกสาร.สืบค้นเมื่อวันทึ่ 7 กรกฎาคม 2563 
จาก  
https://asl.kpru.ac.th/main/contents/edms
/EDMS-Knowledge-
Management201905041556980818.pdf  

ผกามาศ พีรธากร.(2558). การพัฒนารูปแบบการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยใช้กระบวนการจัดการ
ความรู ้เพื ่อพัฒนาชุมชนของนักศึกษาพยาบาล 
วิทยาลัยพยาบาลสังกัดสถาบันพระบรมราชชนก.
(ปร ิญญานิพนธ์ด ุษฏ ีบ ัณฑิต) .มหาวิทยาลัย
ศิลปากร.สืบค้นจาก  
http://ithesisir.su.ac.th/dspace/bitstream/ 
123456789/487/1/54260815%20%20%E0
%B8%9C%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%
B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A8%20%E0
%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B8%98%E0%B
8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%
A3.pdf 

 รอซีกีน สาเร๊ะ  อัฎฮียะห์ มูดอ  ขวัญจิต พงศ์รัตนามาน 
ชญานุช หลวงนะ  สลิล กาจกำแหง พิริยา ผาติ
ว ิกร ัยวงค์   ฐ ิต ิกา กิม ิ เส…. ปณตา ปร ีชาว ุฒิ
เดช.(2560). การบูรณาการการจัดการเรียนการ
สอนกับการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม ของ
นักศึกษาหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
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สาขาว ิ ช าท ันตสาธารณส ุข  ว ิทยาล ั ยการ
สาธารณสุขสิรินธร จังหวัดยะลา.  วารสารการ
พยาบาลและสาธารณสุขภาคใต้.ปีที่4. (ฉบับที่ 3). 
151.ส ื บ ค ้ น จ า ก  https://he0 1 . tci-
thaijo.org/index.php/scnet/article/view/1 0
2084 

วิชัย  ทองใหญ่ และมารุต พัฒนผล.(2562). การบูรณา
การเชิงสร้างสรรค์. (พิมพ์ครั้งท่ี1).กรุงเทพฯ:ศูนย์
ผู ้นำนวัตกรรมหลักสูตรและการเร ียนรู ้ .  จาก
http://www.curriculumandlearning.com/u
pload/Books/%E0%B8%81%E0%B8%B2%
E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B9%E0
%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B2%E0%
B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3_156569
6423.pdf 

สิริพัชร์ เจษฎาวิโรจน.(2564). การจัดการเรียนรู ้แบบ
บูรณาการ.สืบค้นเมื่อวันที่ 28 มีนาคม 2564 จาก 
http://www.edu.ru.ac.th/images/edu_files/
Integrated_Instruction.pdf 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

468 469
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

วิหารไตยองในล้านนา 
Vihara of Tai yong in Lanna 

 
ดร.ศิริศักดิ์ อภิศักด์ิมนตรี* และ ดร.สุชัย  สิริรวีกูล 

Dr.Sirisak Apisakmontree* and Dr. Suchai siriraveekul 

 

มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ถนนสุเทพ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ เชียงใหม่ 50200 
Mahachulalongkornrajavidyalaya University Suthep Road, Suthep Subdistrict, Mueang, Chiang Mai 50200 

* E-mail sak_api@hotmail.com, เบอร์โทรศัพท์ 064 954 4294 

 

บทคัดย่อ 
บทความน้ี เป็นส่วนหน่ึงของงานวิจัยเรื่องวิหารกลุ่มชาติพันธ์ุไตในล้านนา : การสร้างสรรค์เส้นทางและรูปแบบการ

ท่องเที่ยวใหม่ ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากกรมส่งเสริมวัฒนธรรม พ.ศ. 2563 มีจุดประสงค์เพื่อวิเคราะห์แบบแผนวิหารไต
ยองในล้านนา ผลการวิจัยพบว่า แม้วิหารไตยองจะมีประวัติการสร้างมาต้ังแต่พุทธศตวรรษที่ 24 แต่รูปแบบวิหารในปัจจุบัน
ได้รับการบูรณะต้ังแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นไป มีลักษณะเป็นวิหารทึบ ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโถงด้านหน้า แบ่งเป็น
ภายในวิหารมีคันธกุฏีและไม่มีคันธกุฎี นอกจากน้ี ยังมีวิหารทึบในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัสที่เกิดจากการขยายด้านข้างจากรูปแบบเดิม
ที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า โครงสร้างหลังคาวิหารไตยอง เป็นหลังคาจั่วต่อหลังคาปีกนกด้านข้าง ซ้อนหลังคาจั่วด้านหน้าและ
ด้านหลัง นอกจากน้ี ยังพบโครงสร้างวิหารแบบหลังคาจั่วที่มีการยกจั่วเล็กๆ ซ้อนข้ึนไปในตอนกลางเป็นชั้นๆ ซึ่งเกิดจากการ
บูรณะเพ่ือให้มีลักษณะเดียวกับวิหารที่เมืองยอง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ลวดลายศิลปกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ ลาย
สัปปะรดและสัตว์ประจำปีนักษัตร เป็นต้น  

 

คำสำคัญ: วิหาร ไตยอง ล้านนา 

 
Abstract 

This article is a part of the research “The Ethnic Tai Vihara in Lanna: Creating New Routes and Style 
of Tourism,” supported with the 2020 budget by the Department of Cultural Promotion, The Ministry of 
Culture. The purpose of this research is to analyze the pattern of the Vihara of Tai Yong. The research 
results found that historically, the Tai Yong vihara was built in the 24th Buddhist century. However, the 
current layout of the vihara had been restored since the mid of 25th Buddhist century. The plan of the 
vihara was a close court in a rectangular shape, with a front hall. The inside of the vihara was divided into 
two types: with or without the abode of Buddha. In contrast with the traditional rectangular, a study found 
a square shape of the vihara plan expanded from the side. The roof’s structure was a gable roof connected 
to the side wings overlapping the front and rear gable roof. The structure of the vihara with a slightly lifted 
gable roof in the middle in layers also appeared, resulting from the restoration to resemble the sanctuary 
in Yong, Myanmar. The exquisite art patterns included pineapple designs and zodiac animals. 
 
Keywords: Vihara, Tai Yong, Lanna 
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1. บทนำ 
คนไตในล้านนาประกอบด้วยหลายกลุ่มชาติพันธ์ุ 

คนไตกลุ่มใหญ่กลุ ่มหนึ่งที ่มีบทบาทสำคัญต่อการธำรง
รักษาพระพุทธศาสนาในล้านนา คือ คนไตยอง ซึ่งตั้งถ่ิน
ฐานอยู่มากในจังหวัดลำพูน แม้แบบแผนวิหารไตยองจะ
ได้รับอิทธิพลวิหารล้านนา แต่รูปแบบศิลปกรรมบางอย่าง
ก็มีลักษณะโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตน  ซึ่งมีความ
น่าสนใจอย่างยิ่ง และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ด้านการ
ท่องเที ่ยวได้ในอนาคต งานวิจ ัยนี ้ม ีว ัตถุประสงค์เพ่ือ
วิเคราะห์แบบแผนวิหารไตยองในล้านนา ได้แก่ แผนผัง
วิหาร โครงสร้างหลังคาวิหาร และลวดลายประดับวิหาร 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

แนวคิดเร ื ่องการสร้างวิหารครั ้งแรก ในพุทธ
ศาสนา ปรากฏในปฐมภาณวาร วิหารานุชานนะ ว่าด้วย
ทรงอนุญาตให้สร้างวิหาร เรื่องเศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ ขอ
อนุญาตสร้างวิหาร (วิ.จู. (ไทย) 7/294-303/89-110.) 

มูลเหตุแห่งการสร้างวิหาร ในพระพุทธศาสนา คือ 
การที่เศรษฐีชาวกรุงราชคฤห์ เกิดความเลื่อมใสในกิริยา
ของพระภิกษุที่อาศัยในป่า โคนไม้ ภูเขา ซอกเขา ถ้ำ ป่า
ช้า ป่าชัฏ ที่แจ้ง และลอมฟาง จึงปรารถนาจะสร้างวิหาร
ให้เป็นที่อยู่อาศัยของเหล่าพระภิกษุ วิหาร 60 หลัง จึง
เป็นวิหารกลุ่มแรกที่สร้างไว้ในพระพุทธศาสนา โดยน่าจะ
มีลักษณะเป็นเรือนไม้ไผ่ มีฝาผนัง แต่ไม่มีประตูหน้าต่าง 
ไม่มีระเบียงด้านหน้า หลังคาจั่ว มุงด้วยหญ้า วิหารไม่ทาสี
ใด พื้นต่ำ ด้านในโล่ง ไม่ได้กั้นฝาผนัง ไม่มีเตียงตั่ง ราว
ตากจีวร ตะขอแขวน และไม่มีรั้วกั้น  

ภายหลังเมื่อผู้อยู่อาศัย คือ พระภิกษุเกิดความไม่
สะดวกในการอยู ่อาศัยด้วยเหตุผลต่างๆ จึงไปกราบทูล
พระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ พระผู้มีพระภาค รับสั่งใหม้ี
การก่อสร้างเพิ่มเติม เพื่อความสะดวกและปลอดภัย ใน
การอยู่อาศัย ดังเช่น อนุญาตให้มีประตู หน้าต่าง บันได 
รั้ว สามารถทาผนังสีขาวหรือสีเหลือง ทาพื้นสีดำ ภายใน
วิหาร อนุญาตให้ใส่เพดานได้ ให้มีการแบ่งพื ้นที ่ด ้านใน
เป็นห้อง ให้เขียนลายดอกไม้ ลายเถาวัลย์ ลายฟันมังกร 
ลายดอกจอกได้ อนุญาตราวสำหรับยึด อนุญาตราวจีวร 
สายระเดียงในวิหาร และอนุญาต ไม้เดือยติดฝา ไม้รูป

งาช้าง อนุญาตเตียงต่ังเก้าอี้ฟูกหมอนได้ และสามารถพ้ืน
ให้สูงข้ึนได้หากน้ำท่วมเข้ามาในวิหาร เป็นต้น   

ด้วยเหตุน้ี วิหารข้างต้น จึงมีนัยว่า เป็นเรือนที่อยู่
อาศัยของพระภิกษุ ทั้งน้ีในการสร้างวิหารน้ัน สงฆ์ผู้สร้าง
จะต้องไปแสดงพื้นที ่กับคณะสงฆ์ พร้อมให้คณะสงฆ์ไป
ตรวจสอบพื้นที ่ ซึ่งพื้นที่ที ่จะสร้างวิหารได้นั ้น ต้องเป็น
พ้ืนที่ที่ไม่มีอันตราย และมีบริเวณโดยรอบ  

การสร ้างว ิหารที ่ เป ็นเร ือนที ่อย ู ่อาศ ัย  ของ
พระภิกษุนั ้น เกิดขึ ้นเนื ่องจากจุดประสงค์ เพื ่อป้องกัน
อันตรายจากสัตว์ร ้าย ความร้อน ความหนาว เพื ่อให้
พระภิกษุได้หลีกเร้นอยู ่ เพื่อความสุข เพื่อการเพ่งพินิจ 
และเพ่ือการเห็นแจ้งของพระภิกษุ  

นอกจากนี้ วิหารในความหมายของเรือนที ่อยู่
อาศัย ยังใช้เรียกเรือนที่อยู ่อาศัยของ ภิกษุณี อุบาสก 
อุบาสิกา ยักษ์ ก็ได้  

ส่วนเรือนที่อยู่อาศัยของพระพุทธเจ้าเรียกคันธกุฎี  
วิหารยังมีความหมายว่าวัดด้วย ในพระไตรปิฎก 

พบ 12 วัด ได้แก่ วิหารที่เรียกตามชื่อบุคคลผู้สร้างวิหาร 
ได้แก่ เชตวันวิหาร วิหารที่ต้ังชื่อตามภูมิประเทศที่ต้ังวิหาร 
ได้แก่ เวฬุวันวิหาร บุพพารามวิหาร วิหารอันธวัน วิหาร
ชื่อโปกขรณีย์ วฏชาลิกาวิหาร กโปตกันทราวิหาร วิหารที่
เรียกชื่อตามชื่อหมู่บ้าน ตำบล หรือเมืองอันเป็นที่ตั้งของ
วิหาร ได้แก่ อันธกวินทวิหาร วิหารกาฬศิลา อัคคาฬว
เจดีย์วิหาร วิหารในสมัยของพระพุทธเจ้าในอดีต ได้แก่ 
พันธุมวิหาร และวิหารหังสาราม 

วิหารยังหมายถึงที่อยู่ของธรรม เช่น ธรรมอันเป็น
ที่อยู่ของเมตตา เป็นต้น 

วิหารยังหมายถึงเจดีย์ เช่น เจดีย์อันเป็นที่ประทับ
ของพระพุทธเจ้า มีนัยหมายถึง เป็นที่ประดิษฐานพระบรม
สารีริกธาตุ เป็นต้น 

ภายหลังพระพุทธเจ้าก็ทรงอนุญาตให้ใช้วิหารที่
เป็นเรือนที่อยู่อาศัยของสงฆ์ให้เป็นอุโบสถ กัปปิยภูมิ และ
เรือนคลังได้  

อย่างไรก็ตามวิหารในปัจจุบัน มีความหมายถึง 
สถานที่ประดิษฐานพระประธาน และเป็นสถานที่ประกอบ
พิธีกรรมระหว่างฆราวาสกับพระสงฆ ์ ตั ้งอยู ่ในเขต
พุทธาวาส ความหมายของวิหาร ในบริบทการใช้เป็นที่อยู่



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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อาศ ัยของบ ุคคล  หร ือคณะบุคคล  ตามที ่ปรากฏใน
พระไตรปิฎกนั้น ก็ยังคงปรากฏอยู่ในพจนานุกรมปัจจุบัน 
แต่ไม่มีความสำคัญมากเท่ากับ การเป็นที ่ประดิษฐาน
พระพุทธรูปสำคัญของวัด ยกเว้น วิหารของชาติพันธุ์ไต
ใหญ่ ที่ยังคงถูกใช้ในบริบทของการเป็นที่อยู่ของพระภิกษุ 
และประดิษฐานพระพุทธรูปควบคู่กันไป อย่างไรก็ตาม 
การเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูป ก็มีนัยของความหมาย
ดังเช่นสถานที่ประทับของพระพุทธเจ้าหรือที่เรียกว่าคันธ
กุฎี ส่วนที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ในปัจจุบันถูกแยกออกไป
ตั้งอยู ่ในพื ้นที่ส่วนอื ่นของวัด เรียกเขตพื้นที่นั้นว่า เขต
สังฆาวาส และเรียกที่อยู่อาศัยของพระสงฆ์ว่า กุฎิ  

ในปัจจุบันมีการแบ่งวิหารออกเป็น 8 ประเภท 
ได้แก่ 1) วิหารทั่วไป 2) วิหารหลวง 3) วิหารทิศ 5) วิหาร
ราย 6) วิหารแกลบ 7) วิหารคด และ 8) วิหารยอด  

สำหรับในล้านนา นิยมแบ่งวิหารออกเป็น 2 
ประเภทใหญ่ๆ คือ 1) วิหารโถง 2) วิหารทึบ 

โครงสร้างอาคารของวิหารล้านนา ประกอบด้วย 
เสาและผนัง ใช้รับน้ำหนักโครงสร้างหลังคาจั่ว หากเป็น
วิหารโถง คือ วิหารที่ไม่มีผนัง ใช้เสาและคานในการรับ
น้ำหนักหลังคา หากเป็นวิหารทึบก็ใช้ทั้งเสา คาน และผนัง
ช่วยรับน้ำหนักหลังคา ส่วนโครงสร้างหลังคาวิหารล้านนา 
เรียกว่า ขื่อม้าตั่งไหม มีทั้งในโครงสร้างส่วนหน้าหน้าบัน 
และโครงสร้างหน้าจั่วปีกนก ส่วนโครงสร้างผนังอาคารที่
เป็นไม้ มีลักษณะเป็นกรอบไม้ยึดยันรูปสี่เหลี่ยม อัดช่อง
ภายในด้วยแผ่นไม้ลูกฟัก การทำฝาใช้วิธีประกอบตัวไม้
โครงเป็นช่องตาราง ยึดติดกับช่วงโครงสร้างก่อน แล้วจึง
บรรจุแผ่นลูกฟักภายหลัง วิหารล้านนามักมีขนาด ๕ ห้อง
ขึ ้นไปตามตำราโฉลกวิหาร การสร้างวิหารล้านนาสมัย
โบราณ ใช้วิธีการกำหนดขนาดจากขื ่อหลวง ที่นำมาหัก
เป็นส่วน อาจเป็น 6 ส่วน หรือมากกว่าน้ัน ความยาวของ
ขื่อ 1 ส่วนนำมากำหนดเป็นไม้มอก เพื่อกำหนดขนาดใน
ส่วนอื่นๆ ต่อไป เช่น ข่ือต่ังไหมกำหนดใหมีขนาดครึ่งหน่ึง
ของขื ่อหลวง เสาสะโกนมีความยาว 4 สวนของไม้มอก
เป็นตน  

องค์ประกอบทางสถาปัตยกรรมวิหาร ได้แก่ หน้า
บัน คือ ส่วนผนังหรือฝาอุดทับโครงจั่วทางด้านสกัดของ
หลังคาอาคารทางศาสนา แบ่งได้ตามโครงสร้างเป็นหน้า

บันที่แสดงโครงสร้างม้าตั่งไหม และหน้าบันที่เป็นกรอบ
หน้าจั ่ว การตกแต่งหน้าบันวิหารล้านนา พบทั้งงานไม้
แกะสลัก งานประดับกระจก และงานปูนปั้นสะตายจิน 
เครื่องลำยองประดับหลังคา ได้แก่ ช่อฟ้า ใบระกา หาง
หงส์ โดยช่อฟ้ามี 2 ลักษณะ คือ ช่อฟ้าจงอยปากนกที่งุ้ม
ลง กับช่อฟ้าปากหงส์ที่จงอยปากเชิดข้ึน ในล้านนายังพบ
ช่อฟ้าท่ีมีลักษณะเป็นแท่นสูงชะลูดข้ึนไป แบบงานปั้นดิน
ที่ผ่านกระบวนการทำเป็นกระเบื้องเคลือบอย่างสังคโลก 
พบที่วิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัดลำปาง 
ใบระกา ล้านนาเรียกป้านลม หากใบระกามีลักษณะแอ่น
โค้งล้อไปตามระนาบจั่วหลังคา เรียก รวยระกา หาก
ใบระกามีลักษณะสะบัดเป็นลอนคดโค้งขึ้นลง เรียก นาค
สะดุ้ง ใบระกาท่ีปรากฏในล้านนา มีทั้งที่เป็นแผ่นไม้เรียบ 
ไม่มีครีบในส่วนบน แต่มีนมนาคยื่นลงมาปิดหัวแป เช่น
ใบระกาวิหารน้ำแต้ม วัดพระธาตุลำปางหลวง จังหวัด
ลำปาง เป็นต้น หรือมีทั ้งคร ีบและนมนาค ส่วนของ
ใบระกาแกะเป็นเกล็ดลำตัวนาค เช่นใบระกาวิหารวัดต้น
แงะ วิหารวัดฉางข้าวน้อยเหนือ จังหวัดลำพูน เป็นต้น 
หางหงส์ล้านนาเรียกหางวัน แผงแรเป็นข่ือระหว่างแป รับ
กลอนหลังคากับคอสองรับปีกนกด้านข้าง ทำด้วยแผ่นไม้
ฉลุเพื่อรับแสง และแบ่งระดับเอียงของระนาบหลังคาให้
แยกจากกัน บริเวณส่วนหน้าของแผงแรที่ย่ืนพ้นตัวอาคาร
ออกมารับผืนไขราหลังคา เรียกปากแล มักแกะสลักเป็น
รูปปากนกแก้ว หรือเทวดายืนพนมมือ คันทวย หรือนาค
ทันต์ หรือหูช้างในภาษาล้านนา หมายถึงไม้สำหรับค้ำยัน 

การใช้พื้นที่ในวิหาร มีพระประธานตั้งอยู่บนฐาน
ชุกชีกลางห้องท้ายวิหาร ขวามือของพระประธานเป็น
ธรรมาสน์ และอาสนสงฆ์ ซ้ายมือของพระประธานวาง
เครื ่องกกุธภัณฑ์หรือเครื่องสูง ตรงกลางด้านหน้าพระ
ประธาน วางส ั ตตภ ัณฑ ์สำหร ับ ไว ้ จ ุ ด เท ี ยนบ ูชา
พระพุทธเจ้า 

 
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยเริ่มจากการคัดเลือกพื้นที่วิจัย วิเคราะห์
จากข้อมูลประวัติศาสตร์ และการตั้งถิ่นฐานของกลุ่มชาติ
พันธ์ุไตยอง พบว่า จังหวัดลำพูนเป็นพ้ืนที่ที่มีกลุ่มชาติพันธ์ุ
ไตยองอาศัยอยู่มากท่ีสุด จึงได้เลือกจังหวัดลำพูนเป็นพ้ืนที่
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วิจัย จากน้ันได้คัดเลือกวัดและวิหารสำคัญในจังหวัดลำพูน 
10 หลัง โดยมีข้อกำหนดดังน้ี 

1) เป็นวิหารที่มีสภาพสมบูรณ์ ไม่พังทลาย 
2) ยังเป็นวิหารที่มีการใช้งานอยู่ ไม่ร้าง  
3) เป็นวิหารที่สะท้อนงานฝีมือแต่ละกลุ่มชาติพันธ์ุ  
4) สามารถแสดงให้เห็นถึงพัฒนาการวิหารได้ 
5) เป็นวิหารที่รู้จักกันดีในปัจจุบัน  
วิหารไตยองที่ได้รับการคัดเลือกทั้ง 10 หลัง ต้ังอยู่

ในจังหวัดลำพูน มีดังน้ี 
1) วิหารหลวงวัดเจดีย์ขาว อำเภอเมือง  
2) วิหารหลวงวัดฉางข้าวน้อยใต้ อำเภอป่าซาง  
3) วิหารหลวงวัดฉางข้าวน้อยเหนือ อำเภอป่าซาง  
4) วิหารหลวงวัดดอนหลวง อำเภอป่าซาง  
5) วิหารหลวงวัดต้นแงะ อำเภอเมือง  
6) วิหารหลวงวัดป่าซางงาม อำเภอป่าซาง  
7) วิหารหลวงวัดป่าบุก อำเภอป่าซาง  
8) วิหารหลวงวัดร้องธารท่าลี่ อำเภอเวียงหนอง

ล่อง  
9) วิหารหลวงวัดศรีบังวัน อำเภอเมือง  
10) วิหารหลวงวัดหนองเงือก อำเภอป่าซาง 
การวิจัย ใช ้วิธ ีการลงพื ้นที ่สำรวจข้อมูล การ

จัดการเขียนผังบริเวณ ผังรูปด้านวิหาร พร้อมถ่ายภาพ 
เพื่อเป็นข้อมูลในการทำจัดภาพลายเส้น ของวิหารแต่ละ
หลัง นอกจากนี ้ ยังได้ส ัมภาษณ์ผู ้นำชุมชน พระสงฆ์ 
ประชาชนทั่วไป เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลทางประวัติศาสตร์ 
ประวัติชุมชน ประวัตบุคคลที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการเก็บ
ข้อมูลจารึกที่พบในวัดเพ่ือการวิเคราะห์ประวัติศาสตร์ของ
วัดต่อไป การวิเคราะห์ข้อมูล ใช้วิธีการศึกษาเปรียบเทียบ
รูปแบบวิหารที่เก็บข้อมูล    

 
4. ผลการดำเนินงานวิจัย 

สังเขปประวัติศาสตร์กลุ่มชาติพันธุ์ไตยอง 
ไตยอง คือ กลุ่มชาติพันธุ์ไตลื้อ มีถิ่นฐานดั้งเดิม

อยู่ในแคว้นสิบสองปันนา มณฑลยูนนานของจีน ปัจจุบัน
อาศัยอยู่ในเมืองยองทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของรัฐ
ฉาน ประเทศสหภาพเมียนมาร์ ภายหลังจากเหตุการณ์
ทางการเมืองจึงทำให้มีการอพยพย้ายถิ่นมาอาศัยในเมือง

เชียงใหม่-ลำพูน ด้วยเหตุนี้คนยองก็คือคนลื้อ และภาษา
ยองก็คือภาษาย่อยสาขาหน่ึงของภาษาลื้อ (วิสุทธิระ เนียม
นาค, 2528: 2)  

คำว่ายองที ่ใช ้เร ียกกลุ ่มชาติพันธุ ์นี ้  มาจาก
เน้ือหาช่วงต้นของตำนานเมืองยองซึ่งได้อธิบายการเกิดข้ึน
ของแผ่นดินเมืองยองไว้ว่า มีพรานป่าผู้หนึ่งมาจากเมือง
อาฬวี (อาฬวียนคร) เขาเดินทางมาถึงป่าแห่งหนึ่ง ได้จุด
ไฟเผาป่าเพื่อตั้งถิ่นฐาน “...อันว่าเฝ่าหมี้ยยองทั้งหลายก็
ทบฟูขึ้นเมื่ออากาศกลางหาวปลิวไปทั่วทิสสะทั้ง 4 ทั้ง 8 
ลวดปรากฏไปทั่วบ้านน้อยเมืองใหญ่ทั้งหลายก็มีแล...” 
(พระสภาวุฒิ อภิสิทธ์ิ, 2558: 83) ด้วยเหตุน้ี คำว่ายองจึง
มีที่มาจากอาการปลิวของขี้เถ้าอันเกิดจากการเผาป่าของ
นายพรานจากเมืองอาฬวี เมื่อไฟไหม้ป่าหมดสิ้นแล้วได้มี
ชาวลัวะเข้าไปต้ังถ่ินฐานสร้างบ้านเมือง และภายหลังกลุ่ม
คนไทจากเมืองอาฬวีจึงได้มาขับไล่ชาวลัวะพร้อมยึดเมือง
เป็นของตน  

เมืองอาฬวีในตำนาน คือ เมืองไตลื้อในสิบสอง
ปันนา มีพระยาอารวกะปกครอง มีเจดีย์อังคฬะ (ธาตุจอม
หมอก) เป็นเจดีย์สำคัญของเมือง ภายในบรรจุพระบรม
สารีริกธาตุส่วนกระหม่อม (สมหมาย เปรมจิต, 2558: 29) 
พรานป่าและกลุ่มคนไตจากเมืองอาฬวีที่เข้ามาตั้งถิ่นฐาน 
จึงเป็นชาวลัวะ ส่วนเมืองยองในตำนานเรียกเมืองมหิยงัค
รัฐนคร สมมุติเรียกตามเมืองมหิยังคที่ปรากฏในคัมภีร์
มหาวงศ์พงศาวดารลังกา อันเป็นสถานที่ซึ่งพระพุทธเจ้า
ได้ขับไล่ยักษ์ออกจากลังกา  

ทั้งนี้ในประวัติศาสตร์เมืองยอง มีกษัตริย์องค์
สำคัญ 2 องค์ คือ  

1) พระเจ้าอินทวิไช กล่าวกันว่าพระองค์เป็นผู้มี
ฤทธานุภาพ เรียกกษัตริย์ฟ้า พระองค์ไปสร้างเมืองในแดน
ยางแดง มีสัมพันธ์อันดีกับเจ้าระงอต่อยาง พระยายางแดง 
และพระเจ้าอังวะ กษัตริย์ฟ้า   

2) เจ ้ากองคำฟู หร ือพระสุล ังคะวุฒินันทา
พรหมนันทารินทา ปกครองเมืองยองใน พ.ศ. 2308 - 
2332 อันเป็นระยะเวลาที่พุทธศาสนาในเมืองยองมีความ
เจริญรุ่งเรือง สมัยพระองค์มีเมืองที่ข้ึนกับเมืองยองรวม 28 
เมือง ได้แก่ เมืองพยาก เมืองลิน เมืองประแลว เมือง
หลวย เมืองยู เมืองเชียงขวาง เมืองวะ เมืองก๋าย เมืองติน 
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เชียงกุม เชียงลาบ เชียงแลม เมืองเขมรัฐ (เชียงตุง) เมือง
พู เมอืงสาด เชียงแสน เชียงของ เชียงราย เป็นต้น แต่สิ้น
สมัยพระยาสุลังคะวุฒินันทาพรหมนันทารินทา เมืองยอง 
เมืองพยาก เมืองลีน ปะแลว เชียงลาภ เชียงกก ทาสะ 
เชียงกุม บ้านยู เมืองหลวย เมืองอังวะ เมืองก๋าย เมืองติน 
และเมืองลังสาด ได้กลับมาเป็นเมืองลูกของเมืองเชียงใหม่  

ชาวไตยองได้อพยพและถูกกวาดต้อนมาอยู่ใน
เมืองลำพูน-เชียงใหม่กันมากในต้นสมัยพระยากาวิละ  
เช่น พ.ศ. 2329 พระยากาวิละได้เกลี้ยกล่อมหัวเมืองต่างๆ 
ทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกของแม่น้ำคงในเขตอิทธิพล
พม่า ให้ช่วยกันฟื้นม่าน (ขับไล่พม่า) ออกไป ครั ้งนั้นมี
เมืองที่เข้าร่วมกับพระยากาวิละ เช่นเมืองยอง เมืองฝาง 
เชียงราย เมืองสาด เป็นต้น โดยเจ้าเมืองยองได้พาพลเมือง
ส่วนหน่ึงลงมาอยู่ที่ป่าซาง ลำพูน ต่อมาในราว พ.ศ. 2348 
พระยา กาวิละได้ขึ้นไปกวาดต้อนผู ้คนจากเมืองยอง ใน
ลักษณะการเทครัวครั้งใหญ่ลงมาตั้งถิ่นฐานในเมืองลำพูน
เป็นจำนวนมาก และในราว พ.ศ. 2356 พระยากาวิละได้
อพยพเจ้าเมืองยอง และเจ้าเมืองกาย เมืองวะ เมืองเลน ที่
ยังคงค้างอยู่มาไว้ที่เชียงใหม่ (คณะอนุกรรมการตรวจสอบ
และชำระตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่, 2514: 99-125) จาก
เหตุการณ์ในต้นสมัยพระยากาวิละ ทำให้เจ้าเมืองยองและ
ขุนนางที่เหลืออยู่ในเมืองยอง ได้พากันไปพึ่งกษัตริย์เมือง
อังวะ พร้อมไปตั้งบ้านเมืองอยู ่ที่เวียงบ้านยู กระทั่งถึง 
พ.ศ. 2520 จึงหมดลำดับการสืบสกุลเจ้าเมืองยอง  
 ปัจจุบันพบการตั ้งถิ ่นฐานของชาวไตยองที่
อพยพจากเมืองยอง ตามริมแม่น้ำสำคัญในเมืองลำพูน 
ได้แก่ แม่น้ำกวง มีบ้านเวียงยอง บ้านตอง บ้านยู้ บ้าน
หลวย บ้านวังไฮ บ้านสันดอนรอม บ้านหลุก บ้านศรีบัว
บาน เป็นต้น ริมแม่น้ำปิง ได้แก่ บ้านริมปิง บ้านประตปู่า 
บ้านหลุก บ้านบัว บ้านบาน บ้านหัวยาง เป็นต้น ริมแม่น้ำ
ทา ได้แก่ บ้านป่าซาง บ้านฉางข้าวน้อย บ้านแซม บ้าน
สะปุ๋ง บ้านป่าตาล บ้านหวาย บ้านดอน บ้านหนองเงือก 
เป็นต้น  

อายุสมัยการสร้างวิหารไตยองในล้านนา 
 จากตัวอย่างวิหารไตยองที่ได้รับการคัดเลือก 10 
หลัง พบว่าวัดไตยองส่วนใหญ่มีประวัติการก่อสร้างใน
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 วิหารคงสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อมี

วัด แต่วิหารที ่ปรากฏในปัจจุบันมีรูปแบบที่ได้รับการ
บูรณะในภายหลังตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้น
ไป มีรายละเอียดดังน้ี 
 1. กลางพุทธศตวรรษที่ 25 ได้แก่ วิหารวัดฉาง
ข้าวน้อยใต้ วิหารวัดฉางข้าวน้อยเหนือ (พ.ศ. 2435 -
2470) วิหารวัดป่าซางงาม และวิหารวัดศรีบังวัน (พ.ศ. 
2435)  

2. ปลายพุทธศตวรรษที่ 25 ได้แก่ วิหารวัดเจดีย์
ขาว (พ.ศ. 2475-2480) วิหารวัดดอนหลวง (พ.ศ. 2480-
2530) วิหารวัดต้นแงะ (พ.ศ. 2472-2534) วิหารวัดป่าบุก 
(พ.ศ. 2465-2495) วิหารวัดร้องธารท่าลี ่ (พ.ศ. 2496-
2515) และวิหารวัดหนองเงือก 

รูปแบบวิหารไตยองในล้านนา  
วิหารไตยองในล้านนา มีลักษณะเป็นวิหารทึบ 

สามารถแบ่งได้เป็น 
1. วิหารทึบ ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที่มีโถงระเบยีง

ด้านหน้า ได้แก่ วิหารวัดเจดีย์ขาว วิหารวัดฉางข้าวน้อย
เหนือ วิหารวัดป่าบุก วิหารวัดร้องธารท่าลี่ วิหารวัดศรีบัง
วัน วิหารวัดหนองเงือก และวิหารวัดดอนหลวงภายหลัง
การบูรณะหลัง พ.ศ. 2500 มีลักษณะโดยรวมเป็นวิหารก่อ
อ ิฐถ ือป ูน ในผ ังส ี ่ เหล ี ่ยมผ ืนผ ้า ห ันหน้าไปทางทิศ
ตะวันออก ต้ังอยู่บนฐานบัวสูง แบบฐานบัวท้องไม้ลูกแก้ว
อกไก่ มีขนาดห้องมากกว่า 5 ห้อง รวมโถงด้านหน้า 1-2 
ห้อง มีราวระเบียงโดยรอบ เว้นตอนกลางด้านหน้าเป็น
ทางขึ้น โดยเชื่อมต่อกับบันไดที่ยื่นออกไปนอกตัวอาคาร 
ประตูทางเข้าวิหารด้านหน้ามี 3 ประตู นอกจากนี้วิหาร
บางหลังยังมีประตูทางเข้าด้านหลัง 2 ประตู และประตู
ด้านทิศเหนือ ทิศใต้อย่างละ 1-2 ประตู มีหน้าต่างด้านทิศ
เหนือและด้านทิศใต ้ ส ่วนด้านหล ังก ่อผนังเต ็มจน
โครงสร้างส่วนบน เสาคู่ในเป็นเสาไม้กลม เสาคู่นอกเป็น
เสาก่ออิฐสี่เหลี่ยม เสาด้านหน้าสุดเป็นเสากลมหรือเสา
แปดเหลี่ยม  
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รูปที่ 2 แผนผังวิหารวัดฉางข้าวน้อยเหนือ 
แบบวิหารทึบ ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโถงด้านหน้า 

ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 

รูปที ่1 แผนผังวิหารวัดเจดีย์ขาว  
แบบวิหารทึบ ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโถงด้านหน้า 

ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 อย่างไรก็ตามวิหารทึบในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าที ่มี
โถงระเบียงด้านหน้าน้ี ภายในอาจมีคันธกุฎีหรือกู่ปราสาท
อันเป็นที่ประดิษฐานพระประธานก็ได้ วิหารที่มีคันธกุฎี
ภายในนั้นสามารถแบ่งรูปแบบย่อยได้ตามคันธกุฎีได้ 2 
ลักษณะ คือ  

1) คันธกุฎีต่อท้ายวิหารด้านนอก ได้แก่ วิหารวัด
ฉางข้าวน้อยใต้ ลักษณะเช่นน้ีปรากฏมาก่อนแล้วในวิหาร
ไตยวน เช่น วิหารวัดปราสาท จังหวัดเชียงใหม่ วิหารวัด
ป่าแดงมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วิหารลายคำ วัดพระ
สิงห์วรมหาวิหาร จังหวัดเชียงใหม่ วิหารวัดกู่เสี้ยว จังหวัด
น่าน เป็นต้น  

2) วิหารที ่มีคันธกุฏีในห้องสุดท้ายของอาคาร 
ได้แก่ วิหารวัดป่าซางงามก่อนการบูรณะ พ.ศ. 2480 ใน
ล้านนาพบว่ามีการก่อสร้างวิหาร หรืออุโบสถ ที่มีคันธกฎุี
ในห้องสุดท้ายนี ้มาตั ้งแต่ต้นพุทธศตวรรษที ่ 21 เช่น 
อุโบสถวัดยางหลวงที่สร้าง พ.ศ. 2026 และพบมาถึงพุทธ
ศตวรรษที่ 24 เช่น วิหารวัดขุนคงหลวงที่สร้างขึ้นในสมัย
พระเจ้ากาวิละ (ครองราชย์ พ.ศ. 2317-2356) เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 2. วิหารทึบในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโถงระเบียง
ด้านหน้า พร้อมได้ขยายอาคารด้านข้างทิศเหนืออีก 1 
ห้อง ได้แก่ วิหารวัดต้นแงะ วิหารวัดดอนหลวงก่อน พ.ศ. 
2500 วิหารทั ้งสองหลังเป็นผลจากการบูรณะภายหลัง 
ด้วยการขยายห้องด้านทิศเหนือให้กว้างข้ึนอีก 1 ช่วงเสา  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

รูปที่ 3 แผนผังวิหารวัดฉางข้าวน้อยใต้ (ไตยอง) 
แบบวิหารทึบ ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโถงด้านหน้า  

มีคันธกุฎีต่อท้ายวิหารด้านนอก 
ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 

 

รูปที ่4 แผนผังวิหารวัดปราสาท (ไตยวน) 
แบบวิหารทึบ ในผังย่อเก็จด้านหน้า 2 ตอน ด้านหลัง 

1 ตอน มีคันธกุฎีต่อท้ายวิหารด้านนอก 
ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 

 

รูปที่ 5 แผนผังวิหารวัดต้นแงะ 
แบบวิหารทึบ ในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีโถงระเบียง

ด้านหน้า และขยายอาคารด้านทิศเหนือ 
ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 
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3. วิหารทึบในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส ได้แก่ วิหารวัด
ป่าซางงามภายหลังการบูรณะใน พ.ศ. 2480 โดยมีการ
ขยายอาคารด้านข้างให้กว้างไปอย่างด้านละ 1 ห้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
รูปแบบหลังคาวิหารไตยอง 

รูปแบบวิหารที ่ได้ร ับการคัดเล ือก 10 หลัง 
พบว่ารูปแบบหลังคาวิหารไตองเป็นแบบหลังคาจั่ว ต่อปี
กนกด้านข้าง แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ 

1. หลังคาจั่วผืนเดียว ได้แก่ วิหารวัดป่าซางงาม  
2. หลังคาจั่ว ซ้อนด้านหน้าและด้านหลังอย่าง

ละ 1 ชั้น ได้แก่ วิหารวัดเจดีย์ขาว วิหารวัดต้นแงะ วิหาร
วัดป่าบุก และวิหารวัดหนองเงือก 

3. หลังคาจั่ว ซ้อนด้านหน้า 1 ชั้น ได้แก่ วิหาร
วัดฉางข้าวน้อยเหนือ วิหารวัดดอนหลวง วิหารวัดร้องธาร
ท่าลี่ และวิหารวัดศรีบังวัน 

4. หลังคาจั่ว ซ้อนด้านหน้า 1 ชั้น ยกจั่วเล็กๆ 
ซ้อนในตอนกลางเหนือหลังคาจั่วตอนกลาง ได้แก่ วิหาร
วัดฉางข้าวน้อยใต้ เป็นลักษณะเดียวกับวิหารที่เมืองยอง 
สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์  ซึ่งเกิดจากการบูรณะ
ในภายหลังโดยพระครูเวฬุวันพิทักษ์ (เขื่อนคำ อตฺตสนฺโต 
ป.ธ.4) ในพ.ศ. 2526-2530 ที ่ประวัติของท่านมีความ
เก่ียวข้องสัมพันธ์กับการบูรณะวัดในเมืองยองและสิบสอง
ปันนา 

 

 

 

 
 
 

รูปที่ 9 หลังคาจั่วซ้อนด้านหน้า 1 ชั้น  
วิหารวัดฉางข้าวน้อยเหนือ 

ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 

รูปที่ 6 แผนผังวิหารวัดป่าซางงาม 
แบบวิหารทึบ ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส 

ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 
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ลวดลายที่ใช้ในการประดับตกแต่งวิหาร 
แม้วิหารไตยองที่ปรากฏในปัจจุบัน จะมีรูปแบบ

ที่ได้รับการบูรณะในภายหลังตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 
25 เป็นต้นไป แต่พบว่าลวดลายประดับหน้าบัน คันทวย 
และเสา มักเป็นของเดิมต้ังแต่สมัยเริ่มต้นการสร้าง สังเกต
ได้จากในกรณีที ่มีการต่อห้องโถงเพิ ่มมาด้านหน้า และ
สร้างหลังคาใหม่คลุมห้องโถง หน้าบันเดิมก็จะปรากฏอยู่
ด้านใน ไม่ได้รื้อออก เช่น วิหารฉางข้าวน้อยใต้ เป็นต้น 
ตัวอย่างวิหารไตยองปัจจุบันที่มีการรื้อวิหารหลังเดิมลง
เพื่อบูรณะใหม่ แต่ก็ยังนำหน้าบันเดิมมาติดตั้งในวิหาร ที่
บูรณะใหม่ ได้แก่ วิหารวัดหนองยวง อำเภอเวียงหนอง
ล่อง จังหวัดลำพูน เป็นต้น  

หน้าบ ันว ิหารไตยอง ท ี ่พบในปัจจ ุบ ันม ี 3 
ลักษณะ กล่าวคือ 1) เป็นกรอบลูกฟักและตกแต่งลายไม้
แกะสลักในกรอบลูกฟักนั้น เช่นหน้าบันวิหารวัดต้นแงะ 
และวิหารวัดฉางข้าวน้อยใต้ ซึ่งเป็นหน้าบันแบบดั ้งเดิม
รูปแบบหนึ่ง และ 2) เป็นแผ่นไม้ปิดทึบ แกะสลักไม้เป็น
แผ่น นำมาตีเรียงต่อกันในแนวตั้ง เช่น วิหารวัดฉางข้าว
น้อยเหนือ วิหารวัดดอนหลวง วิหารวัดป่าซางงาม วิหาร
วัดหนองเงือก และวิหารวัดร้องธารท่าลี่ เป็นต้น อันเป็น
หน้าบันแบบดั้งเดิมอีกรูปแบบหนึ่ง 3) ส่วนที่เป็นหน้าบัน
ใหม่ เป็นหน้าบั ้นปูนปั้น มีหน้าบันวิหารวัดศรีบังวันกับ
วิหารวัดป่าบุก เป็นต้น แต่ลวดลายที่ประดับหน้าบันก็
ยังคงลักษณะตามแบบหน้าบันด้ังเดิมไว้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานแกะสลักไม้แบบด้ังเดิมที่เป็นฝีมือช่างไตยอง 
ปรากฏอยู่ที่บานประตูวิหารวัดหนองเงือก แผงไม้สี่เหลี่ยม
ประดับเหนือประตูวิหารวัดร้องธารท่าลี่ เป็นต้น   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

งานฝีมือด้ังเดิมอีกอย่างหน่ึงที่ปรากฏในวิหารไต
ยอง คือ ลายคำด้านหลังพระประธานที่มักพบเป็นรูปซุ้ม
พระ อดีตพระพุทธเจ้า หม้อดอก มีเพียงที่วัดเจดีย์ขาวที่
พบการเขียนจิตรกรรมสีฝุ่น ฝีมือช่างพื้นเมือง เป็นภาพ
พุทธประวัติด้านหลังพระประธาน นอกนั้นการเขียนภาพ
พุทธประวัติหรือชาดกที่ผนังด้านข้างและด้านหน้าวิหาร  
มักเป็นงานร่วมสมัย  

สำหรับลวดลายที่ใช้ในการประดับตกแต่งวิหาร
ไตยอง สามารถจำแนกได้เป็น ลายบุคคล ลายสัตว์ และ
ลายพันธ์ุพฤกษา ดังน้ี 
 ภาพอดีตพุทธเจ ้า พบที ่ผน ังด ้านหล ังพระ
ประธาน ลักษณะเป็นงานลายคำ ปรากฏที่วิหารวัดดอน
หลวง และวิหารวัดฉางข้าวน้อยใต้ การเขียนภาพอดีต
พุทธเจ้าที่วิหารวัดดอนหลวง เป็นการเขียนภาพตามแบบ

รปูที่ 11 หน้าบัน
กรอบลูกฟัก 

ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม
, 2563 

รปูที่ 12 หน้าบันเป็นแผ่นไม้
ปิดทึบ แกะสลักไม้เป็นแผ่น 
นำมาตีเรียงต่อกันในแนวต้ัง 
ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 

 

รปูที่ 13 บานประตูแกะสลัก วิหารวัดหนองเงือก 
ฝีมือช่างไตยอง ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 

 

รปูที่ 14 ลวดลายไม้แกะสลักแบบลายก้านขดใบไม้ ฝีมือ
ช่างไตยอง วิหารวัดหนองเงือก ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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คติโบราณล้านนาอันประกอบด้วยแถวอดีตพุทธเจ้า คั่นไว้
ด้วยตุงและหม้อปูรณฆฏะ บางครั้งในตำแหน่งภาพอดีต
พระพุทธเจ้าแทนที่ด้วยเจดีย์ อดีตพระพุทธเจ้าประทับน่ัง
บนฐานบัวสูง เอวคอด แสดงปางมารวิชัย มีประภามณฑล
เป็นเค้าโครงรูปดอกบัว ส่วนภาพอดีตพุทธที่วิหารวัดฉาง
ข้าวน้อยใต้ เป็นการเขียนภาพที่ไม่เป็นไปตามคติโบราณ 
กล่าวคือ ไม่เป็นแถวของพระพุทธเจ้าและคั่นด้วยสิ่งของ
อันเป็นมงคล แต่เป็นภาพพระพุทธเจ้าล้อมรอบด้วยหม้อปู
รณฆฏะ เทวดาประทับนั่งหรือยืน พนมมือ ลักษณะเป็น
ภาพพระพุทธเจ้าประทับนั ่งขัดสมาธิราบแสดงปางมาร
วิชัย ไม่ปรากฏการเขียนใบหน้า ทรงครองจีวรห่มเฉียง 
สังฆาฏิเป็นแผ่นแบนใหญ่ ปลายเป็นเขี ้ยวตะขาบ ไม่มี
ประภามณฑล 

ภาพพระนารายณ์ ปรากฏเป็นภาพแกะสลักไม้ที่
บานประตูว ิหารว ัดป ่าซางงามและวิหารว ัดต ้นแงะ 
ลักษณะเป็นภาพบุคคลสี่กร ถืออาวุธตรี คฑา จักร และ
สังข์ กำลังยืนเหยียบยักษ์ที่มีศีรษะโล้น ซึ่งหมายถึงพระ
นารยณ์เหยียบยักษ์นนทกตามที่ปรากฏในเรื่องรามเกียรติ 
ภาพแกะสลักไม้นี้ได้สะท้อนความนิยมที่จะเลือกฟังหรือ
เล่าเรื่องรามเกียรติของชาวไตอง 

ภาพเมขลา-รามส ูร พบที ่เพดานเหนือพระ
ประธานในวิหารวัดเจดีย์ขาว ที่มีประวัติการสร้างวิหารใน
ราวปลายพุทธศตวรรษที่ 25 เขียนด้วยสีฝุ ่น ฝีมือช่าง
พ้ืนเมือง โดยทั่วไปแล้วตำแหน่งเพดานเหนือพระประธาน
ในวิหารต่างๆ มักจะประดับด้วยดาวเพดาน นอกจากน้ียัง
พบภาพจิตรกรรมเมขลา-รามสูร ที่วัดต้นแงะอีกแหง่หน่ึง 
เรื่องเมขลา-รามสูรนี้เป็นเรื่องหนึ่งในหนังสือเฉลิมไตรภพ
อันเป็นวรรณกรรมของภาคกลาง มีมาตั้งแต่สมัยอยุธยา 
การเลือกที่จะเขียนภาพเมขลา-รามสูรน้ี สะท้อนให้เห็นถึง
การได้เลือกที่จะรับอิทธิพลทางศิลปะจากรัตนโกสินทร์ แต่
ฝีมือของช่างเขียนน้ันเป็นแบบพื้นเมือง   

ภาพเทวดา ปรากฏในวิหารไตยองทั้งงานไม้
แกะสลักที่หน้าบัน แผงประดับเรือนเทศน์ของธรรมาสน์ 
หรืองานลงรักปิดทองที่บานประตู งานปิดทองลายฉลุที่
ผนังด้านหลังพระประธาน ดังเช่น หน้าบันไม้แกะสลัก 
เทพนมครึ ่งองค์ที ่ล้อมรอบด้วยเครือดอกพุดตาน ของ
วิหารวัดฉางข้าวน้อยใต้ มีอายุในพุทธศตวรรษที่ 26 ได้

อิทธิพลจากลวดลายไทยที่พระเทวาภินิมมิตรเขียนในสมุด
ตำราลายไทย หลัง พ.ศ. 2480 ในลักษณะพุ่มข้าวบิณฑ์
เทพพนม ซึ่งได้รับความนิยม ในการเป็นต้นแบบลวดลาย 
ประดับหน้าวิหารอุโบสถหลายแห่งในล้านนา บานประตู
ลงรักปิดทอง รูปเทวดายืนบนสิงห์ถือพระขรรค์ บนหลัง
สิงห์ ที่วิหารวัดฉางข้าวน้อยเหนือ เป็นงานที่สร้างขึ้นใน 
พ.ศ. 2551 ลักษณะเป็นเทวดาทวารบาลแบบรัตนโกสินทร์ 
เช่นเดียวกับเทวดาทวารบาลที่วิหารวัดป่าบุก ที่ประทับยืน
พนมมือหันด้านข้างล้อมรอบด้วยลายกนกเปลวแบบศิลปะ
รัตนโกสินทร์ ภาพเทวดาประกอบซุ้มพระด้านหลังพระ
ประธาน ที่วิหารวัดร้องธาร-ท่าลี่แสดงให้เห็นอิทธิพลพม่า
อย่างชัดเจน ซึ่งเขียนขึ้นในพุทธศตวรรษที่ 26 แต่งานไม้
แกะสลักรูปเทวดายืนพนมมือที่ธรรมาสน์ในวิหารวัดร้อง
ธารท่าลี ่ มีลักษณะเป็นเทวดาแบบไตยอง เช่นเดียวกับ
เทวดา ลงรักปิดทองประดับธรรมาสน์ในวิหารวัดฉางข้าว
น้อยใต้   

ภาพสัตว์ประจำปีนักษัตร พบว่าเป็นลวดลาย
หนึ่งที่ชาวไตยองนิยมนำมาประดับวิหาร บางครั้งพบทั้ง 
12 นักษัตร บางครั ้งพบเพียง 1 -2 นักษัตรที ่ใช ้ เป็น
สัญลักษณ์แทนปีเกิดของผู้เป็นประธานสร้างหรือบูรณะ
วิหาร ปรากฏเป็นที่นิยมในสมัยครูบาศรีวิชัยที่ได้ไปบูรณะ
วิหารอุโบสถต่างๆ ในล้านนา ช่วงพุทธศตวรรษที่ 25-26  
เช่น การประดับรูปม้าแทนปีเกิดของพระอธิการสุข ปญฺ
โญ ผู้สร้างวิหารวัดเจดีย์ขาว ใน พ.ศ. 2475-2480 เป็นต้น 
คติการประดับสัตว์ประจำปีน ักษัตรของชาวไตยวน 
ปรากฏชัดในพุทธศตวรรษที่ 25-26 สันนิษฐานว่าน่าจะ
ได้รับอิทธิพลจากวรรณคดีเฉลิมไตรภพเช่นกัน  

ภาพหม้อปูรณฆฏะมักพบร่วมกับภาพอดีตพุทธ 
เช่นที่วิหารวัดดอนหลวง วิหารวัดต้นแงะ วิหารวัดฉางข้าว
น้อยใต้เป็นต้น มีลักษณะเป็นหม้อทรงสูง ปักดอกบัวหรือ
ดอกไม้อื ่นที ่ช ูก ้านขึ ้นเร ียงขึ ้นไป 2 ดอก ในแนวต้ัง
ตอนกลาง ก่อนแตกกิ่งก้านออกไปด้านข้างในลักษณะ
สมดุล นอกจากนี้ยังพบภาพหม้อปูรณฆฏะที่หน้าบันซุ้ม
ประตูทางเข้าวัดดอนหลวงที่มีลักษณะเป็นหม้อทรงต่ำ แผ่
ก ิ ่งก้านในลักษณะม้วนโค้งเป็นวงกลมอย่างสมมาตร
เช่นเดียวกับที่วัดต้นแงะ  
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ลายดอกสัปปะรด เป็นที ่นิยมของชาวไตยอง
ลวดลายหน่ึง ตัวลายเป็นตารางในลักษณะทแยงมุมคล้าย
ตาสัปปะรด ล้านนาเรียกลายขะนัด ประกอบด้วยเครือ
ใบไม้ที ่มีลักษณะใบมีหัวม้วนโค้งลงปลายแหลม และมี
ลายเส้นใบชัดเจน ใบมีขนาดใหญ่ ลักษณะเช่นน้ีปรากฏมา
ก่อนในศิลปะพม่าช่วงกลางสมัยคอนบอง ตามแบบศิลปะ
อมรปุระ (พ.ศ. 2343-2403) ซึ่งมีรากฐานมาจากลวดลาย
ใบอะแคนตัสของตะวันตก นิยมในล้านนาช่วงปลายพุทธ
ศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา พบที่หน้าบันวิหารฉางข้าวน้อย
เหนือ วิหารวัดดอนหลวง วิหารวัดหนองเงือก วิหารวัด
ร้องธาร  ท่าลี่ วิหารวัดป่าบุก และวิหารวัดเจดีย์ขาว เป็น
ต้น 

ลายดอกโบตั๋นจะมีลักษณะของกลีบที่โค้งหยัก 
ซ้อนกันหนา มีทั ้งดอกบาน หรือดอกที่มองจากมุมอง
ด้านบน และด้านตูมหรือดอกที่มองจากมุมมองด้านข้าง 
ไม่ปรากฏเกสร ดอกพุดตานในอีกลักษณะหนึ่ง เป็นดอก
กลมที่มีกลีบโค้งเข้าห่อหุ้มวงกลม รอบนอกเป็นใบที่หยัก 
เช่นดอกพุดตานที่หน้าบันวิหารวัดฉางข้าวน้อยใต้ และ
วิหารวัดศรีบังวัน เป็นต้น   

ลายดอกบัว ปรากฏอยู่ร่วมกับหม้อปูรณฆฏะ ที่
ม ีเค ้าโครงของดอกเป็นร ูปดอกบัวหรือร ูปหยดน้ำใน
ตอนกลาง ประดับกลีบเล็กๆ ในเค้าโครงเดียวกัน ซ้อนกัน 
เป็นดอกบัวบาน ส่วนดอกบัวตูมประดับกลีบใบที่แหลม 
เรียงกันไปตามเส้นรอบนอกของดอกตอนกลาง อาจมีการ
สะบัดปลาย แต่ไม่ยาวโค้งคดอย่างกลีบดอกพุดตาน และ
มักปรากฏเกสรในลวดลาย เช่น หน้าบันวิหารวัดป่าซาง
งาม นอกจากนี้ยังพบภาพเครือดอกบัวเป็นไม้แกะสลัก
หน้าบันด้านหลังวิหารวัดฉางข้าวน้อยเหนือ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 ลวดนาคและงูที่ประดับวิหารไตยอง ปรากฏเป็น
งานไม้แกะสลักคันทวย งานปั้นปูนนาคช่อฟ้า นาคราว
บันไดเป็นต้น คันทวยนาคที่พบที่ประดับวิหารวัดเจดีย์ขาว 
เป็นนาคมีปีก ลำตัวคดโค้งเป็นรูปตัว s ประกอบลวดลาย 
ซึ่งเป็นรูปแบบเดิมที่พบในล้านนา ต่างกับคันทวยนาคที่
ประดับวิหารวัดฉางข้าวน้อยใต้ ที่เป็นรูปนาคขดในเครือ
ดอกบัว อันเป็นงานแกะสลักร่วมสมยัในปัจจุบัน ส่วนคัน
ทวยที่ประดับวิหารวัดป่าซางงาม เป็นนาคมีเขาหรือตัว
ลวง คันทวยรูปนาค ที่มีความงดงาม และมีความหลาย
หลายรูปแบบได้แก่คันทวยนาคประดับวิหารวัดหนองเงือก 

นอกจากจะมีคันทวยรูปนาคแล้ว ในวิหารไตยอง
ยังมีคันทวยรูปหนุมานและลิง เช่น คันทวยรูปลิงประดับ
วิหารวัดฉางข้าวน้อยใต้ คันทวยรูปหนุมานประดับวิหาร
วัดดอนหลวง และวิหารวัดหนองเงือก ทั้งยังมีคันทวยลาย
เมฆไหล เช่นคันทวยประดับวิหารวัดฉางข้าวน้อยเหนือ 
และวิหารวัดดอนหลวง ซึ่งได้รับอิทธิพลจากลายเมฆไหล
ล้านนา นอกจากที่คันทวยแล้ว ลายเมฆไหลยังใช้ประดับ
ธรรมาสน์ในลักษณะงานปิดทองด้วย เช่น ธรรมาสน์ใน
วิหารวัดต้นแงะ เป็นต้น 

นกหัสดีลิงค์ ที่วัดฉางข้าวน้อยเหนือปรากฏใน
รูปของช่อฟ้า มีลักษณะเช่นเดียวกับช่อฟ้าวัดหนองแดง 
จังหวัดน่าน 

รปูที่ 15 ลายเครือดอกสัปปะรด  
หน้าบันวิหารวัดดอนหลวง 

ที่มา : จตุพร แก้วน่ิม, 2563 
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ทั ้งน ี ้ภายในวัดไตยองปรากฏอาคารที ่แยก
ออกมาจากวิหารหลังหนึ่ง ใช้ประดิษฐานพระสังกัจจายน์ 
ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษที่พบในวัดไตยอง เช่นวัดฉางข้าวน้อย
เหนือ วัดฉางข้าวน้อยใต้ วัดหนองเงือก และวัดศรีบังวัน 
โดยพระสังกัจจายน์ของชาวไตยองสร้างขึ ้นในราวพุทธ
ศตวรรษที่ 24 มีลักษณะต่างออกไปจากพระสังกัจจายน์ที่
พบเห็นทั่วไปในปัจจุบันซึ่งได้รับอิทธิพลศิลปะจีน โดยมี
ล ักษณะเป็นร ูปบุคคล พุงใหญ่ นุ ่งห่มจีวรเร ียบร้อย 
ประทับนั่งสมาธิราบ มือประสานกันในลักษณะอุ้มท้องที่
อ้วนพลุ้ย สวมว่องหรือหมวกของพระภิกษุชาวไตยอง พระ
พักตร์กลม พระขนงโก่ง พระเนตรเรียว พระนาสิกใหญ่ 
พระโอษฐ์บาง มีร่องพระโอษฐ์ พระหนุเป็นปม พระกรรณ
ยาว ปลายพระกรรณชี้แหลมขึ้น เจาะพระกรรณเป็นรอ่ง
ยาว ครองจีวรห่มเฉียง ขอบจีวร 2 ชั้น สังฆาฏิเป็นแผ่น
แบนใหญ่ ปลายสังฆาฏิเป็นเขี ้ยวตะขาบ รั ดอก โดย
ประวัติพระสังกัจจายน์ที่ปรากฏในพระไตรปิฎก อยู่ในกัจ
จายนวรรค หมวดว่าด้วยพระกัจจายนะ 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากตัวอย่างวิหารไตยองที่ได้รับการคัดเลือก 10 
หลัง พบว่าวัดไตยองส่วนใหญ่มีประวัติการก่อสร้างใน
ปลายพุทธศตวรรษที่ 24 วิหารคงสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อมี
วัด แต่วิหารที ่ปรากฏในปัจจุบันมีรูปแบบที่ได้รับการ
บูรณะในภายหลังตั้งแต่กลางพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้น
ไป แผนผังวิหารไตยองทั้งหมดเป็นวิหารทึบ ได้รับอิทธิพล
ล้านนา ภายในวิหารมีทั ้งที่สร้างคันธกุฎีและไม่สร้าง ที่
สร้างคันธกุฎีสามารถแบ่งได้เป็นคันธกุฏีต่อท้ายวิหารและ
คันธกุฏีในห้องสุดท้ายของวิหาร นอกจากน้ียังพบวิหารทึบ
ในผังสี ่เหลี ่ยมจัตุรัสที ่เก ิดจากการขยายวิหารออกไป
ด้านข้าง จากวิหารในผังสี่เหลี่ยมผืนผ้าจึงกลายเป็นวิหาร
ในผังสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปแบบหลังคาวิหารไตยอง เป็นแบบ
หลังคาจั่ว ต่อปีกนกด้านข้าง แบ่งได้เป็น 4 ลักษณะ ได้แก่ 
1) หลังคาจั ่วผืนเดียว 2) หลังคาจั ่ว ซ้อนด้านหน้าและ
ด้านหลังอย่างละ 1 ชั้น 3) หลังคาจั่ว ซ้อนด้านหน้า 1 ชั้น 
และ 4) หลังคาจั่ว ซ้อนด้านหน้า 1 ชั้น ยกจั่วเล็กๆ ซ้อน
ในตอนกลางเหนือหลังคาจั่วตอนกลาง หน้าบันวิหารไต
ยองมี 3 ลักษณะ คือ 1) เป็นกรอบลูกฟัก 2) เป็นแผ่นไม้

ปิดทึบ แกะสลักไม้เป็นแผ่น นำมาตีเรียงต่อกันในแนวต้ัง 
3) เป็นปูนปั้น  

แผนผ ั ง ว ิ ห า ร ไตยอง ม ี ล ั กษ ณะ เป ็ น รู ป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า ซึ่งผังวิหารในลักษณะนี้เป็นที่นิยมกันมาก
ต้ังแต่ช่วงพุทธศตวรรษที่ 25 เป็นต้นมา ผ่านการสร้างหรือ
บูรณะโดยครูบาศรีวิชัย เช่น วิหารหลวงวัดพระธาตุหริภุญ
ชัย โดยรูปแบบในปัจจุบัน เป็นผลมาจากการบูรณะของ
ครูบาศรีวิชัย ใน พ.ศ. 2463 วิหารวัดพระสิงห์ จังหวัด
เชียงใหม่ ครูบาศรีวิชัยเป็นประธานในการสร้าง พ.ศ. 
2466 วิหารวัดศรีโคมคำ จังหวัดพะเยา ครูบาศรีวิชัย
บูรณะใน พ.ศ. 2465-2466 และวิหารวัดเชตุพน จังหวัด
เชียงใหม่ในปัจจุบัน ก็เป็นผลมาจากการบูรณะใน พ.ศ. 
2472 สมัยครูบาศรีวิชัย เป็นต้น  

ผังรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้านี้เป็นผังที่เรียบง่ายกว่าผัง
รูปสี ่เหลี ่ยมผืนผ้าที ่มีการย่อเก็จด้านหน้าหรือด้านหลัง
อย่างวิหารไตยวนที่นิยมกันก่อนหน้าน้ัน ผังที่เรียบง่ายทำ
ให้วิเคราะห์ได้ว่า ผู ้สร้างเน้นการใช้ประโยชน์ของตัว
อาคารเป็นหลัก เช่นเดียวกับงานก่อสร้างของครูบาศรีวิชัย 
ที่สมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัตติวงศ์มีลายพระ
หัตถึงสมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ (สมเด็จฯ กรม
พระยาดำรงราชานุภาพ และสมเด็จฯ เจ้าฟ้ากรมพระยา
นริศรานุวัตติวงศ์, 2505: 112) อธิบายการก่อสร้างของ
ท่านว่า  “...สิ ่งที่ท่าน (ครูบาศรีวิชัย) ต้องการอาจเป็น
เพียงงานที่ทำได้ง ่ายและเสร็จเร็ว ไม่ต้องใช้ช่างฝีมือ
จำนวนมาก ขณะเดียวกันก็มีประโยชน์ใช้สอย และมีความ
งามตามสมควร...” ด้วยเหตุนี้การก่อสร้างของท่านจึงใช้
เทคนิคที่ทันสมัยในขณะนั้น นำมาซึ่งความรวดเร็วในการ
ทำงาน เช่น การหล่อ การเทแบบ เป็นต้น อาคารที่ท่าน
สร้างจึงเป็นอาคารที่ขนาดใหญ่ มั ่นคงแข็งแรง ง่าย มี
ประโยชน ์ ใช ้สอยเต ็มท ี ่  ส ่วนใหญ ่จ ึ งม ีผ ั ง เป ็นรูป
สี่เหลี่ยมผืนผ้า 

ลวดลายประดับหน้าบันเดิมที่โดดเด่นของวิหาร
ไตยอง คือ ลายสัปปะรดที่ปรากฏมาก่อนในศิลปะพม่า
ช่วงกลางสมัยคอนบอง ตามแบบศิลปะอมรปุระ (พ.ศ. 
2343-2403) นิยมในล้านนาช่วงปลายพุทธศตวรรษที่ 25 
เป็นต้นมา การตกแต่งวิหารไตยองที่โดดเด่นอีกอยา่งหน่ึง 
คือ มีการประดับรูปสัตว์ประจำปีนักษัตร ปรากฏชัดใน
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พุทธศตวรรษที่ 25-26 งานแกะสลักไม้ของเดิมยังปรากฏ
อยู่ที่ประตูวิหารบางหลังเป็นรูปสัตว์ เทวดา ล้อมรอบด้วย
ลายเครือดอกสัปปะรด ลักษณะลวดลายมีปริมาตรหนา 
ตัวลายใหญ่ แกะเต็มพื้นที่ ส่วนลวดลายที่ได้รับอิทธิพล
รัตนโกสินทร์ ได้แก่ ลายภาพเมขลา-รามสูร ที ่มาจาก
หน ั งส ื อ เฉล ิม ไตรภพ ภาพเทวดา ลายกนกแบบ
รัตนโกสินทร์เป็นต้น ลวดลายที่ได้รับอิทธิพลล้านนา เช่น 
ภาพพระอดีตพระพุทธเจ้า ลายนาค ลายเมฆไหล ลาย
ดอกโบต๋ัน ลายดอกบัว เป็นต้น 

 
6. กิตติกรรมประกาศ/คำขอบคุณ 
 ขอขอบพระคุณคณะกรรมการกรมส่ง เสริม
วัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ขอบพระคุณ รศ.ชูพินิจ 
เกษมณี ผศ.ดร. พลับพลึง คงชนะ อาจารย์กุลวดี เจริญศรี 
และดร. พรศิลป์ รัตนชูเดช  

กราบขอบพระคุณพระครูเมธานันทกิจ, ดร. วัด
หนองยวง จังหวัดลำพูน พระครูขันติ ธีระวัตน์ วัดทุ่งชัย 
จ ังหวัดน่าน พระสิทธิช ัย ปัญญาไว , ดร. วัดร ่องฟอง 
จังหวัดแพร่ และพระครูอนุศาสนโสภณ วัดม่วยต่อ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน ที ่ให้ความอนุเคราะห์เรื ่องที ่พักในขณะลง
พ้ืนที่สำรวจวิหารในจังหวัดน้ันๆ  

กราบขอบพระคุณพระครูใบฎีกาเฉลิมพล อริย 
วังโส วัดหลวงราชสัณฐาน จังหวัดพะเยา ที่ได้เป็นผู้นำทาง
ในการสำรวจวิหารในอำเภอเมือง จังหวัดพะเยา พระครู
เมธานันทกิจ, ดร. วัดหนองยวง จังหวัดลำพูน ที่ได้เป็น
ผู้นำทางในการสำรวจวิหารในเมืองลำพูน ขอบพระคุณ
อาจารย ์ประเสร ิฐ ประดิษฐ ์ ศ ูนย ์ไทใหญ่ศ ึกษา ที่
อนุเคราะห์ข้อม ูลเกี ่ยวกับว ิหารไตใหญ่  และกราบ
ขอบพระคุณเจ้าอาวาสวัดต่างๆ ที่อำนวยความสะดวกใน
การเก็บข้อมูลในแต่ละวัด 
 ขอบคุณทีมวิจัยทุกท่าน ได้แก่ พระพีร์ญาภพพ์ 
ธารพนาลี, ดร. พระมหาเศรษฐสิริ ปภสฺสโร นางสาวธณิ
กานต์ วรธรรมานนท์ และนายจตุพร แก้วนิ ่ม ที ่ช ่วย
ทำงานวิจัย จนสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
 ประโยชน์และคุณค่าจากการวิจัยครั้งนี้ ผู้วิจัย
ขอมอบเป็นเครื่องบูชาพระพุทธศาสนา 
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ปัจจัยท่ีควรคำนึงถึงในการออกแบบทางกายภาพ 
ของจุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะ จังหวัดปทุมธานี 

The Factors for Design public bus stop for Pathumthani Province. 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยนี้มุ่งศึกษาปัจจัยที่ควรคำนึงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบทางกายภาพ รวมถึงสำรวจและวิเคราะห์ระดับความ

คิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อจุดพักคอยรถประจำทาง กลุ่มตัวอย่างในการศึกษาวิจัย คือ ผู้ใช้งานพื้นที่จุดพักคอยรถประจำทาง
สาธารณะ บริเวณถนนรังสิต-นครนายก จังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 คน ใช้วิธีสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม ผลการวิจัยพบว่า พ้ืนที่รองรับ
จุดพักคอยรถประจำทางมีข้อจำกัด เรื ่องขนาดความกว้างของบาทวิถีของในแต่ละพื้นที่  ขนาดที่เหมาะสมสามารถรองรับการ
ออกแบบ มีขนาดความกว้าง 2.5-3 เมตร ความยาว 4-5 เมตร ความสูง 2.2-2.5 เมตร และความสูงของหลังคา 2.5-3 เมตร ปัญหาใน
การใช้งานจุดพักคอยรถประจำทางที่มีในปัจจุบัน พบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ต้องการให้มีที่จุดพักคอยรถประจำทางเรื่อง
ของการแจ้งราคารถโดยสาร ส่วนอายุไม่พบความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ต้องการให้มีที่จุดพักคอยรถประจำทาง กลุ่มตัวอย่างคำนึงถึง
ปัญหาการใช้งานพ้ืนที่ในเกือบทุกด้าน ได้แก่ ปริมาณที่น่ังพัก ความสบายของที่น่ังพัก ความสะอาดบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ การบังแดด 
ลม และฝน รวมถึงการมองเห็นรถประจำทางได้ชัดเจนเมื่อรถว่ิงเข้ามายังชานชลา แสงสว่าง ที่พักผู้พิการและผู้สูงอายุ ระยะเวลาใน
การรอรถ และการแสดงความเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี 

คำสำคัญ: ที่พักคอยรถประจำทาง, ความต้องการใชง้าน, ขนส่งสาธารณะ 

Abstract  
This research aims to study factors to consider in the physical design, including surveying and analyzing the 

level of opinions of users towards the bus stop. A sample was 400 users at the public bus stop on Rangsit-Nakornnayok 
Road, Pathum Thani Province, selected by cluster sampling. The results showed that the bus stop area had a limitation 
in the width of the footpath in each room. The suitable size supporting the design was 2.5 - 3 meters wide, 4-5 meters 
long, 2.2 -2.5 meters high. The current issue for using the bus stop revealed that genders were involved with the data 
regarding a necessity for providing the bus stop and informing bus fee. There was not a relationship between age and 
a need for providing the bus stop. The sample was concerned about almost every aspect: the number of seats, the 
comfort of seats, the cleanliness of the surrounding areas, and the shelter from sun, wind, and rain. The concern also 
involved a clear view of buses when the vehicle enters the platform, lighting, amenities for the disabled and the 
elderly, the waiting time for the bus, and the identity of Pathum Thani Province towards the design of the bus stop. 

Keywords: Bus stops, Requirement, public transportation
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1. บทนำ  
ปัจจุบันระบบขนส่งสาธารณะเป็นสิ่งจำเป็นใน

ชีวิตประจำวันสำหรับผู้ใช้งานในพื้นที่เขตเมืองที่ช่วยให้
สามารถเดินทางได้สะดวก ดังนั้นการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะถือเป็นหลักสำคัญในการเชื่อมต่อระบบ
ขนส่งสาธารณะและการคมนาคมเข้าด้วยกันในพื้นที่
ปริมณฑล เข้าสู่พื้นที่เขตเมืองของกรุงเทพมหานคร   จุด
พักคอยรถประจำทางสาธารณะจึงถือว่ามีความสำคัญใน
การเพิ ่มความสะดวกให ้ก ับผ ู ้ โดยสาร  ควรม ีความ
สอดคล้องกับการใช้งานและสามารถรองรับการใช้งานของ
ผู้ใช้งานทุกเพศ ทุกวัยรวมถึงผู้พิการ จุดพักคอยรถประจำ
ทางสาธารณะควรมีความเหมาะสมต่อลักษณะภูมิอากาศ 
รวมทั้งกันแดดและฝนได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความ
น่าสนใจต่อการใช้งาน รวมถึงความเป็นเอกลักษณ์ที่
น่าสนใจ  

งานวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค์ในการศึกษาปัจจัยที่
ควรคำนึงถึงในการออกแบบทางกายภาพของจุดพักคอย
รถประจำทางสาธารณะ รวมถึงสำรวจและวิเคราะห์ระดับ
ความคิดเห็นของผู้ใช้งานที่มีต่อจุดพักคอยรถประจำทาง
สาธารณะบริเวณพื ้นที ่ถนนรังสิต-นครนายก จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อเป็นแนวทางในการออกแบบจุดพักคอยรถ
ประจำทางสาธารณะที่เหมาะสมต่อการใช้งาน 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

2.1 จุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะ 
ผู้โดยสารจะต้องใช้งานจุดพักคอยรถประจำทาง

สาธารณะอยู่เป็นประจำ เพื่อป้องกันแดดลม และฝน ใน
ระหว่างการรอรถ จุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะควร
มีความโปร่งโล่ง เพ่ือให้ผู้โดยสารได้มองเห็นรถประจำทาง
สาธารณะได้อย่างชัดเจน ที่พักคอยในต่างประเทศมีการ
ออกแบบในหลากหลายรูปแบบโดยคำนึงถึงประโยชน์ใช้
สอยเป็นสำคัญ รวมถึงการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพที่
เหมาะสำหรับทุกคน ตำแหน่งที ่ ต้ังของจุดพักคอยรถ
ประจำทางสาธารณะเป็นสิ่งสำคัญที่ควรคำนึงถึง ระยะ
ความห่างในแต่ละจุดของประเทศไทย ใช้ความหนาแน่น
ของประชากรและการใช้ประโยชน์ที่ดินมาพิจารณา ซึ่งมี
ระยะห่างของป้ายรอรถโดยสารประจำทางประมาณ 220 

- 400 เมตร ส่วนพื ้นที ่ในท้องถิ ่น ตามชานเมืองหรือ
ต่างจังหวัด ที่มีความหนาแน่นของผู ้คนไม่เท่ากับในตัว
เมือง จะมีจ ุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะห่างกัน
ประมาณ 0.70 - 1.30 กิโลเมตร ฉะนั้นตำแหน่งของจุด
พักคอยรถประจำทางสาธารณะ ควรอยู ่ในตำแหน่งท่ี
สะดวกสำหรับผู ้โดยสาร รวมถึงอยู ่ใกล้กับแหล่งชุมชน
หรือสถานที่สำคัญ เช่น โรงพยาบาล หรือ โรงเรียน เป็น
ต้น 

1) จุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะ ควรมี
การออกแบบเพื่อป้องกันสภาพแวดล้อม และโครงสร้าง
ของจุดพักคอยควรมีความโปร่งใสในด้านข้างเพ่ือมองเห็น
ได้อย่างชัดเจน และควรมีที่น่ังรอรถโดยสาร 

2) การเล ือกที ่ต ั ้ งจ ุดพักคอยรถประจำทาง
สาธารณะระยะเดินทางที่ใกล้ รถโดยสารสามารถมองเห็น
ที่พักคอยได้อย่างชัดเจน รวมถึงผู้โดยสารสามารถมองเห็น
รถโดยสารได้โดยง่ายเมื่อรถกำลังเข้าสู่จุดพักคอย 

3) การป้องกันทางสภาพอากาศ แดด ลม ฝน 
ได ้อย ่างม ีประส ิทธ ิภาพ  ตามสภาพอากาศที่ม ีการ
เปลี่ยนแปลงตลอด 

4) แสงสว่าง การมีแสงสว่างที่ดีช่วยให้ผู้โดยสาร
ที่รอรถรู้สึกถึงความปลอดภัย หากไม่เพียงพอจะทำให้เมื่อ
เวลามืด รถโดยสารอาจมองไม่เห็นที ่พักคอยและไม่
ปลอดภัยสำหรับผู ้โดยสาร ควรมีแสงสว่างตามทางเดิน
และในพ้ืนที่ที่ปิดทึบ อาจมีการติดต้ังตู้โทรศัพท์ฉุกเฉินเพ่ือ
ป้องกันหากมีเหตุการณ์ฉุกเฉิน  

5) ป้ายบอกข้อมูลการเดินทางของรถประจำ
ทางสาธารณะที่จะจอดเป็นสิ่งสำคัญในการบอกข้อมลูแก่
ผู้โดยสาร ต้องอยู่ในตำแหน่งที่ผู้โดยสารเห็นได้ง่ายและ
ชัดเจน  

6) การจัดพื้นที่จุดพักคอยให้สวยงาม ซึ่งควรมี
ความปลอดภัย มองเห็นได้ง่าย สามารถเข้าถึงพ้ืนที่ได้ง่าย 
การวางแผนจัดภูมิทัศน์บริเวณพื้นที่จุดพักคอย ควรมีร่ม
เงาของต้นไม้เพื่อให้ร่มเงาในช่วงเวลาตอนเช้าและกลาง
วันทีม่ีแดดแรง  

7) การจัดพื ้นที ่สำหรับจอดรถจักรยาน มีการ
จัดเตรียมจุดจอดรถจักรยานไว้สำหรับผู ้โดยสาร  เพ่ือ
สะดวกสำหรับผู้โดยสารที่ใช้รถจักรยานในการเดินทาง  
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2.2 คุณลักษณะ และองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
กับลักษณะทางกายภาพของที ่พักคอยรถประจำทาง
สาธารณะในด้านสภาพแวดล้อมของจุดพักคอยรถประจำ
ทางสาธารณะมีองค์ประกอบที่ควรคำนึงถึง มีดังต่อไปน้ี 

- ความปลอดภัย รวมถึงแสงไฟส่องสว่าง เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้โดยสารและความสว่างที่เพียงพอใน
การมองเห็นเวลากลางคืน 

-เสาและป้ายบอกที่ตั ้ง ควรมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน และมองเห็นรถรถประจำทางสาธารณะได้ใน
ระยะไกล 

-พื ้นผ ิวถนนของพ ื ้ น ท่ี จอดรถประจำทาง
สาธารณะ 

-จุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะ พ้ืนทีแ่ละที่
นั่งรอ เพียงพอและคงทนแข็งแรง ที่สามารถมองเห็นรถ
ประจำทางได้ชัดเจน ตลอดจนผู้ที่ใช้รถเข็นที่สามารถเข้า
มาใช้บริการภายในพ้ืนที่พักคอยได้อย่างสะดวก 

-สิ ่งอำนวยความสะดวกที ่เพียงพอต่อความ
ต้องการของผู้โดยสาร 

-ป้ายข้อมูล (ตารางเวลาเดินรถ แผนที่) ที่มี
ข้อมูลที่เพียงพอ 

-รางระบายน้ำฝน 
-พ้ืนที่ทางเดินเท้า 
-ระยะความสูงและประเภทของตำแหน่งของ

ขอบฟุตบาท 
-ปริมาณความจุของพ้ืนที่พักคอย   
-ระยะห่างระหว่างรถโดยสาร 
-ทางเข้า ทางออกของเส้นทางเดินรถโดยสาร 
-ความเชื่อมต่อของทางเดินเท้า 
-ความสะดวกของผู้โดยสาร 
ศาลาริมทางที่พักคอยสำหรับรอรถประจำทาง

สาธารณะในอดีตก่อสร้างจากการนำเงินจากการบริจาค
หรือการเรี่ยไรเงินในชุมชน เป็นรูปแบบที่มีผนังรอบขนาด
ประมาณ 4 x 4 เมตรขึ้นไป วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้างและ
ขนาดจะข้ึนอยู่กับเงินที่ได้รับบริจาคส่วนมากจะใช้วัสดุที่มี
ในท้องถ่ินน้ันๆ ในสมัยก่อนจะใช้เป็นที่รองรับสำหรับผู้คน
ที่จะเดินทาง เช่น ไปตลาด ไปตัวเมือง หรือการเดินทาง
ข้ามจังหวัด เป็นที่พักแรมได้ เน่ืองจากในอดีตการเดินทาง
ใช้เวลานานเพื่อให้ถึงจุดหมาย จึงมีการสร้างศาลาริมทาง

ไว้ตามปากทางก่อนเข้าหมู่บ้าน หรือวัด หรือใกล้ทางเข้า
ชุมชน  

ในเวลาต่อมา มีการเดินทางทางบกเพิ่มมากข้ึน 
ภายหลังสงครามโลกครั ้งที่ 2 กรมทางหลวงได้มีหน้าท่ี
ดูแลการสัญจรทางบก มีการก่อสร้างตามรูปแบบของกรม
ทางหลวงที ่ เหมาะสมกับสภาพถนนในลำดับต่อมา 
(พิพิธภัณฑ์กรมทางหลวง, 2563) 
 Alexander และคณะ  (1977) ระบบขนส่ ง
สาธารณะโดยใช้รถประจำทางขนาดเล็ก  ที ่สามารถ
ให้บริการแก่ผู้ใช้บริการในราคาประหยัด มีป้ายรถประจำ
ทางที่จดจำได้ง่าย มีในบริเวณโดยรอบเพียงพอสำหรับการ
เด ินทาง  เพ ื ่อความสะดวกและความปลอดภัยแก่
ประชาชน การสร้างประสบการณ์ให้มีความเชื่อมโยงและ
สอดคล้องกัน การปรับเปลี่ยนในรูปแบบที่ตรงกันข้ามกับ
การเป็นที ่รอรถประจำทาง ให้กลายเป็นร้านกาแฟที่มี
หลังคาผ้าใบที่เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับคนที่ไม่ได้รอรถ
ประจำทาง เป็นการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่น่าสนใจใน
การรอรถ ความสัมพันธ์ในสิ่งต่างๆที่อยู่บริเวณโดยรอบจุด
รอรถโดยสาร ระบบสัญญาณไฟจราจร ทางเดิน มุมถนน 
ที่สามารถทำให้มันดีข้ึน โดยมุมมองในการใช้ชีวิต คนมอง
การเปล ี ่ยนของไฟจราจร  ด้วยสายตาที ่ระม ัดระวัง 
เพราะฉะนั้นการสร้างที่รอรถประจำทางที่เป็นศูนย์รวม
เล็กๆสำหรับการใช้ขนส่งสาธารณะ สร้างให้เป็นส่วนหน่ึง
ของเมือง จัดต้ังไว้ในที่ที่สามารถทำกิจกรรมได้หลากหลาย 
มีแผงหนังสือพิมพ์ มีแผนที่ ที่พักคอยกลางแจ้ง ที่นั่ง ใน
รูปแบต่างๆเช่น มุมขายของ ร้านขายกาแฟ มุมต้นไม ้และ
อื่นๆ มีการจัดเตรียมลักษณะทางกายภาพตามรูปแบบ
ของการเป็นสถานที่สาธารณะกลางแจ้ง รูปแบบของทาง 
สถานที่รอคอย ที่นั่ง ป้องกันลม และมุมมองที่นั่งในการ
มองเห็นที่ดี  
  
3. วิธีดำเนินการวิจัย 

รวบรวมข ้อม ูลจากการทบทวนวรรณกรรม 
ทำการศึกษาและวิเคราะห์ถึงประเด็นสถานการณ์ปัจจุบัน
ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานพื้นที่ในบริบทที่แตกต่างกัน ทั้ง
ด้านสิ ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคม เพื ่อทราบถึง
ประเด็นที่ควรคำนึงถึงในการออกแบบ ตลอดจนนำไปสู่
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การกำหนดแนวคิดและกรอบข้อจำกัดในการออกแบบ
กายภาพของจุดพักคอยที่แตกต่างกัน หลังจากนั้นทำการ
สำรวจปัญหาและความต้องการของที่พักคอยรถประจำ
ทางสาธารณะโดยการทำแบบสอบถามพฤติกรรมผู้ใช้งาน
ที่มีต่อการใช้งานที่พักคอยรถประจำทาง เพื ่อแสดงถึง
ปัญหาและรายละเอียดข้อมูลที่ต้องการให้มีที่จุดพักคอย
รถประจำทาง บริเวณเส้นถนนรังสิต-นครนายก (คลอง1-
คลอง13) จังหวัดปทุมธานี โดยแบบสอบถามนี้ประกอบ
ไปด้วย 3 ส่วน ดังน้ี ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ตอบแบบสอบถาม 
รายละเอียดข้อมูลที ่ต้องการให้มีในพื้นที ่จุดพักคอยรถ
ประจำทาง และปัญหาในการใช้งานจุดพักคอยรถประจำ
ทางที่มีในปัจจุบัน โดยการแจกแบบสอบถามจากกลุ่ม
ต ัวอย ่างจำนวน  400 ช ุด  และสร ุปผลข ้อม ูลจาก
แบบสอบถามโดยใช้การวิเคราะห์ทางสถิติ หลังจากน้ัน

สรุปผลแนวทางการออกแบบกายภาพพื้นที่จุดพักคอยรถ
ประจำทางที่เหมาะสมสอดคล้องกับความต้องการของ
ผู้ใช้งานจังหวัดปทุมธานี 
 
4. ผลการวิจัย 

จากการสำรวจลักษณะทางกายภาพของพื้นที่
จุดพักคอยรถประจำทางของผู้ใช้งาน ในบริเวณเส้นทาง
ถนนรังส ิต-นครนายก คลอง 1 ถึงคลอง 13 จังหวัด
ปทุมธานี เพื่อเป็นการสำรวจ และเก็บข้อมูลโดยสังเกต
ลักษณะทางกายภาพของพื้นที ่จุดพักคอยรถประจำทาง  
กิจกรรมและการใช้งาน สภาพการใช้งานของผู้โดยสารรถ
ประจำทางสาธารณะของพื ้นที ่พักคอยรถประจำทาง
สาธารณะในปัจจุบันเป็นดังภาพ ในตารางที่ 1 

 
ตารางที่ 1 พ้ืนที่จุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะ บริเวณเส้นทางรังสิต – นครนายก (คลอง 1 – 13) 
1 
 

  

2 
 

  
3 
 

  
4 
 

  
5 
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6 
 

  
7 
 

  
8 
 

  
9 
 

  
10 
 

  
11 
 

  
12 
 

  
13 
 

  
 

จากการสำรวจพื้นที่ พบว่ารูปแบบของที ่พัก
คอยรถประจำทางสาธารณะ มีรูปแบบหลากหลายไปตาม
พื้นที่ มีทั้งหมด 8 รูปแบบ ที่ยังต้องมีการปรับเปลี่ยนให้
เหมาะสมกับการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ผลการวิเคราะห์แบบสอบถามสำหรับปัญหา
และสิ ่งที ่ต้องการของผู ้ใช้งานจุดพักคอยรถประจำทาง 

โดยแบบสอบถามได้แจกให้ผู้ใช้งานภายในพ้ืนที่จุดพักคอย
รถประจำทาง บริเวณเส้นทางถนนรังส ิต-นครนายก 
(คลอง 1 ถึงคลอง 13) จังหวัดปทุมธานี จำนวน 400 ชุด 
ผลที่ได้จากการวิเคราะห์ข้อมูล แบ่งออกเป็น 3 ตอน ดังน้ี 

4.1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลลักษณะส่วนบุคคล
ของผู้ตอบแบบสอบถามของผู้ใช้งานพื้นที ่จุดพักคอยรถ
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ประจำทางสาธารณะ พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่ 
เป็นเพศหญิง ร้อยละ 65.6 มีอายุอยู่ในช่วง 16-30 ปีมาก
ที่สุด ร้อยละ 81.4 รองลงมามีอายุอยู ่ในช่วง 31-45 ปี 
ร้อยละ 13.8 ส่วนใหญ่มีอาชีพเป็นนักเรียน /นักศึกษา 
ร้อยละ 72.1 รองลงมาประกอบอาชีพเป็นกิจการส่วนตัว 
/ค้าขาย ร้อยละ 12.2 โดยผู้ตอบแบบสอบถามมีช่วงเวลา
ในการใช้งานอยู ่ในช่วงเวลา 07.01-09.00 น. ร้อยละ 
21.7 รองลงมาอยู่ในช่วงเวลา 09.01-12.00 น. ร้อยละ 
20 ช่วงเวลาที่ผู้ใช้งานน้อยที่สุด อยู่ในช่วงเวลา 05.00 -
7.00 น. ร้อยละ 2.1 ส่วนวัตถุประสงค์ในการเดินทางเพ่ือ
เรียนมากที่สุด ร้อยละ 42.2 รองลงมาเป็นเพื่อเดินทาง
กลับบ้าน ร้อยละ 16.2 ส่วนความถี่ในการใช้งานพื้นที่จุด
พักคอยรถประจำทางนาน ๆ ครั้งมากที่สุด ร้อยละ 41.3 
รองลงมาเป็น 3 - 4 วันต่อสัปดาห์ ร้อยละ 18.6 และใน
ส่วนของระยะเวลาในการใช้งานพ้ืนที่จุดพักคอยรถประจำ
ทาง (โดยประมาณ) มากที่สุดเป็นเวลา 11-15 นาที ร้อย
ละ 33.7 และรองลงมาเป็นระยะเวลา 6-10 นาที ร้อยละ 
31.3 

4.2 ผลการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้งาน
ที่ต้องการให้มีที ่จุดพักคอยรถประจำทางสาธารณะ ใน
รายละเอียดแต่ละด้าน พบว่า ราคาค่าโดยสารมีผลต่อ
ผู้ใช้งานโดยมีความต้องการในที่ระดับมาก อยู่ในลำดับที่ 1 
รองลงมาเป็นด้านเส้นทางการเดินรถเป็นลำดับที่  2 
รองลงมาเป็นด้านป้ายบอกสายรถที่ให้บริการเป็นลำดับที่ 
3 ส่วนด้านระยะเวลาการรอรถเป็นลำดับท่ี 4 รองลงมา
เป็นด้านความถี ่ของรถที ่ให้บร ิการเป็นลำดับที่  5 ที่
ผ ู ้ ใช ้งานม ีความต้องการในที ่ระด ับมาก  ส ่วนด ้าน
ตารางเวลาที่ให้บริการเป็นลำดับที่ 6 และด้านแผนท่ี
เส้นทางการเดินรถ เป็นลำดับที่ 7 มีผลต่อผู้ใช้งานโดยมี

ความต้องการในที่ระดับมาก เช่นเดียวกันกับทุก ๆ ด้าน
ทั้ง 7 ด้าน 

4.3 ผลการวิเคราะห์ปัญหาในการใช้งานจุดพัก
คอยรถประจำทางที่มีในปัจจุบัน ที่มีองค์ประกอบต่าง ๆ 
ประกอบด้วย ปริมาณของที่น่ังพักคอย  ความสบายของที่
น่ังพักคอย  ความสะอาดบริเวณพ้ืนที่รอรถโดยสารประจำ
ทาง  ประส ิทธ ิภาพของการบ ังแดดของที ่พ ั กคอย  
ประสิทธิภาพของการบังฝน บังลมของที่พักคอย การ
มองเห็นรถโดยสารประจำทางได้อย่างชัดเจนในระยะไกล
เมื่อรถกำลังจะมาถึงชานชลา แสงสว่างของพื้นที่พักคอย
รถโดยสารประจำทางเพียงพอในการใช้งานในเ วลา
กลางคืน  มีการจัดพื ้นที ่พักคอยสำหรับผู ้พิการและ
ผู้สูงอายุเพียงพอ  มีสัญลักษณ์ทางเดินเท้าสำหรับผู้พิการ
ทางสายตาเมื ่อเข้ามาใช้งานพื ้นที ่พักคอยรถโดยสาร  
ระยะเวลาในการรอรถโดยสารประจำทาง จุดพักคอยรถ
ประจำทางมีเอกลักษณ์ของท้องถิ ่น  เมื ่อพิจารณาถึง
ปัญหาในการใช้งานจุดพักคอยรถประจำทางในปัจจุบันจะ
พบว่าปัญหาในทุกด้านอยู ่ในระดับปานกลางซึ ่งควรนำ
ปัญหาในด้านต่างๆมาใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบจุดพัก
คอยรถประจำทางรูปแบบใหม่ที่มีความเหมาะสมต่อการ
ใช้งานและมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ของปัจจัยส่วนบุคคล
ต่อปญัหาในการใช้งานจุดพักคอยรถประจำทางในปัจจุบัน 
ผลจากการทดสอบพบว่า เพศมีความสัมพันธ์กับข้อมูลที่
ต้องการให้มีที ่จุดพักคอยรถประจำทางในเรื ่องของการ
แจ ้งราคารถโดยสาร  (sig. = 0.040 , Cramer’s V = 
0.155) ส่วนอายุไม่พบความสัมพันธ์กับข้อมูลที่ต้องการให้
มีที่จุดพักคอยรถประจำทาง 
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รูปที่ 1 แสดงการจับคู่การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ในด้านปัญหาในการใช้งานจุดพักคอยรถประจำทางในปัจจุบัน 
ของตัวแปรด้วยสถิติ Chi square 

 
กลุ่มตัวอย่างคำนึงถึงปัญหาในการใช้งานพื้นที่

จุดพักคอยรถโดยสารสาธารณะในเกือบทุกด้าน  ได้แก่ 
ด้านปริมาณท่ีน่ังพัก ความสบายของที่น่ังพัก ความสะอาด
ของบริเวณโดยรอบพ้ืนที่ การบังแดด ลม และฝน รวมถึง
การมองเห็นรถโดยสารประจำทางได้อย่างชัดเจนเมื่อรถ
โดยสารวิ่งเข้ามายังชานชลา ด้านแสงสว่าง ที่พักผู้พิการ
และผู้สูงอายุ ระยะเวลาในการรอรถ และการแสดงถึความ
เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดปทุมธานี ดังน้ันจึงควรนำปัจจัย
ในด้านต่างๆเหล่านี้มาพิจารณาและคำนึงถึงเพื่อใช้เป็น
แนวทางในการออกแบบทางกายภาพของที่พักคอยรถ
โดยสารสาธารณะได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
ตามความต้องการของผู้ใช้งาน 
 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

ปัจจัยที่ควรคำนึงถึงที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ
กายภาพของพื ้นที ่จ ุดพักคอยรถประจำทาง  สามารถ
สร ุปผลโดยแบ ่งผลการสำรวจม ีค ุณล ักษณะ  และ
องค์ประกอบต่าง ๆ 6 ด้าน โดยมีรายละเอียดดังต่อไปน้ี 

(1) ด้านการใช้งานของที่พักคอยรถประจำทาง 
สภาพเหมาะสมกับการใช้งาน ปลอดภัย สามารถใช้งานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ความสะอาด ความสะดวกสบาย 
และสามารถรองรับจำนวนผู้โดยสารได้อย่างเพียงพอ 

(2) ด้านมีความเหมาะสม และสอดคล้องกับ
สภาพอากาศของที่พักคอยรถประจำทาง ผนังและหลังคา
สามารถกันแดด กันลม และฝนได้ ทนต่อสภาพอากาศ
ต่างๆ มีการระบายอากาศ  แสงสว่างเพียงพอในทุก
ช่วงเวลา มีแสงสว่างภายนอกที่พักคอยอย่างชัดเจน (รถ
บนถนนสามารถมองเห ็นได ้ เด ่นช ัดเพ ื ่อลดการเกิด
อุบัติเหตุ) และมีพื้นที่พักคอยทั้งที่นั่ง ที่ยืนรอรถโดยสาร
อย่างเพียงพอ  

(3) ด้านการแสดงอัตลักษณ์ท้องถิ่นของจังหวัด
ปทุมธานี ที่พักคอยรถโดยสารแสดงถึงเอกลักษณ์ของ
จังหวัดปทุมธานี เป็นสัญลักษณ์ดอกบัวหลวง รวงข้าวและ 
แสดงอัตลักษณ์ความเป็นท้องถ่ินจังหวัดปทุมธานีที่มีความ
ทันสมัย 

(4) ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก ทุกคนสามารถ
เข้าถึงที ่พักคอยรถโดยสารได้อย่างเสมอภาค คนพิการ 
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ผู้ใช้รถเข็น และมีป้ายแสดงตารางเวลาและหมายเลขรถ
โดยสาร 

(5) ด้านความปลอดภัย มีความปลอดภัยจาก
อุบัติเหตุบนถนน ต่อชีวิตและทรัพย์สิน ในขณะรอรถ
โดยสาร ผู้คนสามารถมองเห็นรถที่กำลังเคลื่อนเข้ามาได้
อย่างชัดเจนลดการเกิดอุบัติเหตุ มีอุปกรณ์อำนวยความ
สะดวกเมื ่อเกิดเหตุฉุกเฉิน (เช่น เครื ่องช่วยเหลือAED 
เครื่องมือปฐมพยาบาล) 

(6) ด้านความสวยงามของที่พักคอยรถประจำ
ทาง มีความสวยงามน่าเข้าใช้งาน มีจุดดึงดูดสายตาต่อผู้
พบเห็นและผู้โดยสารเป็นจุดเด่นมองเห็นได้ชัดเจน 

ข้อเสนอแนะ  
งานวิจัยไม่ได้สำรวจปัญหาการใช้งานแต่ละจุด 

เป็นเพียงการสำรวจความคิดเห็นผู้ใช้ว่าควรคำนึงถึงเรื่อง
ใดบ้างในการออกแบบเพื่อใช้งาน ซึ่งอาจไม่ได้คำตอบที่
สอดคล้องกับสภาพจุดพักคอยจริง และการศึกษาวิจัยครั้ง
นี้มีขอบเขตพื้นทีในการศึกษาทำให้บางข้อมูลเป็นข้อมูล
เฉพาะพ้ืนที่จังหวัดปทุมธานี แนวทางการออกแบบจุดพัก
คอยรถประจำทางที่เหมาะสม เป็นรูปแบบหนึ่งที่ออกแบบ
ให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม เหมาะสมกับการใช้งาน
สามารถเป็นแนวทางเบื้องต้นที่ใช้แนวการพัฒนาแบบจุด
พักคอยรถประจำทางในอนาคตต่อไปได้ 
 
6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบคุณสาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม คณะ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ ที่สนับสนุนสถานที่และอำนวย
ความสะดวกในการทำวิจ ัย ขอขอบคุณมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ที่อุดหนุนทุนวิจัย งบประมาณ
กองทุนส่งเสริมงานวิจัยฯ นักสร้างสรรค์รุ่นใหม่ ประจำปี
งบประมาณ 2564 และขอขอบคุณอาจารย์ รศ.ดร.วชิระ 
แสงรัศมี  ผศ.ดร.ธนภูมิ วงษ์บำหรุ ผศ.ณัฏฐพงศ์ จันทร์
วัฒนะ และ ผศ .ดร .ณวัสน์ ฐานวิส ิฐพล ทุกท่านที่ให้
คำปรึกษาในงานวิจัยและคำแนะนำ 
 ขอบคุณกรมทางหลวง ในการเอื้อเฟื ้อสำหรับ
การให้ข้อมูลและความรู้ในการสำรวจพื้นที่และลงพื้นที่
เก็บข้อมูล  

7. เอกสารอ้างอิง  
ประชาชาติธุรกิจ. 2563. เปิดรูปแบบศาลารอรถโดยสาร

ทั่วไทย “ศักด์ิสยาม” สั่ง “ทางหลวง” ปรับใหม่. 
25 มิ.ย. 2563, 
https://www.prachachat.net/property/ne
ws-479099 

เวิร์คพอยท์ทูเดย์. "ศาลาริมทางไทย". เวิร์คพอยท์, 25 
มิถุนายน 2563. 
https://workpointtoday.com /thai-sala/. 
(สืบค้นเมื่อวันที่ 15 ตุลาคม 2563). 

Christopher Alexander, Sara Ishikawa, Murray 
Silverstein. (1977). A Pattern Language 
Towns, Buildings, Construction. Cess 
Center for Environment. New York. Oxford 
university press. 92-95. 

Public transport team Surface Stratigy & 
Planning. (2017). Accessible bus stop 
design guideance. Transport of London. 
Retrieved from 
http://content.tfl.gov.uk/bus-stop-design-
guidance.pdf. 

Transfort. (2015). Bus stop design standards & 
guidelines. Retrieved from 
http://ridetransfort.com/img/site_specific/
uploads/Final_Design_Standards.pdf 

Transit cooperative research program. (1996). 
Guidelines for the Location and Design 
 of Bus Stops. National academy press 
Washington, D.C.. Retrieved from 
https://nacto.org/docs/usdg/tcrp_report_1
9.pdf 

 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

488 489
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

การใช้สมการทางคณิตศาสตร์สร้างลวดลาย 
ปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกรบนกระถางดินเผาด้วยโปรแกรม Desmos 

Using Mathematical Equations to Create 
Pla Carp Chaggrapat Manggorn Tracery on Clay Pots By Desmos Program 

 
ณัฐดนัย มงคลไทย* วกัญญาภัค รัตนเศรณี* ณัฐพงษ์ สุทธิพงษ์* และ ดร.วาธีคร ศรีวิราช 

Natdanai Mongkolthai* Kanyapak Rattanaseranee* Nattapong Suttipong* and Dr.Wateehorn Sriwirach 
 

สาขาวิชาคณิตศาสตร์ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภฏันครสวรรค์ 
398 หมู่ 9 ถนนสวรรค์วิถี ตำบลปากน้ำโพ อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000 

Bachelor of Education (Mathematics) Nakhon Sawan Rajabhat University 
398 Moo. 9, Sawanwithi Road, Muang District, Nakhon Sawan, 60000 

E-mail: faiy02072541@gmail.com, โทรศัพท์: 094-7415736 
 

บทคัดย่อ 
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) หาสมการแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณดินกับความจุของกระถางดินเผาทรง

ลูกปืน 2) เพื่อใช้สมการออกแบบลวดลายโดยใช้โปรแกรม Desmos 3) เพื่อสร้างลวดลายบนกระถางดินเผาทรงลูกปืนด้วย
กระบวนการเดคูพาจ 4) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มีต่อผลิตภัณฑ์ ผลการศึกษาพบว่า 1. สูตรความสัมพันธ์
ของปริมาณดินกับความจุของกระถางดินเผาทรงลูกปืน คือ y = 0.202(x - 14391) + 3762 เมื่อ x แทน ความจุของกระถางมี
หน่วยเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตรและ y แทน ปริมาณดินมีหน่วยเป็น ลูกบาศก์เซนติเมตร 2. จำนวนสมการที่ใช้ออกแบบลวดลาย
ปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกรด้วยโปรแกรม  Desmos จำนวนทั้งหมด 796 สมการ 3. สร้างลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิบน
กระถางดินเผาทรงลูกปืนด้วยกระบวนการเดคูพาจได้ 4. กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์ ด้านความสวยงามของ
ชิ ้นงาน อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.69, S.D.= 0.49) ด้านความคิดสร้างสรรค์ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.35, S.D.= 0.67) ด้าน
ประโยชน์ที่ได้รับ อยู่ในระดับมาก (�̅�𝑥= 4.59, S.D.= 0.53) 

 
คำสำคัญ:  การสร้างลวดลายด้วยสมการทางคณิตศาสตร์, การประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์, การพัฒนาผลิตภัณฑ ์
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Abstract 
The study aims to 1) find the equation of the relationship between soil quantity and capacity of ball-

bearing shape clay pots, 2) use the equation to design tracery with Desmos program, 3) create tracery on 
ball-bearing shape clay pots by decoupage process, 4) assess the satisfaction of the sample with the 
product. The results of the study found that: 1) The relationship formula of soil volume and capacity of 
ball-bearing shape clay pots was y = 0.202 (x - 14391) + 3762, where x represented the capacity of pots in 
cubic centimeters and y represented the amount of soil in cubic centimeters, 2) The number of equations 
used to design the dragon emperor carp tracery using Desmos program was 796 equations in total, 3) The 
dragon emperor carp tracery could be successfully created on ball-bearing shape clay pots with a 
decoupage process, and 4) The samples were satisfied with the designed products with a high level of 
aesthetics. (𝑥𝑥𝑥 = 4.69, SD = 0.49). The creativity was at a high level.  (𝑥𝑥𝑥 = 4.35, SD = 0.67), and the utilization 
was also at a high level (mean 𝑥𝑥𝑥 = 4.59, SD = 0.53). 

 
Keywords: Creating the tracery with mathematical equations, Application of knowledge in mathematics, Product development. 
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1. บทนำ 
 งานเครื ่องปั ้นดินเผามีหลายรูปแบบที่เห็นกัน

ทั่วไปเช่น แจกัน โอ่ง ไห อ่าง ครก เป็นต้น ประเทศไทยมี
การผลิตเครื ่องปั ้นดินเผาในทั่วทุกภาคของประเทศเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะของชุมชนในแต่ละแห่งของประเทศ 
เครื ่องปั ้นดินเผาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ ่นที ่มีความงดงาม
อย่างมาก เป็นสินค้าที่สร้างรายได้ให้กับครอบครัว อีกทั้ง
ยังสร้างชื่อเสียงให้กับชุมชนหรือจังหวัดนั้น ๆ ชุมชนบ้าน
มอญในจังหวัดนครสวรรค์เป็นแหล่งผลิตเครื่องปั้นดินเผา
พ้ืนเมือง  

ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เป็นกระถางสำหรับใส่ต้นไม้อัน
เป็นที่รู้จักของชาวบ้านและจังหวัดใกล้เคียง กลุ่มผู้วิจัยมี
ความชื่นชอบและสนใจการปลูกต้นไม้มาก รวมถึงกระถาง
ชนิดต่าง ๆ จากการศึกษากระถางดินเผาของชุมชนบ้าน
มอญ พบว่ามีคุณสมบัติในการถ่ายเทอากาศและกักเก็บ
ความช ื ้นได ้ด ี  ซ ึ ่ ง เป ็นผลด ีต ่อระบบรากของต ้นไม้  
นอกจากนี้กลุ ่มผู ้วิจัยได้สอบถามนายเอกลักษณ์ กษมา
กรณ์ ผู้ดูแลศูนย์การเรียนรู้เครื่องปั้นดินเผาของชุมชนบ้าน
มอญเพ่ิมเติมถึงรูปทรงของกระถาง ทำให้ทราบว่ากระถาง
ดินเผาทรงลูกปืน เป็นที่ได้รับความนิยม มีคำสั่งซื้อและการ
ผลิตจำนวนมาก กลุ่มผู้วิจัยได้วิเคราะห์รูปทรงกระถางดิน
เผาทรงลูกปืน พบว่ามีลักษณะคล้ายกับฟังก์ชันพาราโบ
ลอยด์ที่ตัดฐานเป็นรูปวงกลม และได้พูดคุยเพิ่มเติมยงัพบ
อีกว่า ชาวบ้านในชุมชนบ้านมอญต้องการเพิ่มคุณค่าของ
ชิ้นงานให้มีความสวยงาม มีรายละเอียด มีสีสันสดใส และ
สะดุดตา ซึ่งในชุมชนบ้านมอญไม่มีผู้เชี่ยวชาญทางด้านน้ี 
กลุ่มผู้วิจัยมีความประสงค์ที่จะช่วยออกแบบลวดลายที่มี
เอกลักษณ์ให้ก ับชาวชุมชนบ้านมอญ จากการศึกษา
กระบวนการสร ้างสรรค ์ภาพจ ิตรกรรม กรณีศ ึกษา
จิตรกรรมร่วมสมัยนิทรรศการ “อิทส์มี” ของ สุริยะ ฉายะ
เจริญ (2558) สะท้อนให้เห็นว่าผลงานสร้างสรรค ์มี
กระบวนการผลิตที่ต้องอาศัยทักษะฝีมือทางจิตรกรรมกับ
ความรู้ในแนวคิดและทฤษฎีต่างๆ อันประกอบไปด้วย แรง
บันดาลใจ แนวความคิด สุนทรียศาสตร์ และรหัส ซ่ึง
นำไปสู ่กระบวนการสร้างสรรค์ที่มีขั ้นตอนที่ชัดเจนและ
สามารถผลิตผลงานจิตรกรรมที่เสร็จสมบูรณ์ ปัจจัยสำคัญ
ของการสร้างสรรค์ผลงานไม่ได้เกิดข้ึนด้วยปัจจัยของทักษะ

และการแสดงออกถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะเท่านั้น แต่ยัง
รวมไปถึงการค้นคว้า ศึกษา และคิดวิเคราะห์ แรงบันดาล
ใจ (สุริยะ ฉายะเจริญ) มีกระบวนการสร้างสรรค์ผลงาน
จากการเก็บข้อมูลจากสถานที่จริงมาบูรณาการกับแรง
บันดาลใจ 

ทำให้เกิดเป็นผลงานที่มีคุณค่าและมีความหมาย 
กลุ่มผู้วิจัยได้สังเกตว่า งานประเพณีแห่มังกรเป็นงานที่สื่อ
ถึงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครสวรรค์ทำให้งานศิลปะท่ี
เก่ียวกับมังกรจึงสื่อถึงความเป็นนครสวรรค์ด้วย ดังน้ันเรา
จึงได้เห็นผลงานของมังกรค่อนข้างมาก การสร้างสรรค์
ผลงานที่มีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวที่มีการผสมผสาน
ระหว่างแรงบันดาลใจและเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ชาวจีน
นครสวรรค์เชื ่อว่าปลาคาร์ฟจะช่วยส่งเสริมการค้าขาย 
ความมั่นคง และความสำเร็จให้กับชีวิตของตน ผู้วิจัยจงึมี
แรงบันดาลใจในการสร้างลวดลายที่มีองค์ประกอบเป็น
ปลาคาร์ฟและมังกรที่มีการผสมผสานกันอย่างลงตัวอาศัย
แนวคิดของศิร ินฤมล ช้อยเร ือง (2558) กล่าวว่า การ
ออกแบบที่เน้นเฉพาะรูปแบบของลวดลาย ซึ่งการที่จะทำ
ให้เกิดลวดลายได้ต้อง มีส่วนประกอบของลาย อันได้แก่ 
ทัศนธาตุ ที ่สอดคล้องสัมพันธ์กันอย่างลงตัวเกิดความ
งดงาม ลวดลายมีความหมาย 

การออกแบบลวดลายต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์
กับงานที่จะนําไปตกแต่งเพ่ือให้ลายมีความสวยงาม มีความ
เป็นเอกลักษณ์ ผู้วิจัยสังเกตเห็นว่าภาพปลาคาร์ฟและภาพ
มังกรทั่วไป จะมีองค์ประกอบของเส้น ซึ่งมีความเกี่ยวข้อง
กับความรู้ทางคณิตศาสตร์ เรื่องภาคตัดกรวย แคลคูลัส 
กราฟของสมการทางคณิตศาสตร์ ผู้วิจัยจึงนำความรู้ทาง
คณิตศาสตร์มาออกแบบรูปแบบลวดลายที่มีความเป็น
เอกลักษณ์เฉพาะตัว เพื ่อทำให้เห็นถึงการประยุกต์ใช้
ความรู้เรื่องสมการทางคณิตศาสตร์ ที่นำมาสรรค์สร้างเป็น
ผลงานได้ดังผลงาน “Circle Limit III” เป็นภาพเขียนปลา 
5 ต ัว ว ่ ายอย ู ่ ในร ูปกราฟไฮเพอร ์ โบล ิคในระนาบ 
(hyperbolic space) ที ่สวยงามแปลกตา (บุญฤดี แสง
จันทร์, 2563) ทั้งน้ีเพ่ือทำให้เห็นถึงความสำคัญของการนำ
องค์ความรู้ทางคณิตศาสตร์ไปใช้งานทางศิลปะ ลดมุมมอง
ที่มีต่อคณิตศาสตร์ว่าเป็นวิชาที่มีความเป็นนามธรรมสูง 
แม้ว่าความรู้ทางด้านคณิตศาสตร์เพิ่มขึ้นอย่างสม่ำเสมอ 
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ผ่านทางการวิจ ัยและการประยุกต์ใช ้ การคิดค้นทาง
คณิตศาสตร์ไม่จำเป็นต้องมีเป้าหมายอยู่ที่การนำไปใช้ทาง
ว ิทยาศาสตร ์ น ักคณิตศาสตร์หลายคนก็ทำงานเพ่ือ
เป้าหมายเชงิสุนทรียภาพ (วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี,2563) 
จากการศึกษางานของธีระยุทธ พิมเสน และคณะ เรื่อง 
Equations of Dragon ซึ่งพบว่าโปรแกรม Desmos ที่ใช้
จำนวนสมการท ั ้ งหมด 297 สมการ เป ็นโปรแกรม
คอมพิวเตอร์ที่มีความสามารถในการสร้างรูปกราฟจาก
สมการทางคณิตศาสตร์ อีกทั้งยังประหยัดเวลาในการเขียน
กราฟ ให้ลายเส้นที ่อ ่อนช้อย มีความชัดเจน สามารถ
ตกแต่งให้เส้นลายนั้นสวยงามได้ เกิดความผิดพลาดน้อย
กว่าการวาดรูปโดยใช้มือวาด ด้วยความถนัด ผู้จัดทำจึงได้
นำคุณสมบัติดังกล่าวมาประยุกต์ใช ้ก ับการออกแบบ
ลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกร โดยนำความรู ้เรื ่อง
สมการทางคณิตศาสตร์มาช่วย ทำให้ลวดลายมีความ
สมบูรณ์มากย่ิงข้ึน นอกจากน้ีผู้จัดทำยังได้ศึกษาวิธีการทำ
เดค ูพาจจากทาง Youtube ของช ่อง BC-BAT Online 
Class วิทยาลัยบริหารธุรกิจและการท่องเท่ียวกรุงเทพ ซึ่ง
เป็นวิธีการลงลวดลายบนกระถางดินเผาที่มีความสะดวก
และรวดเร็ว อีกทั้งผู้จัดทำยังได้สำรวจพบอีกว่าการผลิต
กระถางดินเผาทรงลูกปืนมีด้วยกัน 3 ขนาด โดยแต่ละ
ขนาดจะมีบล็อกที่ใช้วัดแท่งดินที่ผสมแล้ว เพ่ือนำไปสู่การ
ข้ึนรูปทรงของกระถางตามท่ีต้องการ แต่เมื่อมีล็อตคำสั่งซื้อ
ที่ระบุความจุของกระถางดินเผาทรงลูกปืนตามต้องการมา 
ทางโรงงานจะผลิตได้ยาก เพราะไม่ทราบว่าจะต้องใช้แท่ง
ดินปริมาตรเท่าใด จากปัญหาดังกล่าว ทำให้ผู้วิจัยมีความ
สนใจที่จะศึกษาความสัมพันธ์ของปริมาณดิน กับความจุ
ของกระถางดินเผาทรงลูกปืน จากการศึกษาโครงงานของ
นิธิศ เพ็ญศรี และคณะ (2562) เรื่อง การประมาณปริมาตร
ของเจดีย์วัดสวนดอก โดยใช้การอินทิกรัลด้วยวิธีหมุนแบบ
จาน และบทความของศ ุภกานต์ ช ัยประโคน เร ื ่อง
คณิตศาสตร์กับศิลปะเครื่องปั้นดินเผา ซึ่งพบว่า การหา
ปริมาตรของรูปทรงตันด้วยวิธีจาน (Disk Method) เป็นวิธี
ที่มีความสะดวกในการคำนวณหาความจุของกระถางทรง
ลูกปืนเป็นอย่างมาก  

ผู้วิจัยใช้สมการทางคณิตศาสตร์และโปรแกรม 
Desmos มาช่วยออกแบบลวดลายและหาสมการขอบ

กระถางดินเผาทรงลูกปืนเพื ่อนำมาหาปริมาตรโดยใช้
อินทิกรัลด้วยวิธีหมุนแบบจาน 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อหาสมการแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณ

ดินกับความจุของกระถางดินเผาทรงลูกปืน 
2. เพ่ือใช้สมการออกแบบลวดลายโดยใช้โปรแกรม 

Desmos  
3. เพื่อสร้างลวดลายบนกระถางดินเผาทรงลูกปืน

ด้วยกระบวนการเดคูพาจ 
4. เพ่ือประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างที่มี

ต่อผลิตภัณฑ์ 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 1. การหาปริมาตรของรูปทรงตันด้วยวิธีจาน 
จากเอกสารประกอบการเร ียนการสอนวิชาแคลคูลัส 
สำหรับวิศวกรรม 1 ของเอกชัย ทวินันท์ สูตรดังน้ี  
 

( )2b

a
V R x dx  =    

 
ส ู ต ร ก า ร ห า ป ร ิ ม า ต ร ข อ ง ท ร ง ก ร ะ บ อ ก 

(คณะกรรมการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี, 2554: น.29) ดังน้ี  

 
 ปริมาตรของทรงกระบอก = πr2 h 
 
 เมื่อ  r  แทนรัศมีของวงกลมที่เป็นฐาน 
       h แทนความสูงของทรงกระบอก 
2. การสร้างสรรค์ผลงานทางศิลปะ หลักในการ

สร้างงานทางศิลปะ 
ส ุร ิยะ ฉายะเจร ิญ (2558)  ไ ด้กล ่าวว ่า  หลัก

สุนทรียศาสตร์ คือปรัชญาที่ศึกษา แสวงหาความรู้ และ
วิเคราะห์ในเรื่องของความงาม ซึ่งในการสร้างสรรค์ผลงาน
จิตรกรรมอาจใช้แนวคิดทางสุนทรียศาสตร์ 3 แนวคิด คือ 

1. ศิลปะคือการแสดงออก 
โดย ลีโอ ตอลสตอย (Leo Tolstoy) ได้ให้นิยาม

ศิลปะเอาไว้ว่าเป็นการแสดงออก ซึ่ง “การแสดงออกน้ัน
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เป็นรูปแบบหนึ่งของการสื ่อสาร โดยเป็นการสื ่อสารถึง
อารมณ์ความรู้สึก”  

2. ศิลปะคือประสบการณ์ 
โดยจอห์น ดิวอี้ (John Dewey) ได้ให้นิยามศิลปะ

เอาไว้ว่า“ประสบการณ์ทางสุนทรียะน้ันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีอยู่
โดยแยกออกไปจากประสบการณ์หรือกระบวนการของ
ชีวิตปกติ แต่ทั ้งศ ิลปะและประสบการณ์ส ุนทีรยะกับ
ประสบการณ์โดยปกติท ั ่วไปนั ้นเป ็นส ิ ่งท ี ่ส ืบเน ื ่ อง
กัน” (ลักษณวัต  ปาละรัตน์, 2551: 91) ศิลปินอาจนำ 
ประสบการณ์เหล่านี ้แปลเปลี ่ยนเป็นประสบการณ์เชิง
สุนทรียภาพ มาใช้สร้างสรรค์ศิลปะของตน 

3. ศิลปะ คือ อัชฌัตติกญาณ 
เบเนเด็ตโต โครเช่ ได้ให้นิยามศิลปะเอาไว้ว่า 

“ศิลปะน้ันเป็นอัชฌัตติกญาณ (Art is intuition) หรือการ
รู ้เห ็นได้เอง โดยสิ ่งที ่ทำให้อัชฌัตติกญาณนั้นมีความ
สอดคล้องมีความเป็นเอกคติ นั ้นก็คือ ความรู ้สึกที ่แรง
กล้า (intense feeling) และสิ่งที่ทำให้เกิดศิลปะนั้นไม่ใช่
ความคิดหรือมโนคติ (idea) แต่เป็นความรู้สึกที่แรงกล้า...”  

3. ทฤษฎีการพึงพอใจ 
กิตติวัลย์ ทองอร่าม (2559) ได้ศึกษาแนวความคิด

เกี ่ยวกับความพึงพอใจ สรุปได้ว่า  ความพึงพอใจเป็น
ความรู้สึกสองแบบของมนุษย์คือความรู ้สึกทางบวกและ
ความรู ้สึกทางลบ ความรู ้สึกทางบวกเป็นความรู ้สึกที่
เกิดข้ึนแล้วจะทำให้เกิดความสุข ความรู้สึกน้ีเป็นความรู้สึก
ที ่แตกต่างจากความรู ้ส ึกทางบวกอื ่นๆ กล่าวคือเป็น
ความรู้สึกที่มีระบบย้อนกลับ ความสุขสามารถทำให้เกิด
ความสุข หรือความรู้สึกทางบวกเพิ ่มขึ ้นได้อีก ดังนั้นจะ
เห็นได้ว่า ความสุขเป็นความรู ้ส ึกที ่สล ับซับซ้อนและ
ความสุข 

น้ีจะมีผลต่อบุคคลมากกว่าความรู้สึกทางบวกอื่น ๆ 
ความรู ้ส ึกทางลบ ความรู ้ส ึกทางบวกและความส ุขมี
ความสัมพันธ์กันอย่างสลับซับซ้อนและระบบความสัมพันธ์
ของความรู้สึกทั้งสามนี้เรียกว่าระบบความพึงพอใจ โดย
ความพึงพอใจจะเก ิดข ึ ้นเม ื ่อระบบความพึงพอใจมี
ความรู้สึกทางบวกมากกว่าความรู้สึกทางลบ 
 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 ผู้จัดทำมีวิธีการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ ดัง

รายละเอียดต่อไปน้ี 
 3.1 หาปริมาณของดินที่สัมพันธ์กับความจุของ

กระถางดินเผาทรงลูกปืน  
 (1) หาปริมาณของแท่งดินขนาดต่าง ๆ โดยใช้สูตร

การหาปริมาตรของทรงกระบอก  
 (2) หาปริมาตรของรูปทรงตันด้วยวิธีจาน 
 (3) หาสมการของขอบกระถางด้วยโปรแกรม 
 (4) นำสมการของเส้นขอบกระถางที ่ได้มาใช้

คำนวณหาปริมาตรแบบรูปทรงตันด้วยวิธีจาน 
 (5) นำความสัมพันธ์ของปริมาณของแท่งดินกับ

ความจุของกระถางไปทำการลงจุดในโปรแกรม Desmos 
จากน ั ้ นหาแนวโน ้มของกราฟและค ่ าสมการของ
ความสัมพันธ์ 

 3.2 ใช้สมการออกแบบลวดลายที่ผสานระหว่าง
ลายปลาคาร์ฟและมังกรโดยใช้โปรแกรม Desmos 

      (1) ศึกษาเอกลักษณ์ของลายปลาคาร์ฟและ
มังกร และออกแบบปรับปรุงลายจนได้ลายต้นแบบดังภาพ
ที่ 1 พร้อมต้ังชื่อลาย 

 

 
 

ภาพที ่1 ลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกร 
 
 (2) ใช้สมการสร้างลายด้วยโปรแกรม Desmos 
 - สร้างส่วนหัว ใช้สมการเชิงขั้ว พาราโบลา วงกลม 

และวงรี 
 - สร้างส่วนตัว ใช้สมการพาราโบลา วงกลม และวงรี 
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 - สร้างส่วนเกล็ด ใช้สมการพาราโบลา วงกลม 
และวงรี 

 - สร้างส่วนครีบ ใช้สมการวงรีเอียง 
 - สร้างส่วนหาง ใช้สมการพาราโบลา วงกลม 

และวงรี 
 - สร ้างส ่วนภาษาจ ีน ใช ้สมการพาราโบลา 

วงกลม และวงรี 
 (3) ปรับปรุงแก้ไขลวดลายให้มีความสมบูรณแ์ละ

ละเอียดมากข้ึน ส่งออกไฟล์เป็นไฟล์ที่มีนามสกุลเป็น .png 
ลงสีภาพในโปรแกรม Photoshop 

 3.3. สร้างลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกร บน
กระถางดินเผาทรงลูกปืนด้วยกระบวนการเดคูพาจ 

 3.4 เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู/อาจารย์ 
นักเรียน/นักศึกษา และบุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน   ต่อ
กระถางดินเผาทรงลูกปืนลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิ
มังกร 

 (1) ศึกษาทฤษฎีความพึงพอใจ  
 (2) สร้างแบบประเมินความพึงพอใจ 
กำหนดแบบสอบถามเป็น 2 ส่วน ได้แก่ ส่วนที่ 1 

ข้อมูลทั่วไปของผู้ประเมิน ประกอบด้วย เพศ สถานะ ส่วน
ที่ 2 ข้อมูลความความพึงพอใจของชิ้นงาน จำนวน 3 ด้าน 
ประกอบด้วยด้านความสวยงาม ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
และด้านประโยชน์ที่ได้รับ ซึ่งเป็นแบบมาตราส่วนประมาณ
ค่า (Rating Scale) 5 ระดับ ตามแบบของลิเคอร์ทสเกล 
(Likert Scale)  

 (3) ให้ผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกต้องปรับปรุง
และแก้ไขแบบประเมินความพึงพอใจตามคำแนะนำของ
ผู้เชี่ยวชาญ 

 (4) สำรวจความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่าง 100 
คนที่มีต่อผลิตภัณฑ์ 

 (5) วิเคราะห์ผลการประเมินความพึงพอใจของ
ชิ ้นงาน โดยใช้สถิติดังต่อไปนี ้ (คณะกรรมการสถาบัน
ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 2554: น.6-
7, น.63-64) 

 
 1) ค่าเฉลี่ย  �̅�𝑥  =   ∑ 𝑥𝑥

𝑛𝑛  
 

โดยที่   �̅�𝑥   คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่าง  
 
           ∑ 𝑥𝑥  คือ ผลบวกของข้อมูลทั้งหมด 
 
 n คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมดของตัวอย่าง 
 2) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) 
 

  S.D.=√∑ =1(𝑥𝑥𝑖𝑖−�̅�𝑥)2𝑛𝑛
𝑖𝑖

𝑛𝑛−1  
  
โดยที่ S.D. คือ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
    X1 คือ ค่าของข้อมูลแต่ละค่า 
  (�̅�𝑥)  คือ ค่าเฉลี่ยเลขคณิตของตัวอย่าง 
   n   คือ จำนวนข้อมูลทั้งหมดของตัวอย่าง 

 

4. ผลการวิจัย 
 4.1 ผลการศึกษาสมการแสดงความสัมพันธ์ของ

ปริมาณดินกับความจุของกระถางดินเผาทรงลูกปืน พบว่า 
กระถางดินเผาทรงลูกปืนขนาดเล็กมีสมการที่เส้นขอบ
กระถางครึ่งหน่ึง ดังน้ี  

1. 𝑥𝑥 = 𝑂𝑂{0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 6} 
2. 𝑥𝑥 = 2.45{0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 11} 
3. (𝑥𝑥 − 9.5)2 = −20.055(𝑦𝑦 − 10.5){0 ≤

 𝑥𝑥 ≤ 6.894} 
4. (𝑥𝑥 − 16.3)2 = −72.72(𝑦𝑦 −

11.377993){6.9 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 16.3} 
5. (𝑥𝑥 − 16.3)2 = −177.7(𝑦𝑦 −

11.378){16.3 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 24.5} 

กระถางดินเผาทรงลูกปืนขนาดกลางมีสมการที่เส้น
ขอบกระถางครึ่งหน่ึง ดังน้ี 

1. 𝑥𝑥 = 𝑂𝑂{0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 8} 

2. 𝑥𝑥 = 29{0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 13} 
3. (𝑥𝑥 − 9.5)2 = −20.055(𝑦𝑦 − 12.5){0 ≤

 𝑥𝑥 ≤ 6.927} 
4. (𝑥𝑥 − 16.3)2 = −72.72(𝑦𝑦 −

13.377993){6.93 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 16.3} 
5. (𝑥𝑥 − 16.3)2 = −426.5(𝑦𝑦 −

13.378){16.3 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 29} 

กระถางดินเผาทรงลูกปืนขนาดใหญ่มีสมการที่เส้น
ขอบกระถางครึ่งหน่ึง ดังน้ี 
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1. 𝑥𝑥 = 𝑂𝑂{0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 10} 

2. 𝑥𝑥 = 36{0 ≤ 𝑦𝑦 ≤ 16.5} 
3. (𝑥𝑥 − 9.5)2 = −20.055(𝑦𝑦 − 14.5){0 ≤

 𝑥𝑥 ≤ 6.21} 
4. (𝑥𝑥 − 19.8)2 = −67.41(𝑦𝑦 −

16.7){6.21 ≤ 𝑥𝑥 ≤ 19.8} 
5. (𝑥𝑥 − 19.8)2 = −1310(𝑦𝑦 − 16.7){19.8 ≤

𝑥𝑥 ≤ 36} 
 

2. ผลการหาความจุของกระถางดินเผาทรงลูกปืน
ขนาดต่าง ๆพบว่า กระถางดินเผาขนาดเล็กมีความจุ 
8,410 ลูกบาศก์เซนติเมตร กระถางดินเผาขนาดกลางมี
ความจุ 14,391 ลูกบาศก์เซนติเมตร และกระถางดินเผา
ขนาดกลางมีความจุ 27,728 ลูกบาศก์เซนติเมตร 

3. ผลการหาความสัมพันธ์ของปริมาณดินกับความ
จุของกระถางดินเผาทรงลูกปืน โดยใช้โปรแกรม Desmos  

พบว่า ได้ค่าของความสัมพันธ์โดยประมาณเป็น  
 
𝑦𝑦 = 0.202(𝑥𝑥 − 14391) + 3762  
 
เมื่อ  x แทน ความจุของกระถางมีหน่วยเป็นลบ.ซม. 
  y แทน ปริมาณดิน มีหน่วยเป็น ลบ.ซม.

  
4.2 ใช้สมการออกแบบลวดลายโดยใช้โปรแกรม 

Desmos ซึ่งมีภาพตัวอย่างของการใช้สมการออกแบบส่วน
ต่างๆ ดังภาพต่อไปน้ี  

 

 
 

ภาพที ่2 สมการที่ใช้ในการสร้างส่วนหัว 
 

 
 

ภาพที ่3 สมการที่ใช้ในการสร้างปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกร 
 

 4.3 ผลการสร้างลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิ
มังกร บนกระถางดินเผาทรงลูกปืนด้วยกระบวนการเดคู
พาจ ได้ผลดังรูป 

 

 
 

ภาพที ่4 กระถางดินลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกร 
 
 4.4 ผลการประเม ินความพึงพอใจของกลุ่ม

ตัวอย่างที่มีผลต่อชิ้นงาน 
 (1) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง 

พบว่า เป็นนักเรียน/นักศึกษาชาย จำนวน 31% นักเรียน/
นักศึกษาหญิง จำนวน 37% ครู/อาจารย์ชาย จำนวน 2% 
ครู/อาจารย์หญิง จำนวน 9% และบุคคลทั่วไปชาย จำนวน 
7% บุคคลทั่วไปหญิง 14 ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นชาย
จำนวน 40% เป็นหญิงจำนวน 60%  

 (2) ผลการวิเคราะห์ข้อม ูลความพึงพอใจท ี ่มี
ชิ้นงาน 
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ตารางที่ 1 ผลการประเมินคุณภาพของชิ้นงานในด้านต่างๆ 
รายการประเมิน x̅ S.D. 
ด้านความสวยงาม 
1.1 ชิ้นงานมีรูปลักษณ์ที่สวยงาม 4.69 0.49 
1.2 ชิ้นงานมีสีสันที่สวยงาม 4.56 0.59 
1.3 ชิ้นงานมีความเหมาะสมสำหรับการนำไปใช้งาน 4.49 0.63 
ด้านความคิดสร้างสรรค์ 
2.1 ชิ้นงานมีความแปลกใหม่ 4.20 0.75 
2.2 ชิ้นงานมีความน่าสนใจ 4.35 0.67 
ด้านประโยชน์ที่ได้รับ 
3.1 ชิ้นงานส่งเสริมความรู้ทางด้านคณิตศาสตร ์  4.22 0.89 
3.2 ชิ้นงานสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ 4.54 0.58 
3.3 ชิ้นงานสามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับผลิตภัณฑ์ 4.59 0.53 
คะแนนรวมเฉลี่ย 4.46 0.64 

จากตารางที ่ 1 ผลการวิเคราะห์ข้อมูลพบว่า ผ ู ้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจมากที่สุดในประเด็นชิ้นงานมี
รูปลักษณ์ที ่สวยงาม (x̅ = 4.69 S.D. = 0.49) รองลงมา 
คือชิ้นงานสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ (x̅ = 
4.59 S.D. = 0.53) และชิ้นงานมีสีสันที่สวยงาม (x̅ = 4.56 
S.D. = 0.59) ตามลำดับ 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 
 5.1 สมการแสดงความสัมพันธ์ของปริมาณดิน

กับความจุของกระถางดินเผาทรงลูกปืน ได้ส ูตรดังน้ี 
 y = 0.202(x - 14391) + 3762 

เมื่อ x แทน ความจุของกระถาง มีหน่วยเป็น ลบ.ซม. 
     y แทน ปริมาณดิน มีหน่วยเป็น ลบ.ซม. 
 5.2 สมการที ่ใช ้ออกแบบลวดลายปลาคาร์ฟ

จักรพรรดิมังกรจำนวนทั้งหมด 796 สมการ 
ซึ่งจะเห็นได้ว่า เราสามารถใช้โปรแกรม มาสร้าง

ลวดลายได้ซางสอดคล้องกับผลงานของธีระยุทธ พิมเสน 
และคณะ (2560) ซึ่งใช้สมการในการสร้างลวดลายมังกร 
จำนวน 297 สมการ และสอดคล้องกับผลงานของภาณุ
พงศ์ ดำครุฑ และคณะ (2561) ที ่ใช้สมการในการสร้าง

ลวดลายพญานาคจำนวน 454 สมการ จะเห็นว่าสมการ
ทางคณิตศาสตร์สามารถนำไปสร้างลวดลายทางศิลปะได้
จริง 

 5.3 ผลการสร้างลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิ
มังกรบนกระถางดินเผาทรงลูกปืนด้วยกระบวนการเดคู
พาจได้ผลดังภาพที่ 2 กระบวนการเดคูพาจช่วยทำให้เรา
สามารถสร้างลวดลายลงบนผลิตภัณฑ์ได้ตรงกับภาพ
ต้นแบบที่ออกแบบด้วยโปรแกรม ซึ่งสอดคล้องกับผลงาน
ของเบญจพร แย้มเดช ที่สร้างสรรค์ผลงาน “กระถางดิน
ต้นไม้เดคูพาจ งานศิลป์มีสไตล์เพ่ิมคุณค่า” ซึ่งเป็นชิ้นงาน
ที่ดูโดดเด่นสวยงาม (เดลินิวส์: 2564) 

 5.4. ผลประเมินความพึงพอใจของกระถางเผา
ทรงลูกปืนลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิมังกร พบว่า ผู้ตอบ
แบบสอบถามมีความพึงพอใจต่อผลิตภัณฑ์อยู่ในระดับมาก 
สะท้อนให้เห็นว่าการประยุกต์ใช้ความรู้ทางคณิตศาสตร์
สามารถสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานเชิงศิลปะ ที่มีคุณค่าทาง
สุนทรียศาสตร์ สะท้อนให้เห็นความสำคัญของการประยุกต์
ศาสตร์ต่าง ๆ เข้าด้วยกันมากขึ้นสอดคล้องกับผลงานของ 
Maurits Cornelis Escherm ท ี ่ ได ้ ส ร ้ า งสรรค ์ผลงาน 
“Circle Limit IV” เป็นรูปปีศาจดำและนางฟ้าสีขาว เรียง
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ต่อกันไปเร ื ่อย ๆ ในรูปกราฟไฮเพอร์โบลิคในระนาบ 
(hyperbolic space) ในวงกลม ที่สวยงามแปลกตา (สิขริ
นทร์ อยู่คง, 2563) 
 
6. กิตติกรรมประกาศ  

 การทำวิจัยเรื ่อง ลวดลายปลาคาร์ฟจักรพรรดิ
มังกรบนกระถางดินเผาจากสมการคณิตศาสตร์ เป็นวิจัย 
สำเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์จากนายเอกลักษณ์ กษมา
กรณ์ ตัวแทนชาวชุมชนบ้านมอญที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับ
เครื ่องปั ้นดินเผาและได้บริจาคกระถางดินเผา เพื ่อเป็น
ตัวอย่างในการศึกษาวิจัย อาจารย์ณัฐพัฒฐ์ มุกดา ดร.วัน
ชัย ตาปัญโญ ผศ.ดร.สุพัฒนา หอมบุปผา ครูไอลดา ชาญ
ตะบะ ครูญาณิณี สะอาด และนักเรียน/นักศึกษา ครู/
อาจารย์บุคคลทั่วไป จำนวน 100 คน ที่ให้ความช่วยเหลือ
จนวิจัยสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี 
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บทคัดย่อ  

บทความวิชาการน้ีมีจุดประสงค์เพ่ือศึกษาพัฒนาการของเทคโนโลยีความจริงเสริมซึ่งมีส่วนในการพัฒนาโลกอนาคต วิธีการ
เก็บรวบรวมข้อมูลใช้การทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นแนวทางในการพัฒนางานออกแบบในลำดับต่อไป จากการศึกษาพบว่าสื่อ
เทคโนโลยีความจริงสูงมีแนวโน้มเติมโตข้ึนอย่างก้าวกระโดดและได้รับความสนใจอย่างมากจากภาคอุตสากรรม เทคโนโลยีความจริงเสริม 
(Augmented Reality--AR) เป็นรูปแบบประสบการณ์ใหม่ที่เชื่อมโยงโลกแห่งความจริง (Real World--RW) ได้รับการปรับปรุงโดยเน้ือหา
ที่สร้างด้วยคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ดิจิทัลเช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ซึ่งเชื่อมโยงกับสถานที่และหรือกิจกรรมเฉพาะ ซึ่งปรากฏเห็นในสื่อภาพ
และเสียง  เช่นข่าวสารความบันเทิงกีฬา และ เริ่มขยายตัวเข้าสู่สาขาอื่น  ๆเช่นอีคอมเมิร์ซ การเดินทาง และการตลาด การใช้สื่อเทคโนโลยี
ความจริงเสริมนั้นทำให้โลกดิจิทัลสามารถจับต้องได้มากขึ้นและมีวิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ ในปัจจุบันสื่อเออาร์ยังได้ถูกนำไปใช้เพ่ือ
เผยแพร่การเรียนรู้ในสาขาต่าง  ๆเพ่ือจัดข้อมูลสำหรับนักเรียนนักศึกษา จากการศึกษาได้ผลสรุปพบว่าแนวโน้มในการนำเทคโนโลยีความ
จริงเสริมมาใช้ในการพัฒนาการศึกษาในอนาคตน้ันมีแนวโน้มสูงข้ึนเรื่อย  ๆ 

 
คำสำคัญ: ความจริงเสริม, เออาร์, การศึกษา, ความเป็นจริงเสมือน, ความเป็นจริงผสม, เทคโนโลยี  
 

Abstract 
The aim of this academic paper is to study the development of augmented reality technology, which 

contributes to future educational development. The Data collection methods used the relevant literature reviews to 
guide further design development. Studies have shown that high-reality technology media tends to grow exponentially 
and receive considerable attention from the industry. Augmented Reality (AR) is a new technology experience that 
connects to the real world (RW). It is enhanced by computer-generated content or digital devices such as mobile phones 
linked to a specific place or activity, which can be seen in audio and visual media, e.g., news, entertainment, sports. In 
addition, it began to expand into other fields, for instance, e-commerce, traveling, and marketing. Augmented reality 
technology makes the digital world more tangible and offers compelling ways to deliver. At present, AR media has also 
been used to spread learning in various fields. In order to organize information for students, the study results concluded 
that the trend of using augmented reality technology in future educational development is on the rise.  
 
Keywords: Augmented Reality, AR, Education, Virtual Reality, Mixed Reality  
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1. บทนำ  
ความหมายของเทคโนโลยีความจริงเสริมน้ัน 

(Augmented Reality--AR) เร ิ ่มแรกนั ้นอาจหมายถึง
เทคโนโลยีที่ฉายภาพคอมพิวเตอร์วัสดุดิจิตัลที่สร้างข้ึนเช่น
ข้อความรูปภาพและวิดีโอเกี่ยวกับการรับรู้ของผู้ใช้ที่มีต่อ
โลกแห่งความเป็นจริงอาจใช้อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
เช่นระบบการติดตั้งภาพแสดงบนศีรษะ (HMDs) อย่างไร
ก็ตามได้มีข้อโต้เถียงว่าคำจำกัดความน้ันง่ายเกินไปสำหรับ
การพัฒนาเออาร์จึงได้มีการขยายความ (Azuma 1997; 
2003; Zhou, Duh, &Billinghurst, 2008) โ ด ย ไ ด้
กำหนดการนำไปใช้ของเออาร์ในสามลักษณะได้แก่  

1.1 องค์ประกอบในโลกแห่งความจริงและ
เสมือนจริง  

1.2 มีการโต้ตอบแบบเรียลไทม์ 
1.3 แสดงผลในรูปแบบ 3 มิติ โดยข้อมูลดิจิทัล

จะผสมผสานกับสถานที่ในโลกแห่งความจริง 
Höllerer และ Feiner (p. 2, 2004) ได้ให้นิยาม

เพิ ่มเติมว่าเออาร์เป็นสิ ่งที่รวม "โลกแห่งความจริงและ
ข้อมูลที่สร้างขึ้นโดยคอมพิวเตอร์ซึ่งสามารถโต้ตอบและ
แบบเรียลไทม์และแสดงผลวัตถุเสมือนร่วมกับวัตถุที่มีอยู่
จริง”  

Ludwig และ Reimann (p, 4, 2005) ให้นิยาม
กำหนดเออาร์ว่าเป็นการเพ่ิมปฏิสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับ
คอมพิวเตอร์ด้วยข้อมูลทางดิจิทัลเสมือนจริงเพื ่อเพ่ิม
ความรู้สึกสมจริงโดยการแสดงผลจากกล้องแบบเรียลไทม์  

Zhou, Duh, และ Billinghurst (p. 193, 2008) 
ได้ให้นิยามเทคโนโลยีโลกความจริงเสริมว่าเป็นการสร้าง
ภาพเสมือนจริงเทคโนโลยี "ซึ่งช่วยให้คอมพิวเตอร์สร้าง
ขึ้นภาพเสมือนจริงเพื่อซ้อนทับสิ่งกีดขวางทางกายภาพ
ตามเวลาจริง”  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

ทฤษฎีในการทบทวนวรรณกรรมในครั้งน้ีอ้างอิง
จากการรวบรวมข้อมูลแบบการวิเคราะห์ข้อมูล (Content 
analysis) ซึ ่งเป็นวิธีการในการรวบรวมข้อมูลของนัก
ออกแบบ (Martin & Hanington, 2012) ซ ึ ่งใช ้ว ิธ ีการ

กลั่นกรองข้อมูลด้วยการนำข้อมูลที่เก่ียวข้องกับหัวเรื่องที่
ต้องการศึกษามาวิเคราะห์พัฒนาการในหลายด้าน 
 
3. วิธีดำเนินการวิจัย  

3.1 ค ้นคว ้ าข ้ อม ู ลจากฐาน Scopus และ 
Google Scholar เพื่อหาข้อมูลที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา
เทคโนโลยีความจริงเสริม 

3.2 ใ ช ้ โ ป ร แ ก ร ม  Microsoft Excel แ บ่ ง
หมวดหมู่ข้อมูลเพ่ือนำไปสู่การวิเคราะห์ 

3.3 ใช้โปรแกรม Mind Map เพื่อสร้างแผนภูมิ
ในการจัดหมวดหมู่ข้อมูล 

3.4 เขียนรายงานสรุป  
 
4. ผลการวิจัย 

4.1 การประยุกต์ใช้ความจริงเสริม 
 เออาร์น้ันเป็นเทคโนโลยีที่มีความล้ำสมัย มีส่วน
ช่วยในการพัฒนาทางสังคมและเทคโนโลยี 

แอปพลิเคชันเออาร์ในปัจจุบันน้ันได้ถูกสร้างข้ึน
โดยกลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมถึงนักพัฒนาโปรแกรมอิสระ มี
การใช้งานในหลายสาขาที ่แตกต่างกัน ทำให้คำจำกัด
ความอาจไม่มีรูปแบบตายตัวเพราะมีการขยายการใช้งาน
กว้างข้ึน ทำให้รูปแบบของเทคโนโลยีเออาร์มีหลากหลาย
ข้ึนอยู่กับจุดประสงค์การใช้งาน  

Azuma et al. (2001) ได้กล่าวว่าเออาร์คือการ
ใช้วัตถุเสมือนเป็นเครื่องมือในการปรับปรุงการรับรู้ของ
ผู้ใช้งานโดยได้ผสานกับโลกแห่งความเป็นจริงโดยทำให้
เกิดวัตถุเสมือนจริงร่วมภายในสภาพแวดล้อม 3 มิติของ
โลกแห่งความจริง  

อย่างไรก็ตามเทคโนโลยีเออาร์สามารถออกแบบ
มาเพ่ือโต้ตอบผ่านช่องทางประสาทสัมผัสอื่นด้วยนอกจาก
การมองเห็น เช่นการได้ยินการดมกลิ่นและการสัมผัสซึ่ง
ทำให ้คำจำก ัดความของเทคโนโลยีน ี ้จะเน ้นเฉพาะ
ข ้ อม ู ลภ าพไม ่ ไ ด ้  (Hughes, Stapleton, Hughes, & 
Smith, 2005)  

การใช้งานของเออาร์หรือความจริงเสริมนั้นจึง
อาจแบ่งตามประเภทสื่อได้ดังน้ี 
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4.1.1 การโฆษณาและการตลาด 
การโฆษณาและการตลาดนั้นถือเป็นสาขาที่

สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาสื่อเออาร์เพราะต้องมอง
หาวิธีการใหม่ ๆ เพื่อดึงดูดและดึงดูดผู้มีโอกาสเป็นลูกค้า 
ดังนั ้นการพัฒนาเทคโนโลยีความจริงเสริมในรูปแบบที่
หลากหลายนั ้นจึงถูกสร้างขึ ้นเพื ่อจุดประสงค์ในการ
ส่งเสริมการขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์เช่นแอปพลิเคชันใน
การนำเสนอรถยนต์เสมือนจริง 

 

 
 

ภาพที ่1 แอปพลิเคชันเออาร์บริษัท BMW (2017) 
 
4.1.2 ธุรกิจบันเทิง 
ธุรกิจบันเทิงนั้นอาจหมายถึงธุรกิจที่เกี่ยวข้อง

กับสื่อโทรทัศน์ สื่อเกม และสื่อที่ให้ความบันเทิงอื่น ๆ โดย
ขยายวงกว้างขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมักจะใช้ควบคู่กับสมาร์ทโฟน
และคอนโซลเกม เช่นเกมซึ่งสร้างภาพสิ่งมีชีวิตดิจิทัลที่
ปรากฏในโลกแห่งความเป็นจริง  (Lewis, 2005) นอกจาก
อุปกรณ์ทั้งสองชนิดแล้วเออาร์ยังสามารถแสดงผลผ่าน
อุปกรณ์อื่นเช่นiPad รวมถึงสามารถเชื่อมโยงข้อมูลจาก
อุปกรณ์ที่สองเช่นโดรน ซึ่งเป็นส่วนควบคุมและส่วนต่อ
ประสาน โดรนเหล่านี้ติดตั้งกล้องที่อนุญาตให้ใช้เออาร์
โดยซ้อนทับข้อมูลดิจิทัลกับสภาพแวดล้อมในโลกแห่ง
ความเป็นจริง 

 
 

 
 

ภาพที ่2 แอปพลิเคชันเกม Pokemon GO 
(Panda Security, 2016) 

 
4.1.3 การแพทย์ 
เทคโนโลยีเออาร์นั้นสามารถเพิ่มประสิทธิภาพ

ในเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิภาพทางการแพทย์ได้
เช่นการซ้อมผ่านตัดก่อนปฏิบัติการรักษาจริง (Samset 
et al.,  2008) อาจช่วยในการคิดค้นวิธีการผ่าตัดใหม่โดย
การศึกษาการศัลยแพทย์โดยใช้มุมมองโฮโลแกรมของกาย
วิภาคภายในของผ ู ้ป ่วยรวบรวมจากข้อม ูล CT, MRI 
และอัลตราซาวนด์ 

หลังจากวางแผนข้ันตอนการผ่าตัดแล้วระบบเอ
อาร์สามารถใช้ข้อมูลอินพุตแบบสตรีมมิ่งเพื ่อสร้างภาพ
ซ้อนทับเสมือนจริง นอกจากนั้นยังสามารถสร้างระบบ
ร่วมกับอุปกรณ์สัมผัส สัมผัสหรือสั่นเพ่ือให้ศัลยแพทย์รู้สึก
ถึงเน้ืองอกหรือสำรวจสภาพของผู้ป่วยผ่านทางโดยไม่ต้อง
ผ่าตัดแบบเปิด 
 

 
 

ภาพที ่3 แอปพลิเคชันช่วยในการแสดงผลการผ่าตัด 
(The Global Forum For Young Leaders, n.d.) 

 
4.1.4 การทหาร 
แอปพลิเคชันทางทหารช่วยในการฝึกการต่อสู้

เช่นการฝึกเครื่องบินขับไล่และเฮลิคอปเตอร์โดยให้นักบิน
สวมเคร ื ่องกระต ุ ้น HMDs แล ้วส ่ งข ้อม ูลกล ับมาที่



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

500 501
กลุ่ม 5 : งานวิจัยสาขาศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมศาสตร์

 

 

ภาคพื้นดินโดยแสดงข้อมูลหน้าจอหรือกระจกหน้าของ
ห้องนักบินเป็นต้น  

 

 
 

ภาพที ่4 โปรแกรมช่วยในฝึกการขับเครื่องบิน  
(Ingle, 2019) 

  
4.1.5 การท่องเท่ียว 

  เทคโนโลยีความจริงเสริมนั้นยังใช้ในการขยาย
ประสบการณ์ในการท่องเท่ียวให้ดีย่ิงข้ึน มีการเชื่อมโยงใช้
ส่วนประกอบของดิจิทัลเช่น บริการต่างๆจะปรากฏให้เห็น
ในรูปแบบภาพเสมือนจริง, ป้ายกราฟิก, เครื่องหมาย, เส้น
นำทาง, และตัวชี้นำอื่น เพื่อการขยายทางประสาทสัมผัส
ให้นักท่องเท่ียวเป็นต้น  
 

 
 

ภาพที ่5 โปรแกรมช่วยในฝึกการขับเครื่องบิน 
(EvolveAR, 2018) 

 
4.1.6 การศึกษา 
ทางด้านการศึกษาน้ัน เทคโนโลยีความจริงเสริม

ได้มีส่วนช่วยในการพัฒนาสื่อเรียนรู้ให้มีรูปแบบที่น่าสนใจ 
มากข้ึนเช่นการพัฒนาแบบเรียนเออาร์ โดยผลิต

หนังสือเรียนที่ใช้ร่วมกับแอปลิเคชันซึ่งสามารถสร้างข้อมูล

ดิจิทัลเช่นภาพ 3 มิติเคลื ่อนไหวเพื ่อดึงดูดความสนใจ
ให้กับนักเรียนนักศึกษาเป็นต้น  

 

 
 

ภาพที ่6 แอปลิเคชันเออาร์หนังสือเรียน 
(Ivanova et.al., 2014) 

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากการศึกษาพบว่าการใช้สื่อความจริงเสริมน้ัน
ได้ขยายไปในวงกว้างมีการนำสื่อไปใช้ในสาขาต่าง ๆ อาทิ 
ทางการแพทย์ ทางการทหาร การท่องเที ่ยว การตลาด
และโฆษณา ธุรกิจบันเทิง ซึ่งเหล่านี้มีแนวโน้มจะพัฒนา
เติบโตขึ้นเรื่อย ๆ ชี้ให้เห็นว่าสื่อทางการออกแบบความ
จริงเสริมจะมีความสำคัญเป็นอย่างมากในอนาคต ดังน้ัน
จึงควรที่จะศึกษาถึงรูปแบบการพัฒนาสร้างสรรค์นี้ เพ่ือ
สร้างสื่อทางการออกแบบซึ่งทันต่อยุคสมัยในลำดับต่อไป 
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ผู้คนส่วนหนึ่งประกอบอาชีพแกะสลักไม้นอกเหนือจากอาชีพเกษตรกรรมตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่เน้นงาน
หัตถกรรมแกะสลัก แล้วได้พัฒนาเป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์อื่นที่หลากหลาย แต่ในปัจจุบันเกิดปัญหาด้านรูปแบบ ด้านต้นทุนผลิต 
และด้านการจัดจำหน่าย การส่งเสริม พัฒนาหรือยกระดับรูปแบบหัตถกรรมแกะสลักไม้โดยอาศัยการออกแบบ การคำนวณ
ต้นทุนผลิต และการจัดจำหน่ายที่เหมาะสม น่าจะเป็นการเพ่ิมโอกาสและมูลค่างานหัตถกรรมไม้ในยุคปัจจุบัน 
 
คำสำคัญ : ไม้แกะสลัก  บ้านหลุก  การออกแบบ ต้นทุน การจำหน่าย 
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Abstract 
 The academic article titled “Ban Luk wood carving, Mae Tha, Lampang: The appropriate design, 
production costs, and distribution in the present.” The objective is to present the wood carving handicrafts 
of village number 6, Nakrua, Mae Tha, Lampang in as following details: 1) the history of Ban Luk village and 
the making of wood carvings, 2) wood carving handicraft models of Ban Luk, and 3) the appropriate design, 
calculating the production costs and distribution in the modern era. Ban Luk, Mae Tha is one of the famous 
wooden carving handicraft villages in Lampang, away from the city to the southeast distance of about 27 
kilometers. Some villagers have worked in wood carving, in addition to farming from past to present. Most 
of the products focused on handicrafts, carvings then developed into various other product forms, but 
nowadays, there are problems in product design format, production costs, and distribution. The appropriate 
design calculates production costs and distribution by promoting, developing, or improving the handicraft 
model of wood carving. It is likely to increase the opportunity and value of wood crafts in the present.  
 
Keywords: Wood Carving Craft , Ban Luk , Design , Production costs , Distribution 
 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

506 507
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 
 

1.บทนำ 
 หัตถกรรม (Handicraft) เป็นผลงานของบุคคล
หรือช่างฝีมือที่มีทักษะ ความสามารถเฉพาะตัว ส่วนใหญ่
เป็นผลงานที่ทำขึ้นด้วยมือ เน้นความประณีตและคุณค่า
ในตัววัสดุ วิธีการ เทคนิค เพ่ือตอบสนองความต้องการใช้
สอย ความพึงพอใจ และเพื ่อคุณภาพชีวิตที ่ดีขึ ้น งาน
หัตถกรรมบางประเภทมีการใช้ความคิดสร้างสรรค์ที่
พัฒนาขึ ้นไปอีกระดับหนึ่งจนเกิดเป็นลักษณะของภูมิ
ปัญญาท้องถ่ิน  งานหัตถกรรมสามารถสื่อถึงความสามารถ
ของผู้สร้างผลงานแต่ละชิ้น ทำให้เห็นถึงความหลากหลาย
ทั้งรูปแบบ และวัตถุประสงค์ในการใช้สอย จุดเด่นของงาน
หัตถกรรมคือการทำด้วยมือหรืออุปกรณ์อย่างง่าย อาศัย
ทักษะและเน้นประโยชน์ใช้สอยเป็นหลัก โดยทั่วไปเป็น
ผลิตภัณฑ์ที ่แสดงให้เห็นถึงวัฒนธรรมและศาสนาของ
บุคคลหรือชุมชนใด ชุมชนหนึ ่ง  สามารถนำมาใช้ใน
ชีวิตประจำวันได้ เป็นลักษณะงานที่อาจใช้ระยะเวลาการ
ทำค่อนข้างยาวนาน อาจใช้เครื่องจักรเข้ามาเป็นส่วนช่วย
อำนวยความสะดวกในขั้นตอนการผลิตเพียงบางขั้นตอน
เท่าน้ันเพ่ือลดระยะเวลาการผลิต แต่ทั้งน้ีผลิตภัณฑ์ที่ผลิต
ออกมาเป็นจำนวนมาก หรือผลิตด้วยเครื่องจักรเป็นส่วน
ใหญ่ ไม่เรียกว่าหัตถกรรม  บริษัทไทยประกันชีวิต จำกัด 
(2545 : 4-8) ได้กล่าวถึงงานหัตถกรรมไทยไว้ในหนังสือ
หัตถกรรมไทยไว้อย่างหน้าสนใจว่า ความรู้ในการสร้างงาน
หัตถกรรมมักได้ร ับการถ่ายทอดสืบต่อกันมาภายใน
ครอบครัว หรือแลกเปลี่ยนกันระหว่างเพ่ือนบ้าน การผลิต
งานซ้ำรูปแบบ เพ่ือตอบสนองความต้องการในการใช้สอย
ของผู ้คนในชุมชน ทำให้ช ่างเกิดความชำนาญในการ
สร้างสรรค์งาน ความชำนาญและประสบการณ์ที่ได้รับการ
บ่มเพาะมาเป็นระยะเวลานานเหล่านี้ ที่ส่วนใหญ่นำไปสู่
การสร้างงานที่มีคุณค่าทางสุนทรียภาพสูงและมีความ
สวยงามทางศิลปะ ทำให้งานหัตถกรรมแบบเรียบง่าย 
กลายเป็นงานที่เรียกว่า “ศิลปหัตถกรรม” ที่สวยงาม แฝง
ด้วยสุนทรียภาพและภูมิปัญญาของผู้สร้างสรรค์งาน ด้วย
เหตุผลดังกล่าว งานศิลปะที่เกิดจากศิลปินพื้นบ้านหรือ
ช่างพื้นบ้าน จึงแตกต่างจากงานของศิลปินทั่วไป ตรงที่
คุณค่าของศิลปะในงานมักเกิดจากความชำนาญ และ
ความรู้ที่ส่งผ่านทางประเพณีการสร้างงาน ซึ่งสืบทอดมา

จากบรรพบุรุษ มากกว่าท่ีเกิดจากอารมณ์หรือแรงบันดาล
ใจส่วนตน งานหัตถกรรมแต่ละแห่งมีความแตกต่างกันไป
ตามลักษณะพื ้นที ่ วัฒนธรรม ความเชื ่อ ส ังคม และ
เศรษฐกิจ 
 ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักประเภทของใช้ มีการผลิต
สืบทอดกันเป็นเวลานานแล้ว โดยเดิมเป็นการผลิตเพื่อใช้
สอยในครัวเรือนเป็นหลัก แต่ปัจจุบันมีการผลิตที่มีความ
หลากหลายมากข้ึน มีการพัฒนาปรับปรุงการผลิตด้านการ
นำเครื่องทุ่นแรงมาใช้ในบางข้ันตอนการผลิต ส่งผลให้การ
ผลิตผลิตภัณฑ์ประเภทน้ี เป็นอาชีพหน่ึงที่ทำรายได้ให้กับ
ครอบครัวเพิ่มมากขึ้นโดยเฉพาะครอบครัวชนบทและยัง
สามารถขยายการผลิตออกไปเป็นอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อมที่สามารถผลิตได้ปริมาณมาก จนสามารถ
ส่งออกไปจำหน่ายต่างประเทศ นำรายได้เข้าประเทศ
โดยรวมปีละไม่ต่ำกว่าหนึ่งหมื่นล้านบาท และจากมูลค่า
การส่งออกสินค้าหัตถกรรมไม้แกะสลักเดือนมีนาคม 
2564  มีมูลค่าการส่งออก 43.97 ล้านบาท (ศูนย์ส่งเสริม
ศิลปาชีพระหว่างประเทศ.2564 : 8) ผลิตภัณฑ์ไม้และไม้
แกะสลัก นับเป็นสินค้าในหมวดของตกแต่งบ้านที ่ได้รับ
ความนิยมค่อนข้างสูงในการมอบให้เป็นของที่ระลึกใน
โอกาสต่าง ๆ เช่น วันปีใหม่ วันเกิด วันขึ้นบ้านใหม่และ
โอกาสอื่น ๆ ที่หลากหลาย แหล่งผลิตใหญ่อยู่ในภาคเหนือ
ของประเทศ ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน แพร่  
และลำปาง  
 จังหวัดลำปางนั้น เป็นจังหวัดที ่มีความเก่าแก่
และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่น้อยกว่า 1,300 ปี 
ต้ังแต่สมัยหริภุญชัย (พระนางจามเทวี) เป็นต้นมา คือ ราว
พุทธศตวรรษที่ 13 ชื่อของเมืองเขลางค์อันเป็นเมืองในยุค
แรก ๆ และเมืองนครลำปาง ปรากฏอยู่ในหลักฐานทาง
ประวัติศาสตร์หลายแห่ง (จังหวัดลำปาง.2559 : 1-3)  
เป็นจังหวัดที่มีงานหัตถกรรมอันทรงคุณค่าที่หลากหลาย 
กระจายอยู ่ท ั ้ งในเขตอำเภอเม ือง และต่างอำเภอ 
โดยเฉพาะเครื่องปั้นเดินเผาเขียนสีตราไก่ ซึ่งเป็นทั้งงาน
หัตถกรรมและงานอุตสาหกรรมที่แสดงความเป็นอัต
ลักษณ์ของจังหวัดได้อย่างเด่นชัด รวมถึงผู้คนทั่วไปรับรู้
อย่างกว้างขวาง งานเครื่องปั้นดินเผาส่วนใหญ่มีการผลิต
อยู่ในเขตอำเภอเมืองและชานเมือง 
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 แต่หากมองในประเด็นความหลากหลายของงาน
หัตถกรรมท้องถิ่นน้ัน พบว่าบางอำเภอของจังหวัดลำปาง 
คือหมู่บ้านหลุก อำเภอแม่ทะ ยังมีงานหัตถกรรท้องถ่ินที่มี
คุณค่าและความสำคัญไม่น้อยกว่าเครื่องปั้นดินเผา อีก
ประเภทหนึ ่งค ือ หัตถกรรมไม้แกะสลัก ซึ ่งเป็นงาน
หัตถกรรมของช ุมชน ท ี ่ม ีการรวมกล ุ ่มก ันผล ิตงาน
หัตถกรรมไม้แกะสลักตั ้งแต่อดีต จนได้รับการยอมรับ
ชื่อเสียงด้านความสามารถเชิงช่าง และเป็นที่นิยมในตลาด
ของใช้ ของที่ระลึกและของตกแต่งบ้าน แต่ในปัจจุบันน้ี
ช ุมชนบ้านหลุกได้ร ับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจ 
รวมถึงปัญหาในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์และการ
จำหน่าย ดังนั ้นบทความวิชาการนี ้จึงเป็นการนำเสนอ
เน้ือหาสาระในเชิงวิเคราะห์และเสนอแนะเกี ่ยวกับการ
ออกแบบ การพัฒนา ต้นทุน และการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
ไม้แกะสลัก เพ่ือเป็นแนวทางหน่ึงในการยกระดับหรือเพ่ิม
มูลค่าให้กับงานหัตถกรรมที่มีคุณค่าของชุมชนบ้านหลุก 
  1.ความเป็นมาของหมู ่บ้านหลุกและการทำ
หัตถกรรมไม้แกะสลัก หมู่บ้านหลุกเป็นหน่ึงในหมู่บ้านโอ
ทอปเพื่อการท่องเที ่ยวของจังหวัดลำปาง สำหรับคำว่า 
“หลุก” ซึ่งชื่อหมู่บ้านในปัจจุบัน เป็นคำเรียกที่เพี้ยนมา
จากคำว่า “หลุบ” เป็นภาษาท้องถ่ินหมายถึง ระหัดวิดน้ำ 
เน่ืองจากแต่เดิมลักษณะภูมิประเทศของหมู่บ้านต้ังอยู่ที่สูง
กว่าแม่น้ำ ทำให้การนำน้ำขึ ้นมาใช้ลำบาก จึงมีการทำ 
“หลุบ” หรือ “หลุก” วิดน้ำข้ึนมาเพ่ือใช้ในชีวิตประจำวัน
และการเกษตร จนเป็นชื่อหมู่บ้านหลุกในปัจจุบันนี้ ชาว
บ้านหลุก ส่วนใหญ่ มีอาชีพแกะสลักไม้ ซึ่งสืบทอดต่อกัน
มาจากรุ่นต่อรุ่น จนทำให้บ้านหลุก เป็นหมู่บ้านหัตถกรรม 
ด้านการแกะสลักไม้ท ี ่ม ีช ื ่อเส ียงของจ ังหว ัดลำปาง 
(สัมภาษณ์ นายต่ืน แก้วเตียม อายุ 78 ปี ช่างแกะสลักไม้
บ้านหลุก 9 สิงหาคม 2563) การต้ังชื่อหมู่บ้านตามชื่อของ
ใช้ที่มีอยู่ในท้องถิ่นนี้ แสดงให้เห็นถึงการระลึก การรับรู้
และความภาคภูมิใจต่อสิ ่งที ่ส่งเสร ิมคุณภาพชีวิตของ
ชุมชน รวมถึงสิ่งที่มีคุณค่าในท้องถ่ิน หมู่บ้านหลุก หมู่ที่ 6  
ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ เป็นหมู่บ้านชุมชนแหล่งผลิต
ไมแ้กะสลักที่สำคัญ สร้างรายได้ให้กับชุมชนและราษฎรที่
ประกอบอาชีพทำไม้แกะสลักกว่า 100 ครัวเรือน บ้านห
ลุกอยู่ห่างจากจังหวัดลำปางไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้

เป็นระยะทางประมาณ 27 กิโลเมตรมีช่างแกะสลักไม้
อาศัยกระจายอยู่ในพื้นที่ไม่ต่ำ 10 คน ช่างเหล่านี้ได้รับ
การส ืบทอดความร ู ้การแกะสล ักไม ้จากร ุ ่นส ู ่ร ุ ่น  มี
ประสบการณ์การแกะสลักไม้ไม่ต่ำกว่า 10 ปี ดังรูปที่ 1 
 

 

 
 

รปูที่ 1 แผนที่อำเภอแม่ทะ และแหล่งแกะสลักไม้บ้าน
หลุก ตำบลนาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน (5 กรกฎาคม 2563) 

 
 งานหัตถกรรมแกะสลักไม้ของบ้านหลุกส่วนใหญ่
ใช้วัสดุหลักที่เป็นไม้เนื้ออ่อนประเภทไม้สัก ไม้ขนุน และ
ไม้ฉำฉา ไม้เหล่าน้ีเป็นไม้ที่อยู่ในชุมชน โดยเฉพาะไม้ฉำฉา
น้ันมักเป็นที่นิยมมาก ซึ่งนายประภาส ทวีเกษมสันต์ อายุ 
49 ปี ช่างแกะสลัก (สัมภาษณ์ 5 กรกฎาคม 2563) ให้
ข้อมูลกับผู้เขียนอย่างน่าสนใจว่า ไม้ฉำฉาหรือไม้จามจุรี 
เป็นไม้ที่หาได้ง่ายในท้องถิ่นบ้านหลุกและพื้นที่ใกล้เคียง  
เป็นไม้ที่โตเร็วกว่าไม้ชนิดอื ่น เนื้อไม้มีลวดลายสวยงาม 
แก่นสีดำตามธรรมชาติ มีความแข็งแรง และเป็นไม้ท่ี
ค่อนข้างหาได้ง่าย โดยมีพ่อค้าไม้จากต่างถิ่นตัดเป็นท่อน
ขนาดสั้นมาจำหน่ายให้ ซึ ่งช่างแกะสลักสามารถนำไป
แกะสลักได้ทันทีโดยไม่ต้องเสียเวลาตัดอีก กรณีของไม้สัก
ซึ่งเป็นไม้ที่มีมูลค่าสูง ผู้ประกอบการจะหาซื้อเศษไม้เก่า
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หรือไม้สักเป็นต้นจากป่าขององค์การอุตสาหกรรมป่าไม้  
ผิวเนื้อหรือลวดลายบนผิวไม้ จะส่งผลต่อความสวยงาม
ของพื้นผิวผลิตภัณฑ์ด้วย หลังจากนำมาแกะแล้ว ต้อง
นำมาอบเพื ่อไล่ความชื ้นและป้องกันเนื ้อไม้แตก การ
แกะสลักนั้น ช่างแกะสลักเน้นการทำด้วยมือทุกขั้นตอน 
อาจมีเครื ่องจักรขนาดเล็กเป็นส่วนช่วยในบางขั ้นตอน
เท่าน้ัน  ต้องใช้ความประณีต การจัดซื้อไม้จะต้องคัดเลือก
ไม้ที ่ม ีลวดลายของไม ้สวยงาม เมื ่อแกะสลักเป ็นรูป
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ แล้วจะต้องนำมาผึ ่งแดดให้แห้งเพ่ือ
ป้องกันไม้แตก และยังทำให้ทาสีติดทนนาน การแว๊กสีให้
เป็นสีธรรมชาติต้องทาในที่โล่ง และนำมาขัดเพ่ิมความเงา
งาม ดังรูปที่ 2 
 

 
 

รูปที่ 2  ไม้ฉำฉาและไม้สัก วัสดุหลักสำคัญที่ใช้แกะสลัก 
เป็นรูปแบบผลิตภัณฑ์ของบ้านหลุก 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน (5 กรกฎาคม 2563) 
 
2. รูปแบบงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของบ้านหลุก   
 งานหัตถกรรมไม้แกะสลักของบ้านหลุกส่วนใหญ่
เน้นวิธีการแกะสลัก เน่ืองจากเป็นวิธีการด้ังเดิมที่ช่างแกะ
ได้รับการสืบทอดต่อกันมา ถึงแม้ว่าผลิตภัณฑ์บางชนิดมี
การปรับเปลี่ยนรูปแบบไปโดยวิธีการขึ ้นรูปแบบอื่น แต่
อย่างไรก็ตาม ช่างแกะสลักยังคงความเป็นงานหัตถกรรม
อันเกิดจากวิธีการแกะสลักเป็นส่วนประกอบอยู่เสมอ ซึ่ง
ส ังเกตได้จากร่องรอยของเครื ่องมือคือ สิ ่วแกะสลัก  
ภายในหมู่บ้านนั ้นช่างแกะสลักมักแกะสลักไม้อยู่ที่บ้าน
ของตนเอง และเป็นผู ้ม ีบทบาทสำคัญในการกำหนด
รูปแบบผลิตภัณฑ์ บางพื้นที่มีชมรมกลุ่มอาชีพที่รวมกลุ่ม
กัน ช่วยพัฒนาการแกะสลักด้วยไม้และหาลูกค้าหรือการ
ติดต่อค้าขายไว้ให้แก่ชาวบ้านในชุมชน ซึ่งการแกะสลักจะ
ทำด้วยความประณีตออกมาเป็นชิ้นงานที่สวยงาม มีการ
เก็บรายละเอียดของไม้ ข้อสังเกตประการหน่ึงของรูปแบบ

ผลิตภัณฑ์เหล่านี้คือ มีน้ำหนักค่อนข้างมากเนื่องเป็นการ
แกะข้ึนรูปจากไม้เพียงท่อนเดียว และไม่มีการคว้านเน้ือไม้
ด้านในทิ้ง  แต่เน้นคุณค่าของวัสดุ (ไม้ฉำฉา) และความ
เป็นงานหัตถกรรม ซึ่งแสดงให้เห็นถึงการคงไว้ซึ่งคุณค่า
ของไม้อย่างแท้จริง ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักของบ้านหลกุมี
หลากหลายรูปแบบ (ดังร ูปที ่ 3) แต่สามารถจำแนก
รูปแบบออกเป็น 2 ประเภทหลักดังคือ 1) ผลิตภัณฑ์ของ
ประดับตกแต่ง เช่น ตุ๊กตา ช้าง สิงโต เสือ ฯลฯ และ 2) 
ผลิตภัณฑ์ของใช้ เช่น ที่ทับกระดาษ กรอบรูป ป้ายเลขที่
บ้าน เชิงเทียน ฯลฯ  
 

 
 

รปูที่ 3 รูปแบบงานหัตถกรรมไม้แกะสลักของบ้านหลุก 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน  (9 สิงหาคม 2563) 

 
 รูปแบบผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักเหล่าน้ี ผู้เขียนได้ต้ัง
ข้อสังเกตในเชิงของการออกแบบผลิตภัณฑ์ว่า ผลิตภัณฑ์
ของหมู ่บ ้านหลุก มีร ูปแบบคล้ายก ับงานหัตถกรรม
แกะสลักโดยทั่วไปในท้องตลาดหรือภูมิภาคอื ่นๆ ของ
ประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นชิ ้นงานที่มีร ูปทรงทึบตัน มี
น้ำหนักค่อนข้างมาก บางร ูปแบบ เช ่น ร ูปสัตว์ รูป
พระพุทธรูป มีขนาดสัดส่วนที่ไม่เหมาะสมตามลักษณะ
ของกายวิภาค (Anatomy)  แต่อย่างไรก็ตามคุณค่าของ
งานหัตถกรรมท้องถ่ินเหล่าน้ีมิได้อยู่ข้ึนอยู่กับสิ่งที่กล่าวมา
นี้มากนัก แต่ยังคงเป็นคุณค่าที ่เกิดจากเนื ้อวัสดุ (ไม้)  
ความมุ ่งมั ่น ความเพียรพยายาม อุตสาหะ ของช่าง
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แกะสลัก ที่สามารถสร้างหรือข้ึนรูปชิ้นงานจากท่อนไม้ ให้
เกิดเป็นรูปทรงอันสวยงาม สิ่งสำคัญอีกประการหนึ่งคือ 
ช่างมักแกะสลักรูปทรงต่างๆ บนเนื้อไม้โดยไม่มีการร่าง
แบบในกระดาษไว้ก่อน ซึ่งแสดงให้เห็นการวางแผนการ
ทำงานอย่างเป็นระบบ ผนวกกับจินตนาการ ความคิด
สร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ระหว่างจินตนาการกับ
ทักษะฝีมือได้เป็นอย่างดี   
 รูปแบบงานหัตถกรรมของบ้านหลุกในปัจจุบัน 
นอกจากเป ็นร ูปแบบตามความค ิดสร ้างสรรค ์หรือ
จินตนาการของช่างแล้ว  ยังเป็นรูปแบบตามคำสั่งผลิต
ของพ่อค้าคนกลางที่ซื้อเพ่ือนำไปจำหน่ายต่ออีกทอดหน่ึง
หรือผู้ซื้อรายย่อย ที่ต้องการซื้อเพื่อนำไปเป็นของที่ระลึก
และของใช้ ในที่อยู่อาศัยหรือตามสถานที่ต่างๆ  

3. การออกแบบ การคำนวณต้นทุนผลิต และ
การจัดจำหน่ายที่เหมาะสมในยุคปัจจุบัน 
 ดังที่กล่าวมาแล้วข้างต้นว่ารูปแบบงานหัตถกรรม
ไม้แกะสลักของบ้านหลุก ไม่มีความแตกต่างจากงาน
แกะสลักจากแหล่งอื่น  เนื่องจากเป็นการผลิตซ้ำหรือทำ
รูปแบบเดิมตั ้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ประกอบกับปัญหา
เศรษฐกิจของประเทศที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื ่อง  
ส่งผลให้ลูกค้าหรือผู ้ซื้อมีทางเลือกที่ดีกว่าโดยไปหาซื้อ
หัตถกรรมไม้แกะสลักจากแหล่งอื ่น ที ่สะดวก ในการ
เดินทาง หรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวขนาดใหญ่กว่าจังหวัด
ลำปาง ดังเช่นจังหวัดเชียงใหม่  จากการสัมภาษณ์ นาย
ต่ืน แก้วเตียม ช่างแกะสลัก ช่างแกะสลักไม้บ้านหลุก หมู่ 
6 ได้อธิบายว่า สินค้าแกะสลักของบ้านหลุก ส่วนหนึ่งจะ
ถูกส่งต่อไปจำหน่ายที่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัด
เชียงใหม่  ซึ่งเป็นหมู่บ้านหัตถกรรมที่มีชื ่อเสียงอีกแห่ง
หนึ่ง และมีนักท่องเที่ยวมากกว่าที่บ้านหลุก อีกทั้งเป็นที่
รู้จักอย่างแพร่หลายมากกว่า  หากนักท่องเที่ยวต้องการ
ซื้อไม้แกะสลักของบ้านหลุก อาจไปเลือกซื้อที่บ้านถวาย 
อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายที่มี
ผู้คนรู้จักและรับรู้มากกว่า นอกจากนี้ยังเป็นการนำไปจัด
แสดงและจำหน่ายในงานแสดงสินค้าระดับประเทศใน
กรุงเทพมหานคร    สิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงการปรับตัว
ของผู้ประกอบการ และช่างแกะสลักไม้ ในการหาช่องทาง
การจำหน่ายที ่ดีกว่า เพื ่อให้คุณค่างานหัตถกรรมคงอยู่

และความย่ังยืนของธุรกิจชุมชน  หากมองในเรื่องของการ
รับรู้น้ัน ผู้เขียนได้ต้ังข้อสันนิษฐานว่า หมู่บ้านหลุกอาจไม่
เป็นที่รู้จักแพร่หลายจากนักท่องเที่ยวหรือผู้บริโภค  จาก
การที่ผู้เขียนได้ลงพื้นที่สำรวจในหมู่บ้านพบว่าร้านค้าใน
ชุมชนหลายร้านได้ปิดตัวลง ส่วนร้านค้าที่เปิดจำหน่ายอยู่
นั ้น น่าจะเป็นการนำผลิตภัณฑ์มาจัดวางเพื ่อเป็นการ
เฉพาะกิจ โอกาสสำคัญในหมู่บ้าน หรือแม้แต่อาจเป็น
ตัวอย่างช่วยในการตัดสินใจของพ่อค้าคนกลางเพื่อซื้อไป
จำหน่ายต่ออีกช่วงหน่ึง  
 ปัจจุบันผู้ประกอบการหัตถกรรมไม้แกะสลักของ
บ้านหลุกพยายามมีการปรับเปลี่ยน พัฒนา รูปแบบงาน
หัตถกรรมแกะสลักไม้จากเดิม ให้เป็นรูปแบบตามความ
ต้องการของผู ้ซื้อหรือของตลาด แต่ก็ยังพบว่าเป็นการ
พัฒนาแบบค่อยเป็นค่อยไป หรือล่าช้า  ทั ้งนี ้อาจเป็น
เพราะชุมชนไม่มีความรู้ด้านการออกแบบหรือการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ จึงเกิดความล่าช้าในการพัฒนา  และส่งผลให้
ผลิตภัณฑ์ไม่มีรูปแบบที่หลากหลาย จึงไม่สามารถเพ่ิม
ทางเลือกให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภคได้ ยอดจำหน่ายของ
หัตถกรรมไม้แกะสลักจึงประสบปัญหา คือยอดการ
จำหน่ายลดลง อีกท้ังชิ้นงานบางชิ้นมีการต้ังราคาจำหน่าย
สูงเกินไป เนื ่องจากผู ้ประกอบการต้องการขายคุณค่า
ความเป็นหัตถกรรมที ่ทำด้วยมือ (Hand Made) แต่
พฤติกรรมผู้บริโภคในปัจจุบันส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่าง 
คือต้องการของมีคุณภาพหรือคุณค่าของวัสดุที่เป็นไม้จริง
แต่ราคาถูก แต่อย่างไรก็ตามผู ้ประกอบการบางรายได้
แก้ปัญหาของรูปแบบโดยเลือกใช้วัสดุทดแทนไม้เพื่อเป็น
การลดต้นทุนการผลิตลง และจำหน่ายในราคาท่ีไม่สูงมาก
นัก ซึ่งผู้เขียนเห็นว่าลักษณะเช่นนี้เป็นการลดคุณค่าของ
งานหัตถกรรมลง ดังนั ้นการที่ส่งเสิรม พัฒนา ให้งาน
หัตถกรรมไม้แกะสลักยังคงคุณค่าของความเป็นวัสดุ
ธรรมชาติ (ไม้) และสามารถจำหน่ายได้อย่างต่อเนื ่อง
ให้กับผู้ซื้อหรือผู้บริโภค เป็นสิ่งที่ต้องมีการศึกษาเชิงลึกใน
รายละเอียดต่างๆ    จากสภาพปัญหาที่กล่าวมาน้ี ผู้เขียน
จึงได้จำแนกปัญหาสำคัญของงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก
หมู่บ้านหลุก ได้ 3 ประเด็นหลักดังน้ีคือ 
 3.1 ปัญหาด้านรูปแบบงานหัตถกรรม รูปแบบ
เป็นสิ่งสำคัญเบื้องต้นที่ผู้ซื้อได้พบเห็นเป็นลำดับแรก โดย
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พบว่า รูปแบบงานหัตถกรรมเป็นรูปแบบเดิมที่พัฒนาได้
ล ่าช ้า เนื ่องจากขาดความรู ้ด ้านออกแบบผลิตภ ัณฑ์  
ผู้ประกอบการจึงผลิตซ้ำในรูปแบบเดิม บางรูปแบบมีการ
ใช้วัสดุทดแทนไม้จริง คือพลาสติกเรซิ่น ทำให้คุณค่าของ
ผลิตภัณฑ์ลดลง บางรูปแบบขาดความประณีตทั้งเรื่องของ
การประกอบ การทำสีผิว  ผลิตภัณฑ์บางชิ้นไม่สามารถสื่อ
ความเป็นอัตลักษณ์ของท้องถ่ินได้  
 3.2 ปัญหาด้านการคำนวณต้นทุนผลิต  พบว่า
ผู้ประกอบการไม่มีการคำนวณหรือกำหนดต้นทุนผลิตที่
ถูกต้อง ส่งผลถึงการกำหนดราคาจำหน่ายที่ไม่เหมาะสม
เช่นกัน เมื่อเทียบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์  ดังนั้นการ
คำนวณต้นทุนผลิตที่ถูกต้องอาจเป็นแนวทางหน่ึงที่นำไปสู่
การกำหนดราคาจำหน่ายที่เหมาะสมได้ 
 3.3 ปัญหาด้านการจัดจำหน่าย การจัดจำหน่าย
หัตถกรรมไม้แกะสลักของบ้านหลุก พบว่ายอดจำหน่าย
ลดลงจากเดิมประมาณร้อยละ 40 เนื ่องจากไม่มีบรรจุ
ภัณฑ์ที ่เป็นสิ ่งเพิ ่มมูลค่าให้ผลิตภัณฑ์หรือส่งเสริมการ
จำหน่าย ดังนั้นการใช้บรรจุภัณฑ์น่าจะเป็นสิ่งที่ช่วยเพ่ิม
มูลค่าและส่งเสริมการจำหน่าย ตลอดจนถึงการเพิ่มช่อง
ทางการจัดจำหน่าย เช่น การจำหน่ายออนไลน์ผ่านสื่อ
อิเลคทรอนิคนอกเหนือจากการจำหน่ายในชุมชน และ
จำหน่ายในงานแสดงสินค้าท่ีรัฐและเอกชนจัดข้ึน 
 จากประเด็นปัญหาดังกล่าวนี ้หน่วยงานของรัฐ
ดังเช่นสำนักพาณิชย์จังหวัด กรมการพัฒนาชุมชน และ
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมได้เข้ามาช่วยเหลือชุมชนโดยให้
ผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการลักษณะของการยกระดับ
รูปแบบหรือการเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์โดยใช้กระบวนการ
ออกแบบจากนักวิชาการและนักออกแบบผลิตภัณฑ์ 
 กระบวนออกแบบจึงเป็นสิ่งสำคัญหรือแนวทาง
หน่ึงในการยกระดับและเพ่ิมมูลค่าให้กับงานหัตถกรรมไม้
แกะสลักของบ้านหลุก เน่ืองจากหมู่บ้านหลุกเป็นหมู่บ้าน
ที่มีอายุยาวนาน เป็นหมู่บ้านหัตถกรรมไม้แกะสลักของ
จังหวัดลำปาง เป็นแหล่งรวมศิลปวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า 
ของจังหวัดภาคเหนือตอนบนที่สำคัญแห่งหนึ่ง  ซึ่งใน
ยุทธศาสตร์ของสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง ปี 
2563  ได้กำหนดแนวทางการพัฒนางานหัตถกรรมที่มี
สาระสำคัญเกี่ยวกับ  การยกระดับหัตถอุตสาหกรรมเชิง

สร้างสรรค์ โดยการมีส่วนร่วมกับชุมชนและสังคม รวมถึง
สร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการหัตถกรรม (สำนักงาน
อุตสาหกรรมจังหวัดลำปาง.2563 : 1-2) ซึ่งผู้เขียนและ
กลุ่มนักวิชาการได้มีโอกาสเข้าไปช่วยเหลือผู้ประกอบการ
ที่มีสถานะทั้งผู้ผลิตและจำหน่าย จำนวน 2 ราย เพื่อใช้
เป็นกรณีศึกษา  โดยการใช้กระบวนการออกแบบ การ
คำนวณต้นทุน และการส ่งเสร ิมการจำหน่าย ซ ึ ่งมี
รายละเอียดต่อไปน้ีคือ 
 1) การใช้กระบวนการออกแบบ เป็นการเข้าถึง
หรือการศึกษาสภาพปัญหาเกี่ยวกับรูปแบบ โดยผู้เขียน
และผ ู ้ประกอบการได้ม ีความคิดเห็นร ่วมก ันในการ
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบประเภท โคมไฟ
แกะสลักพระพุทธรูปและประติมากรรมรูปสัตว์ ซึ ่งมี
กระบวนการดังน้ีคือ  
 (1) การลงพื้นที่ศึกษาสภาพปัญหาผลิตภัณฑ์
เดิม เป็นการศึกษาข้อมูลทั ่วไปของผู ้ประกอบการ ใน
ประเด็นต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น บริบทชุมชน วัตถุดิบ  การ
ผลิต  รูปแบบผลิตภัณฑ์เดิม ช่องทางการจำหน่าย เป็นต้น 
ดังรูปที่ 4 
 

 
 

รปูที่ 4  การลงพ้ืนที่ศึกษาสภาพปัญหา 
ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน (9 สิงหาคม 2563) 

 
 (2) การวิเคราะห์สภาพปัญหาของรูปแบบ
ผลิตภัณฑ์ จำแนกการวิเคราะห ์ 3 ส่วนหลักคือ 1) 
วิเคราะห์รูปแบบ  โดยพิจารณาจากขนาดสัดส่วน ความ
สวยงาม การประกอบชิ้นส่วน การจัดวางองค์ประกอบ 
พื ้นผิว ส ี วัสดุ กรรมวิธีการผลิต  ความประณีต  2) 
วิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย  โดยให้ผลิตภัณฑ์มีประโยชน์
ใช้สอยคงเดิมแต่เพ่ิมคุณค่า หรือเพ่ิมประโยชน์ใช้สอยจาก
เดิม โดยพิจารณาจากการถอดประกอบชิ้นส่วน สภาวะ
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แวดล้อม (สถานที่) ในการนำผลิตภัณฑ์ไปจัดวาง และ
พฤติกรรมผู้ใช้งาน  และ 3) วิเคราะห์บรรจุภัณฑ์ จำแนก
การวิเคราะห์ 2 ส่วนคือ (1) วิเคราะห์รูปแบบ  โดย
พิจารณาจากขนาดสัดส่วน  วัสดุ ความสวยงาม โครงสรา้ง 
กราฟิค 
บนบรรจุภัณฑ์ และการรับร ู ้ของผู ้บร ิโภค  และ (2) 
วิเคราะห์ประโยชน์ใช้สอย  โดยพิจารณาจากการปกปอ้ง
คุ้มครองผลิตภัณฑ์ การพกพา การขนส่ง ดังรูปที่ 5 
 1) กวางไม้ ขาดความประณีต คุณภาพไม่
เหมาะสมกับราคา 
 2) พระพุทธร ูปเช ิงเท ียน  การประกอบ
ชิ้นส่วนไม่ประณีตและองค์พระใช้วัสดุเรซิ่นทดแทนไม้ ซึ่ง
มองดูด้อยคุณค่า 

 
 

รปูที่ 5 การวิเคราะห์สภาพปัญหาของผลิตภัณฑ์เดิม 
จำนวน 2 ตัวอย่าง 

ที่มา : ภาพถ่ายโดยผู้เขียน (9 สิงหาคม 2563) 
 
 (3) หาแนวทางการดำเน ินการเพ ื ่อการ
ออกแบบหร ือพัฒนา โดยการออกแบบหร ือพ ัฒนา
ผลิตภัณฑ์ให้มีความประณีตมากขึ้นทั้งวัสดุ กรรมวิธีการ
ผลิต เพิ่มประโยชน์ใช้สอย สามารถเป็นต้นแบบการผลิต
เป็นปริมาณมากได้ภายในระยะเวลาอันสั้น และสื่อถึงอัต
ลักษณ์ของท้องถ่ิน ในเบื้องต้นน้ัน ออกแบบร่างให้มีขนาด 
สัดส่วน รูปแบบใกล้เคียงกับผลิตภัณฑ์เดิม โดยกำหนด
ร ูปแบบและกำหนดรายละ เอ ี ยดให้ ร ูปกวางอาจ
ปรับเปลี ่ยนเป็นรูปม้าโยก ใส่นามบัตรเพื ่อให้เกิดความ
แตกต่างจากเดิม เนื่องจากม้าเป็นส่วนหนึ่งของอัตลักษณ์
จังหวัดลำปาง และผู้คนเกิดการรับรู้เป็นอย่างดี แล้วสร้าง
ความเป็นอัตลักษณ์ท้องถ่ินของบ้านหลุกโดยการแกะสลัก
ตัวอักษรร่องลึกถมสีทอง ด้วยข้อความ “บ้านหลุก”ส่วน

พระพุทธรูปเชิงเทียนนั้น อาจปรับเปลี่ยนรูปทรงของฐาน
องค ์พระเป ็นร ูปทรงส ี ่ เหล ี ่ ยม เพ ื ่อส ื ่ อถ ึ งคำสอน
พระพุทธศาสนาเรื่องอิทธิบาท 4  คือ  ฉันทะ วิริยะ จิตตะ 
ว ิม ั งสะ ค ือแนวทางสำหร ับการใช ้ช ีว ิตให ้ประสบ
ความสำเร็จ โดยเฉพาะในการทำงาน  และเปลี่ยนวัสดุที่
องค์พระจากพลาสติกเรซิ่นเป็นการแกะสลักด้วยไม้จริง
เพ่ือคงคุณค่าความเป็นงานหัตถกรรม รวมถึงแกะลวดลาย
ร่องลึกรูปไก่ที่ ที่ด้านข้างของฐานองค์พระ ถมด้วยสีทอง 
รูปไก่นี้ได้ประยุกต์หรือดัดแปลงจากลวดลายเขียนสีบน
ถ้วยตราไก่ เพ่ือแสดงความเป็นอัตลักษณ์ท้องถ่ิน ซึ่งผู้คนมี
การรับรู้ถึงสิ่งน้ีเป็นอย่างดี   ดังรูปที่ 6 
 

 
 

รปูที่ 6 การออกแบบร่างผลิตภัณฑ์ใหม ่
ที่มา : ออกแบบโดยผู้เขียน (9 สิงหาคม 2563) 

 
  (4) ผลิตชิ ้นงานผลิตภัณฑ์ต้นแบบจริง เป็น
การผลิตผลิตภัณฑ์ โดยพระพุทธรูปเชิงเทียนใช้ไม่สักเป็น
วัสดุหลัก เน้นการแกะองค์พระเป็นภาพนูนต่ำ มีจุดวาง
ครอบแก้ว ฐานองค์พระเป็นรูปสี่เหลี่ยม สื่อถึงคำสอนใน
เรื่องอิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสะ ตรงฐาน
มีรูปไก่ซึ่งตัดทอนมาจากภาพวาดไก่บนถ้วยตราไก่ แสดง
ความเป็นอัตลักษณ์จังหวัดลำปาง ส่วนรูปกวางไม้ผลิต
จากไม้สักเช่นกัน แต่ปรับเปลี ่ยนเป็นม้าโยกสำหรับใส่
นามบัตรเพ่ือสร้างจุดเด่นให้ผลิตภัณฑ์ ม้าดัดแปลงตัดทอน
จากรถม้าของจังหวัดลำปาง และสามารถถอดประกอบ
ชิ้นส่วนได้  ดังรูปที่  7 
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รูปที่ 7  ชิ้นงานต้นแบบจริงของผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลัก 
บ้านหลุก ท่ีออกแบบใหม่ 

ที่มา : ออกแบบโดยผู้เขียน (10 กันยายน 2563) 
 2) การคำนวณต้นทุนผลิต  โดยใช้หลักการ
ทางด้านบัญชี เพ่ือคำนวณต้นทุนผลิตที่ถูกต้อง โดยผู้เขียน
ขอยกตัวอย่างการคำนวณต้นทุนผลิตของกวางไม้ และ
ต้นทุนผลิตของพระพุทธรูปเชิงเทียน ดังน้ี 
 (1) กวางไม้ ผู้ประกอบการได้กำหนดราคา
จำหน่าย 250 บาท ซึ่งต้นทุนผลิตคือมูลค่าของวัตถุดิบที่
ใช้ทั ้งทางตรงและทางอ้อม เช่น เศษไม้สัก เศษไม้ขนุน 
กาว น้ำมันทาไม้ และแลคเกอร์เคลือบผิว คิดเป็นมูลค่า
ประมาณ 170 บาท ซึ่งจากการศึกษาด้วยวิธีการสอบถาม
จากผู้ผลิตพบว่า ผู้ผลิตไม่ได้มีการคำนึงถึงค่าแรงงานของ
ตนซึ่งใช้ไปในการผลิตเป็นเวลา  8 ชั่วโมงหรือ 1 วัน ซึ่ง
หากคิดตามอัตราค่าแรงงานขั้นต่ำจะมีอัตราวันละ 315 
บาท นอกจากน้ันยังไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง
เช่น ค่าไฟฟ้าที่ใช้ประกอบการผลิต ซึ่งจะเกิดต้นทุนผลิต
ตามความเป็นจริงมากกว่า 485 บาท (วัตถุดิบที่ใช้ในการ
ผลิต 170 บาท+ ค่าแรงงานในการผลิต 315 บาท = 485 
บาท) ซึ่งเป็นจำนวนที่สูงกว่าราคาจำหน่ายที่ตั้งไว้ ดังน้ัน 
ราคาจำหน่ายที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดกำไรแก่ผู้ผลิตจึง
ควรจะสูงกว่า ราคา 250 บาทที่ได้ต้ังไว้แต่เดิม 
 (2) พระพุทธรูปเชิงเทียน ของผู้ประกอบการ
รายนี ้  ได ้กำหนดราคาจำหน่าย 390 บาท ซ ึ ่งจาก
การศึกษาต้นทุนผลิตคือมูลค่าของวัตถุดิบที่ใช้ทั้งทางตรง
และทางอ้อมเช่น ไม้สัก เรซิ ่น ฝาแก้วครอบเชิงเทียน 
แว๊กซ์ขัดผิว และกาว คิดเป็นมูลค่า 195 บาท  ทั้งน้ีผู้ผลิต
ไม่ได้คำนึงถึงค่าแรงงานทางตรงซึ่งใช้เวลามากกว่า 1 วัน 
หรือเกินกว่า 315 บาท  และไม่ได้คำนึงถึงค่าใช้จ่ายอื่นที่
เกี่ยวข้องกับการผลิตเช่น ค่าไฟฟ้า และการจำหน่ายเช่น

ค่าน้ำมันในการเดินทางไปส่งส ินค้า ซึ ่งหากจะรวม
ค่าแรงงานในการผลิต และค่าใช้จ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องให้เป็น
ต้นทุนผลิต จะมีต้นทุนผลิตมากกว่า 510 บาท (วัตถุดิบที่
ใช้ในการผลิต 195 บาท + ค่าแรงงานในการผลิต 315 
บาท = 510 บาท) ดังนั ้นราคาจำหน่ายที ่เหมาะสมเพ่ือ
ก่อให้เกิดกำไรแก่ผู้ผลิตจึงควรจะสูงกว่า ราคา 390 บาท
ที่ต้ังไว้แต่เดิม 
 3) การส่งเสริมการจำหน่าย โดยใช้บรรจุภัณฑ์
เป็นสิ่งช่วยส่งเสริมการจำหน่าย ซึ่งหากกล่าวถึงหน้าท่ีของ
บรรจุภัณฑ์โดยทั่วไปน้ัน ทำหน้าท่ี 2 ประการหลักคือ การ
ปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ และการส่งเสริม/เพิ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้เขียนเห็นว่ากรณีของหัตถกรรมไม้
แกะสลัก เป็นสิ่งแตกหักง่ายและมีคุณค่าของวัสดุ ดังน้ัน
การใช้บรรจุภัณฑ์รูปแบบของกล่อง น่าจะเป็นแนวทาง
หนึ่ง ที่เหมาะสมกับการส่งเสริมการจำหน่าย โดยผู้เขียน
ได้ออกแบบร่างบรรจุภัณฑ์ ดังรูปที่ 8  
 

 
 

รูปที่ 8  แบบร่างบรรจภุัณฑ์จรงิของผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลกั 
บ้านหลุก ท่ีออกแบบใหม่ 

ที่มา : ออกแบบร่างโดยผู้เขียน (30 กันยายน 2563) 
 
 หลังจากการออกแบบร่างแล้ว จ ึงได้ผลิต
ต้นแบบบรรจุภัณฑ์จริง โดยให้สอดคล้องกับแบบร่างมาก
ที ่ส ุด เน้นความเป็นท้องถิ ่น ส่วนที ่เป็นโครงสร้างน้ัน
เลือกใช้กระดาษลูกฟูกลอนเล็กเนื่องจากเป็นกระดาษที่มี
น้ำหนักเบา แต่มีโครงสร้างแข็งแรง โครงสร้างแบ่งเป็น 2 
ส่วนหลักคือ โครงสร้างด้านในและด้านนอกสามารถ 
ปกป้องคุ้มครองผลิตภัณฑ์ได้ในระดับหน่ึง  มีช่องหน้าต่าง
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ที่มองเห็นผลิตภัณฑ์ด้านใน ส่วนที่เป็นกราฟิคนั้น พิมพ์
รายละเอียดต่างๆ ด้วยสีในโทนน้ำตาลแดง เพ่ือสื่อให้เห็น
ความเป็นท้องถิ่น มีประวัติความเป็นมาของหมู่บ้านหลุก 
ระบุไว้ที ่ข้างกล่อง  และแสดงวิธีการการเปิด-ปิดกล่อง 
โดยที่บรรจุภัณฑ์ของม้าโยกน้ัน  เป็นลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่
ใช้จัดวางแยกชิ้นส่วนที่เป็น ขา หัว หาง ลำตัว ของม้า ท่ี
ถอดประกอบแล้ว มีขนาดที ่เหมาะสมกับการพกพา  
สำหรับบรรจุภัณฑ์ของพระพุทธรูปเช ิงเทียนนั ้น เป็น
ลักษณะบรรจุภัณฑ์ที่ใช้จัดวางแยกชิ้นส่วนของครอบแก้ว 
และจานเทียน  โครงสร้างด้านนอกสามารถปรับเปลี่ยน
เป็นแบบกล่องไม่มีหูหิ้วเพ่ือการจัดวางจำหน่ายและกล่อง
แบบมีหูหิ้วการพกพาดังรูปที่ 9 
 

 
 

รูปที่ 9  ต้นแบบกล่องบรรจุภัณฑ์ของม้าโยกและ 
พระพุทธรูปเชิงเทียน 

ที่มา : ออกแบบโดยผู้เขียน ( 5 ตุลาคม 2563) 
 
 บรรจุภัณฑ์ของหัตถกรรมไม้ทั้ง 2 รูปแบบนี้เป็น
การออกแบบในเชิงเสนอแนะให้กับผู ้ประกอบการทั้ง 2 
ราย เน่ืองจากไม่มีบรรจุภัณฑ์ที่ช่วยส่งเสริมหรือเพ่ิมมูลค่า
ให้กับงานหัตถกรรมไม้แกะสลัก  ซึ่งหลังจากมีการคำนวณ
ต้นทุนผลิตของชิ้นงานหัตถกรรมแล้ว ควรมีการคำนวณ
ต้นทุนผล ิตบรรจ ุภ ัณฑ์ควบค ู ่ก ันด ้วย เพ ื ่อช ่วยให้
ผู ้ประกอบการสามารถกำหนดราคาจำหน่ายทั ้งหมดได้
อย่างครบถ้วนและสมบูรณ์  
 
บทสรุป  
 งานหัตถกรรมไม้แกะสลักของบ้านหลุก ตำบล 
นาครัว อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง เป็นงานหัตถกรรม
ด้ังเดิมของชุมชนต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน หากมองในประเด็น

ของการรับรู้หรือชื่อเสียงนั้น อาจไม่มีชื่อเสียงแพร่หลาย
หรือเป็นที่รู้จักของผู้คนทั่วไป เทียบเท่ากับงานเซรามิค
ตราไก่ของจังหวัดลำปาง แต่หากพิจารณาในประเด็นของ
คุณค่างานหัตถกรรมท้องถิ ่นนั ้นเป็น ไม้แกะสลักของ
บ้านหลุกเป็นสิ่งที่สะท้อนคุณค่าน้ีได้อย่างเด่นชัด มากกว่า
เซรามิคตราไก่ เนื่องจากเน้นการทำด้วยมือ วัตถุดิบหลัก
คือไม้ฉำฉา และไม้สัก เป็นไม้ที่นิยมนำมาแกะขึ้นรูปเป็น
ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่หลากหลาย ถึงแม้ระบบเศรษฐกิจจะ
ส่งผลต่ออาชีพแกะสลักของชุมชนแห่งนี ้ แต่ผ ู ้คนก็
พยายามปรับตัว แก้ปัญหา ในด้านรูปแบบผลิตภัณฑ์ และ
การจำหน่ายเพ่ือความอยู่รอดได้ในระดับหน่ึง แต่ทั้งน้ีการ
ที ่จะพัฒนาขึ ้นไปอีกระดับหนึ่งนั ้น ต้องใช้กระบวนการ
ออกแบบ เพ่ือยกระดับหรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพ 
ในด้านต้นทุนผลิต จากกรณีของผู้ประกอบการหัตถกรรม
ไม้แกะสลักทั้งสองรายนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องควรมีการ
ให้ความรู ้ด้านการคำนวณต้นทุนผลิตที ่ถูกต้อง การต้ัง
ราคาจำหน่ายที่เหมาะสม และการส่งเสริมการจำหน่ายให้
สอดคล้องกัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสูดทั้งด้านเศรษฐกิจ 
และการดำรงอยู่ของภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการแกะสลัก
ไม้  ส่วนการจัดจำหน่ายนั ้น บรรจุภัณฑ์เป็นสิ ่งสำคัญ
ประการหน่ึงในการส่งเสริมการจำหน่ายและเพิ ่มมูลค่า
ให้กับผลิตภัณฑ์ ผู้เขียนในฐานะที่เป็นผู้สอนทางด้านการ
ออกแบบ มีความคิดเห็นในประเด็นต่างๆ ต่อไปน้ี 
 1. ควรส่งเสริมอาชีพหัตถกรรมแกะสลักไม้ของ
หมู่บ้านหลุกให้มีความคงอยู่ และย่ังยืน ทั้งในด้านวัตถุดิบ 
การผลิต ต้นทุน และการจำหน่าย 
 2. ควรยกย่องให้ช่างแกะสลักไม้ของชุมชนบ้าน 
หลุกเป็นครูภูมิปัญญาท้องถ่ินหรือครูศิลป์ของแผ่นดิน  
 3. ควรให้ความรู ้เรื ่องการออกแบบเบื ้องต้นแก่
ผู้ประกอบการ และช่างแกะสลักไม้ ควบคู่กับทักษะฝีมือที่
มีอยู่เดิม  
 4. ควรส่งเสริมหรือจัดทำพ้ืนที่ของชุมชนบ้านหลุก
ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ แก่ผู้เรียนในสถาบันการศึกษา 
 5. ควรนำข้อมูลของการทำหัตถกรรมจัดทำเป็น
ฐานสืบค้นในระบบออนไลน์ 
 6. ควรส่งเสริมให้เยาวชนหรือคนรุ ่นใหม่ให้มี
ทัศนคติที่ดีต่อาชีพแกะสลักไม้  
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 7.หน่วยงานของร ัฐท ี ่ เก ี ่ยวข ้องควรส่ งเสริม 
สนับสนุน ชุมชนแห่งนี้ อย่างต่อเนื่อง ในการพัฒนา เพ่ิม
มูลค่า หรือยกระดับสินค้า / ผลิตภัณฑ์ไม้แกะสลักของ
ชุมชนบ้านหลุก 
 8.ควรส่งเสริมให้มีการถ่ายทอดความรู้ทักษะการ
แกะสลักไม้จากรุ่นหน่ึงสู่อีกรุ่นหน่ึง เพ่ือให้เกิดการสืบทอด
และคงอยู่ในความรู้ด้านน้ี  
 9. ควรมีการคำนวณต้นทุนผลิตอย่างถูกต้อง ทั้ง
ต้นทุนผลิตชิ้นงานหัตถกรรมและบรรจุภัณฑ์ ควบคู่กัน
เพ่ือที่สามารถต้ังราคาการจำหน่ายได้อย่างเหมาะสม 
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แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายหมี่ขิตยกดอกเพ่ือส่งเสริมการ
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยเรื่องแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายหมี่ขิตยกดอกเพื่อส่งเสริมการ

ท่องเที่ยวของ หมู่บ้านหินลับ ตาบลหนองสวรรค์ อาเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู  มีวัตถุประสงค์ 1)เพื่อศึกษาสถานการณ์
การผลิตและการตลาดของกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายหมี่ขิตยกดอกเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้านหินลับ 2)เพื่อศึกษาปัจจัย
พฤติกรรมการบริโภคผ้าทอพ้ืนเมืองของผู้บริโภค ผ้าฝ้ายลายหมี่ขิตยกดอกเพ่ือส่งเสริมการท่องเท่ียวของหมู่บ้านหินลับ 3)เพ่ือ
เสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาดกลุ่มทอผ้าฝ้ายลายหมี่ขิต ยกดอก เพ่ือส่งเสริมการท่องเที่ยวของหมู่บ้าน
หินลับโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงปริมาณคุณภาพ (Qualitative Method) พบว่า 1) สภาพปัญหาการบริหารจัดการของกลุ่มทอผ้า
ฝ้ายหมี่ขิตยกดอกบ้านหินลับ ได้แก่ สมาชิกกลุ่มขาดการเรียนรู ้เกี ่ยวกับการพัฒนาศักยภาพ การต่อยอดหรือการแปรรูป
ผลิตภัณฑ์ให้เป็นสินค้าท่ีแปลกใหม่มีความหลากหลายเท่าที่ควร ประกอบกับข้อจากัดในอานาจการต่อรองราคาจากพ่อค้าคน
กลาง และช่องทางการตลาดออนไลน์ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ เน่ืองจากสมาชิกกลุ่มส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุเป็นการยากต่อการ
เข้าถึงเทคโนโลยีและการมีต้นทุนวัตถุดิบที่สูงในการสั่งซื้อเส้นฝ้าย 2) ปัจจัยที่สนับสนุนการพัฒนากลุ่มทอผ้าฝ้ายหมี่ขิดยกดอก
บ้านหินลับ ได้แก่ ด้านการดาเนินงานและการจัดการกลุ่ม ด้านการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วม ด้านเครือข่าย และด้านการ
ส่งเสริมและสนับสนุนโดยที่คณะกรรมการมีความรับผิดชอบ เสียสละ และสมาชิกกลุ่มมีทักษะ 3) แนวทางและโอกาสในการ
พัฒนาศักยภาพกลุ่มทอผ้าฝ้ายหมี่ขิตบ้านหินลับ ได้แก่ ด้านการเงิน ด้านกระบวนการทางานภายในกลุ่ม ด้านความพึงพอใจ
ของลูกค้า ด้านการพัฒนากลุ่มควรมีการจัดสรรพ้ืนที่เพาะปลูกฝ้าย และต้นไม้ที่ให้สีธรรมชาติเพ่ือลดต้นทุนการผลิตและสร้าง
เอกลักษณ์ของกลุ่มเพ่ือดึงดูดนักท่องเที่ยว ควรมีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประสานงานที่ดีมีประสิทธิภาพ ควรจัด
ทาแผนการผลิตเพื่อส่งเสริมการตลาดโดยการแปรรูปสินค้าให้มีความทันสมัย และหลากหลายตอบสนองความต้องการของ
ผู้บริโภค รวมทั้งควรมีการจัดอบรมเพ่ือเพ่ิมทักษะในการให้บริการด้านอื่นๆ เพ่ือรองรับนักท่องเท่ียวต่างประเทศ  
 
คำสำคัญ: แนวทางการพัฒนาศักยภาพด้านการตลาด, กลุ่มทอผ้าฝ้ายลายหมี่ขิตยกดอก, ส่งเสริมการท่องเที่ยว  
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Abstract 
This research studies the guidelines for developing the marketing potential of Mi Khit Yok Dok 

pattern cotton weaving group to promote tourism in Hin Lap Village, Nong Sawan, Mueang, Nong Bua 
Lamphu. The study aims 1) To study the production situation and marketing of Mi Khit Yok Dok pattern 
cotton weaving group to promote tourism in Hin Lap Village. 2) To study the factors of consumption 
behavior of local woven fabrics of consumers, Mee Khit Yok Dok pattern cotton cloth, and to promote 
tourism of the Hin Lap village.  3) To provide advice on developing the marketing potential of Mi Khit Yok 
Dok pattern cotton weaving group to promote tourism in Hin Lap Village. Nong Sawan, Mueang, Nong Bua 
Lamphu. The qualitative research method was used and found that 1) The management problem of the 
Mi Khit Yok Dok cotton weaving group is as follows: Group members require knowledge of potential 
development. Extending or converting products into exotic products is as diverse as it should be, coupled 
with limitations on bargaining power from intermediaries. Furthermore, online marketing channels via 
electronic systems As most group members are aged, it is not easy to access technology. The cost of raw 
materials is high when purchasing cotton threads. 2) Factors supporting the development of Mi Khit Yok 
Dok, Ban Hin Lap cotton weaving group were: operations, group management learning, participation network 
side, promotion, and support, where the committee has the responsibility, the sacrifice, and the skill. 3) 
Guidelines and opportunities for the potential development of Mi Khit, Ban Hin Lap cotton weaving group 
are as follows: Finance, work processes within the group, and customer satisfaction. In terms of group 
development, cotton cultivation areas should be allocated. Moreover, trees provide natural colour to 
reduce production costs and create group identity to attract tourists. There should be operational planning 
and good coordination efficiency. A production plan should be developed to promote marketing by 
modernizing the products. Furthermore, a variety of services to meet the needs of consumers, including 
training, should be provided to enhance the skills in providing other services to accommodate foreign 
tourists.  
 
Keywords: marketing potential development approach, Mee Khit Yok Dok pattern cotton weaving group, Travelling 
promotion 
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1.บทน�ำ 

จากสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศท่ี
ก�าลังตกต่�า ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค�าและบริการที่
เคยเป�นรายได�หลักของประเทศ กลับมีผลประกอบการที่
ลดลงเป�นอย�างมากอย�างคาดไม�ถึง แต�ทว�าในขณะเดียวกัน
ในภาคอุตสาหกรรมด�านการท�องเที่ยวกลบัเป�นภาคส�วนท่ี
ท�ารายได�เข�าประเทศในยุคนี้ ดังนั้นในแผนยุทธศาสตร์ของ
ชาติ ยังมุ�งเน�นท่ีจะพัฒนาด�านการท�องเท่ียวของประเทศ 
โดยการบรรจุไว�เป�นยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ได�มี
การจัดท�ายทุธศาสตร์ท�องเที่ยวไทยในป� พ.ศ.2560-2564 
ท่ีมุ�งเป�าหมายในการพัฒนาการท�องเที่ยวเป�นโครงการวิจยั
ท่ีต�อเน่ืองกันไป โดยอย�างต่�าสามป� และต�องการมุ�งผล
อย�างชัดเจน เพ่ือสนองตอบต�อนโยบายชาติ (ส�านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ 
ส�านักนายกรัฐมนตรี. 2560) 

การทอผ�าเป�นวัฒนธรรมอย�างหนึ่งของคนชนบท
มาต้ังแต�อดีต ซ่ึงส�วนใหญ�ทอเพื่อใช�เองโดยใช�ก่ีพ้ืนเมือง
เส�นใยก็ได�จากฝ� ายปลูกเอง ต�อมาเ ม่ือเข� าสู�ยุค ของ
อุตสาหกรรมเฟ��องฟูก็เกิดผ�าทอจากโรงงาน ซึ่งผลิตจาก
เส�นใยสังเคราะห์ ย�อมสีเคมี การทอผ�าแบบด้ังเดิมจึงลดลง
แต�ส�าหรับบ�านหนองป�งหมู�ท่ี 6 ต�าบลโคกม�วง อ�าเภอ
โนนสัง จังหวัดหนองบัวล�าภู ยังนิยมทอผ�าพื้นเมืองด�วยก่ี 
และเส�นใยท่ีน�ามาทอก็ได�มาจากการปลูกฝ�าย และน�ามา
ผ�านกรรมวิธีตาม    ภูมิป�ญญาด้ังเดิมคือ น�าดอกฝ�ายมาอิ้ว
และป��นจนเป�นเส�นและย�อมสีตามใจชอบ ข้ึนลายน�ามาทอ
เป�นผืนซึ่งขั้นตอนการผลิตล�วนเกิดจากภูมิป�ญญาท�องถ่ิน
ของชุมชน บางลายก็ค�นคิดจากภาพวิถีชีวิตของคนชนบท 
เช�น ลายสัตว์ใช�แรงงาน เช�น ช�าง ม�า วัว ควาย เป�นต�น ซึ่ง
ลายเด�นของกลุ�ม ได�แก� ผ�าฝ�ายทอมอืส่ีตะกรอ ผ�าลายยก
ดอก ผ�าลายราชวัตร ผ�าลายดอกแก�ว ชุมชนบ�านหนองป�ง
ทอผ�าคลุมไหล�ซ่ึงเกิดจากภูมิป�ญญา และสามารถสร�าง
อาชีพ สร�างรายได�เป�นกอบเป�นก�า นอกจากน้ีได�มีการย�อม
สีจากธรรมชาติ เช�น น�าเปลือกขนุนมาย�อมให�ได�สีเหลือง 
ต�นเพกา ย�อมแล�วได�สีเขียวอ�อน แก�นฝาง ย�อมแล�วได�สี
ชมพู และเปลือกต�นประดู�ย�อมแล�วได�สีน้�าตาล ส�งคัดสรร
ผลิตภัณฑ์ OTOP ได�รับรางวัล 4 ดาว กลุ�มทอผ�าฝ�ายลาย
หมี่ขิต    ยกดอกเพ่ือส�งเสริมการท�องเที่ยวของหมู�บ�านหิน
ลับต�าบล       หนองสวรรค์  อ� า เภอเมือ ง จังหวัด
หนองบัวล�าภู ลักษณะเด�นของผลิตภัณฑ์ผ�าเป�นป�จจัยหลัก

ในการด�ารงชีวิตของคนมานานหลายร�อยป� ต้ังแต�การน�า
เส�นใยจากพืชในท�องถ่ิน (ฝ�าย) มาพัฒนาสีสันลวดลาย โดย
เกิดจากภูมิป�ญญาจากรุ�นสู�รุ�นเร่ือยมา การย�อมสีธรรมชาติ
เป�นผลติภัณฑ์ที่อยู�คู�วิถีชีวิตของคนอีสานมานานแล�ว เม่ือ
เทคโนโลยีมคีวามเจริญก�าวหน�า ก็มีสิ่งอ�านวยความสะดวก
มากข้ึนผู�บริโภคหันไปใช�ผ�าย�อมสีเคมี ใช�ผ�าจากโรงงาน ภูมิ
ป�ญญาด�านการทอผ�าย�อมสีธรรมชาติจึงได�ลดน�อยลง กลุ�ม
จึงมีการส�งเสริมการทอผ�าย�อมสีธรรมชาติเพ่ืออนุรักษ์
วัฒนธรรมอันดีงามให�คงอยู�ตลอดไป ผลิตภัณฑ์ผ�าทอมือ
เป�นภูมิป�ญญาท่ีสะท�อนให�เห็นถึงวัฒนธรรมท�องถ่ิน การ
ทอผ�าด�วยมือย�อมสีธรรมชาติจะเป�นการอนุรักษ์วัฒนธรรม
และวิถีชีวิตของคนอีสานเอาไว� ซึ่งผลิตภัณฑ์ของกลุ�ม
ประกอบด�วย ผ�าคลุมไหล� ผ�าพันคอ ตลอดจนมีการตัดเย็บ
เป�นเสื้อเพ่ือให�เกิดประโยชน์มากยิ่งขึ้น(วิทยา จันทะวงศ์
ศรี, 2547) 

ซ่ึงจากเหตุผลดังกล�าวน้ี ผู�วิจัยจึงให�ความสนใจ
ในการศึกษาถึง การพัฒนาศักยภาพด�านการตลาดกลุ�มทอ
ผ�าฝ�ายลายหมี่ขิตยกดอกเพื่อส�งเสริมการท�องเท่ียวของ
หมู�บ�านหินลับ        ต�าบลหนองสวรรค์ อ�าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล�าภู มีแนวทางอย�างไรบ�าง แนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด�านการตลาดกลุ�มทอผ�าฝ�ายลายหมี่ขิตย
กดอกเพื่อส�งเสริมการท�องเท่ียวของหมู�บ�านหินลับ ต�าบล
หนองสวรรค ์อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล�าภู  เกิดการ
สร�างเศรษฐกิจ รายได�ในท�องถ่ินและการส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวให� กับจังหวัดหนองบัวล�าภู เพื่อเป�นแนวทาง
พัฒนาร�วมกันท่ีมีความเข�มแข็งตามแนวทางเศรษฐกิจ
พอเพียงอันเป�นการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในชุมชนท�องถิ่นให�สามารถพึ่งตนเองได�อย�าง
เหมาะสมอย�างย่ังยืนต�อไป 

วัตถุประสงค์กำรศึกษำวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาสถานการณก์ารผลิต และการตลาด

ของกลุ�มทอผ�าฝ�ายลายหมี่ขิตยกดอก เพ่ือส�งเสรมิการ
ท�องเที่ยวของหมู�บ�านหินลับ ต�าบลหนองสวรรค์ อ�าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู 

2. เพ่ือศึกษาป�จจัยพฤติกรรมการบริโภคผ�าทอ
พ้ืนเมืองของผู�บริโภค ผ�าฝ�ายลายหม่ีขิตยกดอก เพื่อ
ส�งเสริมการท�องเที่ยวของหมู�บ�านหินลับ ต�าบลหนอง
สวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล�าภู 
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3. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการพัฒนาศักยภาพ

ด�านการตลาดกลุ�มทอผ�าฝ�ายลายหม่ีขิตยกดอก เพ่ือ
ส�งเสริมการท�องเที่ยวของหมู�บ�านหินลับ ต�าบลหนอง
สวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล�าภู 

 
2.แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 แนวคิดศักยภาพธุรกิจชุมชน  ไพศาล จินต
ป�ญญา (2557) ได�สรุปความหมายศักยภาพว�าหมายถึง 
ความสามารถความพร�อม หรือคุณสมบัติท่ีแฝงอยู�ในตัว
บุคคลใดบุคคลหนึ่ง ท�าให�ปรากฏหากได�รับการพัฒนาหรือ
กระตุ�นจากภายนอกจะส�งผลต�อความส�าเร็จและความพึง
พอใจสูงสุด สรุปได�ว�า ศักยภาพ หมายถึง ความสามารถ 
ความพร�อมท่ีจะท�าให�ปรากฏและเม่ือน�ามาใช�โดยมีการ
พัฒนา ปรับปรุงจะสามารถท�าให�เกิดความส�าเร็จต�องาน
การประเมินศักยภาพธุรกิจชุมชน ส�านักงานเลขานุการ
คณะกรรมการส�ง เสริม วิสาหกิจ ชุมชนกรมส� งเสริม
การเกษตร (2555) ได�ก�าหนดการประเมินศกัยภาพกิจการ
ชุมชนตามการด�าเนินงานในด�านต�างๆ ดังน้ี 1) ผู�น�าและ
การบริหารเป�นการประเมินความสามารถการบริหาร
จัดการในประเด็นเป�าหมายธุรกิจ  โครงสร�างองค์กร 
กฎระเบียบ การเงินบัญชี และความสามารถของผู�น�า 2) 
การวางแผนการด�าเนินงานวิสาหกิจชุมชน 3) การบริหาร
การตลาดการก�าหนดลูกค�า การหาเครือข�ายแหล�งจ�าหน�าย 
4) การจดัการความรู�และข�อมูลเป�นการหาความรู�ใหม�มา
ด�าเนินงานมีการส่ือสารข�อมูลข�าวสาร 5) การบริหาร
สมาชิกเป�นการด�าเนินงานพัฒนาสมาชิก การประชุมของ
สมาชิกอย�างสม่�าเสมอ 6) การจัดการสินค�าหรือบริการมี
ข้ันตอนการผลิตและการควบคุมคุณภาพสินค�าท่ีผลิต 

 การบริหารจัดการธุรกิจชุมชน ความหมายของ
ธุรกิจชุมชน ดิเรก สาระวดี (อ�างถึงใน ขวัญกมล ดอนขวา, 
2556) ได�ให�ความหมายธุรกิจชุมชนว�าหมายถึง ชุมชนหรือ
สหกรณ์ท่ีเกิดจากการรวมตัวโดยสมัครใจของประชาชนเพ่ือ
ท�าธุรกิจชุมชน โดยมีวัตถุประสงค์และอุดมการณ์ร�วมกัน 
ด�าเนินการโดยชุมชน กล�าวคือ สมาชิกมีส�วนร�วมในการ
ลงทุน 

 บทบาททางการบริหารของผู�ประกอบการ คือ 
กลุ�มของพฤติกรรมทางการบริหารที่ได�จัดหมวดหมู�ไว�เป�น
การเฉพาะ ซึ่งเป�นสิ่งที่ผู�บริหารควรจะท�า เพราะเป�นความ
คาดหวังว�าผู�ท่ีอยู�ในต�าแหน�งผู�บริหาร หรือผู�จัดการพึง

ปฏิบั ติ Henry Mintzberg ได�ท�าการศึกษาวิจัยพบว� า 
บทบาทของผู�บริหารของผู�ประกอบการท่ีส�าคัญมี 10 

อย�าง ใน 10 อย�างน้ีประกอบด�วย 3 กลุ�มหลักๆ ซ่ึงมี
ความสัมพันธ์ต�อกันอย�างมากบทบาท กล�าวคือ 

 1. บ ท บ า ท ด� า น ม นุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์  
(Interpersonal roles) ได�แก�  
  ประธาน (Figurehead) เป�นบทบาทใน
การเป�นตัวแทนองค์กร เป�นหัวหน�าในการปฏิบัติภารกิจ
ประจ�าวันตามลักษณะทั้งทางสังคมและทางกฎหมาย เช�น 
การอบรมสมัมนาต�อนรับนกัท�องเที่ยวหรือลูกค�า 
  ผู� น�า (Leadership)  เป�นบทบาทท่ี ต� อ ง
รับผิดชอบในด�านการจูงใจ และช้ีน�าผู�ใต�บังคับบัญชาให�
ท�างานอย�างเต็มความสามารถ เพ่ือให�บรรลเุป�าหมาย และ
ผู�น�าจะต�องเป�นท่ียอมรับของผู�ใต�บังคับบัญชา 
  ผู�เช่ือมสัมพันธ์ไมตรี (Liaison) เป�นบทบาท
ในการสร�าง และรักษาความสัมพันธ์กับองค์การภายนอก 
การสร�างเครือข�ายต�างๆ สร�างไมตรีผูกมิตรอันดีกับบุคคล 
หรือกลุ�มต�างๆ ท่ีมีผลประโยชน ์และความส�าคัญต�อองค์การ
เพ่ือลดช�องว�ากับมิตรให�แน�นแฟ�นมากขึ้น 

 2. บทบาทด�านข�าวสาร (Informational 

roles) ได�แก�  
  ผู�แสวงหาข�อมูลข�าวสาร (Monitor) คือ 
บทบาทในการแสวงหาข�อมูลข�าวสารที่ทันสมัย และเป�น
ศูนย์กลางของข�าวสารท้ังภายในภายนอกองค์กร เพื่อเป�น
ข�อมูลในการพัฒนาองค์กร 

  ผู�กระจายข�อมูลข�าวสาร (Disseminator) 
เป�นบทบาทในการกระจายเผยแพร�ข�าวสารที่ได�มาท้ัง
ภายในและภายนอกให�แก�พนักงานในองค์การเพื่อให�
รับทราบข�าวสารโดยพร�อมเพรียง 
  โฆษกประชาสัมพนัธ์ (Spokesperson) เป�น
การให�ข�าวสารข�อมูลกับภายนอกประชาสัมพนัธ์องค์การใน
เรื่องเกี่ยวกับ นโยบาย แผนงาน การปฏิบัติงาน และผลการ
ด�าเนินงานของกิจการไปสู�ภายนอก ตลอดจนการแถลง
ข�าวสารต�างๆ   

 3. บทบาทด� านการ ตัด สินใน  (Decision 

roles) ได�แก� 
  ผู� ป ระกอบกา ร (Entrepreneur)  เป� น
บทบาทในการแสวงหาช�องทางศึกษาสภาพแวดล�อม และ
โอกาสในทางธุรกิจ ผู�ประกอบการควรมีความตั้งใจในการ



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 
ท�างานเป�นผู�ที่ใช�ทรัพยากรท่ีตัวเองมีอยู�ทั้งหมด เป�นผู�
มุ�งมั่นที่จะให�งานประสบความส�าเร็จ (Commitment) ผู�
ขจัดความขัดแย�ง (Disturbance handler) เป�นบทบาท
รับผิดชอบในการแก�ไขป�ญหาต�างๆ ที่ส�าคัญๆ หรือไม�
คาดคิดมาก�อนซ่ึงองคก์ารเผชิญอยู� 
  ผู�จัดสรรทรัพยากร (Resource allocate) 
เป�นบทบาทที่รับผิดชอบในการจัดสรรทรัพยากรทุกชนิด
องค์กรท้ังด�านบุคคล วัตถุ และการเงินซึ่งมีผลต�อการ
ตัดสินใจขององค์กร 
  ผู�เจรจาต�อรอง (Negotiator) เป�นบทบาท
ในการเป�นตัวแทนขององค์กรในการเจรจาต�อรองเรื่อง
ส�าคัญเพ่ือประโยชน์ท่ีองค์กรควรได�รับบทบาทท่ีส�าคัญอีก
ประการหนึ่งของหัวหน�างาน นอกเหนือจากท่ีกล�าวมาแล�ว 
คือ ความสามารถในการรับมือกับความเปลี่ยนแปลง 
หัวหน�างานในยุคสมัยนี้จะต�องเป�นผู�ที่มีความยืดหยุ�นสูง 
ต่ืนตัวต�อสถานการณ์รอบข�าง และพยายามอย�างมากเพื่อ
เอาชนะ และข�ามผ�านการเปลี่ยนแปลงไปได�โดยราบร่ืน 
หลกัและวิธีการในการก�าวข�ามการเปล่ียนแปลงดังกล�าวโดย
ท่ียังยืนหยัดอยู�ได�ด�วย 2 ขาที่แข็งแกร�งไม�ล�มง�ายๆ สามารถ
ท�าได�โดยยึดหลักการที่เรยีกว�า DARTS ซ่ึงประกอบด�วย 5 

ค�าที่มีความหมายดังนี้  
 Describe ท�าความเข�าใจกับการเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกิดข้ึน โดยการบรรยายสถานการณ์สภาพแวดล�อม และ
ป�จจัยเกี่ยวเนื่องกับการเปลี่ยนแปลง เพื่อให�พนักงาน
ผู�ใต�บังคับบัญชา มีความเข�าใจตรงกันและเห็นภาพอย�าง
ชัดเจน 

 Ask สอบถามความคิดเห็นจากผู�ที่ เกี่ยวข�อง 
ระดมความคิดเห็นจากทุกคน เพ่ือให�เกิดการมีส�วนร�วม 
และช�วยกันวางแผนรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจ
เกิดขึ้น 

 Reaction ตอบสนองต�อการเปลี่ยนแปลงท่ี
เกิดขึ้น โดยร�วมคิดหาวิธีการแก�ไขป�ญหา หรือแนวทางวิธี
ใหม�ๆ โดยไม�ยึดติดกับแนวทาง และวิธีการเดิมๆ  
 Total แสดงออกซึ่งความมุ�งต้ังใจ และทุ�มเท
แรงกายแรงใจในการจัดการกับความเปลี่ยนแปลง 
 Commitment ท่ีเกิดข้ึนโดยไม�ย�อท�อหรือยอม
แพ�ไปเสียก�อน ทั้งน้ี หัวหน�างานจะต�องให�เวลา และร�วมลง
มือปฏิบัติกับพนักงาน 

 Support ส นั บ ส นุ น  แ ล ะ ส� ง เ ส ริ ม ใ ห�
ผู�ใต�บังคับบัญชาปรับปรุงงานให�ทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ี
เ กิ ดขึ้ น ท้ั ง น้ี อา จ ให�ก า รสนั บสนุ นไ ด�ทั้ ง ใ นรูป ของ
งบประมาณ ส�าหรับการเปลี่ยนแปลง หรือค�าชมเมื่อ
ผู�ใต�บังคับบัญชาท�าดี ซึ่งส่ิงเหล�าน้ีจะเป�นแรงกระตุ�นจูงใจ
ให�เกิดการท�างานอย�างมีประสิทธิภาพ Henry Mintzberg 
(2004) 
 นงนุช อ่ิมเรือง (2554) ศึกษาเร่ืองแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชนกลุ�มทอผ�าไหมบ�านหวาย
หลึม ผลการศึกษาความส�าเร็จของกลุ�มส�วนใหญ�จะเกิด
จากการมีส�วนร�วมของสมาชิกกลุ�ม ไม�ว�าจะเป�นสมาชิก
กลุ�มท่ีเป�นคณะกรรมการ ผู�ผลิตที่มีการแบ�งแยกหน�าที่
ความรับผิดชอบชัดเจน คณะกรรมการมีความเสียสละ 
สมาชิกมีทักษะในการด�าเนินการผลิตเป�นอย�างดี ส�าหรับ
กา รพัฒนา ศักยภาพควรมีก า รพั ฒนาค วาม รู� ขอ ง
คณะกรรมการกลุ�มและสมาชิกกลุ�มในด�านการผลิ ต 
การตลาด ให�เพิ่มมากข้ึนเพื่อท่ีจะพัฒนาและสามารถ
แข�งขันกับวิสาหกิจกลุ�มอื่นได�อย�างยั่งยืน  
 สัจจา บรรจงศิริ (2554) การพัฒนาวิสาหกิจ
ชุมชนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ได� ศึกษา
แนวทางด�าเนินงานของวิสาหกิจชุมชน และศึกษาแนว
ทางการพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ผลการวิจยัพบว�า วิสาหกิจ
มีแนวทางการพัฒนาการด�าเนินงานในระดบัก�าวหน�าคือ 
การพัฒนาสินค�าและบริการอย�างสม่�าเสมอ 3) การควบคุม
และรักษาคุณภาพมาตรฐาน 4) การผลิตต�องไม�กระทบต�อ
ทรัพยากรส่ิงแวดล�อมอาชีพและวิถีชีวิตของชุมชน 5) 
ความซื่อสัตย์ในการบริหารกองทนุโปร�งใส ตรวจสอบได� 6) 
การศึกษาดูงานเพ่ิมเติม 7) การสร�างเครือข�ายเพื่อการ
เรียนรู� การผลิต และการตลาด 

 

3.วิธดี�ำเนินกำรศกึษำวจิัย 

 ใช� วิธีการวิจัยวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative 

Method) โดยท�าการศึกษาจากเอกสารการพัฒนา
ศักยภาพด�านการตลาดกลุ�มทอผ�าฝ�ายลายหม่ีขิตยกดอก
เพ่ือส�ง เสริมการท�องเท่ียว Documentary Research) 
ประกอบกับการสนทนากลุ�ม (Focus Group Discussion) 
โดยใช�แบบสัมภาษณ์ เพ่ือเก็บรวบรวมข�อมูลกลุ�มชุมชน
เพ่ือการวิเคราะห์การพัฒนาศักยภาพด�านการตลาดกลุ�ม
ทอผ�าฝ�ายลายหมี่ขิตยกดอก เพื่อส�งเสริมการท�องเท่ียวของ



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 
หมู�บ�านหินลับ ต�าบลหนองสวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล�าภู 

ประชำกร ท่ีศึกษาวิ จัย คือ นักวิชาการด�าน
ท�องเที่ยวต�าบลหนองสวรรค์ จ�านวน 1 คน, นักพัฒนา
ชุมชนอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู 1 คน, ผู�ใหญ�บ�านบ�านหิน
ลับ 1 คน, สมาชิกกลุ�มทอผ�าฝ�ายหม่ีขิตยกดอกบ�านหินลับ 
64 คน รวมประชากร กลุ�มเป�าจ�านวน 67 คน 

เคร่ืองมือที่ใช้ในกำรศึกษำ 
ในการวิจัยคร้ังน้ี ผู�วิจยัใช�แบบสัมภาษณ์ เป�น

เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมข�อมูล โดยเป�นแบบสัมภาษณ์
แบบมีโครงสร�าง โดยโครงสร�างค�าถามประกอบด�วย
ประเดน็ดังต�อไปนี้ 
 1) สภาพการณ์การนโยบายการท�องเท่ียว 
           1. ด�านผู�น�า ท่ีมีส�วนช�วยให�การน�า
นโยบายไปปฏิบัติบรรลุเป�าหมาย 

           2. ด�านการจูงใจ จากทัง้ผู�น�าและผู�ท่ีมี
ส�วนเกี่ยวข�องด�านต�างๆ 

          3. ด�านการมีส�วนร�วมในการ
ด�าเนินงานของผู�เกี่ยวข�อง 
           4. ด�านความชัดเจนของหน�วยงานที่
เกี่ยวข�องท่ีน�ามาปฏิบติั 

           5. ด�านระดับการพัฒนาองค์กรและ
บริบทแวดล�อม 

 2) ป�ญหาและอุปสรรค  
 3) แนวทางการปรับปรุงแก�ไข 

กำรเกบ็รวบรวมข้อมูล 
 ข�อมูลกลุ�มชุมชนเพ่ือการวิเคราะห์การพัฒนา
ศักยภาพด�านการตลาดกลุ�มทอผ�าฝ�ายลายหม่ีขิตยกดอก
เพ่ือส�งเสริมการท�องเที่ยวของหมู�บ�านหินลับ ต�าบลหนอง
สวรรค์ อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบวัล�าภู 

กำรวิเครำะห์ข้อมูล 

 ในการวิจัยคร้ังน้ีผู�วิจยั ใช�เทคนคิการวิเคราะห์
เน้ือหา (Content Analysis) โดยใช�แนวคิดและทฤษฎีท่ี
เกี่ยวข�องในการวิจัยเป�นแนวทางการวิเคราะห์ข�อมลู 

 
4.ผลกำรวิจยั  
 ผลการเก็บข�อมูลจากแบบสอบถามน้ี สอดคล�อง
กับประโยชน์ที่คาดว�าจะได�รับในวิจัยเ ร่ืองแนวทางการ
พัฒนาศักยภาพด�านการตลาดกลุ�มทอผ�าฝ�ายลายหมี่ขิตยกด

อกเพ่ือส�งเสริมการท�องเที่ยวของหมู�บ�านหินลับ ต�าบลหนอง
สวรรค ์อ�าเภอเมอืง จงัหวัดหนองบัวล�าภ ูสรุปผลได�ดังน้ี
 การด�าเนินงานของกลุ�มทอผ�าหมี่ขิตยกดอกและ
องค์กรที่เก่ียวข�องกับการท�องเท่ียว กลุ�มทอผ�าฝ�ายหม่ีขิตย
กดอกบ�านหินลบั ต�าบลหนองสวรรค์  อ�าเภอเมือง  จังหวัด
หนองบัวล�าภู มสีมาชิกกลุ�มจ�านวน  64 คน จัดต้ังกลุ�มข้ึน
เม่ือป� พ.ศ.2510 เป�นการทอผ�าฝ�ายสืบทอดมาจากพ�อแม�สู�
ลูกหลาน ปู�ย�าสบืทอดมาแต�โบราณ และเร่ิมรวมกลุ�มเม่ือป� 
พ.ศ.2557 พระเจ�าหลานเธอ พระองค์เจ�าพัชรกิติยาภา 
เสด็จมาเย่ียมท่ีจังหวัดหนองบัวล�าภูและได�ทอดพระเนตร
ช่ืนชมผ�าทอมือหม่ีขิตยกดอกบ�านหินลบั ท�านทรงช่ืนชมว�า 
มีเอกลักษณ์และความสวยงาม โดดเด�นไม�เหมือนใคร จึง
โปรดให�มีการสนับสนุนและทรงมีพระด�าริให�ขยายการทอ
ผ�าจะได�มีรายได�เพ่ิม เพ่ือที่จะน�า ไปใช�เป�นผ�าผืนส�าหรับ
ตัดเส้ือ และทรงสนบัสนุนส�งเสริมให��อยู�ในโครงการจัดต้ัง
กลุ�มทอผ�าฝ�ายหม่ีขิตยกดอกขึ้นเป�นกลุ�มอาชีพสตรี ใน
หมู�บ�านหินลับ มีการรวมกลุ�มทอผ�าหม่ีขิตลายต�างๆ เช�น 
ผ�าหมี่ขิต ยกดอกลายเศรษฐกิจพอเพียง ลายแก�ว ลายบ�าน
หินลับ และมีการน�ามาร�วมแสดงสินค�า OTOP และจัด
จ�าหน�ายสินค�า ในงานต�างๆ ท่ีจังหวัดหนองบัวล�าภู จัดขึ้น 
กลุ�มสตรีมีการต้ังกลุ�มเป�นเครือข�ายและมีการน�าผลิตภัณฑ์
มาจ�าหน�ายร�วมกัน โดยสืบทอดกันมาจากรุ�นสู�รุ�น แนวคิด
และวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งกลุ�มคือ การเพิ่มรายได�ให�
ครอบครัวและชุมชน เพื่อให�สมาชิกได�รวมตัวกันเป�นระบบ
รวมทั้งเป�นการรักษาวัฒนธรรมประเพณีด้ังเดิม 

1.ป�ญหาและอุปสรรคของกลุ�มผ�าทอผ�าฝ� าย
หมี่ขิตยกดอกบ�านหินลับคอื เส�นใยขาดแคลน และมีราคา
สูงเน่ืองจากไม�สามารถผลิตเองได� ผู�บริโภคในพ้ืนท่ีเร่ิม
อ่ิมตัว ยอดขายไม�สม่�าเสมอ ปริมาณยอดส่ังทอไม�คงที่ 
คู�แข�งมีจ�านวนมากข้ึน ท้ังในจังหวัดใกล�เคียงและกลุ�มผ�า
ทอพ้ืนเมืองที่มาจากภาคอื่นๆ รวมถึงการตัดราคากันเอง
ระหว�างกลุ�มผ�าทอ การขาดแคลนช�างทอที่มารับช�วงต�อ 
เ น่ืองจากคนรุ�น ใหม� ไม� ให�ความส�าคัญกับการทอผ�า 
ประกอบกับอาชีพอื่นก�อให�เกิดรายได�มากกว�า การท�า
การตลาดให� เกิดความแตกต� างท�า ได� ยากเนื่อ งจาก
ผลิตภัณฑ์มีลวดลาย และลักษณะคล�ายกับผ�าทอ   ท่ี
อ�าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล�าภู รูปแบบการส�งเสริม
สนับสนุนจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�อง  เป�นไปในลักษณะ
เดิมๆ และขาดความต�อเน่ือง 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

522 523
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 
2.ป�จจัยท่ีสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของกลุ�ม

ทอผ�าหมี่ขิตยกดอกบ�านหินลับ  
   2.1 ด� านคณะกรรมการและสมาชิกกลุ�ม 

คณะกรรมการมีความเข�มแข็งรับผิดชอบต�อหน�าท่ีด�วย
ความเต็มใจและเสียสละ สมาชิกมีทักษะและความช�านาญ
ในการทอผ�าและมีความคิดสร�างสรรค์ในการประดิษฐ์
ลวดลายผ�าลายใหม�ๆ ซ่ึงส�งผลให�ผ�าฝ�ายหม่ีขิตยกดอกของ
กลุ�มมคุีณภาพสวยงามและได�มาตรฐาน  

   2.2 ด�านการด�าเนินงานและการจัดการกลุ�มมี
แนวทางบริหารจัดการในรูปแบบสหกรณ์ มีการป�นผล
รายได�แก�สมาชิก มีการก�าหนดกฎ ระเบียบ ข�อบังคับต�างๆ 
และวางแผนการด� า เนินงาน โดยมอบหมายหน�าที่
รับผิดชอบให�แก� คณะกรรมการแต�ละฝ�ายอย�างชัดเจนซึ่ง
ในแต�ละเดือนจะมีการประชุมกลุ�ม 1 คร้ังเพื่อปรึกษาหารือ
เก่ียวกับการด�าเนินงานร�วมกันเมื่อเกิดป�ญหาที่เร�งด�วน
กลุ�มกส็ามารถแก�ไขป�ญหาได�อย�างรวดเร็วตลอดจนมีการ
ควบคมุและตรวจสอบคณุภาพ ของผลิตภัณฑ์ของกลุ�มโดย
จะมีเครื่องหมายท่ีแสดงคือตราสัญลักษณ์ส่ิงบ�งชี้ทาง
ภูมิศาสตร์ (GI) เพ่ือสร�างความน�าเชื่อถือ และความไวว�าง
ใจแก�ผู�บริโภคในมาตรฐานและคุณภาพของผลติภัณฑ์จาก
กลุ�มทอผ�าฝ�ายหม่ีขิตยกดอกบ�านหินลับ   

  2.3 ด�านการเรียนรู�และการมีส�วนร�วมสมาชิก
กลุ�มทุกคนมีส�วนร�วมในการวางแผนและแก�ไขป�ญหาท่ี
เกิดข้ึนในการด�าเนินงานร�วมกันกับคณะกรรมการ โดยมี
การประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นได�อย�างอิสระ 
รวมทั้งมีการเรียนรู�โดยการฝ�กทักษะด�านการผลิตจากการ
อบรม ศึกษาดูงานที่กลุ�ม เครือข�าย ภาครัฐและภาคเอกชน
จัดข้ึน  

  2.4 ด�านเครือข�าย มีการรวมกลุ�มทั้งในและ
ต�างจังหวัดเพ่ือช�วยเหลือกันในด�านการผลิต การจ�าหน�าย 
การประสานงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู� ประกอบด�วย กลุ�ม
สหกรณ์การเกษตรโดยมีสมาชิกสหกรณใ์นหมู�บ�านหินลับ 
และอ�าเภอเมือง หนองบัวล�าภู และจังหวัดอุดรธานี เช�น 
อ�าเภอเพ็ญ อ�าเภอบ�านดุง อ�าเภอเมืองอุดรธานีเป�นต�น 

  2.5 ด�านการส�งเสริมและสนับสนุนกลุ�มทอผ�า
ฝ�ายหม่ีขิตยกดอกบ�านหินลับได� รับการส�งเสริมและ
สนบัสนุนจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องทั้งภาครัฐและเอกชน 
ในด�านงบประมาณเพื่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือการแนะน�า
ให�ความรู�ทางวิชาการเกี่ยวกับการด�าเนินงานเป�นอย�างดี 

การควบคุมดูแลตรวจสอบคุณภาพของผลติภัณฑ์เพ่ือให�ได�
คุณภาพและมาตรฐาน 

วิเคราะห์ข�อมูลที่ได�จากการเก็บรวบรวมทั้งหมด 
จัดเวที น�าเสนอข�อมูลและข�อเสนอแนะให�กบัผู�ท่ีเกี่ยวข�อง
ด�านเสนอแนะแนวทางในการการพัฒนาศักยภาพด�าน
การตลาดกลุ�มทอผ�าฝ�ายลายหม่ีขิตยกดอก เพื่อส�งเสริม
การท�องเที่ยวของหมู�บ�านหินลับ ต�าบลหนองสวรรค์ 
อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู เพ่ือน�าไปใช�ประโยชน์ใน
การปฏิบติังาน แนวทางและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
ด�านการตลาดของกลุ�มทอผ�าฝ�ายหม่ีขิตยกดอกบ�านหินลบั   

โดยใช� Balanced Scorecard เพื่อเช่ือมโยงข�อ
ค�นพบจากการศึกษาซึ่งได�จากป�ญหาและป�จจัยที่สนับสนุน
การพัฒนาศักยภาพด�านการตลาดของกลุ�มทอผ�าฝ�าย
หมี่ขิตยกดอกบ�านหินลับเพื่อให�การด�าเนินงานเป�นไปอย�าง
มีประสิทธิภาพมากขึ้น จึงควรจัดให�มีแนวทางในการ
พัฒนาศักยภาพด�านการตลาดดังน้ี 

4.1 ด�านการเงินควรเน�นการลดต�นทุนการผลิต
ซ่ึงถือว�าเป�นป�จจัยส�าคัญในการด�าเนินงานอาจท�าได�โดย
การมีพ้ืนที่ปลูกฝ�าย การปลูกพืชท่ีให�สีธรรมชาติเพื่อลด
ต�นทุนด�านการย�อมสีหรือการสร�างเอกลักษณ์ของกลุ�มเพื่อ
ดึง ดูดนักท�องเที่ยว เช�น สร�างสถานท่ีเฉพาะส�าหรับ
ถ�ายภาพเพื่อแสดงว�านักท�องเท่ียวได�มาถึงกลุ�มทอผ�าฝ�าย
หมี่ขิตยกดอกบ�านหินลับ หรือการสาธิตกระบวนการผลิต
ต้ังแต�ต�นน้�า ถึงปลายน้�า (การปลูกฝ�าย เข็นฝ�าย การสาว
ฝ�าย การย�อมสี การทอ การจ�าหน�าย) เพื่อให�เป�นแหล�ง
เรียนรู�แก�นักท�องเท่ียว       ได�เข�าใจถึงท่ีมาและคุณค�าทาง
วัฒนธรรมของผ�าฝ�ายทอมือหม่ีขิต   ยกดอกของบ�านหิน
ลับ รวมทั้งการจัดจ�าหน�าย และประชาสัมพันธ์ผ�านทางสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ต�างๆ ท่ีหลากหลายและการได�รับการ
จัดสรร แหล�งเงินทุนจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องเพ่ือเป�นการ
เพ่ิมรายได�และสร�างโอกาสทางการตลาดของผ�าฝ�ายทอมอื
หมี่ขิตยกดอกบ�านหินลับ ให�เป�นที่รู�จักมากย่ิงขึ้น 

4.2 ด�านกระบวนการท�างานภายในกลุ�มควรมี
การวางแผนการด�าเนินงานของกลุ�มอย�างมีประสิทธิภาพ 
มีการปรับรูปแบบการท�างานให�มีความเหมาะสมตาม
ลักษณะงานอย�างชัดเจน มีการประสานงานกับเครือข�าย 
และหน�วยงาน ท่ีเก่ียวข�องอย�างต�อเนื่องสม่�าเสมอในการ
สร�างผลประโยชน์ให�แก�กลุ�มรวมท้ังการเป�ดโอกาสให�
สมาชิกได�เข�ามามีส�วนร�วมในการด�าเนินกิจกรรมของกลุ�ม



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

522 523
กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 
ทุกกระบวนการด�าเนินงานซึ่งจะส�งผลให�กลุ�มมีความ
เข�มแข็งอย�างยั่งยืน  

4.3 ด�านความพึงพอใจของลูกค�าควรจัดท�า
แผนการผลิตเพ่ือส�งเสริมการตลาดในทุกฤดูการผลิตโดย
น�าเสนอ จุดเด�นของผ�าฝ�ายทอมือหมี่ขิตยกดอกบ�านหินลับ
ของกลุ�ม เช�นฤดูร�อนน�าเสนอผลิตภัณฑ์ผ�าหมี่ขิตยกดอก
เป�นผืนส�าเร็จ ที่มีลวดลายและสีสันสดใสเน้ือผ�าเบาบาง 
ฤดูหนาวน�าเสนอผลิตภัณฑ์ผ�าคุมไหล�ที่มี สีโทนอบอุ� น
เน้ือผ�ามีความหนานุ�ม เพื่อเพ่ิมความอบอุ�นและฤดูฝน
น�าเสนอ ผลิตภัณฑ์ผ�าท่ีมีสีโทนเย็น สวมใส�สบายเป�นต�น 
ตลอดจนการแปรรูปสินค�า การสร�างตราสินค�าและ บรรจุ
ภัณฑ์ท่ีสีสวยงามทันสมัยเพื่อสร�างความน�าเชื่อถือและ
แรงจูงใจให�ผู�บริโภคหันมาสนใจสั่งซื้อผ�าทอมือฝ�ายหมี่ขิตย
กดอกบ�านหินลับ ทางออนไลน์และนักท�องเท่ียวมากข้ึน  

4.4 ด�านการพัฒนากลุ�มควรมีการจัดฝ�กอบรม
เพ่ือเพิ่มทักษะในการให�บริการด�านอ่ืนๆ แก�สมาชิกกลุ�ม 
นอกเหนือจากทักษะด�านการผลิตผ�าฝ�ายหม่ีขิตยกดอก
บ�านหินลับ เพื่อรองรับนักท�องเท่ียวท่ีหลากหลายจากการ
เป�ดการค�าออนไลน์และการค�าเสรีอาเซียน 
 สรุป ข�อมูลการพัฒนาศักยภาพในการส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวของผู�ผลิตกลุ�มทอผ�าฝ�ายหมี่ขิตยกดอกบ�านหินลับ 
ด�านการสนับสนุนภาครัฐได�สนับสนุนนโยบายภาครัฐที่
ก�าหนดมา และร�วมให�การสนับสนุนงบประมาณกิจกรรม
ในการท�องเท่ียว เพ่ือร�วมบริจาคสนบัสนุนงบประมาณงาน
ประจ�าป� เช�น งานป�ใหม� สงกรานต์ งานออกพรรษา เป�น
ต�น ได�ร�วมจัดท�าการท�องเที่ยวประจ�าป� และการได�
ประสานงานกับหน�วยงานของรัฐเพื่อรับบริการช�วยเหลือ
ด�านการจ�าหน�ายสินค�า ระบบการท�างานภายในองค์กร
เป�นระบบท่ีมีความส�าคัญต�อด�านการเงนิ และลูกค�าน่ันคือ 
หากองค์กรพัฒนาและมีการบริหารการท�างานภายในท่ีดี
จะส�งผลให�ผลิตสินค�า ได�รวดเร็ว จัดส�งสินค�าตามเวลา มี
คุณภาพตรงตามความต�องการของลูกค�า มีบริการหลังการ
ขาย ส�งผลให�องค์กรมีการเติบโตทางรายได�สูงขึ้น 

  
5. อภปิรำยและสรุปผลกำรวิจัย 

 กลุ�มทอผ�าฝ�ายหมี่ขิตยกดอกบ�านหินลับ ต�าบล
หนองสวรรค ์อ�าเภอเมือง จังหวดัหนองบัวล�าภู ถือว�าเป�น
กลุ�มทอผ�าท่ีก�อต้ังมาเป�นเวลานานมีการด�าเนินงานที่
พัฒนาอย�างต�อเนื่องจนถึงป�จจุบัน โดยมีป�จจัยที่สนับสนุน

การพัฒนากลุ�มทอผ�าหม่ีขิตยกดอกบ�านหินลับน้ัน จะต�อง
ประกอบด�วยป�จจัยภายในและป�จจัยภายนอกไม�ว�าจะเป�น
ด�านคณะกรรมและสมาชิกกลุ�มที่เข�มแข็ง ด�านการจัดการ
กลุ�มท่ีมีประสิทธิภาพ ด�านเครือข�ายท่ีดีและด�านการมสี�วน
ร�วมของสมาชิกกลุ�มท่ีมีเป�าหมายในการด�าเนินงานร�วมกัน
ซ่ึงถือว�าเป�นสิ่ งส�าคัญที่ท�าให�กลุ�มประสบความส�าเร็จ
สอดคล�องกับ พทุธจักร พรมช�วย (2555) ได�ท�าการศึกษา
ความส�าเร็จในการพัฒนา วิสาหกิจชุมชน จากการศึกษา
พบว�า ป�จจัยส�าคัญที่มีผลต�อความส�าเร็จในการด�าเนิน
กิจกรรมของกลุ�มได�แก�ป�จจัยเก่ียวกับการมีส�วนร�วมท้ังจาก
ภายใน และปฏิสัมพันธ์ที่ดีจากภายนอก ซ่ึงสิ่งท่ีส�าคัญที่สุด
คือการมีส�วนร�วมในกระบวนการกิจกรรม มีการก�าหนด
เป�าหมาย รูปแบบและแผนงานร�วมกัน แต�อย�างไรก็ตาม 
ป�ญหาและอุปสรรคที่ส�งผลโดยตรงต�อกลุ�มทอผ�าฝ�าย
หม่ีขิตยกดอกบ�านหินลับ คือการพัฒนาและการแปรรูป 
เพ่ือต�อยอดให�เกิดผลิตภัณฑ์ที่มีความหลากหลายการ
อนรุักษ์ภมูิป�ญญาท�องถิ่น ของเยาวชนรุ�นหลังที่ลดน�อยลง
และต�นทุนวัตถุดิบท่ีสูงได�แก� เส�นใยฝ�ายเนื่องจากไม�มีพ้ืนท่ี
ปลูกเองท�าให�ต�องส่ังซ้ือเส�นใยฝ�ายจากตลาดและบริษัทที่
ผลิตเส�นใยเองจากจังหวัดหนองบัวล�าภูและอุดรธานี 
สอดคล�องกับ  

จิราพั ชร คา ภู มี  (2555)  ได�ท� าก าร ศึก ษา
ผลตอบแทนของผลิตภัณฑ์โครงการหนึ่ งต�าบลหนึ่ ง
ผลิตภัณฑ์ในจังหวัดอุทัยธานี ผลการศึกษาด�านทุนการ
ผลิตพบว�ากลุ�มยุวเกษตรกรบ�านชุมยางน้ันมีต�นทุนการ
ผลิตมากเป�นอันดับหน่ึงผลิตภัณฑ์ประเภทผ�าและเคร่ือง
แต�งกาย โดยส�วนใหญ�แล�วการทอผ�าหรือผลิตในพ้ืนท่ี
บริเวณบ�านของตนเองไม�มีพื้นที่การเกษตรหรือการเช�า
ท่ีดนิเพื่อการปลูกผลผลิตแต�อย�างใดท�าให�ต�นทุนผันแปรจะ
เน�นหนักไปทางวัตถุดิบคือเส�นใยฝ�าย ท่ีต�องส่ังซ้ือจาก
โรงงานในเมืองที่อื่น แนวทางและโอกาสในการพัฒนากลุ�ม
ทอผ�าฝ�ายหมี่ขิตยกดอก ควรต�องค�านึงถึงผลิตภัณฑ์เป�น
หลกัส�าคัญโดยจะต�องมีผลิตภัณฑจ์ากการแปรรูปท่ีมีความ
หลากหลายราคาที่เหมาะสมช�องทางการตลาดและการ
ประชาสัมพันธ์ การขายระบบออนไลน์ท่ีครอบคลุมท่ัวถึง
เพ่ือจูงใจให�ลูกค�า นักท�องเที่ยวมาสั่งซื้อมากขึ้นสอดคล�อง
กับ อดุลย์ จาตุรงคกุล (2553) กล�าวในเรื่องตัวแปรหรือ
องค์ประกอบของส�วนผสมทางการตลาด (4P’s) ว�า เป�น



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 
ตัวกระตุ�นหรือสิ่งเร�าทางการตลาดท่ีมีผลกระทบต�อ
กระบวนการตัดสินใจซือ้แบ�งออกได�ดังน้ี 

1.  ผลิตภัณฑ์  (Products)  ท่ีหลากหลายมี
คุณภาพและรูปแบบดีไซน์ตรงตามความต�องการของลูกค�า  

2. ราคา (Pricing) ต�องเหมาะสมของสินค�า 
3. ช�องทางการจัดจ�าน�าย (Place) ท่ีครอบคลุม

และทั่วถึงสามารถเข�าถึงกลุ�มลูกค�าเป�าหมาย ทุกส�วนได�
เป�นอย�างดี 

4. การส�งเสริมการตลาด (Promotion) ท่ีเน�นท้ัง
การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การส�งเสริมการขายตลาดทาง
ออนไลน์  ส�งเสริมการตลาดท่ีดีน�าประทับใจให�กับลูกค�า 

1. ป�จจัยท่ีสนับสนุนการพัฒนากลุ�มทอผ�าฝ�าย
หม่ีขิดยกดอกบ�านหินลับได�แก� ด�านคณะกรรมการและ
สมาชิกกลุ�ม ด�านการด�าเนินงานและการจัดการกลุ�ม ด�าน
การเรียนรู� และการมีส�วนร�วม ด�านเครือข�ายและด�านการ
ส� ง เส ริมและสนับส นุนโ ดยท่ีคณะกรรมการมีค วาม
รับผิดชอบเสียสละสมาชิกกลุ�มมีทักษะ และความช�านาญ
ในการทอผ�าฝ�ายหมี่ขิตยกดอก มีแนวทางบริหารจัดการ
กลุ�มทอผ�าหม่ีขิตยกดอกบ�านหินลับท่ีชัดเจนทั้ งเรื่อง
กฎระเบียบ ข�อบังคับ ต�างๆ ของกลุ�มและวางแผนการ
ด�าเนินงาน มีการควบคุมและตรวจสอบคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ์ของกลุ�ม สมาชิกกลุ�มทุกคนมีส�วนร�วมในการ
วางแผนและแก�ไขป�ญหาที่เกดิข้ึนในการด�าเนินงานร�วมกัน
กับคณะกรรมการ มีการรวมกลุ�มในลกัษณะเครือข�ายท้ังใน
และต�างจังหวัด เพ่ือช�วยเหลือกันในด�านการผลิต การ
จ�าหน�าย และการแลกเปลี่ยนเรียนรู�รวมท้ังการได�รับการ
ส�งเสริมและสนับสนุนจากหน�วยงานที่เกี่ยวข�องทั้งภาครฐั
และเอกชนอย�างต�อเนื่อง 

2. แนวทางและโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ
กลุ�มทอผ�าฝ�ายหมี่ขิตบ�านหินลับได�แก� ด�านการเงินด�าน
กระบวนการท�างานภายในกลุ�ม ด�านความพึงพอใจของ
ลูกค�า  ด�านการพัฒนากลุ�มควรมีการจัดสรรพื้นที่เพาะปลูก
ฝ�าย และต�นไม�ให�สีธรรมชาติเพื่อลดต�นทุนการผลิตและ
สร�างเอกลักษณ์ของกลุ�มเพื่อดึงดูดนักท�องเที่ยว ควรมีการ
วางแผนการด�าเนินงานและมีการประสานงาน ท่ีดี มี
ประสิท ธิภาพ ควรจัดท� าแผนการผลิต เพื่อส� ง เส ริม
การตลาดโดยการแปรรูปสินค�าให�มีความทันสมัย  และ
หลากหลายตอบสนองความต�องการของผู�บริโภค รวมทั้ง

ควรมีการจัดอบรมเพื่อเพ่ิมทักษะในการให�บริการด�านอ่ืนๆ 
เพ่ือรองรับนกัท�องเที่ยวต�างประเทศ 

สรุปผลกำรวิจัย  
กลุ�มทอผ�าฝ�ายหมี่ขิตยกดอกบ�านหินลับ ต�าบล

หนองสวรรค์  อ�าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล�าภู ก�อต้ังข้ึน
เม่ือป� พ.ศ.2510 ต้ังแต�โบราณมาแล�วมีพ�อแม� ปู�ย�าตายาย 
สืบทอดมานานมากแล�วในการทอผ�าฝ�ายหมี่ขิตยกดอก 
โดยผ�าฝ�ายหม่ีขิตยกดอก ถือว�าเป�นผ�าฝ�ายชนิดหนึ่งที่ได�รับ
การสนับสนุนและส�งเสริมจากพัฒนาชุมชนอ�าเภอเมือง
หนองบัวล�าภู เป�นผ�าทอมืออนัเป�นเอกลักษณ์ของชาวบ�าน
หินลับถือว�าเป�นการรวมตัวกันของคนในชุมชนเก่ียวกับ
การผลิตสินค�าเป�นผ�าทอเป�นผนืลายสวยงามมีมาแต�ด้ังเดมิ
ท่ีเกิดจากภูมปิ�ญญาท�องถ่ินผลการวจัิย พบว�า  

สภาพป�ญหาการบริหารจัดการของกลุ�มทอผ�า
ฝ�ายหม่ีขิตยกดอกบ�านหินลับได� แก� ด�านการพัฒนา
ศักยภาพและต�อยอดผลิตภัณฑ์ ด�านช�องทางการตลาด 
ด�านการอนุรักษ์และการส�ง เสริมการเรียนรู�  และด�าน
ต�นทุนวัตถุดิบเน่ืองจากกลุ�มทอผ�าฝ�ายหมี่ขิตยกดอก รอรับ
การช�วยเหลือหรือการ สนับสนุนจากราชการเพียงอย�าง
เดียว ส�งผลให�สมาชิกกลุ�มขาดการเรียนรู� เกี่ยวกับการ
พัฒนาศักยภาพ การต�อยอดหรือการแปรรูปผลิตภัณฑ์ให�
เป�นสินค�าที่แปลกใหม�มีความหลากหลายเท�า ท่ีควร
ประกอบกับข�อจ�ากัดในอ�านาจการต�อรองราคาจากพ�อค�า
คนกลางและช�อ งทางการตลาดออนไลน์ผ� านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ เนื่องจากสมาชิกกลุ�มส�วนใหญ�เป�นผู�มีอายุ
เป�นการยากต�อการเข�าถึงเทคโนโลยี  และการมีต�นทุน
วัตถุดิบท่ีสูงในการส่ังซื้อเส�นใยฝ�าย เนื่องจากไม�มีพื้นท่ี
การเกษตรท่ีจะใช�ส�าหรับปลูกฝ�ายที่เพียงพอและคุณภาพ
ของดินที่ใช�เพาะปลูก ท�าให�ต�องส่ังซ้ือเส�นใยฝ�ายจาก
ต�างจังหวัด รวมทั้งการขาดการมีผู�สืบทอดและอนุรักษ์ภูมิ
ป�ญญาในการทอผ�าฝ�ายหม่ีขิตยกดอกอย�างจริงจัง  

ข้อเสนอแนะ 

 1.ป�จจุบันผลิตภัณฑ์ที่กลุ�มทอผ�าฝ�ายหมี่ขิตยกด
อกบ�าน หินลับยังเป�นผ�าท่ีทอเสร็จเป�นผืน แต�เนื่องจากมี
ราคาถูก ดังนั้นกลุ�มทอผ�าฝ�ายหม่ีขิตยกดอกจงึควรมีพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ใหม�ในด�านการผลิตภัณฑ์เดิมที่ท�าคือเป�นผืนเป�น
ผ�าถุงท่ีไม�ทันสมัย จึงควรให�มีการผลิตที่ทันสมัยมากขึ้น 
ออกแบบเป�นเส้ือและกางเกงส�าหรับสตรี หรือเปล่ียน
รูปแบบเป�นสินค�าท่ีใช�ได�กับทุกกลุ�มทุกวัย เช�น กระเป๋า     



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 
เนคไท ผ�าพันคอ โบว์ผูกผม กรอบรูปและของท่ีระลึกอื่นๆ 
เป�นต�น เพื่อให�มีราคาเหมาะสมกับก�าลังซื้อและการ
ออกแบบลายผ�าให�มากข้ึนจากเดิม เพื่อดงึดูดนักท�องเที่ยว
และผู�บริโภคท่ัวไป 

2. ควรจัดให�มีผู�รับผิดชอบดูแลในการขายสินค�า
ออนไลน์ เช�น Facebook Line IG เว็บไซต์ผ�านสื่อดิจิ ตัล 
และโฆษณาประชาสัมพันธ์ข�อมลูข�าวสาร และผลิตภัณฑ์
ของกลุ�มผ�านทางวิทยุกระจายเสียงในชุมชน เอกสาร/แผ�น
พับขณะเดียวกันควรจัดจ�าหน�ายตามสถานท่ีต�างๆ ให�มาก
ข้ึนอย�างต�อเน่ืองและท่ัวถึงตามต�างจังหวดัเพ่ือเผยแพร�ให�
สินค�าเป�นท่ีรู�จัก เน่ืองจากมีลูกค�าที่เป�นนักท�องเที่ยวยังไม�
ม่ันใจของคุณภาพสินค�าจากการสั่งซ้ือทางออนไลน์ 
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ใส�อย�างดีย่ิงผู�วิจัยตระหนักถึงความต้ังใจจริงและความ
ทุ�มเทของทุกท�านและขอกราบขอบพระคุณเป�นอย�างสูงไว�  
ณ ที่นี ้ขอขอบพระคุณ ดร.พวงเพชร ราศีสวย และรศ.ดร.
สุขุมวิทย ์ไสยโสภณ เป�นผู�ร�วมวิจัยและเป�นผู�ทรงคุณวุฒิท่ี
ให�ความอนุเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพเครื่อง มือวิจัย 
รวมถึงขอกราบนมันการเจ�าอาวาสวัดถ้�ากล�องเพล วัด
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ท�องเที่ยว ทุกท�านท่ี ให�ข�อมูลต�างๆ ท่ีเอ้ือต�อการท�างาน
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ส�าเร็จลุล�วงไป ด�วยดี 
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กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมห้อมของลาหู่เหลืองอย่างมีส่วนร่วม  
กรณีศึกษาชุมชนบ้านขอนม่วง ตาบลป่าไหน่ อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 

The Participatory Development Process of Hom  
(Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) Dyeing Technology of Lahu Lueang:  
A Case Study of Ban Khon Muang Community, Pa Nhai, Prao, Chiang Mai 
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บทคัดย่อ 

การวิจัยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมสาหรับการย้อมห้อมตามภูมิสังคมของชุมชนบ้านขอนม่วง 
หมู่ 3 ตาบลป่าไหน่ อาเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ โดยกาหนดกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง จากชาวลาหู่เหลืองที่มีความสนใจเข้า
ร่วมในกระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการย้อมห้อม จานวน 15 ราย โดยเป็นการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมของชุมชน
ลาหู่เหลืองบ้านขอนม่วง ในกระบวนการเก็บเกี่ยวห้อมสด การทาห้อมเปียก การเตรียมเส้นฝ้าย และการย้อม โดยการ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสาหรับการย้อมห้อมตามภูมิสังคมของชุมชนบ้านขอนม่วง โดยเน้นการใช้วัสดุที่เกี่ยวข้องกับการย้อม
ห้อมในท้องถ่ินเพ่ือเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการย้อมห้อม ผลการวิจัยพบว่า สามารถผลิตเน้ือห้อมเปียก 5 กิโลกรัมต่อห้อมสด 
30 กิโลกรัม การเตรียมน้าย้อมห้อม มีส่วนผสมของห้อมเปียก 1 กิโลกรัม น้าด่างจากข้ีเถ้าของเหง้ากล้วยป่า 2 ลิตร น้าปูนขาว 
300 ซีซี และน้ามะขามเปียก 200 มิลลิลิตร หมักจนเกิดสีน้าเงิน (indigo white) ในน้าย้อม เพื่อใช้ย้อมเส้นฝ้าย ชุมชนบ้าน
ขอนม่วงได้รับความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการย้อมผ้าตามภูมิสังคมของชุมชนบ้านขอน
ม่วง และสามารถใช้เลือกวัตถุดิบในท้องถ่ินเพ่ือใช้ในกระบวนการย้อมได้  
 
คำสำคัญ: ลาหู่เหลือง, เทคโนโลยีที่เหมาะสม, การย้อมห้อม, สารอินดิโก้, การมีส่วนร่วมของชุมชน 
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Abstract 
The research objective was to develop the appropriate technology for Hom (Strobilanthes cusia 

(Nees) Kuntze) dyeing according to the Geosocial based of Ban Khon Muang community, Village number 3, 
Pa Hin, Phrao, Chiang Mai. Specify a specific sample group from 15 Lahu Leuang people interested in 
participating in the Hom dyeing technology development process. It was participatory action research of 
the Lahu Leuang community, Ban Khon Muang. In the process of the harvesting, yarn preparation process, 
and the dyeing process, by applying technology for Hom dyeing according to the geosocial based of Ban 
Khon Muang community. It was focusing on using materials related to local dyeing in order to reduce the 
cost of dyeing. The research results were found that produce 5 kilograms of indigo paste weight per 30 
kilograms of fresh weight. Dyeing preparation consisted of a mixture of 1 kilogram of indigo paste weight, 2 
liters of lye from the rhizome of wild banana ashes, 300 ml of calcium hydroxide liquid, and 200 ml of 
tamarind juice. They were fermented until they became blue (indigo white) in the dye to dye cotton threads. 
Ban Khon Muang community gained knowledge and understanding. Moreover, they were able to apply the 
appropriate technology for Hom dyeing according to the geosocial base of Ban Khon Muang community. 
They were able to choose raw materials to use in the dyeing process.  
 
Keywords: Lahu Lueang, appropriate technology, Hom (Strobilanthes cusia (Nees) Kuntze) dyeing, indigo, the community 
participation 
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1. บทน�ำ 

บ�านขอนม�วง ต.ป�าไหน� อ.พร�าว จ. เชียงใหม� 
เป�นชุมชนชาวไทยภูเขาเผ�าลาหู� (ลาหู�ซีหรือลาหู�เหลือง)  
การแต�งกายของลาหู�เหลืองบ�านขอนม�วงแต�เดิมน้ันจะใช�ผ�า
ฝ�ายเป�นเคร่ืองนุ�งห�มท่ีย�อมด�วย “ห�อม” หรือภาษาท่ีชุมชน
บ�านขอนม�วงเรียกคือ “อันนอ” เน่ืองจากห�อมเป�นพืชท่ีมีอยู�
ในชุมชนและให�สีน้�าเงินในการย�อมลงบนผ�าฝ�าย จึงย�อมด�วย
ห�อมเรื่อยมาและย�อมทับกันหลายคร้ัง สีของเสื้อผ�าเคร่ือง
แต�งกายจึงกลายเป�นสีน้�าเงินเข�มจนอาจจะมองดูคล�ายคลงึ
เป�นสีด�า ซึ่งนอกจากชาวบ�านลาหู�เหลืองบ�านขอนม�วงสมัย
ในอดีตจะใช�ห�อมในการย�อมผ�าแล�วยังใช�เป�นยาสมุนไพร
รักษาโรคและเป�นยาลดไข� เนื่องจากพื้นท่ีหมู�บ�านห�างไกล
จากการรักษาพยาบาลทางการแพทย� ชุมชนจึงใช�ประโยชน�
จากห�อมเพ่ือการรักษาและการย�อมผ�าเป�นวิถีวัฒนธรรมสืบ
ต�อกันมาจากอดีตถึงป�จจุบัน แต�ในป�จจุบันพบว�าการพัฒนา
เศรษฐกจิส�งผลกระทบต�อวิถีชีวิตวัฒนธรรมด�านการแต�งกาย
ของชุมชนบ�านขอนม�วงท�าให�ภูมปิ�ญญาของชาติพันธุ�ในการ
ใช�ประโยชน�จากห�อมท่ีมีอยู�ในชุมชนหายไป เช�นเดียวกับการ
ย�อมห�อมลงบนเส�นฝ�ายซ่ึงเป�นภูมิป�ญญาได�หายไปจากวิถี
วัฒนธรรมของชุมชน ได�เพียงแต�ค�าพูดจากรุ�นผู�สูงอายุใน
ชุมชนที่เล�าสืบต�อว�าเคยเห็นรุ�นพ�อ รุ�นแม� ย�อมห�อมใช�เป�น
เสื้อผ�าและเคร่ืองแต�งกายใช�กันเอง ขณะที่ในพ้ืนที่ชุมชน
บ�านขอนม�วงยังคงมีต�นห�อมข้ึนอยู�บริเวณบ�านและพ้ืนที่
สาธารณะของหมู�บ�าน แต�ชุมชนไม�ได�ใช�ประโยชน�จากห�อม
เพื่อการย�อมเสื้อผ�า 

ดังนั้น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษากระบวน 
การพัฒนาเทคโนโลยีการย�อมห�อม ตามภูม ิสังคมของ 
ลาหู�เหลอืงบ�านขอนม�วง หมู�ท่ี 3 ต�าบลป�าไหน� อ�าเภอพร�าว 
จังหวัดเชียงใหม� โดยกระบวนการมีส�วนร�วมของชุมชน 
เพื่อให�ภูมิป�ญญาการย�อมห�อมยังคงอยู� อีกท้ังยังเป�นการใช�
ประโยชน�จากต�นห�อมที่มีอยู�ในชุมชนให�สามารถสร�างมลูค�า
ทางการตลาด และการใช�ประโยชน�จากพืชพื้นบ�านที่มีอยู�ใน
ชุมชน รวมถึงการท�าให�ชุมชนอยู�กับธรรมชาติได�อย�างเข�าใจ
และหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติท่ีมีอยู� เกิดความตระหนัก

ในการอนุรักษ�พืชห�อมให�คงอยู�คู�กับชุมชนบ�านขอนม�ว ง 
ตามภมิูสังคมได�อย�างยั่งยืนต�อไป 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
ผู�วจิัยได�น�อมน�าพระราชปรัชญาด�านการศึกษาใน

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช
มหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระราชทานไว�เม่ือวันที่ 22 
มิถุนายน 2520 ความว�า “…ผู� ไม�มีทฤษฎีเป�นผู�ไม�มีหลัง
ความรู� สู�ผู�มีทฤษฎีไม�ได�เพราะไม�มีความรู�เป�นทนุรอนส�าหรับ
ท�างาน แต�ผู�มีทฤษฎีที่ไม�หัดปฏิบัติหรือไม�ยอมปฏิบัตินั้นก็สู�
นักทฤษฎีท่ีปฏบิัติด�วยไม�ได� เพราะนักทฤษฎีท่ีไม�ยอมปฏิบัติ
ท�าให�ตัวเองพร�อมท้ังวิชาความรู�ท้ังหมดเป�นหมันไป ไม�ได�
ประโยชน� ไม�เป�นที่ต�องการของใคร ผู�มีความรู�ด�วยใช�ความรู�
ท�างานได�จริงๆ จึงจะเป�นประโยชน�และเป�นท่ีต�องการ...” 
พระราชด�ารัสน้ีสะท�อนให�เห็นว�าทฤษฎีเป�นสิ่งจ�าเป�นเพราะ
เป�นกรอบหรือแนวทางของการคิดและการปฏิบัติ ทั้งนี้
ความรู�เชิงทฤษฎีไม�สามารถเป�นหลักประกันของความส�าเร็จ
ในการปฏิบัติได�เพราะความรู�เชิงทฤษฎีและความรู�เชิงปฏิบัติ
เป�นความรู�คนละส�วนกัน (ถึงแม�จะสัมพันธ�กันก็ตาม) ฉะน้ัน
ผู�ที่มีความรู�เชิงทฤษฎีจะต�องน�าทฤษฎีไปทดลองปฏิบัติจนให�
เกิดความคล�องแคล�วช�านาญ ฝ�กฝนปฏิบัติจนเช่ียวชาญจะ
ช�วยให�เกดิความรู�อีกส�วนหนึ่งที่เสริมความรู�เชงิทฤษฎีให�เกิด
ความสมบูรณ�ข้ึน (ปราโมช และรัตนา , 2556)  ผู�วิจัยได�
ตระหนักและมองเห็นประโยชน�ในการน�าความรู�เชิงทฤษฏีสู�
ก า ร ป ฏิ บั ติ ยั ง ชุ ม ช น ล า หู� เ ห ลื อ ง 
บ�านขอนม�วง โดยน�าองค�ความรู�เทคโนโลยีการย�อมห�อม
ภายใต�โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอั นเนื่องมาจาก
พระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพสธ.) ในกระบวนการเก็บเกี่ยวห�อมสด (ศูนย�วิจัย
และพัฒนาการเกษตรแพร� , 2558) การท�าห�อมเป�ยก การ
เตรียมเส�นด�าย และกระบวนการย�อมห�อม (ไพโรจน�, 2563) 
รวมถึงการถ�ายทอดเทคโนโลยีต�าง ๆ โดยกระบวนการมี 
ส�วนร�วม (จินตวีร�, 2557) เพ่ือให�ชุมชนมีความรู�ความเข�าใจ
ในทฤษฎีและเทคนิคการปฏิบัติ จนก�อเกิดความช�านาญ 
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รวมถึงมีความสอดคล�องกับวิถีชีวิตของชุมชนบ�านขอนม�วง
ด�วยทุนทรัพยากรท่ีมีอยู� (ส�านักงาน กปร. 2562) สามารถ
น�า เทคโนโลยี ท่ีเหมาะสมมาประยุกต�ใช� ในการพัฒนา
กระบวนการย�อมห�อมตามภูมิสังคมของชุมชนบ�านขอนม�วง 

 

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
งานวิจัยน้ีด�าเนินการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย�างมี

ส�วนร�วม (Participatory Action Research) มีขอบเขตของ
การด�าเนินงานดังนี ้

3.1 การเก็บข�อมูลจากประชากรชาวลาหู�เหลือง
บ�านขอนม�วง ก�าหนดกลุ�มตัวอย�างแบบเจาะจง (Purposive 

Sampling) แบ�งเป�น 2 กลุ�ม คือ 1) กลุ�มผู�รู�หรือผู�สูงอายุใน
ชุมชนท่ีให�ข�อมูลด�านภูมิป�ญญาด้ังเดิมของการย�อมห�อม
ชุมชนบ�านขอนม�วง และ 2) กลุ�มตัวอย�างท่ีสนใจเข�าร�วม
กระบวนการพัฒนาเทคโนโลยีการย�อมห�อมจ�านวน 15 คน 
ด�วยวิธีการดังนี ้

1) การสังเกตแบบมีส�วนร�วมและไม�มีส�วนร�วม ใน
วิถีชีวิตของชุมชนลาหู�เหลือง การปลูกห�อม การย�อมห�อม 
การทอผ�า การจัดการเกี่ยวกับผ�าย�อม 

2) การสัมภาษณ�อย�างไม�เป�นทางการ เน�นประเด็น
องค�ความรู�เกี่ยวกับการท�าเส�นฝ�าย การท�าสีห�อม น้�าย�อม 
และย�อมห�อม 

3) การพัฒนาเทคโนโลยีการย�อมห�อม โดยการ
ปฏิบัติการแบบมีส�วนร�วม และประยุกต�ใช�เทคโนโลยีการ
ย�อมคราม ร�วมกับภูมิป�ญญาท�องถ่ินและการใช�ทุนทรัพยากร
ในท�องถ่ิน 

3.2 การวิเคราะห�ข�อมูล งานวิจัยใช�แบบพรรณนา
วิเคราะห� (Analytical Descriptive) การตีความหมายข�อมูล 
การตีค�าเพ่ือพรรณนาคุณลักษณะของปรากฏการณ�ที่ศึกษา 
วิ เคราะห�ข�อมูลและสังเคราะห� ข�อมูลด�วยการจัดกลุ�ม
โครงสร�างและหมวดหมู�พร�อมกับการพรรณนาวิเคราะห�ด�วย
แนวคิดท่ีเก่ียวข�อง 

 

4. ผลกำรวิจัย

การเลือกใช�เทคโนโลยีส�าหรับการย�อมห�อมตาม
ภูมิสังคมของชุมชนบ�านขอนม�วง หมู�ที่ 3 ต.ป�าไหน� อ.พร�าว 
จ.เชียงใหม� ได�ด�าเนินการตามข้ันตอนดังนี ้

1. ด�านภูมิป�ญญาดั้งเดิมของการย�อมห�อมชุมชน
บ�านขอนม�วง จากการสัมภาษณ�ชุมชนบ�านขอนม�วงในการ
ใช�ห�อมเพ่ือการย�อม พบว�าในอดีตชุมชนบ�านขอนม�วงมี
วิธีการย�อมห�อมโดยการน�าใบห�อมสดมัดรวมกนัแล�วน�าไปแช�
ลงในน้�า ประมาณ 3-5 คืน จนกว�าใบห�อมนั้นจะเป��อยยุ�ย
และละลายตกลงไปเป�นตะกอนห�อม จากน้ันเทในส�วนของ
น้�าท้ิง เหลือในส�วนท่ีเป�นตะกอน (เน้ือห�อม) หลังจากน้ันเติม
น้�าข้ีเถ�า (น้�าด�าง) ลงไปคนจนเป�นเน้ือเดียวกนั ท้ิงไว� 1 คืน  
หลังจากนั้นจึงน�ามาย�อมลงบนผ�าฝ�ายท่ีมีลักษณะเป�นผืนผ�า 
หรือเสื้อผ�าที่ผ�านการเย็บมาแล�วและย�อมทับลงไป ซึ่งในการ
ย�อมแต�ละคร้ังเม่ือย�อมเสร็จแล�วเหลือก็จะเทท้ิงโดยไม�มีการ
เก็บไว�เพื่อใช�ประโยชน�ในการย�อมผ�าต�อ โดยคร้ังต�อไปที่
ชุมชนจะย�อมผ�าห�อมน้ันก็ต�องท�าการแช�ห�อมลงไปใหม� ซ่ึง
โดยปกติตามวิถีชีวิตของชุมชนที่จะย�อมห�อมแต�ละครั้งก็คือ 
ก�อนฤดูกาลกินข�าวใหม� เน่ืองจากมคีวามเชื่อว�าจะได�มีเส้ือผ�า
เคร่ืองนุ�งห�มใหม�ใช�ในประเพณีดังกล�าว 

2. การพัฒนาเทคโนโลยีการย�อมห�อม ค�านึงถึง 
ทุนทรัพยากรและภูมิสังคมของพ้ืนท่ีในแต�ละกระบวนการ 
โดยมีรายละเอยีดดังน้ี 

2.1 การเก็บเกี่ยวห�อมสดและการท�าห�อมเป�ยก 

จากงานวิจัยของศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แพร� (2558) ระบุช�วงเวลาเก็บเกี่ยวห�อมท่ีเหมาะสมควรเป�น
ช�วงเวลาต้ังแต�  07.00-11.00 นาฬิกา ซึ่งห�อมที่ เก็บใน
ช�วงเวลาดังกล�าวจะมีผลผลิตห�อมสด เนื้อห�อม สูงกว�า
ช�วงเวลาอื่นๆ การวจิัยคร้ังนี้จึงเลือกเก็บห�อมสดในช�วงเวลา
ดังกล�าว ท�าการตัดกิ่งห�อมโดยวัดความยาวจากยอดของกิ่ง
ห�อมลงไปประมาณ 30 เซนติเมตร แล�วตัด ซึ่งในพ้ืนที่ศึกษา
ได�ด�าเนินการวิจัยการเพาะปลูกและขยายพันธุ�โดยวิธีป�กช�า 
ในพ้ืนที่ปลูก 200 ตารางวา สามารถผลิตห�อมสดได�ประมาณ 
2,000 กิโลกรัม 
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ภาพที่ 1  การตัดห�อมสด 

การท�าห�อมเป�ยก ได�น�าส�วนของห�อมท่ีเก็บเก่ียวได�
น�ามาท�าเน้ือห�อม โดยใช�ห�อมสด 30 กิโลกรัม มัดเป�นก�าๆ 
น�าลงใส�ในถังหรือกะละมังขนาดใหญ�แช�ในน้�าสะอาด 300 

ลิตร น�าวัสดุท่ีมีน้�าหนักมากดทับใบห�อมให�จมน้�า ท้ิงไว�นาน 

1 คืน หลังจากนั้นน�าเอาเศษก่ิงก�านใบห�อมออกทิ้ง  กรอง
ด�วยผ�าขาวบาง แล�วเติมปูนขาว 120 กรัม ลงในน้�าท่ีได�   
ตีน้�าห�อม (ซวก) ให�เกิดฟองด�วยชะลอมสานด�วยไม�ไผ� (ซึ่ง
ชะลอมนี้ชุมชนลาหู�มีความเช่ียวชาญในด�านการสานไม�ไผ�อยู�
แล�ว) ซึ่งการตีน้�าห�อม (ซวก) เป�นการเติมออกซิเจนลงไปใน
น้�าหมักห�อม ตีจนเกิดฟองสน้ี�าเงนิ ท�าจนกระท่ังฟองยุบตัว
ลงจึงหยุด ต้ังทิ้งไว�ให�ห�อมตกตะกอน ใช�เวลาประมาณ 1 คืน 
เทน้�าชั้นบนที่มีลักษณะใสทิ้งเหลอืเฉพาะส�วนของตะกอน 
น�าไปกรองด�วยผ�าฝ�ายเน้ือแน�นอีกคร้ังหนึ่ง จึงได�เนื้อห�อมที่มี
ลักษณะคล�ายดนิโคลนไม�เหลวจนเกินไป ช่ังน้�าหนักเน้ือห�อม
ท่ีได�ประมาณ 5 กิโลกรัม 

 

 
ภาพที่  2 การหมักห�อมสดเพื่อท�าห�อมเป�ยก 

 

 
ภาพที่ 3 การกรองเพ่ือเอาเนื้อห�อม 
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ภาพที่ 4 การตกตะกอนของเนื้อห�อม 

 
ภาพที่ 5 เนื้อห�อมเป�ยกจากการตกตะกอน 

2.2 กระบวนการย�อมห�อม 

2.2.1 การเตรียมน้�าข้ีเถ�า 
ในการย�อมห�อม น้�าด�างเป�นสิ่งส�าคญัมากในการที่

จะท�าให�การย�อมห�อมให�สีติดแน�นทนนาน และมีสีสันที่
สวยงาม น้�าด�างท่ีใช�ย�อมต�องเป�นน้�าด�างจากธรรมชาติ โดย
หาได�จากน้�าข้ีเถ�า ดังนั้นจึงจ�าเป�นอย�างย่ิงที่จะมีความรู�ความ
เข�าใจในการเตรียมน้�าด�างธรรชาติจากขี้เถ�า และต�องเตรียม
ให�ได�ความเค็มคงที่ หรือความถ�วงเฉพาะที่ 1.05 ข้ีเถ�าจาก
การเผาไหม�ของวัสุดธรรมชาติไม�สามารถเป�นน้�าด�างที่ดีหรือ
น�ามาย�อมห�อมได�ทุกชนิด ซึ่งโดยทั่วไปมักใช�เหง�ากล�วยเป�น

หลัก ซึ่งในชุมชนบ�านข�อนม�วงน้ันหาง�าย เตรียมโดยสับเหง�า
กล�วยเป�นชิ้น ๆ ผึ่งแดดพอหมาด น�ามาเผ�าจนไหม�เป�นเถ�า 
ใช�น้�าพรมดับไฟ รอให�อุ�นจึงเก็บในภาชนะป�ด ถ�าทิ้งไว�ให�
ข้ีเถ�าเย็นหลังจากน้ันท�าการกรองโดยใช�ตะแกรงร�อนเพ่ือ
กรองเอาแต�เน้ือขี้เถ�าท่ีมีความละเอียดเท�านั้น เพ่ือง�ายต�อ
การอัดในถังท่ีเจาะรู และเพ่ือเอาเศษไม� เศษถ�าน  และ
สิ่งเจือปนอื่นๆ ออกให�หมด การละลายของเกลือในข้ีเถ�าจะ
น�อยลงหรือถ�ารดน้�าดับไฟแล�วท้ิงไว�นาน สารละลายเกลือ
จากข้ีเถ�าจะซึมลงดินบริเวณท่ีเผาทกุอย�าง จึงต�องแย�งชิงให�
ถูกจังหวะ น�าข้ีเถ�าช้ืนน้ันใส�ในถังพลาสติกที่เจาะรูด�านล�างไว� 
ค�อยๆ ใส�ข้ีเถ�าลงไปแล�วอัดขี้เถ�าให�แน�นที่สุดเท�าท่ีท�าได� โดย
ปรมิาณท่ีใช�คือข้ีเถ�า 5 กิโลกรัม ต�อน้�า 3 ลิตร และน้�าที่ใช�
จะต�องไม�มีส�วนผสมของคลอลีน เม่ือน้�าในถังท่ีเติมลงไปหยด
หมดแล�ว สามารถเติมน้�าคร้ังท่ี 2 ลงไปในถังขี้เถ�าได�อีกคร้ัง  

ภาพที่ 6 การเตรียมน้�าขี้เถ�า 

2.2.2 การเตรียมน้�าย�อมจากห�อม 

ชุมชนหาวัสดุที่มีในชมุชนหรือพอหาซื้อได�ในตลาด
ท่ีชุมชนสามารถจัดหาได�โดยไม�ล�าบากนัก เช�นภาชนะที่ใช�ใน
การเตรียมน้�าย�อมห�อม โดยให�ชุมชนใช�หม�อดินเผาในการ
เตรียมน้�าย�อม เน่ืองจากหม�อดินเผา รักษาอุณหภูมิได�ดีกว�า
ถังพลาสติก วัสดุที่ใช�เป�นส�วนผสมของการเตรียมน้�าย�อมโดย
ใช�อัตราส�วนต�อเน้ือห�อมเป�ยก 1 กิโลกรัม ดังนี ้

- ห�อมเป�ยก 1 กิโลกรัม 

- น้�าด�างจากขี้เถ�ากล�วยป�า 2 ลิตร 
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- น้�าปูนขาว 300 ซีซี 

- น้�ามะขามเป�ยก 200 มิลลิลติร สาเหตุท่ีเลือกใช�
น้�ามะขามเป�ยกเป�นส�วนผสมเพื่อให�น้�าย�อมห�อมมีค�าความ
เป�นกรด-ด�าง เนื่องจากในชุมชนมีต�นมะขามท่ีชุมชนน�าไป
บริโภคหรือน�าไปใช�ประโยชน�ด�านอื่นๆ ได�อย�างไม�ขาดเหลือ 
จึงเลือกใช�สิ่งที่มีอยู�ในชุมชนเป�นการลดค�าใช�จ�ายในการหา
ซื้อและยังสะดวกในการท�าการย�อมห�อม 

ผสมส�วนผสมทั้งหมดเข�าด�วยกันประมาณ 30-40 

นาที จนเกิดฟอง “แสดงว�าเกิดห�อมแล�ว” แต�ไม�สามารถ
น�าไปย�อมได� ทั้งน้ีเนื่องจากค�าความเป�นกรด-ด�าง ของน้�า
ย�อมยังไม�อยู�ในสภาพที่จะย�อมได� ค�าความเป�นกรด-ด�าง ท่ี
เหมาะสม ท่ีจะย�อมได�  คือ  pH 10.50-11.00 เมื่อผสม
ส�วนผสมทั้งหมดแล�วต้ังทิ้งไว�จนกว�าจะได�  pH ท่ีก�าหนด
พร�อมกับท�าการ “โจก” น้�าย�อมเช�า-เย็น จนกว�าจะใช�ย�อม
ได� โดยสังเกตจากฟองที่บนน้�าย�อม จะมีสีน้�าเงินเข�มออกม�วง 
ฟองไม�ยุบ ส�วนด�านล�างของน้�าย�อมจะมีสีเหลือง แสดงว�า
สามารถท�าการย�อมเส�นด�ายฝ�ายได� 

ช่ังเนื้อห�อมเป�ยก 1 กิโลกรัมผสมน้�าขี้เถ�า 3 ลิตร 
ใส�ในภาชนะท่ีเตรียมไว�ส�วนใหญ�จะใช�หม�อดินเผาในการย�อม
ห�อมน�ามะขามเป�ยก 100 กรัม ต�มกับน้�า 1 ลิตร พักให�เย็น
ผสมลงไปในหม�อดินเผา โจกน้�าย�อมทุกเช�า-เย็น สังเกต สี 
กล่ินและฟอง โจกน้�าย�อมห�อมทุกวันและสังเกตต�อไป ซึ่งน้�า
ย�อมห�อมจะใสข้ึน เปล่ียนเป�นสีเขียวปนน้�าเงิน กลิ่นหอม
อ�อน ฟองสีน้�าเงิน โจกห�อมทุกวันจนกว�าน้�าย�อมจะเป�นสี
เหลืองอมเขียวหรือเขียวยอดตอง ขุ�นข�น ฟองสีน้�าเงินเข�ม
วาว ไม�แตกยุบ แสดงว�าเกิดสีน้�าเงิน (indigo white) ในน้�า
ย�อมแล�ว 

  
ภาพที่ 7 ส�วนผสมน้�าย�อม 

  
ภาพที่ 8 การเตรียมน้�าย�อมจากห�อม 

2.2.3 การย�อมห�อม 

ภายใต�ทุนทางสังคมที่มีอยู�ในพื้นท่ีเทคโนโลยีที่
น�าเข�ามาด�าเนินงานวจิัยน้ัน  จึงมีความสอดคล�องกับชุมชนที่ 
ต�องเป�นเทคโนโลยท่ีีชุมชนเข�าถึงได�ปฏบิติัได� ในกระบวนการ
ย�อมห�อมเป�นกระบวนการที่ส�าคัญในขั้นตอนสุดท�ายของ
เทคโนโลยีการผลิตผ�าย�อมห�อม การย�อมสีห�อม เร่ิมต้ังแต�
กระบวนการเตรียมเส�นฝ�ายก�อนการย�อมซึ่งเป�นหัวใจส�าคัญ
ของการย�อมสี หากกระบวนการท�าความสะอาดฝ�ายไม�ดี 
ล�างฝ�ายไม�สะอาด เม่ือน�าไปย�อมห�อมเส�นฝ�ายก็จะไม�ติดสี
จากห�อมหรือติดสีจากห�อมไม�สม่�าเสมอ ดังนั้นชุมชนจึงควรมี
ความรู�ความเข�าใจถึงกระบวนการเตรียมเส�นฝ�ายเสียก�อน 
ส�าหรับการเตรียมเส�นฝ�ายก�อนการย�อมห�อม ท�าโดยการ
น�าเอาเส�นฝ�ายฝ�ายมาแช�ในน้�าละลายข้ีเถ�าท่ีกรองเอาตะกอน
ข้ีเถ�าออกแล�ว ใช�แต�น้�าใสๆ เนื่องจากขี้เถ�ามีส�วนประกอบ
ของโซ เ ดียมคา ร� บอ เนต  (Na₂CO₃)  ซึ่ ง เป�น โ ซ เ ดียม
คาร�บอเนตธรรมชาติ มีฤทธ์ิเป�นด�างมคีวามสามารถในการ
ช�าระล�าง ย�อยสลายส่ิงสกปรกที่ติดมากับเส�นฝ�ายให�หลุด
ออกไปได� ท�าได�โดยแช�ทิ้งไว� 1 คืน หรืออาจจะท�าได�โดยการ
ต�ม ท่ีอุณหภูมิ 100 องศาเซลเซียสก็ได�  ซึ่ งจะเป�นการ
ประหยัดเวลาในการท�างานและให�น�าเส�นฝ�ายฝ�ายท่ีผ�านการ
แช�หรือต�มด�วยน้�าข้ีเถ�าแล�วไปล�างให�สะอาดโดยล�างน้�า 3-4 

คร้ัง 
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หลังจากที่เตรียมเส�นฝ�ายฝ�ายหรือท�าความสะอาด
เส�นฝ�ายดีแล�วก็เข�าสู�กระบวนการย�อม การย�อมห�อมเป�น
กระบวนการย�อมเย็นท่ีไม�ต�องผ�านการต�มเหมือนสีย�อม
ธรรมชาติท่ัวๆไป สีห�อมในน้�าย�อม (indigo white) แทรก
เข�าไปอยู�ภายในโครงสร�างของเส�นใยฝ�ายได�ดี การย�อมให�น�า
เส�นฝ�ายฝ�ายจุ�มลงไปในน้�าย�อม เม่ือเส�นฝ�ายสัมผัสกับน้�าย�อม
เส�นฝ�ายฝ�ายจะเป�นสีเหลือง เมื่อยกเส�นใยขึ้นน้�าย�อม สัมผัส
กับออกซเิจนในอากาศ สีห�อมจะถูกออกซิไดส�เป�นสีน้�าเงิน 
(indigo blue) ขังอยู�ภายในเส�นใย เส�นใยท่ีย�อมติดสีห�อมได�
ดีจึงเป�นเส�นใยเซลลูโลส ถ�าเราต�องการให�สีห�อมเข�าก็
สามารถน�าเส�นฝ�ายท่ีผ�านการย�อมครั้งแรกแล�วมาย�อมทับได�
อีก 2-3 คร้ัง ข้ึนอยู�กับความพึงพอใจของผู�ย�อม 

  
ภาพที่ 9 กระบวนการย�อมห�อม 

 

 
ภาพที่ 10  เส�นฝ�ายย�อมสีห�อม 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจยั 
การพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมส�าหรับการย�อม

ห�อมตามภูมิสังคมของชุมชนบ�านขอนม�วง หมู�ท่ี 3 ต.ป�าไหน� 
อ.พร�าว จ.เชียงใหม� เป�นกระบวนการที่มีความส�าคัญต�อการ
มีส�วนร�วมของชุมชนบ�านขอนม�วง ต้ังแต�การเก็บเกี่ยวห�อม
สด โดยท�าการเก็บเก่ียวในช�วงเวลา 7.00-11.00 น. ซ่ึงจะท�า
ให�ได�ผลผลิตห�อมสดและเนื้อห�อมสูงกว�าช�วงเวลา อ่ืนๆ 
สามารถได�เน้ือห�อมเป�ยก 5 กิโลกรัมต�อห�อมสด 30 กิโลกรัม 
ซึ่งใกล�เคียงกับงานวิจัยของศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตร
แพร� (2558)  ท่ีใช�ห�อมสด 10-12 กิโลกรมั หมักได�เน้ือห�อม 
2.5 กิโลกรัม และในกระบวนการท�าห�อมเป�ยกของชุมชน
บ�านขอนม�วง ได�ประยุกต�ใช�วัตถุดิบท่ีเกี่ยวข�องกับการย�อม
ห�อมในท�องถิ่นเพ่ือเป�นการลดค�าใช�จ�ายในการย�อมห�อม 
ได�แก� น้�าด�างที่ได�จากจากข้ีเถ�ากล�วยป�าและน้�ามะขามเป�ยก 
เพื่อให�ได�ค�าความเป�นกรด-ด�าง ที่เหมาะสมท่ีจะย�อมได� คือ 
pH 10.50-11.00 แทนการใช�น้�าปูนขาวในการท�าห�อมเป�ยก
โดยทั่วไป ซ่ึงในกระบวนการดังกล�าวเกิดจากการเรียนรู�และ
ปรับใช�ทรัพยากรที่หาได�ในชุมชน อย�างไรก็ตามในการท�า
ห�อมเป�ยกต�องใช�ห�อมสดในปริมาณมาก จากการศึกษาการ
ปลูกห�อมท่ีระยะปลูกต�างๆ และผลผลิตห�อมสดที่ได� ของ
ศูนย�วิจัยและพัฒนาการเกษตรแพร�ระหว�างป� 2557-2558 
พบว�า ระยะปลูกท่ีเหมาะสมส�าหรับห�อม คือ 50x60 
เซนติเมตร ซึ่งให�ผลผลิตใบห�อมสด 1 ,266 กิโลกรัมต�อไร� 
และเน้ือห�อมสด 239 กิโลกรัมต�อไร� ใบห�อมสดราคากิโลกรัม
ละ 5-7 บาท เน้ือห�อมหรือห�อมเป�ยก ราคากิโลกรัมละ  
80-100 บาท ดังน้ันหากมีการส�งเสริมให�ชุมชนบ�านขอนม�วง
เพาะปลูกห�อม จะก�อให�เกิดมูลค�าเพ่ิมและใช�ประโยชน�จาก
พืชพื้นบ�านที่มีอยู�ในชุมชน รวมทั้งส�งเสริมกระบวนการใน
การให�ชุมชนอยู�กับธรรมชาติได�อย�างเข�าใจและหวงแหน
ทรพัยากรธรรมชาติที่มีอยู�ในชุมชนก�อเกิดความตระหนักให�
ร�วมกันอนุรักษ�พืชห�อมให�อยู�คู�กับชุมชนบ�านขอนม�วง ได�
อย�างยั่งยืนต�อไป 
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6. กิตติกรรมประกำศ 
การวิจัยนี้ส�าเร็จลุล�วงด�วยได�รับความกรุณาจาก

ผู�ช�วยศาสตราจารย ดร.ขนิษฐา เสถียรพีระกุล อาจารย� 
ท่ีปรกึษาหลัก รองศาสตราจารย.ดร.เกรียงศักด์ิ ศรีเงินยวง 
และ ดร.สุธีระ เหิมฮึก อาจารย�ที่ปรึกษาร�วม ในการให�
ค�าปรึกษา ออกแบบและพัฒนางานวิจัยให�เกิดขึ้นอย�าง
ต�อเนื่องจนเป�นรูปธรรม 

ขอขอบคุณมูลนิธิชัยพัฒนาท่ีให ทุนการศึกษาใน
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนา 
ภูมิสังคมอย�างยั่งยืน จนน�ามาสู�งานวิจัยเพื่อพัฒนาตาม  
ภูมิสังคมบ�านขอนม�วงในคร้ังนี้  ซ่ึงผู�วิจัยมีความภาคภูมิใจใน
โอกาสท่ีได�รับทุนการศึกษาในคร้ังน้ีเป�นอย�างย่ิง นอกจากนี้ 
ผูวิ จัยยังได รับการชวยเหลือและก�าลังใจจากชุมชนบ�าน 
ขอนม�วง ตลอดจนบุคคลตางๆ ท่ีใหความชวยเหลืออีกมากที่
ผวูิจัยไมสามารถกลาวนามไดหมดในท่ีน้ี  

ขอขอบคุณผู�ช�วยศาสตราจารยไพโรจน� วรพจน�พร
ชัย หลักสูตรส่ิงทอและเคร่ืองประดับ คณะศิลปกรรมและ
สถาป�ตยกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา ที่เป�นที่ปรึกษาองค�ความรู�ด�านการพัฒนาเทคโนโลยี
ท่ีเหมาะสมส�าหรับการย�อมห�อมตามภูมิสังคมของชมุชนบ�าน
ขอนม�วงและไดกรุณาใหขอเสนอแนะแกไขและใหแนวคิด 
ตางๆ ท่ีเปนประโยชน�มากท่ีสุด ผูวิจัยรูสึกซาบซึ้งในความ
กรุณาและความปรารถนาดีของทุกทานเปนอยางย่ิง จึง
กราบขอบพระคุณและขอบคุณไวใน ณ โอกาสน้ี 
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บทคัดย่อ 
การศึกษาวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาองค์ความรู้ภูมิปัญญาเก่ียวกับฮ่อมในด้านการรักษาโรคของบ้านแม่ลัว 

ตาบลป่าแดง อาเภอเมือง จังหวัดแพร่ ใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ แบบเชิงสารวจแบบพรรณนา มีจานวนผู้ให้ข้อมูลสาคัญ 
ทั้งหมด 60 คน โดยการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง เคร่ืองมือที่ใช้เป็นแบบสัมภาษณ์แบบกึ่งมีโครงสร้าง การรวบรวมข้อมูลโดย
การสังเกต การสัมภาษณ์ ประกอบด้วย 1) สัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ให้ข้อมูลส าคัญแบบเจาะลึกเป็นรายบุคคล 60 คน 2) การ
สนทนากลุ่มย่อย จานวน 3 คร้ัง ๆ ละ 9 คน 3) สนทนากลุ่ม 1 คร้ัง จ านวน 30 คน และการศึกษาจากเอกสาร แล้วใช้
กระบวนการวิเคราะห์เน้ือหา น าเสนอด้วยการวิธีพรรณนา ผลการวิจัยมี 2 ด้าน ดังน้ี  
1. ข้อมูลทั่วไปของบ้านแม่ลัว เป็นหมู่บ้านในหุบเขา บรรพบุรุษข้ึนมาจับจองที่ดินเพ่ือปลูกเมี่ยง ส าหรับฮ่อมมีข้ึนอยู่ตามป่า 
ปู่ย่าตายายได้นามาปลูกไว้ในบ้านเพ่ือใช้เป็นสมุนไพร ในอดีตหากไม่สบายการเดินทางไปโรงพยาบาลยากล าบากมาก อีก
ประการหน่ึงมีความคุ้นเคยกับป่า พืชในป่า จึงใช้สมุนไพรเพ่ือการรักษาโรค  
2. การใช้ภูมิปัญญาฮ่อมเพ่ือการรักษาโรค พบทั้งหมด 3 ด้าน ได้แก่ 1) การใช้ฮ่อมเพ่ือลดไข้ รวมถึงแก้ปวดหัว ตัวร้อน เป็นไข้ 
ไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย โดยนาฮ่อมมาตาใส่เกลือและส้มมะออบ ตาพอแหลกแล้วนาไปพอกที่ฝ่าเท้านานประมาณ ½-45 
นาที 2) การใช้ฮ่อมสาหรับแก้อาการปวดท้อง รวมถึงปวดท้องบิด ท้องอืด ท้องร่วง และสามารถต้มบารุงหญิงต้ังครรภ์ได้ โดย
ใช้ใบฮ่อมและฮ่อมเก่ียวใส่น้าแล้วต้ม ท้ิงไว้ให้อุ่น จิบแทนน้าจนกว่าจะหายอาการปวด และ 3) การใช้ฮ่อมสาหรับแก้อาการ
ตะคริว รวมถึงแก้ปวดกล้ามเน้ือ สัดส่วนและการใช้เช่นกันกับแก้อาการปวดท้อง  
 
ค าส าคัญ: ฮ่อม, ภูมิปัญญาท้องถิ่น, รักษาโรค  
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ABSTRACT 
This research aimed to study the wisdom of Hom local knowledge for disease treatment of Ban 

Mae Lua, Pa Daeng in Phrae. The study used a qualitative methodology of descriptive research. A total of 
60 key informants were selected by purposive sampling, and the research instruments were semi-structured 
interviews. The interviews consisted of 1) in-depth interviews with a sample group of 60 key informants, 2) 
a small focus group of 9 persons three times, 3) a large focus group of 30 people, and documentary 
research. Then, the content analysis process was used and presented with a descriptive method. The 
research results were as follows.  
1. The general information of Ban Mae Lua was a village in the valley that the ancestors took up the land 
to grow Miang (tea) for the Hom in the forest. They planted it within the house to use as an herb because 
the transportation to the hospital was tough. They were also familiar with the forest, so the wild plants 
were used for medicinal purposes.  
2. The use of Hom Wisdom to treat diseases found in 3 aspects which were as follows. 1) The use of Hom 
to reduce fever, including headache, fever, sickness, dengue fever, malaria by pounding Hom, adding salt, 
and Som Ma Aob (Embelia subcoriacea Mez). Then, apply to the foot sole for about 1⁄4-45 minutes. 2) The 
use of Hom for abdominal pain relief, including bloating, diarrhea, and nourishment for pregnant women 
by drinking and sipping boiled Hom leave with water until the pain is gone. 3) The use of Hom for cramping, 
including muscle pains. Proportion and use were as well as relieve abdominal pain.  
 
Keywords: Hom, Local wisdom, Disease treatment 
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1. บทน�ำ 

 ต�นฮ�อม หรือห�อมมีช่ือเรียกแตกต�างกันในแต�ละ
ท�องถ่ิน โดยท่ีจังหวัดแพร� ล�าปาง เชียงใหม� เชียงราย 
เรียกฮ�อมน�อย แม�ฮ�องสอนเรียกครามดอย ส�วนจังหวัด
น�านเรียกฮ�อมเมือง ฮ�อมหลวง ต�นฮ�อมมีลักษณะเป�นไม�
พุ�ม สูงได�ถึง 1.5 เมตร ล�าต�นเป�นเหล่ียม รูปทรงกระบอก 
ใบเด่ียวเรียงตรงกันข�าม รูปรี ปลายใบแหลม โคนใบสอบ 
ขอบใบหยักเป�นฟ�นเล่ือย ดอกสีม�วง ออกเป�นช�อท่ีชอกใบ 
ดอกย�อยบาน กลีบรองดอก 5 แฉก กลีบดอกเชือ่มกันเป�น
หลอดโค�งงอ ปลายแยก 5 กลีบ เกสรผู� 4 อัน เม่ือแก�แล�ว
แตกเมล็ดแบนสีน��าตาลขนาดเลก็ ในประเทศไทยพบตาม
พื�นที่ชุ�มชื�นในป�าดงดิบทางภาคเหนือ 

จังหวัดแพร�มีการใช�ผ�าย�อมจากใบฮ�อมท่ีให� สีคราม
เป�นผ�าที่มีคุณสมบัติเฉพาะตัวในเร่ืองกล่ินและสีท่ีเป�น
เอกลักษณ�เฉพาะผืนแล�ว ยังเป�นส่ิงที่บ�งบอกถึงการทุ�มเท
แรงกายและแรงใจของผู�ท�าซ่ึงในการย�อมเพื่อให�ได�สีคราม
ท่ีเข�มตามต�องการนั�นจะต�องใช�เวลาในการย�อมซ��าหลายๆ 
ครั�ง ท�าให�เสียเวลาในการย�อมแต�ก็ท�าให�ผลิตภัณฑ�จากผ�า
ย�อมสีฮ�อมธรรมชาติกลายเป�นผลิตภัณฑ�หนึ่งท่ีได�รับความ
นิยม เพราะผ�าหม�อฮ�อมมีจุดเด�น คือ ให�กลิ่นหอม ใส�
สบาย เพราะเป�นผ�าฝ้ายระบายอากาศได�ดีและสามารถดูด
ซับแสงยวีูได� ท�าให�ผู�สวมใส�ไม�ร�อน เหมาะกับอากาศร�อน
ชื�นของประเทศไทย ไม�ท� าให�เกิดอาการแพ�สารเคมี
โดยเฉพาะผู�ท่ีเป�นโรคภูมิแพ� ท่ีส�าคัญย่ิง คือ การย�อมสี
ธรรมชาติ ช�วยให�คุณค�ายาสมุนไพรยังด�ารงอยู�  ส�าหรับ
บ�านแม�ลัว ต�าบลป�าแดง อ�าเภอเมือง จังหวดัแพร� ตั�งอยู�
บนพื�นที่สูงท�ามกลางสภาพป�าสมบรูณ�ล�อมรอบ มีอากาศ
เย็น เกื อบตลอดทั� งป�  พบ เห็นต�นฮ�อม ขึ�น ได� ท่ัวตาม
ธรรมชาติ ซ่ึงฮ�อมเป�นพืชท่ีใช�เป�นวัตถุดิบในการย�อมผ�า
หม�อฮ�อมสีธรรมชาติ โดยใช�ใบฮ�อมในการผลิตสีอินดิโก
หรือสีคราม ซ่ึงเป�นภูมิป�ญญาของคนเมอืงแพร� 

ภูมิป�ญญาท�องถ่ินเกดิจากวิถีชีวิตของมนุษย�ที่มีระบบ
ความสัมพันธ�ระหว�างคนกับคน คนกับสังคม และคนกับ
ธรรมชาติ เป�นความรู�ที่สอดคล�องกับวิถีชีวิตดั�งเดิมของ
ชาวบ�าน และการด�าเนินวิถีชีวิตของคนนั�นเกิดการเรียนรู�
และสั่งสมประสบการณ� เป�นระยะเวลานานโดยอาศัย
ศักยภาพท่ีมีอยู�ปรับตัวและแก�ป�ญหาในการด�าเนินชีวิต

ต�าง ๆ จนเหมาะสมกับบริบทสังคมและสภาพแวดล�อม
ทางธรรมชาติของตน ดังท่ี สุพัฒน� ศรีสวัสด์ิ , พนม สุข
จันทร� , จารุวรรณ  ประดับแสง และสมนึก ลิ�มเจริญ 
(2556) มีพืชสมุนไพรหลายชนิดท่ีนิยมน�ามาใช�ในรักษา
โรคหรือกลุ�มอาการผิดปกติของร�างกาย ภูมิป�ญญาการใช�
พืชสมุนไพรมักเป�นเร่ืองการบ� าบัดรักษาอาการป� วย
พื�นฐานในชีวิตประจ�าวัน ซ่ึงเป�นอาการและโรคท่ีไม�รุนแรง
นักคือ ท�องผูก ท�องเสีย ไอ เจ็บคอ ขับเสมหะ และอนุ
รัตน� สายทอง (2543) ในอดีตเช่ือว�าในสมัยโบราณได�ใช�
ครามและฮ�อมเป�นยาสมุนไพรในการรักษาอาการป�วย แก�
พิษแมลงสัตว�กัดต�อยได�เป�นอย�างดี และอ�างถึง นันทวัน 
บุณยะประภัศร  และอรนุช โชคชัยเจริญพร (2539) ฮ�อม 
หรือฮ�อมเมือง รากมีสรรพคุณเป�นยาแก�พิษของสารหนู 
ส�วนต�น ใบ แก�ไข�ตัวร�อน แก�ปวดศีรษะ 

ดังนั�น ผู�วิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาภูมิป�ญญา
ท�องถ่ินของประชาชนบ�านแม�ลัวเก่ียวกับการใช�ประโยชน�
ของฮ�อมในด�านอื่น ๆ นอกจากการใช�เพ่ือย�อมผ�า ซึ่ง
งานวิจัยนี�มีวัตถุประสงค�เพื่อศึกษาองค�ความรู� ภูมิป�ญญา
เกี่ยวกับฮ�อมในด�านการรักษาโรค ท่ีเคยมีทั�งในอดีตและท่ี
มีอยู�ในป�จจุบัน เพื่อส�งเส ริมการเรียนรู�ภูมิป�ญญาฮ�อม 
น�าไปสู�การเรียนรู�และสืบทอดภูมิป�ญญาในท�องถ่ินไม�ให�
สูญหายไป ตลอดจนเผยแพร�ให�กับผู�ท่ีสนใจน�าองค�ความรู�
ท่ีได�ไปพัฒนาต�อยอดเป�นเวชภัณฑ�ต�อไป 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
 2.1 ภูมิป�ญญำท้องถ่ิน 

เสรี พงษ�พิศ (2529) กล�าวว�า ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 
หมายถึง พื�นเพรากฐานของความรู�ชาวบ�าน หรือความ
รอบรู�ของชาวบ�านท่ีเรียนรู�และมีประสบการณ�สืบต�อกัน
มา ทั�งทางตรง คือประสบการณ�ด�วยตนเอง หรือทางอ�อม 
ซึ่ งเรียนรู�จากผู� ใหญ�หรือความรู�สะสมท่ีสืบต�อกันมา 
สอดคล�องกับ ประเวศ วะสี (2537) ให�แนวคิดว�า ภูมิ
ป�ญญาท�องถิ่นสะสมขึ�นมาจากประสบการณ�ของชีวิต 
สังคม และในสภาพแวดล�อมท่ีแตกต�างกัน และถ�ายทอด
สืบต�อกันมาเป�นวัฒนธรรม ท�าให�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินมี
ลักษณะที่ส�าคัญ คือ  



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

(1)  มีความจ�าเพาะกับท�องถ่ิน เพราะภูมิป�ญญา
สะสมมาจากประสบการณ�หรือชีวิตและสังคมในท�องถ่ิน
หนึ่งๆ ฉะนั�น ภูมิป�ญญาท�องถ่ินจึงมีความสอดคล�องกับ
เร่ืองของท�องถิ่นมากกว�าภูมิป�ญญาท่ีมาจากข�างนอก 

(2)  มีความเช่ือมโยงกับบูรณาการสูง โดยชีวิต สังคม
และสิ่ งแวดล�อม มีความเชื่อมโยงเป�นบูรณาการ ภู มิ
ป�ญญาท�องถิ่นเป�นภูมิป�ญญาท่ีมาจากประสบการณ�จริง 
จึงมีความเป�นบูรณาการสูงทั�งในเร่ืองของกาย ใจ สังคม 
และส่ิงแวดล�อม 

(3)  มีความเคารพอาวุโส ภู มิป�ญญาท�องถ่ินให�
ความส�าคัญกับประสบการณ� จึงมีความเคารพอาวุโส 
เพราะผู�อาวุโสมีประสบการณ�มากกว�า  ผ�านการใช�ความรู�
ต�าง ๆ มาอย�างใกล�ชิด มีความสามารถและปฏิบัตใิห�เห็น
เป�นจรงิได� จึงได�รับความเคารพจากลกูหลาน 

 ส�าหรับการค�นหาเพ่ือการสืบค�นรวบรวมภูมิป�ญญา
ท�องถ่ิน มขีั�นตอนสรปุได�ดังต�อไปนี�  

1. ก�าหนดเลอืกประเด็นของภมูิป�ญญาชาวบ�านท่ีจะ
ท� ากา รศึ กษ าค�นห า ซ่ึ งขึ� น อยู� กั บ ค วามส น ใจ ห รือ
วัตถุประสงค�ของผู�ที่จะท�าการศึกษาเป�นส�าคัญ 

2 . ก� าหน ดเ ลือก ชุมชนท� อ งถ่ินที่ จะ ไปด� า เ นิน
การศึกษาค�นคว�า ซ่ึงในการก�าหนดเลือกชุมชนท�องถิ่น
จะต�องมีปรากฏการณ� ใน เร่ือ งภูมิป�ญญาท�องถ่ิน ท่ี ผู�
ท�าการศึกษาค�นหาเกดิขึ�นและควรค�านึงถึงความเป�นไปได�
ทางปฏิบติัส�าหรับการเข�าไปในชุมชน 

3. การเข�าอยู�ร�วมกันในชุมชนจะต�องท�าการแนะน�า
ตนเองกบัผู�น�าท่ีเป�นทางการของชุมชนนั�น โดยอาจจะต�อง
ใช�หนั งสือ รับรองประกอบการแนะน�าตนเอง ผู� ท� า
การศึกษาควรสร�างสัมพันธภาพกับชาวบ�านหรือกลุ�มคน
ท่ัว ๆ ไปภายในชุมชนก�อนท่ีจะเร่ิมด�าเนินการศึกษา 

4. วางแผนเก็บข�อมูล ควรจัดเตรียมรายละเอียด
ดังต�อไปนี� 

4.1 การก� าหนดแหล�งข� อมูลค วรพิจารณา
เกี่ยวกับท่ีมาของข�อมูลภูมิป�ญญาชาวบ�าน เช�น ตัวบุคคล 
สถานท่ี เอกสารบนัทึก เป�นต�น 

4.2 การก�าหนดเคร่ืองมือและวิธีการเก็บรวบรวม
ข�อมูล มีหลายลักษณะให�เลือกใช� ควรพิจารณาตาม

ลักษณะข�อมูลและแหล�งข�อมูลเป�นส�าคัญ เคร่ืองมอืและ
วิธีการท่ีนยิมใช�ในการเก็บข�อมูลภูมิป�ญญาประกอบด�วย 

4.2.1 การสังเกตและการบันทึกการสังเกต ใน
การเก็บรวบรวมข�อมูลทุ ติยภูมิภู มิป�ญญาชาวบ�านใน
ปรากฏการณ�ต�าง ๆ ท่ีเกิดขึ�นหลังจากการสังเกตได�แล�ว
ต�องรีบท�าการบันทึกข�อมูลท่ีได�ลงในแบบบันทึกทันทีเพ่ือ
ป้องกันการหลงลืม 

4.2.2 การสัมภาษณ�  บางครั�งการใช� วิธีการ
สัมภาษณ�จะเหมาะสมกว�าส�าหรับเก็บรวบรวมข�อมลูภูมิ
ป�ญญาชาวบ�าน และจะท�าให�ได�ข�อเท็จจริงท่ีน�าเช่ือถือ
ย่ิงขึ�น โดยอาจใช�ได�ทั�งในการสัมภาษณ�แบบไม�มีโครงสร�าง 
การสัมภาษณ�แบบมีโครงสร�าง และการสัมภาษณ�กลุ�ม 
การใช�วิธีการสัมภาษณ�จะมีความเหมาะสมก็ต�อเมื่อผู�
สัมภาษณ�ได�สร�างสัมพันธภาพคุ�นเคยกับผู�ให�สัมภาษณ�
พอสมควรแล�วนอกจากนั�นในขณะท่ีสัมภาษณ�อาจใช�เทป
บันทึกเสียงประกอบการสัมภาษณ�ด�วยก็ได�  แต�ต�องขอ
อนญุาตบันทึกเทปจากผู�ให�สัมภาษณ�เสียก�อน 

4.2.3 การส�ารวจเอกสารในบางกรณีข�อมูล
เกี่ยวกับภูมิป�ญญาชาวบ�านได�มีการบันทึกไว�แล�วใน
เอกสารต�าง ๆ ที่มีอยู� ในชุมชน หรือได� รับการค�นคว�า
บันทึกไว�โดยบคุคลใดบุคคลหนึ่งท่ีอยู�ในชุมชน 

5. การด�าเนินการเก็บรวบรวมข�อมูล ควรมีการนัด
หมายล�วงหน�าในบางกรณี หรือไม�ควรเคร�งเครียดยึดแบบ
แผนหรือเวลา ควรมีการปรับยึดและยืดหยุ�นให�เหมาะสม
ตามสถานการณ� ในการเก็บข�อมูลด�วยการสัมภาษณ�นั�น
ควรสร�างบรรยากาศให�เป�นการพูดคุยกันเรื่อย ๆ ธรรมดา 
ไม�มุ�งหวังเร�งเร�าเอาค�าตอบให�ได�ทันทีทันใด 

6. การวิเคราะห�ข�อมูล เม่ือได�ข�อมลูมาแล�วก�อนที่จะ
ท�าการวิเคราะห�ควรมีการตรวจสอบความน�าเช่ือถือของ
ข�อมลู ซ่ึงสามารถตรวจสอบได�ด�วยวิธีการตรวจสอบแบบ
สามเส�า ได�แก� การตรวจสอบด�านแหล� งข�อมูล ก าร
ตรวจสอบด�วยวิธีการ และการตรวจสอบด�านผู�รวบรวม
ข�อมูล เป�นต�น การวิเคราะห�ข�อมูลนิยมใช�การวิเคราะห�
จ�าแนก สรุป บรรยายให�เห็นภาพความสัมพันธ�ของสิ่งท่ี
เรียกว�าภูมิป�ญญาท�องถ่ิน 

รัตนะ บัวสนธ� (2551) ให�แนวคิดว�า ขั�นตอนการ
วิเคราะห�ข�อมลูเชิงคุณ อาจแบ�งเป�น 5 ขั�นตอนใหญ� ได�แก� 
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กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 ขั�นตอนท่ี 1 การจัดระเบียบข�อมูล คือ การท�า
ให�ข�อมูลที่เก็บรวบรวมได�มาอยู�ในสภาพท่ีสะดวกและง�าย
ต�อการน�าไปวิเคราะห� ซึ่งการจัดระเบียบข�อมูลนี�จะกระท�า
เม่ือนักวิจัยอยู�ในสนามการวิจัยและได�ท�าการเก็บรวบรวม
ข�อมูลมาได�ระยะเวลาหนึ่งจนกระท่ังเห็นว�าข�อมูลมีมากพอ
จึงควรเร่ิมท�าการจัดระเบียบข�อมูลนั�น ๆ 

 ขั�นตอนท่ี 2 การท�าดัชนีหรือก�าหนดรหัสของ
ข�อมูล การท�าดัชนีห รือว�าการก�าหนดรหัสของข�อมูล 
(Coding) ก็คือการจัดข�อมูลโดยการใช�ค�าหลักซึ่งอาจมี
ลักษณะเป�นวลีหรือข�อความหน่ึงมาแทนข�อมูลที่บนัทึกไว�
ในบันทึกภาคสนาม ส�วนท่ีเป�นการบันทึกพรรณนาหรือ
บันทึกละเอยีดส�วนใดส�วนหนึ่ง เพ่ือแสดงให�เห็นข�อมูลใน
การบันทกึพรรณนาส�วนนั�นเป�นเร่ืองเกี่ยวกับอะไร ค�าหลกั
ท่ีก�าหนดขึ�นนั�นจะมีลักษณะเป�นมโนทัศน� (Concept) ซึ่ง
มีความหมายแทนข�อมลูบันทึกละเอียดส�วนนั�น 

 การจัดท�าดัชนีหรือก�าหนดรหัสของข�อมูลนั�น 
ท�าได�สองลักษณะคือ จัดท�าไว�ล�วงหน�าก�อนเข�าสนามวิจัย 
และจัดท�าตามข�อมูลที่ปรากฏในบันทึกภาคสนาม หรือ
เรียกว�าการจัดท�าดัชนีข�อมูลแบบนิรนัย (Deductive 

coding) และแบบอปุนัย (Inductive coding) 

 ขั�นตอนท่ี 3 การก�าจัดข�อมูลหรือสร�างข�อสรุป
ช่ัวคราว คือการสรุปเช่ือมโยงดัชนีค�าหลักเข�าด�วยกันภาย
หลังจากผ�านกระบวนการท�าดัชนีหรือก�าหนดรหัสข�อมูล
แล�ว การเช่ือมโยงค�าหลักเข�าด�วยกนัจะเขียนเป�นประโยค
ข�อความท่ีแสดงความสัมพันธ� เป�นการท�าให�ข�อมลูในส�วน
ท่ีเป�นบันทึกละเอียดท่ีมีอยู�มากนั�นถูกลดทอนหรือตัดทิ�ง
ไปจนกระทั่งเหลือเฉพาะประเด็นหลักๆ ท่ีน�ามาผูกโยงกัน
เท�านั�น ซึ่งท�าให�ข�อมูลมีความกระชับชัดเจนมากขึ�น 

 ขั�นตอนท่ี  4 การสร�างบทสรุป  คือ การเขียน
เช่ือมโยงข�อสรุปช่ัวคราวที่ผ�านการตรวจสอบยืนยันแล�ว
เข�าด�วยกัน ซึ่งจะเช่ือมโยงตามล�าดับข�อสรุปแต�ละข�อสรุป
เป�นบทสรุปย�อยและเช่ือมโยงบทสรุปย�อยแต�ละบทสรุป
เข�าด�วยกันเป�นบทสรุปสุดท�าย การเช่ือมโยงแต�ละครั�งจะ
พิจารณาความสัมพันธ�ระหว�างข�อมูลท่ีสรุปว�า ข�อมลูชุดใด
สัมพันธ�กับข�อมลูชุดใดและสัมพันธ�ในลักษณะ “เป�นส�วน
หนึ่ง” หรอื “อยู�ภายใต�ข�อมลูชุดใด” นั่นคือ การเชื่อมโยง
จัดล�าดับข�อสรุปและบทสรุปย�อยเข�าด�วยกันนั�นจะมี

ลักษณะลดหล่ันตามล�าดับขั�นความสัมพันธ� (Hierarchy) 

จนกระท่ังผลสุดท�ายจะได�บทสรุปใหญ�ที่มีความสัมพันธ�
ครอบคลุมข�อสรุปและบทสรุปย�อย ๆ ในรูปของข�อความ
เชิงอธิบายที่มีลักษณะเป�นนามธรรมสูงกว�าข�อสรุปและ
บทสรุปย�อย  ข�อความที่ กล� าวนี� สามารถ ใช� อธิบาย
ปรากฏการณ� หรือข�อเท็จจริงได�อย�างรอบด�าน ซ่ึงแท� ท่ี
จริงแล�วก็ คื อการสร�างทฤษฎี จาก พื� นท่ี  (Grounded 

Theory) 

 ขั�นตอนท่ี 5 การพิสูจน�ความน�าเช่ือถือของผล
การวิเคราะห� หลังจากท่ีนกัวิจัยได�สร�างบทสรุปแล�วเพ่ือให�
บทสรุปดังกล�าวมีความน�าเช่ือถือจ�าเป�นต�องย�อนกลับไป
พิจารณาข�อมูลที่มีลักษณะเป�นรูปธรรม เพื่อพิสูจน�ว�า
บทสรุปนั�นสอดคล�องกันหรือไม� โดยทั่วไปแล�วการพิสูจน�
บทสรุปมักจะเป� นการพิจารณาวิธีการเก็บข�อมูลนั� น
ด�าเนินการอย�างรอบคอบหรือไม� และข�อมูลท่ีเก็บรวบรวม
ได�มานั�นเป�นข�อมูลที่มี คุณภาพน�าเช่ือถือหรือไม� ทั�งนี�
วิธีการพิสูจน�ความน�าเช่ือถือของบทสรุปซึ่งเป� นผลการ
วิเคราะห�ข�อมูล สามารถกระท�าได�โดยการตรวจสอบความ
เป�นตัวแทนท่ีดีของข�อมลู ข�อมลูมาจากแหล�งบุคคลที่เป�น
ตัวแทนของกลุ�มบุคคลส�วนใหญ� หรือได�มาจากบุคคลเพียง
คนเดียว ผู�วิจยัได�รับความไว�วางใจจากผู�ให�ข�อมูลมากน�อย
เพียงใด นอกจากนี��ยังมีใช�วิธีการตรวจสอบข�อมลูโดยการ
ตรวจสอบผลว�าอาจจะเกิดขึ�นจากอิทธิพลของนักวิจัย
หรือไม�และการประเมินคุณภาพของข�อมลู 

 ภายหลังจากท่ีนักวิจัยได�รับบทสรุปท่ีผ�านการ
พิสูจน�ความน�าเช่ือถือแล�วขั�นตอนต�อไป คือการน�าข�อสรุป
ท่ีได�มาเรียบเรียงและน�าเสนอผลการวิเคราะห�ข�อมลู 

 2.2 ฮ�อม 
ต�นฮ�อม (รูปท่ี 1) หรือห�อม Strobilanthes cusia 

(Nees) หรือ Baphicacanthus cusia (Nees) Bremek.  
เป�นพืชล�มลุก มีลักษณะเป�นไม�พุ�ม ชอบขึ�นในสภาพพื�นท่ีมี
อากาศเย็น มีความชื�นสูง ใกล�แหล�งน��า (ประนอม ใจอ�าย, 

2558) จากข�อมูลพรรณไม� โครงการอนุรกัษ�พันธุกรรมพืช
อันเน่ืองมาจากพระราชด�าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา
ฯ สยามบรมราชกุมารี ฮ�อมมีประโยชน�เป�นยาพื�นบ�าน
ล�านนา โดยใช�ใบ ต�มน��าด่ืม แก�ไข� ยาพื�นบ�านใช�รากและ
ใบ ต�มน��า ด่ืม แก�ไข�  ปวดศีรษะเน่ืองจากหวัด เจ็บคอ 
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หลอดลมอักเสบ ต�อมทอนซิลอักเสบ ตาอักเสบ และ
ประโยชน�อื่น ๆ เป�นยาพื�นบ�านของชาวล�านนา ใช�ใบต�ม 

 
 

รูปที ่1 ต�นฮ�อม 

 

น��าด่ืมแก�ไข�ปวดศรีษะเนื่องจากหวัด หรือชาวแพร�ใช�ใบต�า
กับเกลือพอกที่ฝ�าเท�าเพ่ือลดไข� อีกทั�งยังลดการเจ็บคอ 
หลอดลมอักเสบ ต�อมทอนซิลอักเสบ และตาอักเสบ เป�น
สมุนไพรบ�ารุงก�าลัง และแก�อักเสบ ชาวเขาเผ�าอีก�อ แม�ว 
และมูเซอ จะใช�รากและใบเคี่ยวหรือต�มน��าด่ืมแก�ปวดหลัง 
อาหารไม�ย�อย อาหารเป�นพิษ โรคกระเพาะอาหาร และ
แก�ไข� ปวดศีรษะ ต�าพอกหรือคั�นน��าทารักษาแผลสด แผล
ถลอก ห�ามเลือด แก�อาการอักเสบจากพิษงู ตะขาบ แมง
ป�อง หรือแมลงอ่ืน ๆ 

2.3 ฮ�อมเก่ียว 
ฮ�อ ม เกี่ ย ว  (รูป ท่ี  2 ) ห ญ� าฮ� อ ม เกี่ ย ว  Eclipta 

prostrata (L.) L. สถาบันวิจัยและพัฒนาท่ีสูง (องค�การ
มหาชน), (ม.ป.ป.) ระบวุ�า ฮ�อมเก่ียวเป�นพรรณไม�ล�มลกุท่ี
มีล�าต�นตั�งตรง มีความสูงประมาณ 4 – 32 นิ�ว ลักษณะล�า
ต�นมีขนหรือบางต�นก็ค�อนข�างเกลี�ยง ล�าต�นมีกิ่งก�านแตกที่
โคนต�น ใบมีลักษณะเป�นรูปรีหรือรูปหอก ปลายใบแหลม
เรียว โคนใบสอบแคบ ริมขอบใบหยักเป�นฟ�นเลื่อย ผิวเนื�อ
ใบเกลี�ยง ขนาดของใบกว�างประมาณ 0.5–2.5 ซม. ยาว
ประมาณ 3–10 ซม. ก�านใบไม� มี ดอกออกเป�นกระจุก 
ลักษณะของดอกมีกลีบดอกสีขาว ดอกวงในโคนดอกเช่ือม
ติดกันเป�นรูปท�อยาวประมาณ 2 มม. ส�วนปลายจะหยัก
เป�น 4 แฉก ดอกในวงนอกเป�นรูปรางน��ายาวประมาณ 2.5

มม. ปลายดอกหยักเป�น 2 แฉก ก�านดอกเรียวยาว ยาว
ประมาณ 2-4.5 ซม. ผลมีลักษณะเป�นรูปลูกข�าง มีสีด�า 

ปลายมีรยางค�เป�นเกล็ดยาวประมาณ 3 มม. ขนาดของผล
กว�างประมาณ 1.5 มม. ยาวประมาณ 3 – 3.5 มม. 

   
 

รูปที่ 2 ต�นฮ�อมเก่ียว (กะเม็ง) 
 

ชาวลั�วะน�ายอดอ�อนไปนึ่ งเป�นผักจิ�มน��าพริกหรือ
น�าไปแกง ทั�งต�นน�ามาหมกไฟรวมกับหญ�าเอ็นยืด แล�ว
น�ามานวดแก�อาการปวดเม่ือย ส�าหรับไทลื�อ ใช�ใบ ทุบ
ผสมกับไพล ตะไคร� ฮ�อมเกี่ยวน�อยและฮ�อม ห�อด�วยผ�า
แล�วใช�เป�นยาประคบแก�อาการปวดเม่ือย ปะหล�อง ใช�ใบ
ทุบแล�วแช�น��ารวมกับตะไคร� เมล็ดถั่วเหลืองและก�านผล
ฟ�กทอง ด่ืมแก�อาการลมชักเนื่องจากมีไข�สูง ส�วนสขมุ ใช�
ราก ต�มน��าด่ืมแก�อาการปวดท�อง ใช�ร�วมกับรวมกับพืชอีก
หลายชนิด 
 

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 การศึกษาภูมิป�ญญาฮ�อมเพื่อการรักษาโรค โดยใช�
วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ เชิงส�ารวจแบบพรรณนา แล�ว
วิเคราะห�เพ่ือประมวลผลองค�ความรู�ภูมิป�ญญาเกี่ยวกับ
การใช�ประโยชน�ของฮ�อม มีขอบเขตและขั�นตอน ดังนี� 

3..1 ขอบเขตกำรศึกษำ 
ขอบเขตการพื�นท่ีศึกษา พื�นที่ศึกษา ได�แก� บ�านแม�ลัว 

ต�าบลป�าแดง อ�าเภอเมือง จังหวัดแพร�  
ขอบเขตเนื�อหา ศึกษาองค�ความรู�ภูมิป�ญญาเกี่ยวกับ

ฮ�อมในด�านการรักษาโรค 

ประชาชากรและกลุ�ม ตัวอย�าง ประชากร ได�แก� 
ประชาชนบ�านแม�ลัว ต�าบลป�าแดง กลุ�มตวัอย�าง คือ ผู�ให�
ข�อมูลส�าคัญ ผู�วิจัยเลือกกลุ�มตัวอย�างโดยการเลือกแบบ
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เฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) จ�านวน 60 คน 
ซ่ึงเป�นไปตามคุณสมบัติที่ได�ก�าหนดไว�ดังนี� 

1) เป�นผู�ที่มีประสบการณ�  และ/หรือ มี
ความรู�เกี่ยวกับการใช�ประโยชน�จากฮ�อมทั�งจากบรรพบุรุษ 

2) เป�นผู�ท่ีมีภูมิล�าเนาอยู�ในพื�นท่ี 

3) กล�าแสดงความคดิเห็น และมีความจ�าดี 

4) อายุไม�ต่�ากว�า 30 ป� 
 3.2 เคร่ืองมือในกำรวิจัย 

เคร่ืองมือที่ ใช�ในการรวบรวมข�อมูล  ได�แก� แบบ
สัมภาษณ� โดยมีการออกแบบค�าถามเพ่ือเป�นแนวทางใน
การเจาะลึกข�อมูลเชิงลึก ซ่ึงผู�วิจัยได�ตรวจสอบคุณภาพ
ของเคร่ืองมือตามข�อเสนอแนะของผู�ทรงคุณวุฒิจ�านวน 3 
ท�าน จากนั�นน�าไปใช�ในการเก็บข�อมลูจากกลุ�มตัวอย�าง 

3.3 กำรเก็บรวบรวมขอ้มูล 
ด�าเนินการเก็บรวบรวมข�อมูลจาก 2 แหล�ง ดังนี� 
1. แหล�งข้อมูลปฐมภูมิ ได�มาจากการสังเกตและการ

สัมภาษณ� โดยใช�เคร่ืองมือในการรวบรวมข�อมูล ได�แก� 
แบบสัมภาษณ� เป�นการสัมภาษณ�แบบก่ึงมีโครงสร�าง มี
ขั�นตอนการรวบรวมข�อมูลดังนี� 

1.1 สัมภาษณ�กลุ�มตัวอย�างผู� ให�ข�อมูลส�าคัญ
แบบ เจาะ ลึ ก เป� น รายบุ ค คล  ( In-depth interview) 
ด�าเนินการสัมภาษณ�ไปตามล�าดับค�าถามท่ีได�ออกแบบไว� 
ดังนี� ข�อมูลเบื�องต�นเก่ียวกับฮ�อมในพื�นท่ี การใช�ประโยชน�
จากฮ�อม การใช�ฮ�อมเพื่อการรักษาโรค สัดส�วน/ปริมาณ
การใช� วิธีการใช� 

1.2  ส น ท น าก ลุ� ม ย� อ ย  (Focused group) 
จ�านวน 3 ครั�ง ๆ ละ 9 คน มีรายละเอียดดังนี�  

 ครั�งที่ 1 การใช�ฮ�อมเพ่ือลดไข� ด�าเนินการ
สนทนาตามล�าดับค�าถามท่ีได�ออกแบบไว� ดังนี� อาการไข�มี
ลักษณะอย�างไร สัดส�วน/ปรมิาณการใช� วธีิการใช� 

 ครั�งท่ี 2 การใช�ฮ�อมส�าหรับแก�อาการปวด
ท�อง ด�าเนินการสนทนาตามล�าดับค�าถามท่ีได�ออกแบบไว� 
ดังนี� อาการปวดท�องมีลักษณะอย�างไร สัดส�วน/ปริมาณ
การใช� วิธีการใช� 

 ครั�งท่ี  3 การใช� ฮ� อมส�าหรับ แก�อาการ
ตะคริว ด�าเนินการสนทนาตามล�าดับค�าถามที่ได�ออกแบบ

ไว� ดังนี� อาการตะคริวมีลักษณะอย�างไร สัดส�วน/ปริมาณ
การใช� วิธีการใช� 

เมื่อรวบรวมข�อมูลจากกลุ�มตัวอย�างในเร่ืองการ
ใช�ฮ� อมเพื่ อการรักษาโรค ใช� วิ ธีการตรวจสอบความ
น�าเชื่อถือของข�อมูลโดยใช�วิธีการตรวจสอบแบบสามเส�า 
(Triangulation) และท�าการตรวจสอบความสมบูรณ�
ครบถ�วนของข�อมูล แล�วจัดสนทนากลุ�ม จ�านวน 30 คน 
เพื่อยืนยันข�อมลูท่ีได�ทั�งหมด 

ทั�งนี� ในการเก็บรวบรวมข�อมูลใช� ผู�ช�วยนักวิจัย
ซึ่ ง เป� นค นท� อ งถิ่ น ช� วยท� าห น� าที่ สื่ อ ส ารแล ะแปล
ความหมายระหว�างนักวิจัยกับผู�ให�ข�อมูลส�าคัญ 

2. แหล�งข้อมูลทุติยภูมิ ศึกษาทบทวนวรรณกรรม
เอกสาร สื่อออนไลน� ท่ีมีเนื�อหาสาระเกี่ยวข�องกับการใช�
ประโยชน�ของฮ�อมเพ่ือการรักษาโรค แล�วบันทึก 

3.4 กำรวิเครำะห์ขอ้มูล 
การวิ เคราะห�ข�อมูล ใช� วิธีการวิ เค ราะห� เนื� อหา 

(Content analysis) มีขั�นตอนการวิเคราะห�ข�อมูลดังนี� 
1. การจัดระเบียบข�อมูล โดยอาศัยระบบท่ีมา

ของข�อมูล คือ ข�อมูลท่ีได�จากการสังเกต การสัมภาษณ� 
และจากเอกสาร จัดเก็บข�อมูล ท่ีจัดระเบียบไว�ในแฟ้ม
เอกสาร แล�วบันทึกลงในระบบคอมพิวเตอร� 

2. การท�าดัชนีข�อมูล โดยการจัดข�อมูลตามการ
ใช�ประโยชน�ของฮ�อมเพ่ือการรักษาโรคต�าง ๆ แบบอุปนัย  
ซึ่งได�วิเคราะห�จากข�อมลูท่ีถูกกล�าวถึงซ��า ๆ โดยใช�ค�าสถิติ
ความถี่และค�าร�อยละ แล�วสร�างข�อสรุปชั่วคราว 

3. การสร�างบทสรุป เมื่อได�น�าข�อสรุปช่ัวคราว
ไปตรวจสอบยืนยันแล�วจึงท�าบทสรุปสุดท�ายในรูปของ
ข�อความที่ อ ธิบ าย ถึงการใช� ฮ�อมเพื่ อ รักษาโรคของ
ประชาชนบ�านแม�ลัว 

4. การพิสูจน�ความน� าเช่ื อถือ  ข�อ มูลที่ เก็บ
รวบรวมมาเป�นข�อมูล ท่ีมีคุณภาพน�าเช่ือถือ ตรวจสอบ
ความเป�นตวัแทนท่ีมาจากตัวแทนส�วนใหญ� 
 

4. ผลกำรวิจัย 
 4.1 ข้อมูลทั่วไปของบ้ำนแม�ลัว 

บ�านแม�ลัว เป�นหมู�บ�านในหุบเขาฝ��งตะวันตกของ
จังห วัดแพร� มีความชุ�มชื�นและอากาศเย็นตลอดทั�งป� 
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ระยะห� างจ าก ตั วเมืองแพร�ประมาณ  30 กิ โล เมตร 
ประชาชนส�วนใหญ�เป�นคนพื�นราบจากบ�านป�าแดง ขึ�นมา
จับจองที่ ดินเพ่ือท�าการเกษตรตั�งแต�บรรพบุ รุษ  การ
ด�าเนินชีวิตเรียบง�ายตามวิถีของคนชนบท อาชีพหลักคือ
การปลูกเม่ียง ซ่ึงสืบต�อกนัมามากกว�า 3 รุ�น อาชีพเสริม 
คือ เก็บของป�า ปลูกพืชผักสวนครัว ส�าหรับฮ�อม ขึ�นอยู�ใน
ป�า ตายายได�น�ามาปลูกไว�ในบ�านเพ่ือใช�เป�นสมุนไพร 
เพราะในอดีตถ�าเจ็บป�วยจะต�องเดินเท�าไปขึ�นรถที่หมู�บ�าน
ข�างล�างเพื่อไปหาหมอในตัวเมือง การเดินทางไปหาหมอ
จึงยากล�าบาก อีกประการหน่ึงการอาชีพปลูกเมี่ยง เก็บ
ของป�าจึงคุ�นเคยกับพื�นที่ป�า พืชในป�า จึงใช�สมุนไพรตาม
ความรู�ท่ีมีและความรู�ท่ีได�รับถ�ายทอดมาจากบรรพบุรุษ
เพ่ือรักษาโรคหรืออาการที่เกิดขึ�น (แผนภูมิที่ 1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภูมิท่ี 1 ความเป�นมาในการใช�ฮ�อมเพื่อรักษาโรค 

ของบ�านแม�ลัว ต�าบลป�าแดง 
 

4.2 กำรใช้ภูมิป�ญญำฮ�อมเพ่ือกำรรักษำโรค 
4.2.1 กำรใช้ฮ�อมเพื่อลดไข้  

การใช�ฮ�อมเพ่ือลดไข� และหมายรวมถึง แก�
ปวดหัว ตัวร�อน เป�นไข� คร่ันเนื�อคร่ันตัว เจบ็คอ หลอดลม
อักเสบ ไข�หวัดใหญ� ไข�เลือดออก ไข�มาลาเรีย การใช�ฮ�อม
เพ่ือรักษาโรคดงักล�าว สามารถใช�ทั�งในเด็กและผู�ใหญ� 

ปริมาณ/สัดส�วนการใช�ดังนี� 1) ฮ�อม (ต�น 
ก�าน ใบ) 100 กรัม (1 ก�ามือ) 2) เกลือหนึ่งหยิบมือ 3) ใบ
ส�มป�อย หรือมะออบ 2-3 ใบ (รูปท่ี 3) 

     
 

รูปที่ 3 มะออบ Embelia subcoriacea Mez. 

 

วิธีการรักษา 1) น�าฮ�อมมาต�าใส�เกลือ ใส�
ส�มป�อยหรือมะออบ ต�าไม�ต�องละเอียดแต�ให�มีสีของฮ�อม
ออกมา 2) น�าส�วนผสมที่ต�ารวมกันน�าไปพอกที่ฝ�าเท�าให�
เต็มทั�งฝ�าเท�า 3) ใช�ผ�าพันหรือถุงพลาสติกห�อไว�กันเปรอะ
เป��อน ในบางรายจะใช�ใบตองรองก�อนจะพันด�วยผ�าหรือ
ถุงพลาสติก 4) พันห�อทิ�งไว�นานประมาณ ½-45 นาที 

ถ�าหากรักษาไข�เลือดออก ไข�มาลาเรีย มี
สัดส�วนการใช�และวิธีการรักษาเช�นเดียวกัน เพียงแต�พัน
พอกที่ฝ�าเท�านานประมาณ ½-2 ช่ัวโมง และท�าซ��าวันเว�น 
วัน เพ่ือให�ฮ�อมดูดพิษไข�ออก และฝ�าเท�าจะรู�สึกยุบยิบ ๆ 
คล�ายมีอะไรมาดดู ถ�ามีพิษไข�เลือดออก ท่ีฝ�าเท�าจะมีรอย
ลักษณะเป�นจ��า ๆ สีออกม�วงคล��าคล�ายสีของลูกมะเกว๋น 
(ตะขบป�า) หลงัจากท่ีพอกไปแล�วจะรู�สึกเจบ็ที่ฝ�าเท�านาน 
ประมาณ 2-3 วัน ต�องเดินลงเท�าเบา ๆ 

พื ชที่ เป�นส� วนผสม จะ ใช�ที่ มีขึ� นอ ยู� ใน
ขณะนั�น แต�ส�าหรับระยะเวลาในการพอกจะแตกต�างกัน
ออกไปในแต�ละครัวเรือนที่ได�รับรู�มาจากบรรพบุรุษ 

4.2.2 กำรใช้ฮ�อมส�ำหรับแก้อำกำรปวดท้อง 

การใช�ฮ�อมส�าหรับแก�อาการปวดท�อง 
ตลอดจนปวดท�องบิด ท�องอืด ท�องร�วง ปวดประจ�าเดือน 
ปวดกระเพาะ นอกจากนี�สามารถต�มบ�ารุงหญิงตั�งครรภ�ได� 

ปริมาณ/สัดส�วนการใช�ดังนี� 1) ใช�ใบฮ�อม 
2- 3 ใบ 2) ฮ�อมเกี่ยวทั�งต�น 1 ต�น 3) น��า 500 มิลลิลิตร 
หรืออีกสูตรใช�ใบฮ�อม 3 ใบ ฮ�อมเกี่ยว 3 ใบ ใส�น��า 2 มล. 

บรรพบุรุษบา้นแม่ลวั 

หมู่บา้นบนภูเขา 

พื�นที�ป่า พืชป่า 

จบัจองที�ดินท�าเกษตร 

ใชส้มุนไพร 

เจ็บป่วย 

ระยะทางไกล 

หาหมอในเมือง 

เดินเทา้ 

ฮ่อม 

รักษาโรคต่าง  ๆ
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วิธีการรักษา 1) น�าสัดส�วนทั�งหมดรวมกัน
ไปต�มน��าพอเดือด ทิ�งไว�ให�อุ�น จิบแทนน��าจนกว�าจะหาย
อาการปวด และสามารถเติมน��าต�มซ��าได� 2-3 ครั�ง 

4.2.3 กำรใช้ฮ�อมส�ำหรับแก้อำกำรตะครวิ 
   การใช�ฮ�อมส�าหรับแก�อาการตะคริว  ทั� ง
ตะคริวตามขา น�อง ปวดกล�ามเนื�อ และตะคริวตามแขน 
มือ นิ�วมือ สัดส�วนและการใช�เช�นกนักับแก�อาการปวดท�อง 

ปริมาณ/สัดส�วนการใช�ดังนี� 1) ใช�ใบฮ�อม 
2- 3 ใบ 2) ฮ�อมเกี่ยวทั�งต�น 1 ต�น 3) น��า 500 มิลลิลิตร 
(2 กระบวย) หรืออีกสูตรใช�ใบฮ�อม 3 ใบ ฮ�อมเกี่ยว 3 ใบ 
ใส�น��า 2 กระบวย 

วิธีการรักษา 1) น�าสัดส�วนทั�งหมดรวมกัน
ไปต�มน��าพอเดือด ทิ�งไว�ให�อุ�น จิบแทนน��าจนกว�าจะหาย
อาการปวด และสามารถเติมน��าต�มซ��าได� 2-3 ครั�ง 
 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 
อภิปรำยผล 

1. การใช�ฮ�อมพอก/ประคบเพื่อลดไข� แก�ปวดหัว ตัว
ร�อน ลดไข� ซึ่ง วีรศักด์ิ หลีกาเส็ม , ณัฏฐพร แพทยานนท�, 
ไพโรจน�  กระจ�างจิตร�  และสุมัณฑนา อนุชาติกิจเจริญ 
(2552) พบว�า มีการใช�ฮ�อมเพ่ือประโยชน�ทางยามาเป�น
เวลานานแล�ว แพทย�จีนใช�ส�าหรับการลดไข� แก�อักเสบ จงึ
ได�น�าพืชนี�มาทดสอบทางพฤกษเคมี สรุปได�ว�าฮ�อมเป�นพืช
ท่ีมีศักยภาพทางยา สมชัย บวรกิตติ (2545) อุดมวิทย� 
ไวทยการ และ กัญญรัตน�  จ� าปาทอง  (2556) และ
มหาวิทยาลัยมหิดล (ม.ป.ป.) ระบุว�าฮ�อมมีสรรพคุณ ใบ
ต�มน��าด่ืมแก�ไข� รากและใบต�มด่ืมแก�ไข�ปวดศรีษะเนื่องจาก
หวัด เจ็บคอ หลอดลมอักเสบ และ Jatsada (ม.ป.ป.) 
กล�าวว�าชาวเขาเผ�าอีก�อ แม�ว มูเซอ ใช�รากและใบเคี�ยวกัน
หรือต�มน��าดื่ม แก�ไข� ปวดศีรษะ ต�าพอก ใบต�มน��าดื่มแก�ไข� 
ใช�รากและใบต�มน��าด่ืมแก�ไข� ปวดศีรษะเนื่องจากหวัด 

อุดมวิทย� ไวทยการ และกัญญรัตน� จ�าปาทอง (2556) ต�น
ฮ�อมสามารถน�าไปใช�ประโยชน�ได�หลายอย�าง ได�แก� ให�น�า
ต�นสด ๆ มาทุบพอกกระหม�อมเด็กหรอืผู�ใหญ� ช�วยลดไข� 
ถ�าหาต�นสดไม�ได� หมอยาพื�นบ�านล�านนาแนะน�าให�ใช�ผ�าที่
ย�อมด�วยฮ�อม หรือคราม มาชุบน��าวางบนกระหม�อม ช�วย
ลดไข�ได�ดีกว�าใช�ผ�าธรรมดา และสถาบันวิจัยและพัฒนาท่ี

สูง (องค�การมหาชน) (2559) การใช�ประโยชน�ฮ�อม ใบ
และยอดอ�อนต�าใส�ข�าวสารให�ละเอียด น�ามาประคบตาม
ข�อมือข�อเท�าถอนพิษไข�ของเด็กและผู�ใหญ� 

2. การใช�ฮ�อมร�วมกบัฮ�อมเกี่ยวต�มดื่มแก�อาการปวด
ท�อง ท�องอืด ท�องร�วง ซ่ึง อุดมวิทย� ไวทยการ และกัญญ
รัตน� จ�าปาทอง (2556) กล�าวว�า หมอยาพื�นบ�านน�าฮ�อม
น�ามาต�มน��าด่ืมแก�บวม Jatsada (ม.ป.ป.) ระบุว�าชาวเขา
เผ�าอีก�อ แม�ว มูเซอใช�รากและใบฮ�อมเคี�ยวกันหรือต�มน��า
ด่ืม แก�ปวดหลัง อาหารไม�ย�อย อาหารเป�นพิษ โรค
กระเพาะอาหาร มหาวิทยาลัยมหิดล (2538), พระธาตรี 
อุปฺปลวณฺโณ (2554) ฮ�อมเกี่ยว หรือกะเม็ง ใบและรากมี
สรรพคุณแก�ท�องเฟ้อ บ�ารุงตับ ทั�งต�นแก�หืด หลอดลม
อักเสบ แก�จุกเสียด ส�วน เยาวนิตย� ธาราฉาย (2559) 
พบว�า ฮ�อมเกี่ยวมีสรรพคุณแก�โรคมือเท�าเย็น พิมลศักด์ิ 
สุวรรณทัต (2543) กะเม็ง ทั�งต�นมีรสเปรี�ยวหวาน ต�ารา
ยาไทย ใบและรากแก�ท� องอืดเฟ้ อ และ  M edthai  
(ม.ป.ป.) สรรพคุณของกะเม็ง ต�นช�วยรักษาล�าไส�อักเสบ 
รากกะเม็งใช�เป�นยาขับลม แก�อาการท�องเฟ้อ ช�วยแก�
อาการจุกเสียด ทั�งต�นช�วยแก�อาการท�องร�วง ส�วนรากก็
ช�วยแก�โรคบิดเช�นกนั ช�วยแก�บิดถ�ายเป�นเลือด ด�วยการใช�
ต�นแห�งประมาณ 30 กรัม ถ�าต�นสดให�ใช�ประมาณ 120 

กรัม น�ามาต�มน��ากินติดต�อกัน 3-4 วัน 

3. การใช�ฮ�อมต�มดื่มแก�อาการตะคริว ซึ่ งอุดมวิทย� 
ไวทยการ และกัญญรัตน� จ�าปาทอง (2556) พบว�า ทั�ง
หมอยาพื�นบ�านภาคเหนือและอีสาน ใช�ผ�าที่ย�อมด�วยฮ�อม 
เพื่ อน� ามาห� อลู กประคบเพราะจะให�ตั วยาที่ช�วยให�
กล�ามเนื�อส�วนต�าง ๆ กระชับยิ่งขึ�น ส�วนสมบูรณ� สติขันติ
เลิศ เจ�าของภูมิป�ญญายาสมุนไพร ระบุว�า การแก�ตะคริว 
ให� น�าใบฮ�อมก่ิวทอง ฮ�อมช�าง ฮ�อมกิ่วเงิน ฮ�อมบ�าน 
ปริมาณท่ีเท�ากัน เอาไปต�าคั�นเอาน��ามารูดที่เป�นตะคริว 
และ Medthai (ม.ป.ป.) สรรพคุณของกะเม็ง ต�นช�วยแก�
อาการปวดเมื่อยบริเวณเอวและหัวเข�า 

4. ผู�ให�ข�อมลูส�าคัญได�รับการถ�ายทอดความรู�จากพ�อ
แม� เกิดความรู�และประสบการณ�และได�ใช�ฮ�อมรักษาโรค
ให�กบัตนเองและลูกหลาน เพราะเช่ือม่ันในภูมิป�ญญาของ
คนรุ�นเก�า ถึงแม�ในป�จจุบันจะมียา เดินทางไปหาหมอได�
สะดวกขึ�น ก็ยังคงใช�ฮ�อมเพ่ือลดไข� แก�อาการปวด และแก�
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อาการตะคริว แต�ก็มีบางส�วนที่เลิกใช� เพราะสีติดเท�า เล็บ
เท�า ท�าให�ดูสกปรกไม�สวยงาม เกิดความอาย 

5. ภูมิป�ญญาการใช�ฮ�อมเพ่ือรักษาโรคเป�นองค�ความรู�
ท่ีสอดคล�องภายใต� ลักษณะสิ่งแวดล�อมของพื�นที่  โดย
ป�จจัยท่ีมีอิทธิพลต�อการใช�ประโยชน�จากฮ�อม ก็คือความ
เช่ือภูมิป�ญญาที่มีอยู�เดิมในท�องถ่ิน สรรพคุณทางยาท่ีถูก
ถ�ายทอดบอกต�อกันมาจากรุ�นสู� รุ�น สามารถแก�อาการ
เจ็บป�วยเบื�องต�นได� และป�จจัยสภาพพื�นที่ที่อยู�ห�างไกล
จากท่ีตั�งของโรงพยาบาล ท�าให�การเดินทางไปหาหมอท�า
ได�ยากล�าบาก 

 สรุปผลกำรวิจัย 
บ�านแม�ลัวมีการใช�ประโยชน�ของฮ�อมในทางยามา

ตั�งแต�อดีต เนื่องจากฮ�อมเป�นพืชสมุนไพรท่ีมีสรรพคุณเป�น
ยาและมีศักยภาพทางยา ปรากฏภูมิป�ญญาฮ�อมเพื่อการ
รักษาโรค 3 อาการ ดังนี�  

1. การใช�ฮ�อมเพื่อลดไข� รวมถึงแก�ปวดหัว ตัวร�อน 
เป�นไข� ไข�เลือดออก ไข�มาลาเรยี โดยน�าฮ�อมมาต�าใส�เกลือ 
ใส�ส� มมะออบ  ต� าพอแหลกแล�วน� าไปพอกท่ีฝ� าเท� า 
ประมาณ ½-45 นาที 

2. การใช�ฮ�อมส�าหรับแก�อาการปวดท�อง รวมถึงปวด
ท�องบิด ท�องอืด ท�องร�วง และสามารถต�มบ�ารุงหญิง
ตั�งครรภ�ได� โดยใช�ใบฮ�อมและฮ�อมเก่ียวใส�น��าแล�วต�ม ทิ�งไว�
ให�อุ�น จิบแทนน��าจนกว�าจะหายอาการปวด 

3. การใช�ฮ�อมส�าหรับแก�อาการตะคริว รวมถึงแก�
ปวดกล�ามเนื�อ  สัดส�วนและการใช�เช�นกันกับแก�อาการ
ปวดท�อง 
 ข้อเสนอแนะ 
 1. หากต�องการให�ภูมิป�ญญาการใช�ฮ�อมเพ่ือการ
รักษาโรคยังคงอยู� ต�องมีการคิดผลิตภัณฑ�ท่ีใช�ได�สะดวก
และเหมาะสมกับยุคสมยั เช�น ผลิตภัณฑ�เพื่อใช�ลดไข� ต�อง
สะดวกและไม�มีสีติดผิวหนังซึ่งท�าให�ดูสกปรก เช�น แผ�น
เจลลดไข� เป�นต�น  
 2. ควรมีการถ�ายทอดความรู�ไปสู�เยาวชนคนรุ�นใหม�
เกี่ยวกับองค�ความรู�เรื่องภูมิป�ญญาการใช�ฮ�อมเพื่อรักษา
โรคผ�านการบอกเล�าในครอบครัว การเรียนรู�ในระบบ
การศึกษาทั�งในและนอกโรงเรียน  

 3. ควรมีการจัดการความรู�การใช�ประโยชน�จากฮ�อม
ของบ�านแม�ลัว เพ่ือใช�ฮ�อมรักษาอาการโรคเบื�องต�นแทน
การกินยาหรือไปหาหมอท่ีโรงพยาบาลของคนรุ�นใหม� 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนาการจัดการเรียนรู้ 2) ศึกษาผลการจัดการเรียนรู้ และ 3) ศึกษาผลการใช้และ

การเผยแพร่สื่อด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพเพ่ือชุมชนและสังคม กลุ่มตัวอย่างคือ นักศึกษาช้ันปี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา
แพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม .มหิดล จานวน 19 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง และกลุ่มตัวอย่างเพ่ือ
ศึกษาผลการใช้และการเผยแพร่สื่อเพ่ือชุมชนและสังคม โดยความสมัครใจจ านวน 176 คน แบ่งเป็น นักเรียนอนุบาลถึง
ประถมศึกษาตอนต้น 5 คน นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 3 คน นักศึกษาระดับอุดมศึกษา 15 คน และประชาชนทั่วไปที่มี
อายุต้ังแต่ 15 ปีข้ึนไป 153 คน เคร่ืองมือท่ีใช้ประกอบด้วย 1) แบบประเมินความเหมาะสมของรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 2) 
แบบวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียน 3) แบบประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ และ 4) แบบ
ประเมินผลการนาสื่อไปใช้กับผู้รับสื่อ วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติ การหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
และข้อมูลเชิงคุณภาพใช้เทคนิคการวิเคราะห์เน้ือหา การด าเนินงานวิจัยมี 5 ข้ันตอนคือ 1) กาหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู้ 
2) พัฒนาโมดูลการเรียนรู้ 3) ดาเนินการจัดการเรียนรู้และวัดผลการเรียนรู้ 4) ประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนที่มีต่อการ
จัดการเรียนรู้ และ 5) เผยแพร่สื่อสู่ชุมชนและสังคม ผลการวิจัยคือ 1) รูปแบบการจัดการเรียนรู้มีความเหมาะสมอยู่ในระดับดี
มาก ค่าเฉลี่ย 4.67 2) โมดูลการเรียนรู้ที่พัฒนามีจานวน 7 เร่ือง แต่ละเร่ืองประกอบด้วย แผนการเรียนรู้ ใบเน้ือหา สื่อ ใบงาน 
และแบบวัดประเมินผล 3) ผลการเรียนรู้ของผู้เรียนทั้ง 19 คน มีค่าเฉลี่ย 85.4% อยู่ในเกณฑ์ดีมาก แบ่งเป็นด้านความรู้ 
82.6% ทักษะ 86.8% และคุณลักษณะ 86.8% 4) ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้เรียนมีค่าเฉลี่ย 4.43 อยู่ในเกณฑ์ดี และ 
5) ผลการใช้และการเผยแพร่สื่อเพ่ือชุมชนและสังคม พบว่าผู้รับสื่อทุกช่วงวัยมีความพึงพอใจต่อสื่ออยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก และ
คะแนนเฉลี่ยด้านความรู้หลังจากรับชมสื่ออยู่ในเกณฑ์ดี-ดีมาก เช่นกัน  
 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนรู้, การผลิตสื่อวิทยาศาสตร์สุขภาพ, ชุมชนและสังคม 
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Abstract 
This research aims to 1) develop learning management, 2) study results of learning management, 

and 3) study the results of the use and dissemination of health science media for community and society. 
The sample is 19 fourth-year students in Medical Educational Technology, Faculty of Medicine Siriraj 
Hospital, Mahidol University, using a specific selection method. Moreover, sample groups to study using and 
disseminating media for community and society for 176 people, included 5 students from kindergarten to 
early primary school, 3 high school students, 15 higher education students, and 153 people aged 15 and 
over. The tools used were 1) the evaluation form of the suitability of the learning management model, 2) 
the measure and evaluation of the learners' learning outcomes, 3) the assessment of the student's 
satisfaction with the learning management, and 4) Evaluation form for using media with media recipients. 
Statistics was used to analyze the quantitative data in determining percentage, mean, standard deviation, 
and qualitative data using content analysis techniques. There are 5 steps to conducting research: 1) setting 
a model for learning management, 2) developing a learning module, 3) conducting learning management 
and learning outcomes, 4) evaluating learners' satisfaction with learning management, and 5) disseminating 
media to the community and society. It was found that 1) A model for learning management was at a good 
level with 4.67%. 2) There were 7 learning modules; each included a lesson plan, a content sheet, a media, 
a worksheet, and an evaluation form. 3) The learning outcome of 19 students was at a very good level with 
85.4%, divided into 82.6%of knowledge, skills with 86.8%, and attributes with 86.8%. 4) The result of 
learners' satisfactory assessment was at a good level with 4.43%. 5) The result of applying and disseminating 
media to the community and society was shown that the media recipients of all ages were satisfied with 
the media at a good to a very good level. Moreover, the average knowledge score after viewing the media 
was at a good to a very good level.  
 
Keywords: Learning management, production of health science media, community and society 
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1. บทน�ำ 
ป�จจุบัน ป�ญหาด�านสุขภาพของประชากรไทยเป�น

ประเด็นท่ีได�รับความสนใจทั้งจากภาครัฐและหน�วยงานต�างๆ 
อย�างกว�างขวาง จะเหน็ได�จากการจดัท�าแผนพัฒนาสุขภาพ
ท่ีสะท�อนถึงความตระหนักต�อการป�องกนัและแก�ป�ญหาด�าน
สาธารณสุข การก�าหนดสุขภาวะที่ดีเป�นวาระแห�งชาติ   
การน�าเสนอข�าวเกี่ยวกับป�ญหาด�านสุขภาพอย�างต�อเนื่อง 
จนกลายเป�นกระแสความสนใจของสาธารณชน สถานการณ�
ดังกล�าวส�งผลให�คนหันมาใส�ใจการสร�างเสริมสุขภาพให�
แข็งแรงแทนการดูแลเฉพาะเม่ือเจ็บป�วย (พนา และเพ็ญพักตร�, 
2551) ดังน้ันการรับรู�ข�อมูลข�าวสารสุขภาพที่ถูกต�องจาก
แหล�งที่เช่ือถือได�จึงเป�นป�จจัยส�าคัญ อาจกล�าวได�ว�า “สื่อ” 
และ “การสื่อสาร” เป�นเคร่ืองมือส�าคัญในการพัฒนาระบบ
สุขภาพของประเทศ  

ส�วนหน่ึงของการพัฒนาต�องมาจากระบบชุมชนท่ี
เข�มแข็ง สามารถดูแลรักษาสุขภาพด�วยตนเองให�มากที่สุด 
จากความส�าคัญของสื่อและการส่ือสารสุขภาพดังกล�าว น�ามาซึ่ง
ความสนใจในการวเิคราะห�บทบาททางการศึกษา การจัดการ
เรียนการสอนหรือการจัดการเรียนรู�ด�านการผลติสื่อวิทยาศาสตร�
สุขภาพส�าหรับสื่อสารสู�ชุมชนและสังคม ถือเป�นองค�ประกอบ
ส�าคัญท่ีมีผลต�อการพัฒนาระบบสุขภาพของประเทศ 

แม�จะตระหนักถึงความส�าคัญดังกล�าว แต�ป�ญหาในเชิง
วิชาการที่ยังประสบอยู� คือ ความสนใจในศาสตร�ท่ีเกี่ยวข�องกับ
การสื่อสารสุขภาพ และการใช�สื่อเพื่อการพัฒนาสุขภาพยังมีน�อย 
(หนึ่งหทัย และกิตติ, 2553) ดังนั้นเพื่อพัฒนาความรู�ในเชิง
วิชาการ จึงควรได� รับการขับเคลื่อนอย�างมีทิศทา งโ ดย
พัฒนาการจัดการเรียนรู�ด�านการผลิตสื่อวิทยาศาสตร�สุขภาพ 
ให�สามารถน�าผลการวิจัยไปใช�ประโยชน�ได�อย�างเป�นรูปธรรม 
อันจะน�าไปสู�การพัฒนาองค�ความรู�ด�านการส่ือสารสุขภาพให�
เกดิประโยชน�ต�อชุมชนและสังคม 
  ผู�วิจัยจึงมีแนวคิดในการพัฒนาการจัดการเรียนรู�
ด�านการผลิตสื่อวิทยาศาสตร�สุขภาพเพื่อชุมชนและสังคม 
โดยเน�นผลลัพธ�การเรียนรู�ให�ผู�เ รียนมีความรู� ทักษะ และ
คุณลกัษณะวิชาชีพเฉพาะทางเพ่ือสร�างสรรค�สื่อท่ีมีคุณภาพ
สามารถสร�างเสริมความรอบรู�ด�านสุขภาพให�กับประชาชน
ทุกกลุ�มวัย ใช�กระบวนการเรียนรู�แบบโครงงานที่ยึดสมรรถนะ
เป�นฐาน เน่ืองจากการเรียนรู�ด�วยกิจกรรมโครงงานเน�นผู�เรียน
เป�นส�าคัญทุกข้ันตอน ใช�เทคนิคหลากหลายรูปแบบผสมผสานกัน 

ได�แก� กระบวนการกลุ�ม การฝ�กคิดวิเคราะห� คิดสร�างสรรค� 
การแก�ป�ญหา การเน�นกระบวนการ ให�ผู�เรียนได�เรยีนรู�จาก
ประสบการณ�ตรงโดยการศึกษาดูงาน การลงพ้ืนที่ ชุมชน 
สามารถสรุปความรู�ได�ด�วยตนเอง เป�นการเรียนรู�ที่เช่ือมโยงกับ
หลกัการพัฒนาการคิดของ บลูม (Boom) ทั้งด�านความรู� ความจ�า 
ความเข�าใจ การน�าไปใช� การวิเคราะห� การสังเคราะห� และการ
ประเมนิค�า (ส�านักงานเลขาธกิารสภาการศึกษา, 2550) ผนวกกับ
การน�าแนวคิดด� านสมรรถนะและมาตรฐานอาชีพของ 
นักเทคโนโลยีการศึกษาทางการแพทย� (ผู�ผลิตสื่อวิทยาศาสตร�
สุขภาพ) ท่ีมีการก�าหนดไว�แล�วมาเป�นแนวทาง (โสภิตา , 
2555:168-177) เพ่ือพัฒนาทั้งในส�วนของผู�เรียน ผู�สอน ชุมชน
และสังคม โดยผู�สอนเป�นผู�จัดการเรียนรู�ตามรูปแบบที่ ได�
ก�าหนด และใช�กิจกรรมโครงงานมอบหมายให�ผู�เรียนค�นคว�าหา
ค�าตอบ ลงมือปฏิบัติ จนได�ช้ินงานท่ีเป�นประโยชน� สามารถ
เผยแพร�และน�าประสบการณ�จากการจัดการเรียนรู�ที่ได�ไป
ประยุกต�ใช�ในชวีิตจริง ถือเป�นการพัฒนาการจดัการเรียนรู�ท่ี
มุ�งพัฒนาทั้งผู�เรียนและชุมชนแบบองค�รวมท่ีสอดคล�องกับ
แผนพัฒนาสุขภาพของประเทศอย�างแท�จริง งานวิจัยน้ีมี
วัตถุประสงค�เพื่อ 1) พัฒนาการจดัการเรียนรู�ด�านการผลิตสื่อ
วิทยาศาสตร�สุขภาพเพื่อชุมชนและสังคม 2) ศึกษาผลการ
จัดการเรียนรู�ด�านการผลิตสื่อวิทยาศาสตร�สุขภาพเพ่ือชุมชน
และสังคม และ 3) ศึกษาผลการใช�และการเผยแพร�สื่อ
วิทยาศาสตร�สุขภาพเพ่ือชุมชนและสังคม 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�อง 
 ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิด ทฤษฎ ีและเอกสารงานวิจัย
จากแหล�งวิทยาการต�างๆ ท่ีเกี่ยวข�องดังน้ี 

2.1 กำรจัดกำรเรียนรู� (Learning Management)
วิชัย (2542 :255) กล�าวว�า การจัดการเรียนรู�เป�นกระบวนการท่ี
มีระบบระเบียบคลอบคลุมการด�าเนินการ ตั้งแต�การวางแผน 
การจัดการเรียนรู� จนถึงการประเมินผล  
 วิทยา (2560) กล�าวถึงหลักการพ้ืนฐานในการจัดการ
เรียนรู�สมัยใหม�ว�า ผู�สอนจ�าเป�นต�องมีความรู�ความสามารถ 
หลายอย�างในการจัดการเรียนรู�ให�มีประสิทธิภาพและเกิด
ประสิทธิผลสูงสุด สิ่งแรกคือต�องวิเคราะห�ศักยภาพผู�เรียนว�า
เป�นอย�างไร สามารถเรียนรู�ได�อย�างไร และมากน�อยเพียงใด 
ต�องสามารถวางแผนการจัดการเรียนรู�และใช�วิธีการเรียนรู�ท่ี
หลากหลาย เหมาะสมกับกลุ�มผู�เรียน ต�องมีพื้นฐานด�านจิตวิทยา
การเรียนรู� การแนะแนวและให�ค�าปรึกษาเพ่ือประกอบการตัดสินใจ
ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู�ต�างๆ ได�อย�างเหมาะสม รวมถึงมี
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ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับวิธีการวัดและประเมินผลให�ครอบคลุม
ผลการเรียนรู�ทุกด�าน และใช�ข�อมูลจากหลายสถานการณ�ท่ี
แตกต�างกันเพ่ือให�ครบถ�วนพอเพียงต�อการประเมินผู�เรียน 

2.2 กำรผลิตสื่อด�ำนสุขภำพเพ่ือชุมชนและสังคม   
สือ่สุขภาพเป�นส่ือสาธารณะประเภทหน่ึงท่ีมีเป�าหมายชัดเจนคอื
ต�องการเสริมสร�างการพัฒนา ยกระดับคุณภาพชีวิตและมุ�งเน�น
การเปล่ียนแปลงของผู�รับสารท้ังในแง�ของความรู� การปฏิบัติ 
และทัศนคติ การรับรู�ข�อมูลข�าวสารที่มีประสิทธิภาพ น�าเชื่อถือ
ควรต�องส�งผลกระทบ (impact) ต�อกระบวนการเปล่ียนแปลง
พฤติกรรมด�วย กล�าวคือผู�รับสื่อควรน�าไปใช�เป�นแนวทางปฏิบัติ 
มิใช�เพียงรับฟ�งและรับรู�เท�านั้น แต�ต�องอาศัย”การสื่อสาร” 
เพ่ือให� “สื่อ” ไปถึงกลุ�มเป�าหมายได�อย�างมีประสิทธภิาพ 
 เมธาวี และ เมธี (2561) กล�าวถึงการใช�ส��อเพ��อการส��อสาร
สุขภาพว�า การจัดท�าสารเพื่อการส��อสารสุขภาพ มีเป�าหมายคือ
ต�องท�าให�เกิดการเปล��ยนแปลงพฤติกรรมของคนในชุมชน ภาควชิา 
การสื่อสารสุขภาพของมหาวิทยาลัยโตรอนโต (สมิทธ์ิ และเกริดา, 
2559) ได�เสนอเทคนคิการออกแบบสารเพ่ือส่ือสารด�านสขุภาพ ดังน��  

2.2.1 จับความสนใจของผู�รับสารเป�าหมายให�ได� 
โดยเลือกใช�ภาพท��ดึงดูด โดดเด�น สามารถส��อเร่ืองราวท��ต�องการ  

2.2.2 น�าเสนอข�อมูลท่ีส�าคัญท่ีสุดเป�นอันดับแรก 
แล�วจึงเข�าสู�รายละเอียดปลีกย�อย 

2.2.3 เลือกใช�ข�อความที่ชัดเจน เข�าใจง�าย หลีกเล่ียง
การใช�ค�าศัพท�ทางการแพทย�ท��เข�าใจยาก  

2.2.4 แสดงให�เห็นว�าการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม
ท�าได�ง�าย โดยแสดงให�ดูเป�นตัวอย�าง จะท�าให�เข�าใจมากข้ึน  

2.2.5 เลือกใช�สิ่งตอบแทนหรือผลประโยชน�ให�เหมาะสม 
สิง่ที่ผู�รับสารจะได�รับคืออะไร ไม�ควรเกินจริงจนท�าให�เข�าใจผิด 

2.2.6 แสดงตัวอย�างที่เป�นรูปธรรมของข�อเสียและ
ประโยชน�ท��จะได�รับ  

2.2.7 เลือกใช�ข�อความท��ฟ�งดูเป�นไปได� และน�าเช��อถือ  
2.2.8 เลอืกใช�น้�าเสยีงท่ีเหมาะสมกับประเด็นและเร��อง

ราวท่ีน�าเสนอ แสดงถงึก�าลังใจหรือกระตุ�นให�เกิดความสนใจ  
2.2.9 อย�าท�าให�ผู�รับสารรู�สึกขุ�นเคือง เช�น โทษว�า

เป�นความผิดของผู�รับสารที่ไม�ดูแลสุขภาพตนเอง  
2.2.10 เน�นย��าถึงองค�กรของผู�ส�งสารระหว�างการสื่อสาร 

โดยใส�อตัลกัษณ�ต�างๆ ขององค�กรจนเกิดเป�นภาพลักษณ�ท่ีดี 
2.2.11 น�าเสนอองค�ประกอบของสารท่ีน�าเสนอเช�น โลโก� 

สโลแกน ขององค�กรหรือผู�ส�งสาร เพือ่ให�มีความน�าเช่ือถือ  
2.2.12  เลือกใช�ผู� ท่ีท�าหน�าที่ส��อสารแทนองค�กรที่

น�าเช่ือถือในสายตาผู�รับสารเป�าหมายเพ่ือให�เกดิความไว�วางใจ  

2.2.13 การออกแบบสารที่เหมาะสมกับส��อและ 
ผ��รับสาร จะท�าให�เข�าถึงผ��รับสารได�อย�างมปีระสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธผิลมากข��น  
 การส��อสารประเด็นสุขภาพอาจต�องใช�เวลาในการส��อสาร
เพ��อให�ความรู� ปรับเปล่ียนความคิดหรือพฤติกรรมของผู�รับสาร 
และต�องอาศัยการใช�เทคนิควิธีต�างๆ ร�วมกัน ข��นอยู�กับกลุ�ม
ผู�รับสารและประเด็นที่ต�องการสื่อสาร รวมถึงวัตถุประสงค�
ในการส่ือสารครั้งนั้นๆ ด�วย 

2.3 กำรรับและกำรเผยแพร�ส่ือ 
 การเป�ดรับสื่อ (Media Exposure) เป�นป�จจัยหนึ่ง
ท่ีส�งต�อการสื่อสาร ซึ่งเกี่ยวข�องกับป�จจัยภายในของผู�รับสาร 
เช�น ป�จจัยทางด�านจิตวิทยา และป�จจัยภายนอก เช�น โอกาส
ในการเข�าถึงสื่อ ท้ังนี้บุคคลจะมีพฤติกรรมการเป�ดรับข�าวสาร 
วัตถปุระสงค� และความต�องการในการเป�ดรับสารที่แตกต�างกัน 
ซึ่ งพบว�าผู�รับสารจะเป�ดรับการสื่อสารที่สอดคล�องกับ
ทัศนคติและความสนใจของตน ขณะเดียวกันจะหลีกเลี่ยง
การสื่อสารที่ขัดแย�งกับตนเอง หรือแม�เป�ดรับก็จะรับรู�และ
ตีความสารให�เหมาะกับมุมมองของตน จึงกล�าวได�ว�า แม�
ผู�รับสารจะเตรียมตัวมาเป�นอย�างดี ใช�สื่อท่ีมีประสิทธิภาพ 
แต�ผลของการสื่อสารอาจไม�บรรลุผลล�าเร็จเสมอไป เพราะ
ผู�รับสารแต�ละคนจะมีกระบวนการเลือกรับสารท่ีแตกต�างกัน
ตามประสบการณ� ความต�องการ ความเช่ือ ทัศนคติ ฯลฯ ของตน 

2.4 งำนวิจยัที่เก่ียวข�อง 
วีรภัทร และคณะฯ (2563) ท�าการวิจัยเร่ือง การ

พัฒนาการจัดการเรียนรู�เพ่ือถ�ายทอดภมิูป�ญญาท�องถิ่นในการ
ดูแลสุขภาพภาวะอุทกภัย ซึ่งผลการวิจัยที่ส�าคัญด�านป�จจัยท่ี
ส�งผลต�อพฤติกรรมการจัดการสุขภาพ คือ การรับรู�และการเข�าถึง
ความรู�ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน มีแนวทางการจัดการเรียนรู� เพ่ือ
พัฒนากิจกรรมการเรียนรู�ท่ีสอดคล�องกับบริบทชุมชนโดย
ค�านึงถึงความหลากหลาย ใช�สื่อที่เข�าใจได�ง�ายและสื่อผสม
ประกอบกิจกรรมการเรียนรู� เน�นทักษะ ท�าให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรม
มีความรู�เพิ่มข้ึน และมีความพึงพอใจกับกิจกรรมในระดับดี 
รวมถึงมีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพโดยใช�ภูมิป�ญญาท�องถ่ิน
อยู�ในระดับสูง 

อาภา และคณะฯ (2558) ท�าการวิจัยเร่ืองกระบวนการ
และป�จจัยความส�าเร็จในการพัฒนาสุขภาพชุมชนตามปรัชญา
ของเศรษฐกจิพอเพียง ผลการศึกษาพบว�าการวิจัยเชิงปฏิบัติการ
แบบมีส�วนร�วมม ี3 ระยะ ได�แก� ระยะเตรียมการ ระยะด�าเนินการ 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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และระยะประเมินผล โดยระยะเตรียมการมีการเตรียมความ
พร�อมของนักวิจัยและผู�น�าชุมชน โดยสร�างความรู�และท�า
ความเข�าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ระยะด�าเนินการมี
การใช�กลวิธีที่หลากหลายในการขับเคล่ือนกิจกรรมต�างๆ เช�น 
ระดมสมอง ฝ�กอบรม สาธิต ส่ือเพลง และจดหมายข�าว และ
ระยะประเมินผลใช�วิธีประเมินผลร�วมกันระหว�างผู�วิจยัและ
ผู�เก่ียวข�องทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ป�จจัยความส�าเร็จ
ของการวิจัยน้ีคือ การเตรียมความพร�อมของนักวิจยัในด�าน
ระเบียบวิธีการวิจัยและหลักการของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
การสร�างการมีส�วนร�วมต้ังแต�เริ่มเตรียมพื้นที่จนเสร็จสิ้น การ
ประเมินผล การใช�เทคนิคที่หลากหลาย ความจริงใจและ
สัมพันธภาพท่ีดี และการให�ความร�วมมือของผู�น�าชุมชนและ
เจ�าหน�าที่สาธารณสุข การน�าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไป
ประยุกต�ใช�ในหลักของความพอประมาณคือจัดกิจกรรม
อย�างพอดีตามความต�องการของชมุชนและให�การสนับสนุน
กิจกรรมตามความเหมาะสมอย�างพอดี  
 
3. วิธีด�ำเนินกำรวิจยั 

การวิจัยนี้ เป�นการวิจัยและพัฒนา (Research & 
Development) มีเป�าหมายในการพัฒนาการจัดการเรียนรู�  
ด�านการผลิตสื่อวิทยาศาสตร�สุขภาพเพื่อชุมชนและสังคม 
การเก็บข� อมูลประกอบด�วยวิ ธีการเชิ งปริมาณ โดยใช�
แบบสอบถาม วิเคราะห�ข�อมูลโดยใช�สถิติ ร�อยละ ค�าเฉลี่ย 
และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิธีการเชิงคุณภาพ โดยการสังเกต 
สอบถาม และสัมภาษณ� ใช�เทคนคิการวิเคราะห�เนื้อหา  

ขอบเขตของงำนวิจัย  
3.1 การจัดการเรียนรู�คร้ังน้ี ใช�ในการเรียนการสอน

รายวิชาสื่อทางการแพทย�เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพันธ� ส�าหรับ 
นักศึกษาช้ันป�ท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร�  
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล โครงงานมอบหมาย
การออกแบบผลิตสื่อเพ่ือใช�ในการรณรงค�ส�งเสริมสุขภาพในยุค
วิถีชีวิต new normal ให�กับชุมชนและสังคม 

3.2 กลุ�มตัวอย�างในการวิจัย แบ�งเป�น 2 กลุ�ม ดังน้ี  
3.2.1 กลุ�มตัวอย�างเพื่อศึกษาผลการจัดการเรียนรู� ได�แก� 

นักศึกษาช้ันป�ท่ี 4 สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร�  
คณะแพทยศาสตร�ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ท่ีลงทะเบียน
รายวิชาส่ือทางการแพทย�เพ่ือการโฆษณาประชาสัมพนัธ� ภาค

การศึกษา 1/2563 จ�านวน 19 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง 
และใช�ท้ังหมดเป�นกลุ�มตัวอย�าง 

3.2.2 กลุ�มตัวอย�างเพื่อศึกษาผลการใช�และการเผยแพร�
สื่อเพื่อชุมชนและสังคม จ�านวน 176 คน โดยความสมัครใจ แบ�งเป�น 
4 กลุ�ม คือ 1) นักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษาตอนต�น 5 คน  
2) นักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย 3 คน 3) นักศึกษาระดับอุดม 
ศึกษา 15 คน และ 4) ประชาชนท่ัวไป อายุต้ังแต� 15 ป�ข้ึนไป 153 คน  

3.3 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย  
ประกอบด�วย 1) แบบประเมินรูปแบบการจัดการเรียนรู� 

โดยผู�เช่ียวชาญ จ�านวน 5 ท�าน 2) ใบงาน และแบบทดสอบ
เพื่อวัดผลการเรียนรู�ของผู�เรียนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ  
3) แบบสอบถามความคิดเห็นของผู�เรียนท่ีมีต�อการจัดการเรียนรู� 
4) แบบวัดความรู�ของกลุ�มเป�าหมายหลังการรับชมส่ือที่ผู�เรียน
ผลิตและเผยแพร�ทางส่ือสังคมออนไลน� 5) แบบประเมินความ
พึงพอใจของกลุ�มเป�าหมายในชุมชนและสังคมท่ีมีต�อสื่อ  

3.4 ช้ันตอนการด�าเนินงานวิจัย มี 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
3.4.1 ก�าหนดรูปแบบการจัดการเรียนรู� 
การจัดการเรียนรู�รายวิชาในคร้ังนี้ได�น�ารูปแบบการจัดการ

เรียนรู�แบบโครงงานโดยใช�สมรรถนะเป�นฐานของ โสภิตา (2563 : 
1002) มาประยุกต�ใช� เนื่องจากเป�นรูปแบบที่พัฒนาโดยค�านึงถึง
ผู�เรียนเป�นส�าคัญต้ังแต�ต�นจนจบกระบวนการ เพ่ือให�ได�ความรู� 
ทักษะ คุณลักษณะท่ีส�าคัญ และมีสมรรถนะด�านการออกแบบ 
ผลิตส่ือวิทยาศาสตร�สุขภาพโดยเฉพาะ องค�ประกอบของ
รูปแบบท้ัง 7 ประการได�แก� 1) มาตรฐานสมรรถนะผู�ผลิตสื่อ
วิทยาศาสตร�สุขภาพ 2) รูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 
3) โมดูลการเรยีนรู� 4) การจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 5) การวดั
และประเมินผล 6) ผลส�าเร็จการจัดการเรียนรู� 7) ข�อมูลย�อนกลับ
เพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู� ดังแสดงในภาพที่ 1 

 
ภำพที่ 1 รูปแบบการจดัการเรียนรู�แบบโครงงาน 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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3.4.2 พัฒนาโมดูลการเรียนรู�  
 3.4.2.1 ก�าหนดโมดูลการเรียนรู�โดยยึดแนวทาง

ตามมาตรฐานสมรรถนะผู�ปฏิบัติ งานออกแบบผลิตสื่ อด�าน
วิทยาศาสตร�สุขภาพที่ก�าหนดไว�แล� วและสอดคล�องกับ
วัตถปุระสงค�การเรียนรู� ซ่ึงการจัดการเรียนรู�คร้ังนี้ ก�าหนดโมดูล
จ�านวน 7 เร่ือง ได�แก� 1) การส�ารวจความต�องการด�านสื่อทาง
การแพทย�และวิทยาศาสตร�สุขภาพ 2) การวเิคราะห�กลุ�มเป�าหมาย 
3) การออกแบบแนวคิดและคุณลักษณะของสื่อ 4) การวิเคราะห�
เนื้อหา และการสื่อสารสู�กลุ�มเป�าหมาย 5) เทคนิคการผลิต
และพัฒนาสื่อสุขภาพแบบสร�างสรรค� 6) การออกแบบเคร่ืองมือ
ประเมินผลสื่อ และ 7) พรบ. กฎหมาย จรรยาบรรณในการผลิต
และเผยแพร�สื่อ  

3.4.2.2 ก�าหนดวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมตาม
จุดประสงค�การเรียนรู� และผลลัพธ�การเรียนรู�ที่คาดหวัง 

3.4.2.3 ก�าหนดเนื้อหาท่ีใช� ในการพัฒนาการ
เรียนรู�ตามวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม 

3.4.2.4 พัฒนาโมดูลการเรียนรู� โดยแต�ละโมดูล
ประกอบด�วย แผนการเรียนรู� ใบเนื้อหา สื่อ ใบงาน และ
แบบวัดประเมินผล  
 3.4.3 ด�าเนินการจัดการเรียนรู� และวัดผลการเรียนรู� 

ผู�เก่ียวข�องในการจัดการเรียนรู�ได�แก� : ผู�สอน ผู�เรียน 
และชุมชน สังคม โดยผู�สอนเป�นผู�จัดการเรียนรู� ชี้แนะ 
ส�งเสริม และจัดเตรียมส่ิงสนับสนุนการเรียนรู� ผู�เรียนเป�น
ผู�ด�าเนินโครงงานผลติสื่อ ส�วนชุมชนและสังคมเป�นผู�ให�ข�อมูล
ป�ญหาสุขภาพ ความต�องการด�านสื่อ ทดลองใช� และรับสื่อท่ี
ผู�เรียนสร�างข้ึน โดยบูรณาการความรู�ร�วมกันท้ัง 3 ส�วน  

การวิจัยน้ี ผู�วิจัยเป�นผู�จัดการเรียนรู�และด�าเนิน 
การสอนในรายวิชาตามข้ันตอนดังน้ี 

 3.4.3.1 จัดเตรียมความพร�อมด�านสภาพแวดล�อม 
ทรัพยากร สิ่งสนับสนุนการเรียนรู�  

 3.4.3.2 ช้ีแจงวัตถุประสงค�การจัดการเรียนรู� การวัด
ประเมินผล และมอบหมายโครงงานเพ่ือฝ�กทักษะการเรียนรู� 
        3.4.3.3 จัดการเรียนรู� โดยผู�เรียนเข�าสู�กระบวนการ
ตามล�าดับ ซ่ึงผู�วิจัยได�น�าแนวคิดข้ันตอนการจัดการเรียนรู�
แบบใช�โครงงานเป�นฐานที่ปรับปรุงจาก ดุษฎี โยเหลา และคณะ 
(2557: 20-23) เป�นแนวทางการจัดการเรียนรู�ที่สร�างข้ึนมาจาก
การศึกษาโรงเรียนในประเทศไทย โดยมีข้ันตอนดังน้ี 

3.4.3.4 ข้ันให�ความรู�พ้ืนฐาน: ผู�สอนให�ความรู�ท่ี

จ�าเป�นเพ่ือใช�ในการปฏิบัติโครงงาน มีการอภิปรายและ

แนะน�าแหล�งเรียนรู�เพ่ิมเติมให�กับผู�เรียน  

3.4.3.5 ข้ันกระตุ�นความสนใจ: เป�นการดึงดูดให�

ผู�เรียนเห็นความส�าคัญในการเรียนรู� ชี้ให�เห็นคุณค�าของการ

มีส�วนร�วมพัฒนาระบบสุขภาพ ผู�สอนก�าหนดหัวข�อโครงงานกลุ�ม

ให�ผู�เรียนจัดท�าสื่อเพ่ือใช�ในการรณรงค์ส�งเสริมสุขภาพ และ

ให�ผู�เรียนวางแผนออกแบบการด�าเนินโครงงานส�าหรับแต�ละ

กลุ�มเป�าหมายท่ีผู�เรยีนสนใจ โดยให�ศึกษาสถานการณ์ ป�ญหา 

และจัดกิจกรรมในลักษณะ Active Learning เพื่อกระตุ�นการ

เรียนรู�ตามที่ก�าหนดในแผนการเรียนรู� 

3.4.3.6 ข้ันจัดกลุ�มร�วมมือ: เป�นการใช�กระบวนการ

กลุ�มในการร�วมกันวางแผนด�าเนินกิจกรรม ให�ผู�เรียนแบ�งกลุ�ม

ท�าโครงงาน และแบ�งหน�าท่ีเพื่อช�วยกนัแสวงหาความรู� ระดม

ความคิด อภิปรายหารือข�อสรุปของกลุ�ม  

3.4.3.7 ข้ันแสวงหาความรู�: เป�นการแสวงหาความรู�

เพ่ือเป�นแนวทางปฏิบัติในการท�ากิจกรรมโครงงาน หลังจาก

ทราบหัวข�อสิ่งท่ีต�องเรียนรู�แล�ว ผู�สอนน�าผู�เรียนเข�าศึกษาดูงาน

ท่ีแหล�งการเรียนรู�สุขภาวะเพื่อให�ได�ประสบการณ์ตรงในการ

แสวงหาความรู� รวมถงึแนวคิดและแรงบันดาลใจในการพัฒนา

สื่อจากนอกห�องเรียน 

3.4.3.8 ข้ันลงมือปฏิบัติ: หลังจากเรียนรู�ทฤษฎี

ผู�เรียนได�ปฏิบัติหน�าท่ีตามข�อตกลงของกลุ�ม ด�าเนินกิจกรรม

ลงพ้ืนที่ ส�ารวจป�ญหาสุขภาพของคนในชุมชน รวมถึงการใช�

สื่อออนไลน์เพื่อส�ารวจข�อมูลความต�องการด�านสื่อ ความรู�

ความเข�าใจด�านสุขภาพ จนถึงออกแบบ ผลิตสื่อตามกระบวนการ 

โดยผู�เรียนลงมือปฏิบัติและขอค�าปรึกษาจากผู�สอนเป�นระยะ 

ท�าให�ได�เรยีนรู�ทักษะการแก�ป�ญหา การประสานงาน การท�างาน

ร�วมกนัเป�นทีม การค�นหาความรู�เพ่ิมเติม การบันทึกผลงาน 

การวิเคราะห์ผล และแลกเปล่ียนเรียนรู�กับทีม 

3.4.3.9 ข้ันสรุปสิ่งที่เรียนรู�: เป�นการสรุปส่ิงที่เรียนรู�

จากการท�ากิจกรรมโครงงาน โดยผู�สอนใช�ค�าถาม น�าสู�การสรุปสิ่ง

ท่ีเรียนรู�เพื่อให�เกิดการตกผลึกองค์ความรู� สามารถจ�าและน�าไปใช�

ได� 

  3.4.3.10 ข้ันน�าเสนอผลงาน : การน�าเสนอโครงงานต�อ

ชั้นเรยีน เป�นขั้นตอนท่ีให�การเรียนรู�ทักษะด�านการส่ือสาร ท�า

ให�เกิดการทบทวนขั้นตอนของงานและการเรียนรู�ท่ีเกิดข้ึน แล�ว

น�ามาเสนอในรูปแบบท่ีน�าสนใจ โดยมีส่ือที่ผลิตมาน�าเสนอ

ตามท่ีกลุ�มคิดสร�างสรรค์ และจัดท�าเอกสารโครงงาน  



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

  ชุดสื่อที่ผู�เรยีนแต�ละกลุ�มได�วิเคราะห�จากข�อมูลการ
ลงพื้นที่ซ่ึงได�มีการสอบถามความต�องการและการเข�าถึงสื่อ
ตลอดจนความเหมาะสมด�านเนื้อหา สรุปได�ดังน้ี  
  กลุ�มผลิตสื่อส�าหรบันักเรียนอนุบาลถึงประถมศึกษา
ตอนต�น เลือกผลิตการ� ตูนแอนิเมชัน 1 ตอน และเพลง
ประกอบการเรียนรู�เรื่องโรคระบาดในเด็ก 1 เพลง  
  กลุ�มผลิตสื่อส�าหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลาย
เลอืกผลิตวิดีโอแอนิเมชัน แนวเกมส�ผจญภัยผ�านด�าน 1 ตอน 
และโปสเตอร�อินโฟกราฟ�กให�ความรู� 3 แผ�น 
  กลุ�มผลิตสื่อส�าหรับนักศึกษาระดับอุดมศึกษาเลือก
ผลิตภาพยนตร�สั้นผสมผสาน motion graphic เกี่ยวกับโรค 
office syndrome จ�านวน 1 เร่ือง 
  กลุ�มผลิตสื่อส�าหรับประชาชนทั่วไปท่ีมีอายุต้ังแต� 15 ป�
ข้ึนไป เลือกผลิตคลิปวิดีโอ 3 ตอน และโปสเตอร�อินโฟกราฟ�ก 1 แผ�น 
เพ่ือให�ความรู�เกี่ยวกับการช�วยเหลอืผู�พิการในยุค new normal 
ดังแสดงในภาพที่ 2 
 

  

  
ภำพที่ 2 ตัวอย�างผลงานท่ีผู�เรียนผลิตในโครงการฯ 

การวัดผลการเรียนรู�ของผู�เรียน โดยวัดท้ังภาคทฤษฎี 

ปฏิบัติ และคุณลักษณะของผู�เรียนระหว�างการเรียนรู�ในแต�ละ

โมดูล และในการปฏิบัติโครงงานที่มอบหมาย โดยใช� เกณฑ์

ผ�านที่ร�อยละ 80 กล�าวคือ ผู�เรียนต�องได�คะแนนไม�ต่�ากว�าร�อยละ 80 
3.4.4 ประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนที่มีต�อการจัดการเรียนรู�  

3.4.4.1 เม่ือผู�เรียนได�เรียนรู�ครบตามแผนการจัดการเรียนรู�

แล�ว จึงสอบถามความคิดเห็นท่ีมีต�อการจัดการเรียนรู� โดยใช� 

แบบประเมินออนไลน์ ข�อค�าถามเป�นแบบมาตราส�วนประมาณค�า 

5 ระดบั และค�าถามปลายเป�ด รวมถึงใช�วิธีการท่ีหลากหลาย

ในการสอบถามความคิดเห็น ได�แก� การให�ผู�เรียนสะท�อนความคิด 

(reflection) แบบรายบุคคล และแบบกลุ�มเพื่อเป�นข�อมูลเชิงลึก

ในการน�ามาพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนต�อไป  

3.4.4.2. วเิคราะห์ความคิดเห็นของผู�เรยีน 

น�าผลที่ได�มาวิเคราะห�ข�อมูลทางสถิติ และจัดท�าสรุป 
รายงานการวิจัย 

3.4.5 เผยแพร�สื่อสู�สู�ชุมชนและสังคม 
 ผู�เรียนแต�ละกลุ�มน�าส่ือท่ีผลิตไปทดลองใช� และเผยแพร�สู�
กลุ�มเป�าหมายในชุมชนและสังคม ตามท่ีก�าหนดไว�ในโครงงาน
โดยพิจารณาช�องทางที่เหมาะสมตามช�วงวัยของแต�ละกลุ�ม 
เป�าหมาย และมีการวัดผลด�านความรู�  การประเมินความ 
พึงพอใจของกลุ�มเป�าหมาย หลังจากรับชมส่ือแล�ว 

4. ผลกำรวิจัย 
4.1 ผลกำรพัฒนำกำรจัดกำรเรียนรู�ด�ำนกำรผลิตส่ือ

วิทยำศำสตรสุ์ขภำพเพ่ือชุมชนและสังคม  
 4.1.1 ผลการพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนรู� 

รูปแบบการจัดการเรียนรู� ประกอบด�วย 7 องค�ประกอบหลัก 
ผู�เช่ียวชาญจ�านวน 5 ท�าน ประเมินความเหมาะสมของรูปแบบ 
ผลแสดงดังตารางท่ี 1 
ตำรำงที่ 1 ค�าเฉล่ียและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานระดับความ
คิดเห็นของผู�เชี่ยวชาญที่มีต�อรูปแบบการจดัการเรียนรู� 

 
ด�ำนที่ประเมิน 

ผลกำร     
ประเมิน

  การ 
  แปล 
   ผล �  S.D. 

ด้านป�จจัยน�าเข้า (INPUT) 
1. มาตรฐานสมรรถนะผู�ผลิตสื่อฯ 5.00 0.00 ดีมาก 
2. รูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบโครงงาน 4.80 0.44 ดีมาก 
3. โมดูลการเรยีนรู� 4.40 0.54 ด ี
ด้านกระบวนการ (PROCESS) 
4. การจดัการเรียนรู�แบบโครงงาน  
4.1 ขั้นให�ความรู�พื้นฐาน 4.80 0.44 ดีมาก 
4.2 ขั้นกระตุ�นความสนใจ 4.40 0.54 ด ี
4.3 ขั้นจัดกลุ�มร�วมมือ 4.60 0.54 ดีมาก 
4.4 ขั้นแสวงหาความรู� 4.60 0.54 ดีมาก 
4.5 ขั้นลงมอืปฏิบัติ 4.80 0.44 ดีมาก 
4.6 ขั้นสรปุสิ่งที่เรียนรู� 4.80 0.44 ดีมาก 
4.7 ขั้นน�าเสนอผลงาน 4.60 0.54 ดีมาก 
4.8 ขัน้เผยแพร�สู�ชุมชนและสังคม 5.00 0.00 ดีมาก 
5. การวัดและประเมินผล 
5.1 วัดผลการจัดการเรียนรู� 4.40 0.54 ด ี
5.2 วัดผลการใช�และการเผยแพร�สื่อ 4.60 0.54 ดีมาก 
ด้านป�จจัยน�าออก (OUTPUT) 
6. ผลส�าเร็จการจัดการเรียนรู� 
6.1 ผลลัพธ�การเรียนรู�ของผู�เรียน 4.40 0.54 ด ี
6.2 ผลความพึงพอใจของผู�เรียนต�อการจัดการเรียนรู� 4.80 0.44 ดีมาก 
6.3 ผลการวัดความรู�ของคนในชุมชนและสังคม 4.40 0.54 ด ี
6.4 ผลความพึงพอใจของคนในชุมชนและสังคม 4.80 0.44 ดีมาก 
ด้านข้อมูลยอ้นกลับ (FEEDBACK) 
7. ข�อมูลย�อนกลับเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนรู� 5.00 0.00 ดีมาก 
รวมคะแนนเฉล่ีย 4.67 0.41 มำก

 

 จากตารางที่ 1 พบว�าผู� เ ช่ียวชาญมีความเห็นต�อ
รูปแบบการจัดการเรียนรู�ในภาพรวมมคีวามเหมาะสมอยู�ใน
ระดับดีมาก ค�าเฉลี่ย 4.67 โดยทุกรายการประเมินมีค�าเฉลี่ย
อยู�ในระดับดี – ดีมาก (4.40–5.00)  
 4.1.2 ผลกำรพัฒนำโมดูลกำรเรียนรู� 

โมดูลการเรียนรู� ท่ีพัฒนามีจ�านวน 7 เร่ือง แต�ละ
เร่ืองประกอบด�วย แผนการเรียนรู� ใบเนื้อหา ส่ือ ใบงาน 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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และแบบวัดประเมินผล โดยพิจารณาเนื้อหา และการวัด
ประเมินผลครอบคลุมตามสมรรถนะท่ีระบุไว�ในมาตรฐาน
สมรรถนะที่ผ�านการประเมนิและรับรองโดยผู�เชี่ยวชาญแล�ว  

4.2 ผลกำรจัดกำรเรียนรู�ด�ำนกำรผลิตสื่อ 
4.2.1 ผลการเรียนรู�ของผู�เรยีน 

ผู�วิจัยด�าเนินการจัดการเรียนรู�ให�กับผู�เรยีนจ�านวน 

19 คน เรียนตามแผนการเรียนรู�และมอบหมายโครงงาน

ออกแบบ ผลิตส่ือด�านสุขภาพ เพ่ือให�ความรู�แก�ชุมชนและ

สังคม เมื่อ ส้ินสุดการจัดการเรียนรู� ผู�วิ จัยจัดให�มีการวัด 

ประ เ มินผล ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบั ติ รวมถึงพิจารณา

คุณลักษณะด�านต�างๆ ท่ีผู�เรียนแสดงออกจากการปฏิบัติงาน

มอบหมาย ผลที่ได�จากประเมินการเรียนรู�ของผู�เรียน ทั้ง 19 คน 

ดังแสดงในตารางท่ี 2 

ตำรำงที่ 2 ค�าเฉล่ียผลการเรียนรู� ของผู�เรียนทั้ง 19 คน 

ด�ำนทีป่ระเมิน 
ผลกำรประเมิน ค�ำคะแนน

เฉลี่ยของ
ผู�เรียนทั้ง 
19 คน

ผู�มีคะแนน
ผ�ำนเกณฑ์ 
80% (คน) 

ผู�มีคะแนนต่�ำ
กว�ำเกณฑ์ 
80% (คน) 

1) ความรู� 13 (68%) 6 (32%) 82.6% 
2) ทักษะ 18 (95%) 1 (5%) 86.8% 
3) คุณลักษณะ 18 (95%) 1 (5%) 86.8% 
รวมทุกด�าน 18 (95%) 1 (5%) 85.4% 

(เกณฑ์ผ�านการประเมนิในแต�ละรายการต�องได�คะแนนเฉล่ียไม�ต่�ากว�า 80%) 

จากตารางท่ี 2 แสดงให�เห็นว�า ค�าคะแนนเฉลี่ยโดยรวม
ในทุกด�านของผู�เรียนท้ัง 19 คน เท�ากับ 85.4% ผ�านเกณฑ�ประเมิน 
80% ตามที่ก�าหนดไว� โดยด�านคุณลักษณะและทักษะมีค�า
คะแนนเฉล่ียสูงเท�ากัน คือ 86.8% ส�วนด�านความรู�มีคะแนน
รองลงมาคือ 82.6% ซึ่งในจ�านวนผู�เรียนทั้ง 19 คนน้ี มี 18 คนท่ี
มีผลการเรียนในภาพรวมสูงกว�า 80% และหากพิจารณาใน 
แต�ละด�าน พบว�าด�านความรู�มีจ�านวนผู�เรียนท่ีผ�านเกณฑ�คิดเป�น 
68% ของผู�เรียนทั้งหมด ในขณะทีด่�านทักษะและคุณลักษณะ
มีจ�านวนผู�เรยีนท่ีผ�านเกณฑ�คิดเป�น 95% เท�ากัน 

4.2.2 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู�เรียนที่มี
ต�อการจัดการเรียนรู� 
 ผลจากการสอบถามความคดิเห็นของผู�เรียนท่ีมีต�อการ
จัดการเรียนรู�เมื่อสิ้นสุดการเรียน มีผู�ตอบแบบสอบถาม
ท้ังสิ้น 16 คน ผลดังแสดงในตารางท่ี 3 
ตารางที่ 3 ค�าเฉล่ียและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานความคิดเห็น
ของผู�เรียนที่มีต�อการจัดการเรียนรู� 

ด�ำนที่ประเมิน ผลกำร     
ประเมิน

  การ 
  แปล 
   ผล �  S.D. 

ด�ำนเน้ือหำ ควำมรู�ท่ีได�รับ = 4.31 
1) เน้ือหาในโมดูลการเรียนรู�เข�าใจง�าย  

มีความเหมาะสม  
4.25 0.68 มาก 

2) ผู�เรียนได�รับความรู�เกี่ยวกับกระบวนการ 4.37 0.71 มาก 

ด�ำนที่ประเมิน ผลกำร     
ประเมิน

  การ 
  แปล 
   ผล �  S.D. 

ขั้นตอนการผลิตสื่อวทิยาศาสตร�สุขภาพ 
ด�ำนรูปแบบ วิธีจัดกำรเรียนรู� = 4.42 
3) การจัดการเรียนรู�ส�งเสริมให�ผู�เรียนลงมือ

ปฏิบัติด�วยตนเอง (Learning by Doing) 
4.5 0.73 มาก

ที่สุด 
4) การจัดการเรียนรู�ส�งเสริมความคิด

สร�างสรรค� (Creative Thinking) 
4.12 1.31 มาก 

5) การจัดการเรียนรู�ส�งเสริมความคิดเชิง
วิเคราะห� (Critical thinking) 

4.5 0.73 มาก
ที่สุด 

6) การจัดการเรียนรู�กระตุ�นการเรียนแบบ 
Active Learning 

4.5 0.51 มาก
ที่สุด 

7) การ Brainstorm/Discuss ช�วยให� 
ตกผลึก สามารถสังเคราะห�ความรู�เองได� 

4.5 0.51 มาก
ที่สุด 

ด�ำนกิจกรรมกำรเรียนรู� = 4.66 
8) กิจกรรมการเรียนรู�แบบโครงงาน(Project 

Based) ที่มอบหมายมีความเหมาะสม  
4.62 0.71 มาก

ที่สุด 
9) การได�ส�ารวจ/ลงพื้นที่เพ่ือเก็บข�อมูลความ

ต�องการ ป�ญหาสุขภาพ รวมถึงทดลองใช�
สื่อกับกลุ�มเป�าหมายช�วยให�มีแนวทางที่
ถูกต�องและได�รับประสบการณ�ท่ีดี 

4.62 0.50 มาก
ที่สุด 

10) กิจกรรม Field Trip ให�แนวคิด  
เป�ดประสบการณ�การออกแบบสื่อและ 
การสื่อสารประเด็นสขุภาพสู�ชุมชน สังคม 

4.75 0.44 มาก
ที่สุด 

ด�ำนกำรวัดและประเมินผล = 4.12 
11) การประเมินผลมีความเหมาะสม ยุติธรรม 

ช�วยให�ผู�เรียนบรรลุผลลัพธ�การเรียนรู�   
4.12 0.61 มาก 

ด�ำนประโยชน ์กำรน�ำไปประยุกต์ใช� = 4.40 
12) ความรู� และทักษะที่ได�รับเป�นประโยชน�

สามารถน�าไปใช�ต�อยอดได� 
4.37 0.71 มาก 

13) กิจกรรมการเรียนและโครงงานท�าให�
ทราบความต�องการและแนวโน�มการ
ออกแบบสื่อสุขภาพที่แท�จริง 

4 0.51 มาก 

14) ได�ประสบการณ�การสื่อสาร ทั้งการพูด 
น�าเสนอข�อมูล และการเขียนเพื่อ
ถ�ายทอดส่ิงที่ต�องการส่ือสาร  

4.75 0.44 มาก
ที่สุด 

15) ผู�เรียนมีทัศนคติท่ีดีต�อการออกแบบสื่อ
วิทยาศาสตร�สุขภาพเพ่ือชุมชน สังคม 
และจะเรียนรู�อย�างต�อเนื่อง  

4.5 0.73 มาก
ที่สุด 

รวมคะแนนเฉล่ีย 4.43  มำก
คะแนนเต็ม 5.00 

จากตารางที ่3 พบว�าผู�เรียนมีความคิดเห็นในภาพรวม
ต�อการจัดการเรียนรู�ว�า มีความเหมาะสมอยู�ในระดับดี ค�าเฉล่ีย 
4.43 โดยทุกรายการประเมินมีค�าเฉล่ียระดับดี–ดีมาก (4.00-4.75) 
ประเด็นที่ผู�เ รียนพึงพอใจมากที่สุด ได�แก� ด�านกิจกรรมการ
เรียนรู�: กจิกรรม Field Trip ให�แนวคิดเป�ดประสบการณ�การออกแบบ
สื่อและการสื่อสารประเด็นสุขภาพสู� ชุมชน สังคม และด�าน
ประโยชน� การน�าไปประยุกต�ใช�: ได�ประสบการณ�การสื่อสาร ท้ัง
การพูด น�าเสนอข�อมูล และการเขียนเพ่ือถ�ายทอดส่ิงที่ต�องการ
สื่อสาร ซึ่งมีค�าคะแนนเฉลี่ยเท�ากันคือ 4.75  

4.3 ผลกำรใช�และกำรเผยแพร�ส่ือวิทยำศำสตร์สุขภำพ
สู�ชุมชนและสังคม 

4.3.1 ผลการวัดความรู�ของคนในชุมชนและสังคม 
หลังการรับชมสื่อ  

หลังจากผู�เรียนผลิตส่ือสุขภาพตามโครงงานมอบหมาย
และผ�านการพิจารณาความถูกต�องทั้งด�านเน้ือหาและการ
ออกแบบแล�ว จึงได�น�าสื่อท่ีผลิตไปใช�ในชุมชน และเผยแพร�สู�
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สังคม โดยมีการวัดผลความรู�ในกลุ�มเป�าหมายที่เป�นระดับ 
อุดมศึกษาและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการประเมินออนไลน� ซึ่ง
ได�แนบ l ink ไปกับตัวสื่อท่ีผลิตและเผยแพร�สู�สังคมออนไลน� 
(youtube และ facebook) เพ่ือให�สามารถเข�าถึงกลุ�มเป�าหมาย
ได�อย�างครอบคลุม ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยข�อ
ค�าถามเป�นรูปแบบตัวเลือกที่สะท�อนถึงความรู�ความเข�าใจท่ี
ได�รับหลังชมสื่อ ผลดังแสดงในตารางท่ี 4  
ตำรำงที่ 4 ผลการวัดความรู�ของกลุ�มเป�าหมาย หลังการ
รับชมส่ือท่ีผู�เรียนผลิตและเผยแพร�ทางสื่อสังคมออนไลน� 

กลุ�ม ผลกำรประเมิน
คะแนนเฉล่ีย (%) การแปลผล 

1) อุดมศึกษา 85.26% ดีมาก 
2) ประชาชนทั่วไป 77.48% ดี 

จากตารางที่ 4 แสดงให� เห็นว�า กลุ�มนักศึกษา
ระดับอุดมศึกษามคี�าคะแนนเฉล่ียด�านความรู�หลังจากรับชม
สื่อเท�ากับ 85.26% ผ�านเกณฑ์ประเมิน 80% และกลุ�ม
ประชาชนทั่วไปมีค�าคะแนนเฉลี่ย 77.48% ต่�ากว�าเกณฑ�ที่
ก�าหนด ท้ังนี้ไม�สามารถน�ามาเปรียบเทียบกันได�เน่ืองจาก
เน้ือหาและการน�าเสนอสื่อเป�นคนละเรื่องและต�างรูปแบบกนั  

4.3.2 ผลความพึงพอใจของคนในชุมชนและสงัคมที่มีต�อส่ือ  
 หลังจากท่ีผู�เรียนผลิตส่ือและได�น�าไปใช�กับกลุ�ม เป�าหมาย 
แต�ละช�วงวัย โดยใช�วิธีการประเมินท่ีหลากหลายตามความ
เหมาะสม เช�น กลุ�มเด็กอนุบาลและเด็กประถมประเมินโดยใช�
วิธีการพูดคุยสัมภาษณ� สังเกตพฤติกรรม และสอบถามจาก
ผู�ปกครอง คุณครู หรือพ่ีเล้ียง ส�วนกลุ�มอุดมศึกษาและประชาชน
ท่ัวไปใช�แบบประเมินออนไลน�ท่ีแนบ link ไปกับสื่อท่ีเผยแพร�ทาง
สื่อทางส่ือสังคมออนไลน� ผลดังแสดงในตารางท่ี 5 
ตำรำงที่ 5 ผลการประเมินความพึงพอใจของในชุมชน สังคม 
ท่ีมีต�อสื่อในภาพรวม 

ด�ำนที่ประเมิน 
ผลกำรประเมิน 

 ประถม
ปลำย 

อุดม 
ศึกษำ 

   ประชำชน
ทั่วไป 

1) เน้ือหาและการด�าเนินเร่ือง 4.58 4.44 4.47 
2) ภาพและตัวอักษร 4.47 4.62 4.43 
3) เสียงและดนตรีประกอบ 4.60 4.39 4.41 
4) ประโยชน�ของสื่อ 4.47 4.44 4.59 
รวมทุกด�ำน  4.53 4.47 4.47 

 จากตารางที่ 5 พบว�าทุกช�วงวัยมีความพึงพอใจต�อสื่อใน
ระดับมาก-มากท่ีสุด โดยวัยประถมปลายมคี�าคะแนนเฉลี่ย
ความพึงพอใจมากที่สุดคือ 4.53 ส�วนระดับอดุมศึกษา และ
ประชาชนทั่วไป มีค�าคะแนนเฉลี่ย 4.47 เท�ากัน 
 ส�าหรับกลุ�มเป�าหมายวัยอนุบาล-ประถมต�น ซึ่งเป�นกลุ�ม
เด็กเล็กใช� วิธีการสังเกตพฤติกรรมขณะดูสื่อ ซึ่ งวัดและ
ประเมินคุณภาพสื่อโดยใช�เกณฑ� rubric ในการประเมินผล 
เป�นเกณฑ� 5 ระดับดังแสดงในตารางท่ี 6 
ตำรำงท่ี 6 เกณฑ� rubric ท่ีใช�ในการประเมินส่ือเพลงส�าหรับเด็ก 

ดีมำก ดี พอใช� น�อย น�อยมำก 
เด็กสามารถฟ�ง
เพลงจนจบและ 
มีส�วนร�วมกับ
เพลง เช�น แสดง
ท�าทางประกอบ 

เด็กฟ�ง
เพลง
อย�าง
ต้ังใจ 
จนจบ 

เด็กฟ�งเพลง 
จนจบ แต�
วอกแวกไปดู
อย�างอ่ืนบ�าง 

เด็กฟ�งเพลง 
จนจบ แต�
วอกแวกไปดู
อย�างอ่ืนบ�อย 

เด็กไม�สามารถ
ฟ�งเพลง 
จนจบได� 

 ผลการประเมิน ในด�านคุณภาพของชุดสื่อเพลงส�าหรับเด็ก 
จ�านวน 3 คน คือสื่ออยู�ในเกณฑ�ดีมาก พอใช� และน�อยมาก 
ส�วนด�านการสื่อสารข�อมูล อยู�ในระดับดี สามารถสร�างการจดจ�าได�  
5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย จากพบการวิจัยที่พบว�า  

5.1 รูปแบบการจัดการเรียนรู�แบบโครงงานมี
ความเหมาะสมอยู�ในระดับดีมาก โดยทุกรายการประเมินมี
ค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับดี – ดีมาก เน่ืองจากผู�วิจัยด�าเนินการตาม
รูปแบบท่ีผ�านการประเมินแล�วและยึดตามแนวทางฐาน
สมรรถนะ จึงมีความม่ันใจได�ว�าการแปลงข�อก�าหนดใน
มาตรฐานอาชีพไปสู�มาตรฐานการเรียนรู�และพัฒนาไปสู�การ
ออกแบบรายวิชาท่ีใช�สมรรถนะเป�นฐานมีความถูกต�อง 
สามารถน�ามาประยุกต�ใช�เพ่ือจดัการเรียนรู�ได�อย�างมีประสิทธิภาพ 
และใช�วิธีการเชิงระบบ (system approach) ในการพัฒนารูปแบบ
โดยค�านึงถึงป�จจัยน�าเข�า กระบวนการด�าเนินงาน ป�จจัยน�าออก 
รวมถึงข�อมูลย�อนกลับ ซึ่งวิธีการเชิงระบบน้ีช�วยให�กระบวนการ
ท�างานเป�นไปอย�างมีประสิทธิภาพ บรรลตุามวัตถุประสงค�ท่ีต้ังไว� 

5.2 ผลการเรียนรู�ของผู�เรียน ท้ัง 19 คน มีค�าเฉล่ีย
รวมสูงกว�าเกณฑ� 80% ตามท่ีก�าหนดไว�ทุกด�าน เนื่องจาก
การจัดการเรียนรู�แบบโครงงานใช�วิธีการและการประเมินผล

ท่ีหลากหลายวิธี เพ่ือให�ผู�เรียนเกิดกระบวนการเรียนรู�ได�ดี ท่ีสุด 

โดยบูรณาการการเรียนในชั้นเรียนร�วมกับการท�าโครงงาน 

รวมถึงมีการใช�สื่อ กจิกรรม และช�องทางการเรียนรู�ท่ีหลากหลาย 

สอดคล�องกับงานวิจัยของวีรภัทร และคณะฯ (2563) เร่ือง 
การพัฒนาการจัดการเรียนรู�เพื่อถ�ายทอดภูมิป�ญญาท�องถ่ินใน
การดูแลสุขภาพภาวะอุทกภัย ซึ่งใช�แนวทางการจดัการเรียนรู�
เพ่ือพัฒนากิจกรรมการเรียนรู�ที่หลากหลาย ใช�สื่อท่ีเข�าใจได�ง�าย 
และกิจกรรมการเรียนรู� เน�นทักษะ ท�าให�ผู�เข�าร�วมกิจกรรมมี
ความรู�เพิ่มขึ้น และมีความพึงพอใจกับกิจกรรมในระดับดี 
อีกทั้งสอดคล�องกับการจัดการเรียนรู�ตามแนวทางของฐานสมรรถนะ

ท่ีต�องการให�ผู�เรียนแสดงถึง ความรู� ทักษะ และคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค์ได� แต�ท้ังนี้มีผู�เรียนที่ไม�ผ�านการประเมนิด�านความรู�

จ�านวน 6 คน ด�านทักษะและคุณลักษณะ 1 คน และเมื่อรวม

คะแนนทุกด�านไม�ผ�านเกณฑ์ 80% จ�านวน 1 คน เน่ืองจาก

เน้ือหาข�อมูลท่ีผู�เรียนน�ามาแสดงในสื่อยังไม�ครบตามหัวข�อท่ี

ก�าหนดในการประเมิน และไม�ได�ปฏิบัติงานภายใต�เงื่อนไขท่ี

ก�าหนด ซึ่งภายหลังได�มีการแก�ไขและส�งงานจนครบ มีผล

ผ�านตามเกณฑ์ที่ก�าหนดแล�ว 
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5.3 ผู�เรียนมคีวามคิดเห็นในภาพรวมต�อการจัดการเรียนรู�
ว�า มีความเหมาะสมอยู�ในระดับดี โดยทุกรายการประเมินมีค�าเฉลี่ย
ระดับดี–ดีมาก เน่ืองจากผู�วิจัยด�าเนินการจัดการเรียนรู�ตาม
แนวทางของรูปแบบท่ีได�พัฒนา และเนื่องจากก�อนวางแผน
จัดการเรียนการสอน ผู�วิจัยได�สอบถามประสบการณ�เกี่ยวกับ
การผลิตส่ือด�านวิทยาศาสตร�สุขภาพเพ่ือชุมชน และความ
คาดหวังในการเรียนการสอนรายวิชาให�ผู�เรียนแสดงความ
คิดเห็นในแบบสอบถามออนไลน�ก�อนเริ่มเรียน ซึ่งความคาดหวัง
ท่ีนักศึกษาส�วนใหญ� (ร�อยละ 50) สะท�อนคือ ต�องการผลิต
สื่อสุขภาพที่มีคุณภาพ และสามารถน�าไปเผยแพร�และใช�งาน
จริงได�  ดังตัวอย�างข�อความต�อไปนี ้ 

“ผลิตสื่ อสุ ขภาพทางการแพทย� ได� อย� างถูกต� อง มี
ประสิทธิภาพ สามารถน�าไปใช�ได�จริง มีประโยชน�ต�อผู�รับสื่อและ
ได�การตอบรับท่ีดจีากชุมชน” 

“อยากมีประสบการณ�ในการท�าสื ่อเพื่อช�วยเหลือ 
หรือส�งเสริมให�คนดูแลสุขภาพได�” 

นอกจากน้ีผู�เรียนได�สะท�อนความคิดจากการได�ร�วม

เรียนรู�ดังน้ี การท�ากิจกรรมโครงงานท�าให�ได�ฝ�กทักษะหลายด�าน 

ได�ศึกษาและท�างานจากประเด็นป�ญหาที่แท�จริงที่ได�จากการ

ลงพ้ืนท่ีส�ารวจความต�องการด�านสื่อกับกลุ�มเป�าหมาย ท�าให�

ได�รับรู�ป�ญหา ความต�องการโดยตรง ได�ฝ�กทักษะการสัมภาษณ์ 

การเก็บข�อมูล การต้ังค�าถาม การมีปฏิสัมพันธ์กับชุมชน กล�า

แสดงออก ได�ฝ�กทักษะการสังเกต การส่ือสาร การคิดวิเคราะห์ 

สังเคราะห์ เพ่ือคัดกรองข�อมลูที่ส�าคัญและจ�าเป�นน�ามาท�าสื่อ 

ได�ข�อมูลจริงเพ่ือใช�ในการวางแผนผลิตส่ือ ฝ�กการท�างาน

ร�วมกนัเป�นทีม ได�รู�บทบาทหน�าท่ีของผู�ผลิตสื่อชัดเจนยิ่งข้ึน 

การท�างานจริงได�เห็นสภาพป�ญหาจริง ข�อจ�ากัดต�างๆ ท้ัง

ด�านสุขภาพและสื่อ ได�เข�าใจพฤติกรรมการใช�ชีวิตของคนแต�ละ 

generation เพ่ือปรับมุมมองและใช�เป�นแนวคิดในการออกแบบส่ือ

ต�อไป และมีความรู�สึกภูมใิจที่ได�มีส�วนช�วยเหลือชุมชน 

ในส�วนข�อเสนอแนะในการจัดการเรียนรู�คือ ต�องการ

เวลาในการลงพ้ืนที่หรือเก็บข�อมูลมากกว�าน้ี จะได�ไม�เร�งรีบ

ในการสอบถามหรือเก็บข�อมูลจากกลุ�มที่ไปสัมภาษณ์ และ

อยากมีโอกาสลงพ้ืนท่ีในท่ีท่ีหลากหลาย จะได�เห็นสถาพ

ป�ญหาที่แตกต�างกันมากกว�านี้  รวมถึงต�องการความรู� ท่ี

จ�าเป�นเพ่ิมข้ึนเช�นเรื่อง วัสดุในการจัดท�าสื่อ ซึ่งผู�วิจัยจะได�

น�ามาพัฒนาและปรับปรุงส�าหรับการจัดการเรียนรู�ในครั้งต�อไป    
  5.4 ผลการวัดความรู�ของคนในชุมชนและสังคม หลัง
การรับชมส่ือ กลุ�มนกัศึกษาระดับอุดมศึกษามีค�าคะแนนเฉลี่ย

ด�านความรู�หลังจากรับชมส่ือสูงกว�าเกณฑ์ประเมิน 80% 

ในขณะที่กลุ�มประชาชนทั่วไปมีค�าคะแนนเฉลี่ยต่�ากว�าเกณฑ�
เล็กน�อย เนื่องจากรูปแบบ ประเภทสื่อและความยาก ง�าย
ของเน้ือหาท่ีผลิตส�าหรับกลุ�มเป�าหมายแต�ละช�วงวัยมีความ
แตกต�างกนั รวมถึงประสบการณ�ของผู�รับสื่อแต�ละคนย�อมมี
ผลในการรับรู�ทั้งสิ้น  
 

  5.5 การประเมินความพึงพอใจของชุมชนและสังคม
ท่ีมีต�อสื่อในภาพรวมพบว�าทุกช�วงวัยมีความพึงพอใจต�อสื่อ
ในระดับมาก-มากท่ีสุด เน่ืองจากสื่อท่ีผู�เรียนผลิตใช�หลักการ
ตามแนวทางการสือ่สารสุขภาพของมหาวิทยาลยัโตรอนโต และ
ได�ศึกษาข�อมูลจากแหล�งต�างๆ ในเบื้องต�น แล�วจึงลงพื้นท่ีเพ่ือ
สอบถามป�ญหาสุขภาพ ความต�องการส่ือ พฤติกรรมการรับรู� 
การเข�าถึงสื่อในประจ�าวัน ความสามารถและข�อจ�ากัดต�างๆ 
ของกลุ�มเป�าหมายในชุมชนท่ีมีความแตกต�างกัน ผู�เรียนแต�ละกลุ�ม
มีการวิเคราะห�และแลกเปล่ียนเรียนรู�จนได�เป�นข�อสรุปของ
กลุ�มเพื่อน�ามาออกแบบทั้งเนื้อหา และการก�าหนดประเภท รูปแบบ 
แนวคิดการออกแบบสื่อ และจัดท�าสื่อตามความต�องการชุมชน 
รวมถึงมีการตรวจสอบท้ังด�านเนื้อหาจากแพทย� หรือผู�เชี่ยวชาญ
เฉพาะทางเพื่อไม�ให�เกิดความคลาดเคลื่อนหรือสื่อสารผิดพลาด 
ดังนั้นเม่ือน�าส่ือไปใช�จึงได�รับการตอบรับท่ีดีในแง�ของการ
ออกแบบและผลิต การแปลงข�อความให�เป�นภาพที่เข�าใจง�าย 
จัดองค�ประกอบสวยงาม สามารถสื่อสารได�ชัดเจน ช�วย
ดึงดูดความสนใจให�กับผู�ชมสื่อ นอกจากชุมชนและสังคมจะ
ได�รับสื่อสุขภาพท่ีมีคุณภาพ ตรงตามความต�องการทั้งด�าน
เนื้อหาและการออกแบบแล�ว ตัวผู�เรียนและผู�สอนยังได�เรียนรู�ถึง
การสื่อสารข�อมูลสุขภาพสู�ชุมชน และได�เรียนรู�ป�ญหาและ
แนวทางแก�ไขในสถานการณ�ท่ีไม�ได�คาดคิด เช�นการแพร�
ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา ท�าให�ไม�สามารถด�าเนินการตาม
แผนบางประการท่ีได�วางไว� เช�นจ�านวนกลุ�มเป�าหมายวัย
ประถมท่ีลดลงอย�างมาก รูปแบบ วิธีการน�าสื่อไปใช� และ
การประเมินสื่อ ทั้งนี้การน�าส่ือไปใช�ในชุมชนท�าให�ผู�เรียนได�
ฝ�กการสังเกตและน�าประสบการณ�ท่ีได�รับมาประยุกต�ใช�ใน
การผลติและเผยแพร�ส่ือคร้ังต�อไปให�มีคุณภาพย่ิงขึ้น ส�วน
การวัดผลความรู�จากการรับชมสื่อที่ผู�เรียนผลิตและเผยแพร�
ทางส่ือสังคมออนไลน� พบว�าหากเป�นข�อมูลท่ีกลุ�มเป�าหมายมี
ความคุ�นเคย เป�นเร่ืองใกล�ตัว หรือเก่ียวข�องโดยตรงกับตนเองจะ
ท�าให�เกิดความสนใจและสามารถจดจ�าได�ง�ายข้ึน สอดคล�องกับ
ทฤษฎีการรับสื่อที่ว�าผู�รับสารแต�ละคนจะมีกระบวนการเลือกรับ
สารท่ีแตกต�างกันตามประสบการณ� ความต�องการ ความเช่ือ 
ทัศนคติ ฯลฯ ของตน 
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บทคัดย่อ 
วิจัยน้ีมีความมุ่งหมาย คือ 1) เพ่ือศึกษาแนวคิดพุทธจริยศาสตร์ในพระไตรปิฎกในทัศนะของพุทธปรัชญากับการ

ยอมรับในคุณค่าของชีวิตในสังคม 2) เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่สนับสนุนการสร้างสรรค์สังคมอุดมคติ และ 3) เพ่ือ
ศึกษาโลกทัศน์แบบองค์รวมของพุทธจริยศาสตร์และแนวทางในการบูรณาการหลักจริยธรรมต่อกระบวนการพัฒนาอย่างย่ังยืน
ในสังคม การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัยในทางพระพุทธศาสนาที่
เก่ียวข้องกับหลักเกณฑ์ทางจริยศาสตร์สําหรับสังคมอุดมคติ  
การวิจัยคร้ังน้ีเป็นการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการศึกษาจากเอกสาร ตํารา และงานวิจัย ผลการวิจัยพบว่า พุทธจริยศาสตร์
เป็นจริยธรรมเชิงพุทธ คือ หลักธรรมท่ีใช้เป็นเกณฑ์ตัดสินความดี ความช่ัว ความถูก ความผิด ตามหลักคําสอนที่มุ่งเน้นให้
มนุษย์ดําเนินชีวิตในหลักเกณฑ์ท้ัง 3 ระดับ คือระดับต้นได้แก่ เบญจศีลเบญจธรรม ระดับกลางได้แก่ กุศลกรรมบถ ระดับสูง
ได้แก่ อริยมรรค หลักการดําเนินชีวิตตามทรรศนะของพุทธจริยศาสตร์สามารถนํามาประยุกต์กับการดําเนินชีวิตของบุคคลใน
สังคมปัจจุบันซึ่งจะทําให้ลดปัญหาในการดําเนินชีวิต  
 
ค าส าคัญ: สังคมอุดมคติ, พุทธ, จริยศาสตร์ 
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Abstract 
The objectives of this research were; 1) to study the Buddhist ethical concept in the Tipitaka on 

Buddhist philosophy conceptions to respect the value of life in society, 2) to study the criteria of ethics to 
advocate the ideal society creation, and 3) to study the holistic paradigm of Buddhist ethics, in the 
integrated and sustainable development as a completely holistic development in society. This research is 
qualitative research, in which the data are collected from documents, books, and research work concerned 
with the criteria of Buddhist ethics for an ideal society. The result showed that the Buddhist ethics in 
Buddhism's behavior or morality in Buddhism is that the Dharma is used the criteria in making the judgment 
of goodness, evil, correctness, and wrongfulness. According to the teaching principles, the aim is to allow 
humans to maintain their living within all three levels of criteria. The primary is the five precepts and the 
five ennobling, the middle is the tenfold way of good action, and the high is the noble eightfold path. The 
Buddhist ethics and values are practiced to harmonize and adapt one's life within the present changing 
society. It would lead them to a good life.  
 
Keywords: Ideal Society, Buddhist, Ethics 
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1. บทน�ำ 
มนุษย�ทุกคนเกิดมาไม�มีใครอยู�คนเดียวได�หรือไม�มีใคร

ต�องการท่ีจะอยู�คนเดียวในโลกอย�างแน�นอน อีกทั้ง  มนุษย�
พยายามที่จะหาถ�อยค�าเพ่ือที่จะเรียกตนเองว�า “มนุษย�เป�นสัตว�
ประเสริฐ” หรือ “มนุษย�โดยธรรมชาติแล�วเป�นสัตว�การเมือง” 
เป�นผู�รู�จักด�าเนินชีวิตทีดี่งามของตัวเอง แต�ทุกคนใช�ว�าจะด�าเนิน
ชีวิตในทางท่ีดีงามเท�าน้ัน เพราะเม่ือคนเราเกิดมาก็ย�อมท่ีจะมี
ความต�องการส่ิงใดสิ่งหน่ึง และแต�ละคนก็มีความต�องการท่ี
แตกต�างกันออกไป บางคนต�องการเพียงให�ตัวเองมีกินไปวัน  ๆ 
บางคนต�องการมี เงินมีทองมาก  ๆ เพ่ือให�ได�มาซ่ึงสิ่งท่ีตนเอง
ปรารถนา ความต�อ งการเหล� านี้ มีความเก่ียวเนื่อ งกับความ
ประพฤติท้ังส้ิน ดังนั้นการกระท�าอย�างไรที่ท�าให�เราได�มาในส่ิงที่
เราต�องการ การกระท�าอย�างไรท่ีเรียกว�าการกระท�า ท่ีถูก การ
กระท�าอย�างไรที่เรียกว�าการกระท�าท่ีผิด ป�ญหาเรื่องชีวิตท่ีดีเป�น
อย�างไร มนุษย�จะแสวงชีวิตท่ีดีได�อย�างไร ในสังคมมีป�ญหามาก
มากท่ีมีความขัดแย�งกันทางด�านการกระท�า  เพราะในสังคม
ป�จจุบันยึดหลักกฎหมายในการด�าเนิน ชีวิตเป�นหลักซ่ึงไม�ได�
ค�านึงถึงหลักคุณธรรมจริยธรรมคนจะมีคุณธรรมจริยธรรมเพราะ
มีแรงจูงใจในการด�าเนินชีวิตและในป�จจุบันจะใช�หลักการด�าเนิน
ชีวิตแบบผลประโยชน�มากกว�าความถูกต�อง ซ่ึงส่ิงต�างๆ เหล�านี้ท่ี
เกิดข้ึนในสงัคมมนุษย�บนโลกใบน้ีถือเป�นประเด็นหน่ึงของป�ญหา
ทางจริยศาสตร� 

การศึกษาเรื่องของชีวิตที่ดีตามแนวพุทธจริยศาสตร� ซ่ึง
ถือว�าเป�นปรัชญาตะ วันออกและเป�นปรัชญาอินเดียมีความ
แตกต�างจากหลักการคิดทางปรัชญาท่ัวไป เช�นปรัชญาตะวันตก
เพราะปรัชญาอินเดียไม�มีการแบ�งแยกแนวความคิดค�าสอนออก
จากการปฏิบัติ กล�าวคือ ปรัชญาอินเดียจะมีลักษณะเป�นท้ัง
ปรชัญาและศาสนา คือ สอนแนวทางด�าเนินชีวิตไปด�วยในเวลา
เดียวกัน  (สุนทร ณ รังสี, 2537: 2-3) ทุกหลักค�าสอนในทาง
ศาสนาหรือแม�แต�ปรัชญาในการด�าเนินชีวิตของส�านักปรัชญาแต�
ละสาขามุ�งเน�นถึงการด�ารงชีพนี้ให�มีความสุขและแสวงหาคุณ
ความดีท่ีเป�นแก�นของชีวิตตามหลักการทางศาสนา 

ป�ญหาเรื่องความดีสูงสุดเป�นค� าทางจริยศาสตร�ซึ่ งมี
ความสัมพันธ� กับเรื่อ งความจ ริงสูงสุดหรื ออ ภิปรัชญ าใน
พระพุทธศาสนา การจะรู�ว�าอะไรคือความดีสูงสุดได�น้ันจ�าเป�นท่ี

จะต�องรู�ว�าอะไรคือ ความจริงสูงสุดของพระพุทธศาสนาแล�วจึง
จะได�มาซึ่งแนวทางท่ีจะน�าไปสู�ความดีสงูสุดนั้น ความสุขในพุทธ
ปรัชญาเห็นว�าความสุขของมนุษย�นั้นมีหลายชนิดชีวิตท่ีดีตาม
แนวพุทธจริยศาสตร�ชี้ให�เห็นว�า แนวทางปฏิบัติท่ีมุ�งไปสู�ชีวติท่ีดกี็
คือ การปฏิบัติตามแนวทางแห�งมรรคหรือหลักมัชฌิม (Doctrine 
of the mean) คือ หลักคุณธรรม (ความดี) ซึ่งเป�นหลักของ
ความประพฤติท่ีแสดงถึงคุณลักษณะของนิสัย ในเร่ืองการเลือก
ตัดสินใจการกระท�าส่ิงใดส่ิงหนึ่งได�อย�างพอดี ความดีน้ีเป�นความ
ดีของแต�ละบุคคลซ่ึงจะเป�นผู�ก�าหนดความพอดีจากการใช�หลัก
เหตุผลและความรู�หรือความเข�าใจอย�างลึกซึ้งที่เกิดจากความ
ช�านาญทางด�านการลงมือปฏิบัติจริงต�อง อาศัยองค�ประกอบ 5 
ประการ คือ เวลาท่ีเหมาะสม (Right Time) จุดหมายท่ีดี (Right 
Aim) คนดี (Right People) แรงจูงใจดี (Right Motive) และ 5 
วิถีทางท่ีถูกต�อง (Right Way) เพ่ือใช�ส�าหรับควบคุมอารมณ�หรือ
ความรู�สึกของมนุษย�โดยบุคคลจะต�องเริ่มต�นที่การพัฒนาตนเอง
ก�อน คือ เป�นผู� รู� จักคิดและพิจารณาไตร�ตรองในเรื่องของส่ิง
ท้ังหลายทั้งปวงท่ีได�พบเห็น ได�ยิน ได�ฟ�ง (โยนิโสมนสิการ) และ
อาศัยการช้ีน�าท่ี ดีจากกัลยาณมิตรประกอบเข�าด�วยกันและ
น�าไปสู�ประโยชน�ที่เป�นจุดหมายของชีวิต ได�แก� ทิฎฐธัม มิกัตถ
ประโยชน� สัมปรายิกัตถประโยชน�และ ปรมัตถประโยชน�  อัน
น�ามาซึ่งการอยู�ร�วมกันอย�างมีความสุข 

วัตถุประสงค์ของกำรวิจยั 

1. เพ่ือศึกษาแนวคิดพุทธจริยศาสตร�ในพระไตรป�ฎกใน
ทัศนะของพุทธปรัชญากับการยอมรับในคุณค�าของชีวิตในสังคม  

2. เพ่ือศึกษาหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมท่ีสนับสนุนการ
สร�างสรรค�สังคมอุดมคติ 

3. เพ่ือศึกษาโลกทัศน�แบบองค�รวมของพุทธจริยศาสตร�
แ ล ะ แ น ว ท า ง ใน ก า ร บู ร ณ าก า ร ห ลั ก จ ริ ย ธ ร ร ม ต� อ
กระบวนการพัฒนาอย�างย่ังยืนในสังคม 
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2. แนวคิดและทฤษฏีท่ีเกี่ยวข้อง
จริยศาสตร�เป�นค�ามาจากภาษาสันสกฤต ประกอบ ด�วย 

2 ศัพท� คือ จรยิ กับ ศาสตร� แปลตามรูปศัพท�ว�า “ศาสตร�หรือ
วิชาท่ีว�าด�วยข�อประพฤติหรือความรู�อันว�าด�วยความประพฤติ” 
ค�าว�า จริยศาสตร� มาจากค�าภาษาอังกฤษว�า Ethics ซ่ึ งมีราก
ศัพท�มาจากภาษากรีกว�า Ethos แปลว�า ขนบธรรมเนียมและ
อุปนิสัยหรือความประพฤติ หลักแห�งการประพฤติ 

พ จ นานุก ร ม ศัพท� ป รัชญ า อั งก ฤษ  - ไท ย  ฉ บั บ
ราชบัณฑิตยสถานให�ความหมายของค�าว�า Ethics หรือ จริย
ศาสตร�ไว�ว�า “ปรัชญาสาขาหน่ึงท่ีว�าด�วยการแสวงหาความดี
สูงสุดของชีวิตมนุษย� แสวงหาเกณฑ�ในการตัดสินความประพฤติ
ของมนุษย�ว�าอย�างไหนถูก ดี ไม�ดี  ควร ไม�ควรและพิจารณา
ป�ญหาเร่ืองสถานภาพของค�าทางศีลธรรม (ราชบัณฑิตยสถาน. 
2540: 34) 

กีรติ บุญเจือ อธิบายความหมายของจริยศาสตร�ว�า คือ
วิชาว�าด�วยความประพฤติ ดังน้ี  

ความประพฤติ (Conduct)  หมายถึง พฤติกรรมท่ีมี
มโนธรรมเข�าแทรก เมื่อมีมโนธรรมเกิดขึ้นย�อมจะต�องมีการ
ตัดสินใจอย�างเสรีตามมา (Deliberation) หากตัดสินใจเลือกท�า
ตามมโนธรรมก็เรียกว�ามีความประพฤติดี (Good conduct) 
หากตัดสินใจเลือกปฏิบัติฝ�นมโนธรรมก็เรียกว�า มีความประพฤติ
เลว (bad or immoral conduct)  

พฤติกรรม (behavior) ได�แก� การกระท�าทุกอย�างของ
มนุษย�และสัตว� (บางคนถือว�าพืชก็มีพฤติกรรมได�ด�วย) ถ�ามีมโน
ธรรมเข�าแทรกเรียกว�าความประพฤติ ถ�าไม�มีมโนธรรมเข�าแทรก
เรียกว�า พฤติกรรมศีลธรรม (amoral behavior)  

มโนธรรม (conscience) คือ ความส�านึกดีช่ัวอาจจะ
ส�านึกในขณะที่จะต�องตัดสินใจเลือกวิถีทางประพฤติเฉพาะหน�า
หรืออาจจะส�านึกในอดีตแต�ยังมีอิทธิพลต�อการตัดสินใจเลือก
วิถีทางประพฤติเฉพาะหน�าก็ได� (กีรติ บุญเจือ. 2538: 3) 

พุทธจริยศาสตร�มีรากศัพท�มาจากค�าบาลีและสันสกฤต 
แยกได� 3 ค�า คือ พุทธ, จรยิ และศาสตร� พุทธ หมายถึง ผู�ตรัสรู� 

ผู� มีป�ญญา บัณฑิต หรือหมายถึงพระพุทธองค� ค�าว�า จริย+
ศาสตร� หมายถึง ศาสตร�หรือวิชาที่ว�าด�วยความประพฤติ ข�อควร
ปฏิบัติ ต�าราหรือวิชาท่ีว�าด�วยความประพฤติ เม่ือรวมเป�นพุทธจ
ริยศาสตร� หมายถึง ศาสตร�ท่ีว�าด�วยหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมท่ีผู�
มีป�ญญาตรัสรู�ดีแล�วทรงวางไว�เพ่ือเป�นมาตรฐานความประพฤติ
ของมนุษย�มีท้ังระดับพื้นฐานเบ้ืองต�น ระดับกลางและระดับสูง 
เพ่ือให�มนุษย�ได�ด�าเนินชีวิตท่ีดีงามตามอดุมคติเท�าที่มนุษย�จะเข�า 
ถึงได� ให�เป�นมนุษย� ท่ีสมบูรณ�พร�อมมีสติป�ญญามีความสุขอัน
สมบูรณ� ท่ีสุด ดังนั้นแล�ว พุทธจริยศาสตร�เป�นศาสตร�ที่ว�าด�วย
อุดมคตขิองชีวิตอันสงูสุด (วศิน อินทสระ. 2541: 11) 

พุทธจริยศาสตร�นั้นเป�นพุทธจริยธรรมของพุทธะ พุทธ
จริยธรรมมีความหมายต�างจากค�าว�า จริยธรรมๆ เชิงพุทธมิได�
หมายเอาเพียงแต�ความประพฤติภายนอกอย�างเดียวเท�าน้ันแต�ยัง
รวมไปถึงพฤติกรรมท่ีหย่ังรากลึกลงไปข�างในจติใจอีกด�วย อีกท้ัง
พทุธจริยศาสตร�มิใช�ข�อปฏิบัติท่ีจะก�าหนดตามความพ่ึงพอใจของ
บุคคลใดคนหนึ่งและมิใช�เป�นหลักการหรือทฤษฎีท่ียึดถือปฏิบัติ
ตาม ๆ กันมาจากบรรพบุรุษ จริยธรรมจะเกิดข้ึนมิได�ถ� าไม� อิง
อาศัยความรู�แจ�งสัจธรรมและประพฤติให�ส�าเร็จมิได�ถ�าไม�สัมพันธ�
กับความรู� ความเข�าใจในสัจธรรม ฉะนั้น จริยธรรมจึงมีนิยามท่ี
อยู�ในกรอบแห�งหลักพุทธปรัชญาท่ีเรียกว�ามัชฌิมปฏิปทา ซ่ึงถือ
ว�าเป�นระบบจริยธรรม (พระราชวรมุน ี(ประยุทธ� ปยุตฺโต).2526: 
24) 

พุทธจริยศาสตร�กล�าวถึงความดี คุณค�า ความถูกต�อง 
ความผิด ความดีอันสูงสุด  ความดีอุดมคติจะต�องเป�นความดี
สากลเป�นหลักเกณฑ�ทางความประพฤติท่ีพระพุทธองค�ทรง
บัญญัติไว�  โดยมีอุดมคติอันสูงสุดของชีวิต เป�นการสร�างความดี
งามท่ีต�องมีปฏิปทาเป�นหลักในการด�าเนิน ชีวิต เพ่ือบรรลุผล
ส�าเร็จจากการกระท�าด�วยตนเอง (วศิน อินทสระ. 2541: 3-4) 

พุทธจริยศาสตร�เป�นศาสตร� ท่ีมนุษย�ต�องท�าด�วยตนเอง 
ท�านพุทธทาสภิกขุกล�าวไว�ว�า “อุดมคติ คือ ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีชีวติควร
จะได�ชีวิตธรรมดากับชีวิตในอุดมคตินั้นต�างกัน คนเราเกิดมามิใช�
เพ่ือท�างานคนเดียวแต�ควรจะเกิดมาและมีชีวิตอยู�เพ่ือได�ส่ิงท่ีดี
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ท่ีสุดท่ีชีวิตควรจะได� มิใช�เพ่ือร่�ารวย  มิใช�เพ่ือเกยีรติยศ ช่ือเสียง 
หรืออยู� ดี กิน ดีแต� ควรมี ชี วิตอยู� เ พ่ือความดับทุกข� เพ่ือพระ
นิพพาน”(วศิน อินทสระ.2541: 2-5) 

พุทธจรยิศาสตร�ในที่นี้หมายถึง พุทธจริยศาสตร�เถรวาท
มี พ้ืนฐานมาจากหลักสัจธรรมหรือข�อเท็จจริงท่ีมีอยู�แล�วตาม
ธรรมชาติและหลักจริยธรรม ซึ่งถือว�าเป�นระบบศีลธรรมในพุทธ
ปรัชญา หลักท้ังสองประการดังกล�าวสอดคล�องและสนับสนุนกัน 
เช�น หลักศีลธรรมน้ันไม�ว�าจะเป�นของส�วนบุคคลหรือส�วนสังคม
จะต�องมีรากฐานมาจากความจริงตามหลักสัจธรรม  กล�าวอกีนัย
หนึ่งก็คือ หลักจริยธรรมได�แก�การน�าเอาความรู�จากหลักสัจธรรม
มาอธิบายจัดวางให�เป�นระบบหรือน�ามาประยุกต�ใช� เพ่ือพัฒนา
ชีวิต  สังคมให�งดงามข้ึน การด�าเนินชีวิตท่ีถูกต�องของผู�ที่ ยั ง
บรโิภคกามหรอืระดับโลกิยะต�องมีศีลธรรมควบคุมและต�องเป�น
แนวทางท่ีเก้ือกูลสนับสนุนต�อจุดมุ�งหมายในชีวิตท่ีสูงกว�าหรือ
อย�างน�อยท่ีสุดก็ไม�ขัดขวางหรอืตัดหนทางท่ีจะไปสู�จุดมุ�งหมายท่ี
สูงกว�า  คือ นิพพาน  เกณฑ�ตัดสินทางจริยธรรมกว�าง ๆ ส�าหรับ
ชีวิตและสังคม คือ รูปแบบของชีวิตและสังคม ท่ีเก้ือกูลและ
สนับสนุนให�มนุษย�เข�าใกล�พระนิพพานมากข้ันถือได�ว�ารูปแบบ
ของชีวิตและสงัคมนั้นถูกต�องตามหลักพุทธจริยศาสตร� (เทพพล 
มุ�งทวี. 2545:10) 

การศึกษาพุทธจรยิศาสตร�ของมนุษย�ท�าให�เราทราบถึง
แนวความคิดท่ีส�าคัญประการหน่ึงคือ การด�าเนินชีวิตของมนุษย�
ในทุกเร่ืองจะต�องมีหลักจริยธรรมเข�ามาเก่ียวข�องเสมอ ด�วยเหตุ
น้ีพุทธปรัชญาจึงเน�นถึงแนวคิดที่เป�นหลักการของการเข�าใจใน
สัจ ธร รม ตาม หลัก พุ ทธป รั ชญ า  ดั งที่ ป รากฏ ใน คั ม ภี ร�
พระไตรป�ฎก แบ�งออกเป�น 2 ส�วน คือ  

 1. สัจ ธรรมที่ เป�นกฎเก ณฑ� ของข�อ เท็จ จริงทาง
ธรรมชาติท่ีพระพุทธองค�ทรงค�นพบว�ามีอยู�ในธรรมชาติของสรรพ
ส่ิง คือ กฎแห�งความเป�นเหตุเป�นผลหลักปฏิจจสมุปบาท ( the 
dependent origination) 

 2. สัจธรรมท่ีเป�นกฎเกณฑ�ของข�อเท็จจริงทางสังคม
ของมนุษย�ท่ีพระพุทธองค�ทรงน�ามาบัญญัติแล�วแนะน�าอบรมส่ัง

สอนประชาชนในโลกนี้  เรียกว�า หลัก ศีลธรรม (morality) 
(สมภาร พรมทา. 2541: 10) 

หลักสัจธรรมท้ังสองประเภทนี้ ตามหลักการเดิมของ
พุทธปรัชญา เรียกว�า พระธรรมวินัย (the doctrine and the 
Discipline) ในยุคปฐมพุทธกาลหากวิเคราะห�สัจธรรมประเภท
แรก  คือ หลักความเป�นจริงประเภทอภิปรัชญาเป�นการอธบิาย
ความจริงสากลของสภาวะท่ีมีอยู�ในฐานะเป�นความจริงช้ันสูงสุด
ของทุกส่ิงในโลกแห�งสสารและจิตวิญญาณ โดยเร่ิมต�นท่ีปฐมเหตุ
ของส่ิงท้ังหลายและมีจุดหมายปลายทางอยู�ท่ีความสัมพันธ� กัน
ของสรรพส่ิงท่ีมีอยู�ในเอกภพนี้ 

หลักสัจธรรมประเภทแรกจัดเป�นหลักอภิปรัชญาในพุทธ
ปรัชญามีความสอดคล�องกับหลักธรรมท่ีเรียกว�า ธรรม ซึ่งเป�น
จุดเริ่มต�นท่ีมีอยู�ก�อนแล�วในธรรมชาติท้ังหลาย โดยท่ีพระพทุธ
องค�ทรงตรัสรู�แล�วจึงประกาศให�มนุษย�ท้ังหลายได�รับรู�หลักธรรม
น้ีมีข�อความปรากฏอยู�ในพระไตรป�ฎก ดังนี้ 

“ภิกษุ ท้ั งหลาย ปฏิจจสมุปบาทเป�นอย�างไร ภิกษุ
ท้ังหลาย เพราะว�าการเกิดเป�นป�จจัย ความแก�และความตาย
ย�อมเกิดมีได�........หลักธรรมน้ันคือความด�ารงอยู�แห�งธรรม ความ
เป�นระเบียบสม่�าเสมอแห�งธรรม ความที่ธรรมท้ังหลายเป�นป�จจัย
ของกันและกันก็ยังด�ารงอยู�อย�างน้ัน” (ส�. 16/114/230) 

ข�อความพุทธพจน� ดังกล� าวเป�นการแสดงให� เห็นถึง
จุดเริ่มต�นของพุทธปรัชญาที่ว�า “ธรรมมีอยู�ก�อนแล�วโดยไม�ต�อง
อาศัยการ เกิดขึ้น ของพระ พุทธอ งค� เลย”(ส� .นิ . 16/64/25 ) 
ถึงแม�ว�าพระพุทธองค�จะเสด็จอุบัติข้ึนหรือไม�ก็ตาม หลักธรรม
และส่ิงท้ังหลายดังกล�าวก็ปรากฏมีอยู�เองแล�วตามธรรมชาติและ
จะด�ารงอยู�ตลอดไป 

หลักสัจธรรมประเภทท่ีสองเป�นหลักจริยศาสตร�ในพุทธ
ปรัชญาเป�นข�อเท็จจริงเก่ียวกับหลักจริยธรรมของมนุษย�ท่ีพระ
พุทธองค�ทรงค�นพบหลักสัจธรรมตามความเป�นจริงในกฎเกณฑ�
ของธรรมชาติแล�วทรงบัญญัติกฎเกณฑ� ข�อเท็จจริงทางสังคม
ข้ึนมาเพ่ือให�มนุษย�ได�ด�าเนินชีวิตอยู�อย�างมีความสุขสงบร�มเย็น  
หลักสัจธรรมประการท่ีสองน้ีสอดคล�องกับหลัก “วินัย” ในพุทธ
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ปรัชญาซ่ึงหมายถึงกฎระเบียบท่ีพระพุทธองค�ทรงบัญญัติตาม
กระบวนการแห�งธรรมชาติของมนุษย� ท่ีควรประพฤติปฏิบั ติ 
จากน้ันทรงน�า เอาประโยชน�จากธรรมมาบัญญัติไว� เพ่ือเป�น
กฎเกณฑ�ส�าหรับมนุษย�ปฏิบัติในสังคม 

พระพุทธองค�ทรงน�าเอาหลักธรรมในธรรมชาติมาวาง
เป�นกฎเกณฑ�อย�างมีระบบระเบียบในสังคมมนุษย� “กฎธรรมชาติ
จึงเรียกว�า ธรรม” ส�วนกฎของมนุษย�เรียกว�า วินัย ซ่ึง เป�นการ
แสดงถึงรากฐานของพุทธจริยศาสตร�ท่ีต้ังอยู�บนพ้ืนฐานของหลัก
อภิปรัชญาและมคีวามสอดคล�องสัมพันธ�กัน โดยมีความเป�นเหตุ
เป�นผลตามเหตุป�จจยัท่ีเอื้อต�อกันและกันของสรรพส่ิง  กฎเกณฑ�
ดังกล�าวพระธรรมป�ฎกได�อรรถาธิบายไว�ว�า “กฎธรรมชาติท่ีมีอยู�
เป�นธรรมดาของโลก ส�วนกฎมนุษย�เป�นกฎสมมติกันขึ้นมาเพ่ือ
เป�นการตกลงร�วมกันของคนในสังคม ดังน้ันจึงมีกฎเกณฑ� ท่ี
ปรากฏอยู�จึงเป�นกฎสองกฎซ�อนกัน คือ กฎธรรมชาติที่เป�นความ
จริงแท�กับกฎมนุษย� ท่ีเป�นสมมติ (convention)” (พระธรรม
ป�ฎก (ป.อ. ปยุตฺโต). 2538: 3)  

หลักสัจธรรมท้ังสองนี้มีส�วนเกี่ยวข�องซึ่งกันและกัน อีก
ท้ังการบัญญัติพระวินัยของพระพุทธองค�มีความสอดคล�องกับ
ความเป�นจริงต�อความเป�นอยู�ของมนุษย� โดยมีความสัมพันธ�ต�อ
สังคมมนุษย� เพ่ือให� ประชาชน ท้ังหลายได�รับประโยชน�จาก
บทบัญญัติเหล�านี้  พระธรรมป�ฎกกล�าวไว�ว�า “วินั ยเป�นการ
จัดสรรโอกาสท�าให�ชีวิตและสังคมมีระเบียบการด�าเนิน ชีวิต
เป�นไปอย�างราบร่ืนและวิถีแห� งชีวิตที่ ด� าเนิน ไปย�อมมีความ
สะดวก อีกท้ังวินัยคือการจัดการโครงสร�างระบบแบบแผนของ
สังคมเพ่ือให�มนุษย�อยู�ร�วมกันอย�างปกติสุขมีความสัมพันธ�ท่ีดีงาม
ต�อกันและได�รับประโยชน�จากธรรมท่ีสรรค�สร�างไว� สู�จุดหมายท่ี
แท�จริงของชีวิต 

ควำมส�ำคัญของพระธรรม วินัยต�อสมำชิกภำยใน
สังคม 

1.พระวินัยในฐานะเป�นกฎระเบียบส�าหรับฝ�กกายและ
วาจา เมื่อพระสงฆ�ปฏิบัตติามพระวินัยอย�างเคร�งครัดย�อมเป�นผู�มี
ศีลบริสุทธ์ิ ด�าเนินชีวิตไม�เป�นไปเพ่ือเบียดเบียน ไม�ท�าลายชีวิต

สรรพสัตว�น�อยใหญ� ในเบ้ืองต�นเมื่อบุคคลท่ีเข�ามาบวชในพระ
ธรรมวินัยมีความมุ�งมั่นท่ีจะท�าชีวิตน้ีให�หลุดพ�นจากความทุกข�  
การปฏิบัติตามพระวินัยอย�างเคร�งครัดย�อมเป�นการฝ�กหัดเพ่ือขัด
เกลาจิตใจและพฤติกรรมให� มีค ว ามอ�อนน�อมถ�อมตนมี จิต
ประกอบไปด�วยเมตตา 

2. พระวินัยในฐานะเป�นการจัดสรรโอกาส พุทธปรัชญา
เป�ดโอกาสให�ทุกคนได�พัฒนาศักยภาพของตนเอง  ไม�มีการแบ�ง
ชนช้ันวรรณะ เม่ือฝ�กตนเองไปตาม ข้ันตอนตามพระวินัยแล�ว
ย�อมเป�นผู�ท่ีสมควรได�รับการเคารพบูชา ซึ่งเห็นได�จากคร้ังพระ
สารีบุตรเห็นการส�ารวมอินทรีย�ของพระอัสสชิมีความน�าเลื่อมใส
ท�าให�เกิดความศรัทธา จากนั้นเข�าไปสนทนาธรรมกับท�าน เมื่อ
พระสารีบุตรได�ฟ�งธรรมจากพระอัสสชิแล�วจงึได�ดวงตาเห็นธรรม 
(Enlightenment) หลังจากน้ันได�ตามพระอัสสชิไปเข�าเฝ�าพระ
พุทธองค�และขออุปสมบทเป�นภิกษุในพุทธศาสนา ต�อมาท�าน
พระสารีบุตรได�รับการยกย�องจากพระพุทธองค�ว�าทรงเป�นบุคคล
ผู�มีป�ญญามากและเป�นพระเถระมีสติป�ญญาเทียบเท�าพระพุทธ
องค� อีกท้ังพระสารีบุตรยังเป�นก�าลังส�าคั ญในการเผยแผ�พระ
ศาสนาในชมพูทวีปและเป�นพระสาวกที่ มีความประพฤติท่ี
เคร�งครัดในพระวนิัย 

คุณค�ำและประโยชน์ของพระวินัย 
พระวินัยเป�นพุทธบัญญัติท่ีพระพุทธองค�ทรงบัญญัติไว�

แก�พระสงฆ�เพ่ือให�พระสงฆ�ได�ยึดเป�นหลักปฏิบัติส�าหรับฝ�กกาย
และวาจาของตน อันจะเป�นพ้ืนฐานในการบรรลุคุณธรรมชั้นสูง
ต�อไป  อีกท้ังยังเป�นประโยชน�เกื้อกูลแก�สังคมมนุษย�ธรรมชาติ
และส่ิงแวดล�อม ดังท่ีพระพุทธองค�ทรงตรัสถึงประโยชน� 10 
ประการของการปฏิบัติตามพระธรรมวินัย ดังนี้ 

เพ่ือความยอมรับว�าดีแห�งสงฆ� 
เพ่ือความผาสุกแห�งสงฆ� 
เพ่ือความข�มบุคคลผู�เก�อยาก 
เพ่ือความอยู�ผาสกุแห�งเหล�าภิกษุผู�มีศีลดีงาม 
เพ่ือป�ดกั้นอาสวะทั้งหลายที่จะบงัเกิดในป�จจุบัน 
เพ่ือป�ดก�าจัดอาสวะท้ังหลายที่จะบังเกิดในอนาคต 
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เพ่ือความเลื่อมใสของชมุชนท่ียังไม�เล่ือมใส 
เพ่ือความเล่ือมใสย่ิงข้ึนของชุมชนเล่ือมใสแล�ว 
เพ่ือความตั้งม่ันแห�งสัทธรรม 
เพ่ือเอื้อเฟ��อพระวินัย (วิ.มหา. 1/39/26) 
หลกัประโยชน� 10 ประการ ดังท่ีได�กล�าวมาแล�วข�างต�น 

สามารถประมวลได� ดังนี ้
ข�อ  1,2 เป�น การ บัญญั ติ  ( legislate) พระวินัย เพ่ือ

ประโยชน�แก�สงฆ�หรือส�วนรวม เพ่ือความเป�นระเบียบแห�งหมู�
คณะ เมื่อภิกษุประพฤติปฏิบัติไม�ขัดต�อพระธรรมวินัย หมู�คณะก็
ไม�เดือนร�อน เพราะทุกรูปไม�มีความหวาดระแวงซึ่งกันและกนั 

ข�อ  3,4 เป�น การ บัญญั ติ  ( legislate) พระวินัย เพ่ือ
ประโยชน�แก�บุคคลหรือภิกษุผู�รักษาพระวินัย  เม่ือภิกษุ รักษา
พระวินัยอย�างเคร�งครัดก็เป�นการป�ดทางแห�งความเสื่อมเป�นผู�มี
ศีลบริสุทธ์ิน�าเคารพบูชาแก�ประชาชน 

ข�อ 5,6 เป�นการบัญญัติพระวินัยเพ่ือประโยชน�แก�ความ
บรสิุทธิ์หรือแก�ชีวิตท้ังทางกายและทางใจ เพื่อป�ดกั้นความเส่ือม
เสียความทุกข�ความเดือดร�อนท่ีจะมีในป�จจบัุนและอนาคต 

ข�อ 7,8  เป�นการบัญญัติพระวินัยเพ่ือประโยชน�แก�
ประชาชน เพ่ือท� าให� เขาเหล� านั้ น เกิดความ ศรัทธาในการ
ประพฤติปฏิบัติ การด�าเนินชีวิตท่ีเรียบง�ายน�าบูชากราบไหว�ให�
สมกับได�รับการยกย�องว�าเป�นบุคคลในสังคมอุดมคติ 

ข�อ 9,10 เป�นการบัญญัติพระวินัยเพ่ือประโยชน�แก�พระ
ศาสน า คื อความ ต่ังมั่ น อ ยู� นาน แห� งพระธรรมวินั ย  ( the 
doctrine and the Discipline) เม่ือภิกษุสงฆ�ประพฤติปฏิบัติ
ตามหลักการที่วางไว�แล�วย่ิงท�าให�พระวินัยมั่นคงย่ิงข้ึน (ประพันธ� 
ศุภษร. 2554:40) 

 

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
ก าร วิ จั ย เรื่ อ ง น้ี เป� น ก าร ศึ กษ าวิ จั ย เชิ งคุ ณ ภ าพ 

(Documentary Research) โดยมีวิธีด�าเนินการวิจัยตามเน้ือหา
ประกอบด�วย ศึกษาพุทธจริยศาสตร�ในทัศนะของพุทธปรัชญา
กับการยอมรับใน คุณค� าของชีวิตในสังคม, หลักเกณฑ�ทาง
จริยธรรมที่สนับสนุนการสรรค�สร�างสังคมในอุดมคติและโลกทัศน�

แบบองค�รวมของพุทธจริยศาสตร�ในการบูรณาการหลักจริยธรรม
ต�อกระบวนการพัฒนาอย�างยั่งยนืในสังคม โดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

3.1 รวบ รวม เอ กส าร ข้ัน ป ฐม ภู มิ  ได� แ ก�  คั ม ภี ร�
พระไตรป�ฎกภาษาไทย ฉบับมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
พทุธศักราช 2539 

3.2 รวบรวมจากเอกสารข้ันทุติยภูมิ ได�แก�  หนังสือ 
บทความวิชาการ ต�าราวิชาการ งานวิจัย เอกสารท่ีเกี่ยวข�องกับ
พทุธจริยศาสตร� 

3.3 วิธี การศึกษ าเน� นการศึกษ าจากเอกส ารและ
การศึกษาจากผู�รู�หรอืปราชญ�ทางพุทธศาสนา 

3.4 รวบรวมเรียบเรียงวิเคราะห�จากเอกสาร และข�อมูล
ท่ีเกี่ยวข�อง 

3.5 ศึกษาวิเคราะห�ท�าความเข�าใจ สังเคราะห�ข� อมูล 
พุทธจริยศาสตร�ตามทัศนะของพุทธปรัชญา หลักเกณฑ�ทาง
จริยธรรมท่ีสนับสนุนการสรรค�สร�างสังคมในอุดมคติ, โลกทัศน�
แบบองค�รวมของพุทธจริยศาสตร�และแนวทางในการบูรณาการ
หลักจริยธรรมต�อกระบวนการพัฒนาอย�างย่ังยนืพร�อมเสนอแนะ
แนวคิดของผู� วิจัย โดยให�เป�นตามวัตถุประสงค�แ ละป�ญหาที่
ต�องการทราบ 

3.6 สรุปผลการวิจัยและข�อเสนอแนะ  
 

4. ผลกำรวิจัย 
จริยศาสตร�เป�นการแสวงหาความจริงว�าเรามี ชีวิตอยู�

อย�างไร เพ่ือให� เราเลือกการกระท�าท่ี เหมาะสม โดยค�านึง ถึง
ผลกระทบต�อตนเองสังคมและส่ิงแวดล�อมเป�นปรัชญาสาขาหนึ่ง
ท่ีว�าด�วยส่ิงท่ีควรท�า ไม�ควรท�า บรรทัดฐานความประพฤติ เกณฑ�
ตัดสินจริยธรรมและศึกษาถึงความหมายและคุณค�าในเชิงอุดม
คติของชีวิต จริยศาสตร�เป�นการศึกษาปรัชญาในเชิงปฏิบัติซ่ึง
เก่ียวข�องกับจริยธรรมท่ีถือว�าเป�นพันธหรือความรับผิดชอบท่ี
มนุษย�มีต�อมนุษย�ด�วยกันต�อสังคมและต�อรัฐตามล�าดับ 

พุทธจริยศำสตร์ในทัศนะพุทธปรัชญำ 
พุทธจริยศาสตร�เป�นหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมซ่ึงท�านผู�รู�

มีพระพุทธเจ�าเป�นต�นทรงวางไว�เพ่ือเป�นมาตรฐานความประพฤติ
ของมนุษย�ต้ังแต�พื้นฐานเบ้ืองต�น ท�ามกลางและระดับสูง เพ่ือให�
มนุษย�ด�าเนินชีวิตอันดีงามตามอุดมคติเท�าที่มนุษย�จะสามารถ



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

564 565
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ปฏิบั ติตนให� เข�า ถึงได� ให� เป�นมนุษย�ที่สม บูรณ� มีสติป�ญญามี
ความสุขอันสมบูรณ�ท่ีสุดเพราะจริยศาสตร�เป�นศาสตร�ท่ีว�าด�วย
อุดมคติของชีวิตหรือความดีอันสูงสุด (supreme good )เพ่ือ
ปฏิบั ติให�ถึงความดีงามอันสูงสุดน้ันจะต�องมีป ฏิปทา (way : 
method) ส�าหรับด�าเนิน คือ เป�นการสร�างเหตุบรรลุผลถ�า
ต�องการผลอันสูงสดุก็ต�องสร�างเหตุให�สมควรกัน (วศิน อินทสระ 
2541 : 11-12) 

พุทธจริยศาสตร�อธิบายหลักส�าคัญท่ีเกี่ยวกับธรรมชาติ
ของชีวิตมนุษย�ท่ีถือว�าเป�นหลักส�าคัญท่ีเช่ือมโยงกับหลักอ่ืนได�
ท้ังหมดและท�าให�เราเข�าใจธรรมชาติของมนุษย�ได�ชัดเจนอีกท้ัง
เป�นหลักค�าสอนทางพระพุทธศาสนาท่ีพระพุทธองค�ทรงบัญญัติ
ไว�เพ่ือเป�นมาตรฐานความประพฤติของมนุษย� สามารถสรปุได�
ดังนี ้

1. พุทธจริยศาสตร�ระดับต�น บัญญัติไว�เพ่ือความสงบ
เรียบร�อยของสังคมคือ หลักเบญจศีลเบญจธรรม ทิศ 6 เป�นต�น 

เบญจกัลยาณธรรม คือ ธรรมอันดีงามห�าอย�างเป�นธรรม
เกื้อกูลแก�การรักษาเบญจศีล ผู�รักษาเบญจศีลควรมี 

เมตตาและกรุณาความรักใคร�ปรารถนาให�มีความสุข
ความเจริญและความสงสารคิดช�วยให�พ�นทุกข� 

สัมมาอาชีวะ การหาเลี้ยงชีพในทางสุจริต 
กามสังวร ความส�ารวมระวังรู�จักยับยั้งควบคุมตนในทาง

กามารมณ�ไม�ให�หลงใหลในรูป เสียง กล่ิน รส และสัมผัส 
สัจจะ ความซื่อตรง 
สติสัมปชัญญะ ระลึกได�และรู�ตัวอยู�เสมอ คือ ฝ�กตนให�

เป�นคนรู�จักย้ังคิดรู�สึกตัวเสมอว�าส่ิงใดควรท�าและไม�ควรท�าระวัง
มิให�เป�นคนมัวเมาประมาท (พระพรหมคุณาภรณ� (ป.อ. ปยุตฺโต). 
2548: 175-176) 

2. พุทธจริยศาสตร�ระดับกลาง บัญญัติไว�เพ่ือให�ทุกคน
ประพฤติปฏิบั ติอบรมขัดเกลาตนเองให�มี คุณธรรม สูง ข้ึน 
หลักธรรม คอื กุศลกรรมบถ 10 เป�นต�น 

กุศลกรรมบถ 10 ทางแห�งกุศล กรรมดีอันเป�นทาง
น�าไปสู�สุคติ จ�าแนกเป�นการประพฤติผิดทางกาย 3 วาจา 4 และ 
ทางใจ 3 ดังน้ี (ที.ปา 11/360/248) 

กายกรรม การกระท�าทางกาย มี 3 ข�อ คือ 
เว�นจากการท�าชีวิตสัตว�ให�ล�วงไป 
เว�นจากการถือเอาของท่ีเจ�าของเขาไม�ได�ให� - ขโมย 
เว�นจากการประพฤติผิดลูกเมียคนอ่ืน 

วจีกรรม การกระท�าทางกาย มี 4 ข�อ คือ 
 เว�นจากการพูดเท็จ 
 เว�นจากการพูดส�อเสียด 
 เว�นจากการพูดค�าหยาบ 
 เว�นจากการพูดเพ�อเจ�อ 

มโนกรรม การกระท�าทางกาย มี 3 ข�อ คือ 
 ไม�โลภอยากได�ของเขา 
 ไม�พยาบาทปองร�ายเขา 
 ท�าความเห็นให�ถูกต�องตามครรลองครองธรรม 
3. พุทธจริยศาสตร�ระดับสงูเป�นจริยศาสตร�เพ่ือพัฒนา

ตนเป�นอริยบุคคล หลักธรรม คือ มรรค 8 
พุทธจ ริยธรรมระดับสูง คือ จริยธรรม เพ่ือพัฒนาคน

เป�นอริยชนมอีริยมรรค 8 ได�แก� 
สัมมาทิฐิ ความเห็นถูกต�องตามครรลองครองธรรม เช�น 

ความรู�เห็นอริยสัจ 4 
สัมม าสังกัปปะ  ความคิดถูกต�อ ง ไม�พยาบาท ไม�

เบียดเบียน 
สัมมาวาจา เจรจาในส่ิงท่ีเป�นความจริง ประสานสามัคคี

อ�อนหวานมีประโยชน� 
สัมมากัมมันตะ การเว�นจากการกระท�าไม�ดี เช�น การฆ�า 

การเบียดเบียน การลักทรัพย� 
สัมมาอาชีวะ การเว�นมิจฉาชีพทุกรูปแบบ ประกอบ

อาชีพสุจรติ 
สัมมาวายามะ ท�าความเพียร เช�นเพียรระวังอกุศลทุก

รูปแบบ เพียรให�กุศลเกิดข้ึน 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

564 565
กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

สัมมาสติ ความระลึกชอบ คือ ระลึกแล�วเกิดสติสมบูรณ�
กลายเป�นป�ญญา 

สัมมาสมาธิ การตั้งจิตมั่นในอารมณ�อย�างใดอย�างหน่ึงไม�
หว่ันไหว ไม�ฟุ�งซ�าน (ที.ม 10/299/348) 

หลักเกณฑ์ทำงจริยธรรมในกำรสรรค์สร้ำงสังคมอุดม
คติในพุทธปรชัญำ 

ในพุทธปรัชญามีเกณฑ�ในการวินิจฉัยว�าอะไรเป�นส่ิงท่ีดี
งาม (ความดี ความช่ัว) โดยมีนิยามของค�าว�า “กรรม” เข�ามา
เป�นหลักการในการตดัสิน ซึ่งมีองค�ประกอบ ดังนี ้

1. พิจารณาดูมูลเหตุว�าเป�นเจตนาท่ีเกิดจากกุศลมูล ซึ่ง
ประกอบด�วย อโลภะ อโทสะ และอโมหะ หรือเกิดจากอกุศลมูล 
คือ โลภะ โทสะ และโมหะ 

2. พิจารณาตามสภาวะ หมายถึง สถานเก้ือกูลแก�ชีวิต
จิตใจหรือไม� ส่ิงเหล�านั้นท�าสภาวะของจิตเป�นไปในรูปแบบใด 
เช�น จิตผ�องใส ปลอดโปร�ง ส�งเสริมคุณภาพของจิตให�กุศลกรรม
เกิดขึ้นและเจริญงอกงาม ท�าให�อกศุลลดน�อยลง 

3. ใช�มโนธรรมส�านึก คือ ความรู�สึกผิดชอบช่ัวดีของตน
พจิารณาว�าการกระท�านั้นตนเองติเตียนตนเองหรือไม�   

4. พิจารณาการยอมรับของวิญ�ูชน นักปราชญ� ราช
บัณฑิตชน ท� าน ท้ังหลายเหล�านนั้ นกล� าวต�าหนิติเตียนห รือ
สรรเสริญในพฤตกรรม (การกระท�า) หรือไม�  

5. ดูผลท่ีเกิดข้ึน หมายถึง เป�นผลดีแก�ตัวเองและผู�อื่นซึ่ง
ถือได�ว� าสิ่ งน้ันถูกต�องและควรท�า กล� าว คือ ส่ิงใดก็ตามถ� า
พิจารณาอย�างรอบคอบแล�ว เข�าหลักเกณฑ� ท้ังสามประการ
ดังกล�าวถือว�าถูกต�องและควรท�าแต�ถ�าได�ข�อสรุปท่ีตรงกันข�ามกับ
เกณฑ�ท้ังสามข�อข�างต�นถือว�าไม�ถูกต�องไม�ควรท�า  

เกณฑ�วินิจฉัยความดี ความชั่วไม� ได�ขึ้นอยู�กับเจตนา
อย�างเดียว พุทธจริยศาสตร�ยอมรับท้ัง 2 ระดบั คือ เจตนาและ
การลงมือกระท�า โดยพิจารณาถึงผลของการกระท�าท่ีจะเกิด
ข้ึนกับตนเองและผู� อ่ืนในสังคม เช�น การกระท�าใดท� าไปด�วย
เจตนาท่ีดีแต�การกระท�านั้นไม�ประกอบไปด�วยป�ญญาขาดการ
พิจารณาและมีผลออกมาในทางลบหรือการลงมือท�าในส่ิงท่ีคิด

ว�าดีและผลออกมาในทางตรงกันข�าม ส่ิงเหล�านี้ยังมีเหตุป�จจยัอ่ืน
ท่ีเข�ามาประกอบในการกระท�าโดยการมองย�อนกลับในส�วนท่ี
เป�นองค�ประกอบของอดีต ซ่ึงสิ่งเหล�าน้ีประกอบไปด�วย คติวิบัติ 
อุปธิวิบัติ กาลวิบัติ และ ปโยควิบัติ เป�นองค�ประกอบของการ
กระท�าหรือไม� ซึ่งการกระท�าต�างๆ ท่ีเกิดปรากฏออกมาไม�ใช�เป�น
เรื่ อ งขอ งความ บัง เอิ ญ เพ ราะ การก ระ ท� าต� างๆ เหล� านี้ มี
องค�ประกอบหลายประการเข�ามาเป�นองค�สนับสนุนแห�งเหตุน้ัน
และเป�นหลักการของเหตุและผล 

 หลักเกณฑ�ทางจริยธรรมในพุทธปรัชญาท่ีเข�ามาเป�น
องค�ประกอบในการสรรสร�างสังคมให�เป�นสังคมอุดมคติและให�
เกิดคุณค�าโดยสภาวะ ซ่ึ งหลักเกณฑ�นี้จะใช�หลักของคุณค� า 
(Value) เข�ามาเป�นองค�ประกอบและควบคู�กับกับหลักของการ
กระท�า (Acts)  

1. หลักการว�าด�วยคุณโทษต�อชีวิตหรือต�อจิตใจและ
บุคลิกภาพ คือ เป�นหลักสภาวะท่ีเกื้อกูลแก�ชีวิตจิตใจหรือไม�
เก้ือกูลต� อคุณภาพชีวิต  ส�ง เสริมหรือป��น รอนคุณภาพหรือ
สมรรถภาพของจิต ท�าให�กุศลธรรมหรืออกุศลธรรมท้ังหลาย
เหล�าน้ันลดถอยหรือเจริญงอกงาม ช�วยเสริมสร�างบุคลิกภาพที่ ดี
งามหรือไม� 

2. หลักการว� าด� วยคุณ โทษต�อ บุคคล คือ  เป�นการ
เบียดเบียนคนหรือไม� ท�าให�ตนเองเดือนร�อนหรือไม�เป�นไปเพ่ือ
ท�าลายหรืออ�านวยประโยชน�สุขแท�จริงแก�ตน 

3. ห ลักการว� าด� วย คุณ โทษต�อสังคม คือ เป�นการ
เบียดเบียนผู�อ่ืนหรือไม�ท�าให�ผู�อื่นเดือดร�อนหรือไม� เป�นไปเพ่ือ
ท�าลายหรืออ�านวยประโยชน�สุขแก�ผู�อ่ืนหรือส�วนรวม 

4. ห ลักก ารว� าด� ว ยม โนธ รรม ห รือ โด ยส� านึ ก อั น
ประกอบด�วยธรรมของความเป�นมนุษย� คือ พิจารณาเห็นด�วย
ความรู�สึกผิดชอบของตนเองว�า การกระท�าน้ันเมื่อท�าแล�วตนเอง
ติเตียนหรือกล�าวโทษตนเองได�หรือไม� 

5. หลักการว�าด�วยมาตรฐานทางสังคม คือ หลักปฏิบัติ
ตามบทบัญญัติทางศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณีและสถาน
บันต�างๆ ในสังคม ซึ่งองค�ประกอบเหล�าน้ีจะเป�นกรอบของการ



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตรวจสอบจากวิญ�ูชนท้ังหลาย (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). 
2532: 180-181) 

พุทธจริยศำสตร์และแนวทำงในกำรบูรณำกำรหลัก
จริยธรรมต�อกระบวนกำรพัฒนำอย�ำงย่ังยืน 

ในทัศนะของพุทธปรัชญาสังคมท่ีสมาชิกมีความเป�นอยู�
ร�วมกันในรูปลักษณะที่เข�าใกล�สังคมอุดมคติมากที่สุดคือ สังคม
ของสงฆ�  ในทางทฤษฎีสังคมของสงฆ�นั้นเป�นสังคม ท่ีสมาชิก
ประพฤติตนให�เป�นอันหน่ึงอันเดียวกับธรรม หรือท่ีเรียกว�าปฏิบัติ
ธรรมน้ันเอง  สังคมของสงฆ�คือสังคมแห�งความจริงหรือ ธรรม
ปรากฏผลประจักษ�ออกมาทางบุคคลด�วยการปฏิบัติ  แม�ใน
ความเป�นจริงสงฆ�แต�ละรูปจะเข�าถึงธรรมในระดับท่ีแตกต�างกัน
แต�สังคมนี้ ก็เป�นสังคมที่สมาชิกมีหลกัการร�วมกันและหลักการ
ดังกล�าวก็คือ มีธรรมเป�นศูนย�กลางในการประพฤติปฏิบัติ , มี
ธรรมเป�นเครื่อง วัด ซึ่ งเป�น ท่ีรองรับผลประจักษ�และเป�น ท่ี
แสดงออกของธรรม  เน่ือ งจากสังคมสงฆ�ถือเป�นสังคม ท่ีเป�น
ตัวอย�างแก�สังคมอ่ืน วินัยจึงมีบทบาทส�าคัญอีกประการหนึ่ง คือ 
เพ่ือสร�างความเลื่อมใสให� เกิดข้ึนแก�ผู�ท่ี ยังมิได�เล่ือมใส , เพ่ือเพิ่ม
ความเล่ือมใสในหมู�คนที่เลื่อมใสอยู�แล�วและในท่ีสุดสังคมของ
มนุษย�โดยส�วนรวมจะได�เข�าใกล�สังคมอุดมคติให�มากที่สุด 

ดังนั้น  สังคมสงฆ�จึงเป�นสังคมท่ีมีสภาพเอื้อแก�การด�ารง
ธรรมแต�การจะเข�าถึงธรรมซึ่ งเป�นภาวะทางจิตหรอืป�ญญานั้น
สภาพภายนอกจะต�องเอ้ือต�อการเข�าถึงภาวะดังกล�าว ด�วยเหตุ น้ี 
วินัยของสงฆ�จึงส�าคัญอย�างยิ่งจะเห็นได�ว�าผู�ท่ีจะเข�ามาอยู�ร�วมใน
สังคมแบบนี้จะต�องปฏิบัติตนตามแบบอย�างความประพฤติที่
ปรากฏภายนอกซ่ึงพระพุทธองค�ได�ทรงบัญญัติไว�เป�นวินัย ดังนั้น 
วินัยของสงฆ�ถือเป�นข�อบัญญัติท่ีมีจุดมุ�งหมายเบื้องต�นในการจัด
ระเบียบชีวิตด�านนอกท้ังหมดเพ่ือให�มีสภาพท่ีเก้ือกูลต�อความ
งอกงามของชีวิตภายในหรือป�ญญา กล�าวอีกนัยหนึ่งก็คือวินัย
ของสงฆ�คือเครื่องมือท่ีจะน�าไปสู�จุดหมายสูงสุดของมนุษย� 

ข�อปฏิบัติตามระบบศีลธรรมในพุทธจริยศาสตร�น้ันมี
ลักษณะส�าคัญ  คือ เป�นข�อปฏิบัติ สายกลางท่ีเรียกว�ามัชฌิม
ปฏิปทาอันเป�นหลักการครองชีวิตของผู�ฝ�กอบรมตน ผู�รู� เท�าทัน

ชีวิตไม�หลงงมงายมุ�งส�าเร็จ คือ สงบ สุข สว�างและสะอาด  เป�น
อิสระท่ีสามารถมองเห็นได�ในชวีิตน้ี  ในทางปฏิบัติความเป�นสาย
กลางน้ีเป�นไปโดยสัมพันธ�กับองค�ประกอบอื่นๆ  

จุดมุ�งหมายของการปฏิบัติสายกลาง คือ การหลุดพ�น
จากทุกข� ท้ังปวงที่ เรียกว�า นิพพาน ผู�บรรลุจุดมุ� งหมายสูงสุด
ดังกล�าวย�อมไม�มีความยึดม่ันถือม่ันในอัตตาหรือตัวตน  ด�าเนิน
ชีวิตตามหลักอนัตตา  ได�แก�  การด�ารงชีวิตด�วยความว�างจาก
ตัวตนกล�าวคือ รับรู�ทุก ส่ิงทุกอย�างโดยไม�มีเรา  ของเราเขาและ
ของเขาเข�าไปเกี่ยวข�องหยั่งรู�ความเป�นไปของสรรพสิ่งตามท่ีมัน
เป�นไม�ใช�ตามท่ีเราอยากให�เป�นหรือตามอคติ การยึดถือของเรา
ตลอดจนข�อสมมติฐานหรือทฤษฎีต�างๆ ด�ารงตนอย�างรู�เท�าทันส่ิง
รอบข�างและวิถีของสรรพสิ่ง (พระเทพเวที (ป.อ. ปยุตฺโต). 2532: 
6) 

 

5. อภปิรำยและสรุปผลกำรวิจัย
พุทธปรัชญาถือว�าป�ญญาเป�นเป�าหมายแห�งชีวิต  เมื่อ

มนุษย�มีป�ญญาอันถกูต�องชอบธรรม  พฤติกรรมท่ีแสดงออกมาก็
จะบ�งบอกถึงการพัฒนาจิตใจท่ีมีคุณภาพและด�าเนินชีวิตอยู�
ในทางสายกลาง   หลักการนี้ถือได�ว�าเป�นระบบจริยธรรมท้ังหมด
ในพุทธปรัชญา เพราะหลักค�าสอนส�วนใหญ�ในพุทธปรัชญามุ�งให�
บุคคลด�ารงชีวิตในทางท่ีเหมาะสมไม�ตึงเกินไปและหย�อนเกินไป
เป�นหลักค�าสอนภาคปฏิบั ติท่ีจะช� วยให�การด� าเนินชีวิ ตไปสู�
จุดหมาย 

การพัฒนาศักยภาพมนุษย� เบ้ืองต�นเร่ิมจากการมีวจี
สุ จ ริ ต  ( Right Speech), ก าย สุ จ ริ ต  (Right Action) แ ล ะ
ประกอบสัมมาชีพ (Right Livelihood) เม่ือมนุษย�รักษากาย
วาจาให�เรียบร�อยได�นั่นถือว�ามนุษย�สามารถควบคุมตนเองให�
ต้ังอยู�ในความไม�เบียดเบียนมีศีลและอยู�ในกรอบของจริยธรรม  
จากน้ันจึงขยายกรอบของการพัฒนาไปสู�หลักการอ่ืน ๆ  คือ มี
ค ว า ม พ ย าย าม ช อ บ  (Right Effort), ร ะ ลึ ก ช อ บ  (Right 
Mindfulness)  แล ะ ต้ั งจิ ตมั่ น ชอบ  (Right Concentration) 
สุดท�ายก�าวเข�าสู�หลักการพัฒนาป�ญญา คือ มีความเห็นชอบ 
(Right Understanding) แ ล ะ มี ค ว า ม ด� า ริ ช อ บ   (Right 
Thought) เมื่อองค�ประกอบต�างๆ ได�ถูกพัฒนาไปพร�อมกัน   



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

ชี วิ ต ท่ีดี ใน ทางพุ ท ธ จ ริย ศ าสต ร� เป� น ชี วิ ต ท่ี เป� น
พรหมจรรย�สามารถเข�าถึงได�ด�วยป�ญญาด�วยการปฏิบัติตามหลัก
ไตรสิกขา (ศีล สมาธิ ป�ญญา) ซ่ึงเป�นองค�ประกอบอันจะท�าให�
สามารถเข�าถึงหลักการด�าเนินชีวิตท่ีดีมี ชีวิตอยู�อย�างรู�เท�าทัน
เหตุการณ� ท่ีเกิดข้ึนเป�นอิสระไม�ยึดติดกับ ส่ิงต�างๆ สามารถ
น�ามาใช�เป�นแนวทางในการด�าเนินชีวิตและแก�ป�ญหาท่ีเกิดข้ึนใน
การด�าเนินชีวิตของบุคคลในสังคม 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาและออกแบบอุปกรณ์ช่วยกระบวณการผลิตร่มโบราณในการแก้ปัญหาให้แก่

ชุมชนของศูนย์หัตถกรรมร่มโบราณ (จ้องแดงบ้านดอนเปา) ตาบลดอนเปา อาเภอแม่วาง จังหวัดเชียงใหม่ จากการลงพ้ืนท่ี
สารวจข้อมูลพ้ืนฐานพบว่ามีข้ันตอนการทางานหลักๆ 3 ข้ันตอน คือ การเตรียมวัสดุ การประกอบ และการตกแต่ง โดยเฉพาะ
อย่างย่ิงข้ันตอนการตกแต่งท่ีต้องใช้ความประณีตในการร้อยด้ายจะมีลักษณะการท างานที่ไม่เหมาะสมคือ พนักงานต้องน า
เก้าอี้สองตัวมาต่อกันเพ่ือใช้ในการวางร่มแล้วท าการร้อยด้ายเป็นลักษณะการท างานที่มีความเสี่ยงในการเกิดอุบัติเหตุ และ
อุปกรณ์ที่ใช้วางยังอยู่ในระดับต าแหน่งที่ท าให้เกิดการบาดเจ็บและเมื่อยล้าของกล้ามเน้ือซึ่งส่งผลต่อประสิทธิภาพการท างานที่
ลดลง ทางคณะผู้วิจัยจึงได้ออกแบบอุปกรณ์ช่วยร้อยด้ายมาประยุกต์ใช้ในการท างาน ผลลัพธ์ที่ได้หลังจากปรับปรุงวิธีการ
ท างานพบว่าเวลาในการร้อยด้ายจากเดิมใช้เวลา 174.10 นาที ลดลงเหลือ 146.20 นาที คิดเป็นประสิทธิภาพการท างานท่ี
เพ่ิมข้ึนร้อยละ 16.03 นอกจากน้ีผลการประเมินค่าดัชนีความไม่ปกติ (AI) ก่อนการปรับปรุง AI = 3.125 หมายถึงมีปัญหามาก
ข้ึนจนรับไม่ได้ หลังการปรับปรุง AI = 2 หมายถึงมีปัญหาเล็กน้อยพอทนได้ ผลการประเมินค่าดัชนีความไม่ปกติลดลงคิดเป็น
ร้อยละ 36 แสดงถึงการปรับปรุงท่าทางการทางานที่มีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน  
 
ค าส าคัญ: ร่มโบราณ, อุปกรณ์ช่วยร้อยด้าย, ประสิทธิภาพ, ดัชนีความไม่ปกติ 
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Abstract 
This research aimed to study and design equipment to support the production of an ancient 

umbrella; a case study of an ancient umbrella handicraft center (Jong Dang Ban Don Pao). From researching 
the basics area, it was found that there are three main work processes: material preparation, part assemblies, 
and finishing decoration. In particular, the finishing decoration process has to bring together two chairs to 
place umbrellas and thread them. It is a risk behavior of an accident, and the placement equipment is at 
a level where injury and muscle fatigue can reduce the performance. The researchers have designed a 
threading aid to be applied in work. The results obtained after improving the working method showed that 
the threading time from 174.10 minutes was reduced to 146.20 minutes, representing an increase of 16.03% 
in performance. Before improvement, AI = 3.125 means more problems are unacceptable. After 
improvement, AI = 2 means some problems can be tolerated. The abnormal index evaluation decreased 
by 36%, indicating an improvement in more efficient work posture.  
 
Keywords: ancient umbrella, equipment, efficiency, abnormal index (AI) 
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1. บทน�ำ 
ร�มถือได�ว�าเป�นเค ร่ืองใช�อีกประเภทหนึ่ง ท่ี ใช� กัน

โดยท่ัวไป เป�นร�มกันแดดกันฝนส�าหรับใช�คนเดียว หรือสองคน
เป�นอย�างมาก แต�นอกจากนี้ ยังมีร�มส�าหรับใช�ประโยชน�อื่นๆ 
เช�น ร�มแบบโบราณ อีกหนึ่งภูมิป�ญญาแต�โบราณของชุมชนทาง
ภาคเหนือของไทยท่ีควรค�ากับการอนุรักษ�เอาไว�ส�าหรับ “จ�อง
แดง” แหล�งผลิตอยู�ที่ศูนย�หัตถกรรมร�มโบราณ ต.ดอนเปา อ.แม�
วาง จ.เชียงใหม� รูปแบบของร�มเป�นร�มผ�าสีน้�ามันท่ีเน�นสีแดงเป�น
หลัก จุดเด�นของจ�องแดงโบราณบ�านดอนเปาอยู�ที่ตัวหลอดด�าน
ในมกีารสานด�วยด�ายท่ีต�องใช�ความช�านาญเป�นอย�างมาก จาก
การลงพื้นท่ีส�ารวจข�อมูลพื้นฐานพบว�ามีกระบวนการท�า งาน
หลักๆ 3 กระบวนการ คือ 1) กระบวนการเตรียมวัสดุ เร่ิมจาก
ตัดไม�ไผ� ผ�าไม� เหลาไม�กลอน เหลาก�าน ท�าหลอดล�างและหลอด
บน 2) กระบวนการประกอบ โดยการประกอบเป�นโครงใช�ด�าย
มัดจากมือทุกขั้นตอน แล�วน�าไปตากแดดกันราขึ้นจากน้ันน�ามา
ใส�ผ�าและทาสีน้�ามัน และ 3) กระบวนการตกแต�ง โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งข้ันตอนการตกแต�งที่ต�องใช�ความประณีตจากแรงงานคน
ในการท�างานในการร�อยด�ายจะมีลักษณะการท�างานที่ ไม�
เหมาะสมคือ พนักงานต�องน�าเก�าอี้สองตัวมาต�อกันเพ่ือใช�ในการ
วางร�มแล�วท�าการร�อยด�าย และเก�าอ้ีท่ีใช�วางยังอยู�ในระดับ
ต�าแหน�งท่ีท�าให�เกิดการบาดเจ็บและเมื่อยล�าของกล�ามเนื้อ ซ่ึง
การจัดสภาพแวดล�อมในการท�างานที่ไม� เหมาะสมอาจส�งผล
กระทบต�อสุขภาพ เช�น เกิดความผิดปกติของกระดูกและ
กล�ามเนื้อ หรือเกิดความเครียดภาระงานท่ีมากเกินไป (แอนน� จิ
ระพงษ�สุวรรณ, 2556) ดังงานวิจัยของ ศิริพงษ� หมูค�า และคณะ 
(2558) ได�ประเมินท�าทางการท�างานของผู�ปฏิบัติงานด�านการ
ซ�อมช้ินส�วนรถจักรยานยนต�  ด�วยค�าดัชนีความผิดปกติวิธี  
(Abnormal Index : AI) เพื่อประเมินความล�าทางด�านร�างกาย
และทางด�านจิตใจหลังการท�างานเพ่ือปรับปรุงอุปกรณ�ในการ
ท�างานช�วยลดการบาดเจ็บ นอกจากนี ้พงศกร สุรินทร� และคณะ 
(2559) ได�ประเมินป�จจัยเสี่ยงท�าทางการท�างานในกระบวนการ
ผลิตขนมจีน จากผลการประเมินพบว�าค�าดัชนีความผิดปกติ
ท�าทางการท�างานในกระบวนการผลิตเส�นขนมจีน มีค�าคะแนน
เฉลี่ย 4.08 ซ่ึงหมายถึง รับไม�ได�แก�ไขทันที จึงเป�นสาเหตุท่ีท�าให�
เกดิความเม่ือยล�าจากการท�างาน 

จ าก ป� ญหา ท่ีกล� าวม าข� า งต� น  ง านวิ จั ยนี้ จึ ง มี
วัตถุประสงค�เพื่อศึกษาและออกแบบอุปกรณ�ช�วยร�อยด�ายสนร�ม
ในการแก�ป�ญหาให�แก�ชุมชนของศูนย�หัตถกรรมร�มโบราณ (จ�อง
แดงบ�านดอนเปา) ต�าบลดอนเปา อ�าเภอแม�วาง จังหวัดเชียงใหม� 
แล�วประเมินลักษณะของท�าทางการท�างานหลังปรังปรุงด�วยวิธี
ประเมินด�วยค�าดัชนีความผิดปกติวิธี 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�อง 
2.1 กรอบแนวคิดงำนวิจัย 

กระบวนการผลิตร�มโบราณมี 3 กระบวนการ ดังน้ี 
กระบวนการเตรียมวัสดุ กระบวนการประกอบ และกระบวนการ
ตกแต�ง ซึ่งกระบวนการท่ีพบป�ญหาคือกระบวนการตกแต�ง โดย
งานวิจัยนี้ได�แก�ป�ญหาด�วยการสร�างอปุกรณ�ช�วยร�อยด�ายขึ้นมา 
แล�วท�าการประเมินท�าทางการท�างานด�วยค�าดัชนีความผิดปกติ
วิธี (AI) ท้ังก�อนการปรบัปรุงคอืไม�มีอุปกรณ�ช�วยในการร�อยด�าย
และหลังปรับปรุงคือการใช�อุปกรณ�ช�วยร�อยด�าย จากนั้นน�าผล
การประเมินที่ได�มาเปรียบเทียบประสิทธิภาพ การสรุปแนวคิด
งานวจิัยดังรูปที่ 1  

 
รูปที่ 1 สรุปแนวคิดงานวิจัย 
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2.2 ทฤษฎีที่เก่ียวข�อง 
การประเมินดัชนีความไม�ปกติ (Abnormal Index : 

AI) หมายถึง ค�าดัชนคีวามผิดปกติใช�ส�าหรับประเมินความล�าทั้ง
ทางด�านร�างกายและทางด�านจิตใจภายหลังจากการท�างาน
ครบรอบระยะเวลาการท�างานของพนักงาน โดยใช�ความรู�สึกของ
พนักงานเป�นเกณฑ�ในการประเมิน เพื่อประโยชน�ในการปรับปรุง
วิธีการท�างานของพนักงานให�มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน (กิตติ 
อินทรานนท�, 2548)  

แบบประเมินใช�การสัมภาษณ�พนักงานและบันทึก
ข�อมูลก�อนปรับปรุงงานและหลังปรับปรุงงาน ซ่ึงมีการแบ�งเกณฑ�
การประเมินเป�น 8 ข�อ ดังนี ้

 

1) ความล�าโดยท่ัวไป 

2) ความเส่ียงต�อการบาดเจบ็ 

3) ระดับความสนใจต�องานท่ีท�า 

4) ความซับซ�อนของงานที่ท�า 

5) ความยากง�ายของงานที่ท�า 

6) จังหวะของการท�างาน 

7) ความรับผิดชอบในการท�างาน 

8) ความอิสระในการท�างาน 

 

การค�านวน AI ใช�สูตรค�านวณท้ังก�อนการปรับปรุงและ
หลังปรับปรุง ดังสมการ (1) 

 

AI =  ∑[1,2,4,5,6,7]− [3,8]
8

      (1) 

  

 การประเมินก�าหนดระดับคะแนนต้ังแต� 0 ถึง 9 โดย
คะแนน 0 หมายถึง นอยท่ีสุด และ 9 หมายถึง มากท่ีสุด คะแนน
จากการค�านวณที่ไดสามารถน�ามาใชในการแปลความหมาย
ดังต�อไปน้ี   
 

AI ≤ 0 หมายถึง ไมมีปญหาอะไร 
0 < AI ≤ 2 หมายถึง มีปญหาเล็กนอยพอทนได� 
2 < AI ≤ 3 หมายถึง ต�องเอาใจใสระมัดระวัง 
3 < AI ≤ 4 หมายถึง มีป�ญหามากขึ้นจนรับไมได� 
AI < 4       หมายถึง รับไมได�แกไขทันที 

3. วิธดี�ำเนนิกำรวิจัย 

 
รูปที่ 2 วิธกีารด�าเนินงาน 

 

4. ผลกำรวิจัย
จากการน�าอุปกรณ�ช�วยร�อยด�ายสนร�มเพ่ือปรับปรุง

กระบวนการท�างานให�เหมาะสมที่สุดโดยใช�หลักการพ้ืนฐานคือ 
การศึกษางาน แผนภูมิกระบวนการไหล และการออกแบบ
เคร่ืองมือมาใช�ในการศึกษา พบว�า 

1) สามารถลดเวลาในการท�างานลง เน่ืองจากท�าทางการ
ท�างานท่ีถูกต�องท�าให�การพักในระหว�างการท�างานลดลงเมื่อ
เปรียบเทียบกบัการท�างานในรูปแบบเดิมท่ีไม�มีอุปกรณ�ช�วยใน
การร�อยด�าย รูปที่ 3 แสดงท�าทางการร�อยด�ายก�อนปรับปรุง และ
รูปที่ 4 แสดงท�าทางการร�อยด�ายหลังปรับปรุง จากการเก็บ
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ข�อมูลทางด�านเวลาหลังจากน�าอุปกรณ�ช�วยร�อยด�ายสนร�มมา
ประยุ กต� ใ ช�พบว� า เ วลาในการท� า งานลดลง  27.90 นาที  
รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

2) การประเมินดัชนีความไม�ปกติ (AI) จะใช�แบบประเมิน
ด�วยการสัมภาษณ�พนักงานและบันทึกข�อมูลก�อนปรับปรุงงาน
และหลังปรับปรุงงาน ซ่ึงมีการแบ�งเกณฑ�ประเมินออกเป�น 8 ข�อ 
โดยข�อมูลเหล�าน้ีจะถูกน�าไปค�านวณหาค�าดัชนีความไม�ปกติ (AI) 
แสดงดังตาราง 2 โดยใช�สูตรค�านวณในสมการ (1)  

 

 
รูปที่ 3 ท�าทางการร�อยด�ายก�อนปรับปรุง 

 

 
รูปที่ 4 ท�าทางการร�อยด�ายหลังปรับปรุง 

ตารางท่ี 1 ผลการเปรียบเทียบเวลาในการร�อยด�ายแบบเดิมและ
แบบใหม� 

เวลำในข้ันตอนกำรร�อยด�ำย เวลำ (นำที) 
เวลาก�อนใช�อุปกรณ�ช�วยร�อยด�าย 174.10 

เวลาหลังใช�อุปกรณ�ช�วยร�อยด�าย 146.20 

เวลาท่ีลดลง 27.90 

 
ตารางท่ี 2 คะแนนดัชนคีวามไม�ปกติ (AI) ก�อนปรับปรุงและหลัง
ปรับปรุง 

ล�ำ
ดับ 

รำยกำร 
คะแนน
ก�อน

ปรับปรุง 

คะแนน
หลัง

ปรับปรุง 
1 ความล�าโดยทั่วไป 7 3 

2 ความเส่ียงต�อการบาดเจบ็ 4 4 

3 ระดับความสนใจต�องานท่ีท�า 8 8 

4 ความซับซ�อนของงานทีท่�า 6 6 

5 ความยากง�ายของงานที่ท�า 5 2 

6 จังหวะของการท�างาน 6 4 

7 ความรับผิดชอบในการท�างาน 8 8 

8 ความอิสระในการท�างาน 3 3 

ค�ำ AI 3.125 2 
 

การค�านวณค�า AI ก�อนการปรับปรุง 
AI =  

[7 + 4 + 6 + 5 + 6 + 8] − [8 + 3]
8 =  

[36] − [11]
8 = 3.125 

การค�านวณค�า AI หลังการปรับปรุง 
AI =  

[3 + 4 + 6 + 2 + 4 + 8] − [8 + 3]
8 =  

[27] − [11]
8 = 2

  

จากการค�านวณค�าดัชนีความไม�ปกติ (AI) แล�วน�ามา
แปลความหมาย พบว�าก�อนการปรับปรุง AI = 3.125 หมายถึงมี
ป�ญหามากขึ้นจนรับไมได� จึงปรับปรุงวิธีการท�างานใหม�ด�วยการ
น�าอุปกรณ�ช�วยร�อยด�ายสนร�มมาใช� ท�าให�พนักงานมีการ
ปรับเปล่ียนท�าทางการท�างานใหม�ที่มีความเหมาะสมมากขึ้น จึง
ท�าให�คะแนนของเกณฑ�การประเ มินลดลง ได�แก� ความล�า
โดยท่ัวไปจากเดิม 7 คะแนน ลดลงเหลือ 3 คะแนน ความยาก
ง�ายของงานท่ีท�า จากเดิม 5 คะแนน ลดลงเหลือ 2 คะแนน และ
จังหวะของการท�างาน จากเดิม 6 คะแนน ลดลงเหลือ 4 คะแนน 
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ดังรูปที่ 5 ส�งผลต�อค�าดัชนีหลังการปรับปรุง AI = 2 หมายถงึมี
ป�ญหาเล็กนอยพอทนได�  

 

 
รูปที่ 5 การเปรียบเทียบคะแนนดัชนีความไม�ปกติก�อนปรับปรุง

และหลังปรับปรุง 
 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวจิัย
 1) จากการปรับปรุงวิธีการท�างานด�วยการออกแบบ
อุปกรณ�ช�วยร�อยด�ายสนร�มในการแก�ป�ญหาให�แก�ชุมชน พบว�า
พนักงานใช�เวลาในการท�างานลดลงจากเดิมท่ีไม�มีอุปกรณ�ช�วย
ร�อยด�ายใช�เวลา 174.10 นาที ลดลงเหลือ 146.20 นาที คิดเป�น
ประสิทธิภาพการท�างานท่ีเพ่ิมข้ึนร�อยละ 16.03 

 2) จากการค�านวณค�าดัชนีความไม�ปกติ (AI) แล�วน�ามา
แปลความหมาย พบว�าก�อนการปรับปรุง AI = 3.125 หมายถึงมี
ป�ญหามากขึ้นจนรับไมได� หลังการปรับปรุง AI = 2 หมายถึงมี
ป�ญหาเล็กนอยพอทนได� ซ่ึงค�าผลการค�านวณดัชนีความไม�ปกติ
ลดลงคิดเป�นร�อยละ 36 แสดงถึงการปรับปรุงท�าทางการท�างาน
ท่ีมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

3) นอกจากน้ีวิธีการท�างานใหม�ยังส�งผลโดยตรงต�อ
ท�าทางการท�างานที่เปลี่ยนไปท�าให�ลดป�จจับเส่ียงต�อการบาดเจ็บ
จากการท�างานในอนาคต 

4) ข�อเสนอแนะของงานวิจัยน้ีคือ การปรับปรุงวิธีการ
ท�างานควรจะต�องมีการติดตามผลเพ่ือให�เกดิการน�าไปปฏบัิติใช�
อย�างถูกต�องและต�อเนื่อง อีกทั้งการติดตามการประเมินผลดัชนี

ความผิดปกติเพ่ือท�าให�ทราบถึงผลกระทบที่เกิดข้ึนโดยตรงต�อ
พนักงาน  อันจะเป�นผลดีต�อการน�าไปขยายผลในอนาคต 
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กำรเปรียบเทียบดัชนีควำมไม�ปกติ

ก�อนปรับปรุง หลังปรับปรุง
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บทคัดย่อ 
โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน กรณี หมู่บ้านห้วยหาด ต าบลอวน อ าเภอปัว จังหวัด

น่าน มีระยะเวลาการด าเนินงาน 3 ปี(พ.ศ. 2560 – พ.ศ. 2562) เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพ่ือ ยกระดับ หมูบ้าน ชุมชน 
ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ซึ่งกิจกรรมที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน เข้าไปด าเนินงานได้แก่ 1) สนับสนุนการ
ลด ละ เลิก การใช้สารเคมีทางการเกษตร 2) ส่งเสริมอาชีพ โดยการแปรรูปผลิตภัณฑ์ผลไม้พ้ืนถ่ิน 3) สร้างโรงเรือนอบแห้ง
เพ่ือสนับสนุนกิจกรรมแปรรูป 4) ลงค่าใช้จ่ายในครัวเรือน และอนุรักษ์ปลาพ้ืนเมือง ด้วยการเพาะพันธ์ปลามัน และเลี้ยงกบ 5) 
กิจกรรมส่งเสริมการตลาด ด้วยการพัฒนาบรรจุภัณฑ์ผลิตภัณฑ์แปรรูป และการตลาดออนไลน์ 6) กิจกรรมยกระดับหมู่บ้าน
ท่องเที่ยว ด้วยการท าแผนที่ท่องเที่ยว และสื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว เมื่อด าเนินกิจกรรมเสร็จสิ้นแล้ว จึงได้มีการติดตาม
ผลการด าเนินงาน เพ่ือน าผลดังกล่าวไปปรับปรุงพัฒนา และยังคอยสนับสนุนให้ค าปรึกษา ให้เกิดการบริหารจัดการ ความ
เข้มแข็ง และความย่ังยืน โดยสรุปผลการด าเนินงานดังน้ี กิจกรรมต่างๆ ที่มหาวิทยาลัยได้เข้าไปส่งเสริม สามารถด าเนินต่อไป
ได้ด้วยตัวเอง อย่างย่ังยืน โดยมีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน ค่อยเป็นพ่ีเลี้ยง และมีภาคีเครือข่ายอื่นๆ ให้การ
สนับสนุนมากข้ึน  
 
ค าส าคัญ: ผลการติดตาม โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของหมู่บ้าน ชุมชน แบบมีส่วน 
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Abstract 
The quality of life development project with the village and community participation: a case study 

of Huai Hat Village, Auan, Pua in Nan was to enhance the villagers in the community to have a better quality 
of life. The project has three years of operation (2017-2019). There were many activities which Rajamangala 
University of Technology Lanna, Nan got into the area to operate the project as follows; 1)  Supporting the 
reduction and stop the use of agricultural chemicals 2) Promoting Career by processing local fruit products 
3)  Building greenhouse drying to support processing activities 4)  Household accounting and conserving 
native fish by breeding Ceratogarra cambodgiensis ( Tirant, 1884)  and frogs farming.  5)  Marketing activities 
with product and packaging development together with online marketing.  Moreover, 6)  upgrading tourist 
village activities by making the traveling map and tourism publicity media. When the activities are finished, 
The related departments can bring the study results to improve and develop the quality of life of the 
people in the community and support and advice for strengthening and sustainable management.  In 
summary, the results of operations were as follows:  activities that the university has promoted were able 
to continue sustainably by the villagers themselves with Rajamangala University of Technology Lanna, Nan 
was a mentor. Other network partners could provide more support.  
 
Keywords: Follow up results, The quality of life development project with the village, and community participation 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

576 577
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

1. บทน�ำ 
ความเป�นมา 

ชุมชนบ� านห� วยหาด  ต้ั งอยู�หมู� ท่ี 7 ต� าบลอวน 
อ�าเภอป�ว จังหวัดน�าน เป�นหมู�บ�านท่ีต้ังอยู�ในพ้ืนท่ีเชิงเขาของ
ยอดดอยภูคา ลักษณะพื้นที่กว�า 90% เป�นภูเขาและเนินเขา 
เฉลี่ยสูงกว�าระดับน้�าทะเล 1,500 เมตร มีพื้นท่ีป�าอนุรักษ� 
2,500 ไร� เป�นที่ท�ากินและที่อยู�อาศัย 1,495 ไร� เป�นป�าชุมชน 
756 ไร� ในอดีตน้ันเป�นพ้ืนท่ียุทธศาสตร�โดยเป�นฐานที่ต้ังของ
ผู�ก�อการร�ายพรรคคอมมิวนิสต� (ผกค.) หมู�บ�านห�วยหาด เป�น
หมู�บ�านเล็กๆ มีประชากรเพียง 128 คน 37 ครัวเรือน ช�วง
อายุของประชากรส�วนใหญ� อายุระหว�าง 36-60 ป� คิดเป�น
ร�อยละ 40 ระดับการศึกษาส�วนใหญ� จบประถมศึกษาป�ท่ี 4 
คิดเป�นร�อยละ 23.43 การประกอบอาชีพ เกษตรกร ถึง 30 
ครัวเร ือน คิดเป�นร�อนละ 81.08 ของประชากรท้ังหมด  
จากการเริ่มด�าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตหมู�บ�าน 
ชุมชน แบบมีส�วนร�วม กรณี หมู �บ�านห�วยหาด ต�าบลอวน 
อ�าเภอป�ว จังหวัดน�าน ต้ังแต�ป�งบประมาณ 2560 ถึง 2562 
เป�นต�นมาน้ัน คณะท�างานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล�านนา น�าน ได�เข�าไปช�วยให�ความรู�ให�ชุมชน ไม�ว�าจะ
เป�นการส�งเสริมการแปรรูปผลิตภัณฑ�ท�องถ่ิน การสร�างเครื่อง
อบแห�งพลังงานแสงอาทิตย� เพื่อสนับสนุนการแปรรูปให�มี
ความสะดวก สะอาด ปลอดภยั และประหยัดพลังงาน การ
ส�งเสริมการเพาะเลี้ยงสตัว�น้�า ไม�ว�าจะเป�นการเพาะเลี้ยงกบ 
เพาะเลี้ยงปลามนั เพื่อบริโภคในครัวเรือน จนถงึการแปรรูป
กบเพ่ือน�าไปขายเป�นสินค�าของหมู�บ�าน อีกทั้ง ยังเข�า ไป
ส�งเสริมและให�ความรู�ด�านการตลาด พร�อมทั้งสนับสนุนและ
ผลักดันการเป�นหมูบ�านท�องเท่ียว ซ่ึงกิจกรรมดังกล�าวน้ีก�าลัง
ด�าเนินการไปได�อย�างด ี 

อย�างไรก็ตามแนวปฏิบัติของโครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตหมู�บ�าน  ชุมชน แบบมีส�วนร�วม นั้น จะท�า
ต�อเน่ืองในกลุ�มเป�าหมายเดิมเพียง 3 ป� เท�านั้น ท้ังนี้ก็เพ่ือเป�ด
โอกาสในการพฒันาพ้ืนท่ีใหม�ที่มีศักยภาพและเหมาะสมต�อ
การพัฒนาตามจุดประสงค�ของโครงการและถือเป�นการร�วม
พัฒนาชุมชนและขยายเครือข�ายความร� วมมือระหว� าง
มหาวิทยาลัยและชุมชนในจังหวัดให� มีหลากหลายและแผ�

ขยายมากข้ึน แต�อย�างไรก็ตาม เพื่อ ให�โครงการยกระดับ
คุณภาพชีวิตหมูบ�าน ชุมชน แบบมสี�วนร�วม ด�าเนินต�อไปให�
เป�นรูปธรรมมากข้ึน และยังยืน ทางมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล�านนา น�าน ก็คอยผลักดันให�กิจกรรมต�างๆ ด�าเนิน
ต�อไป 

ดั งนั้ นทา งคณะท�า งานจึ งได� ก ารด� า เ นินง า น
สนบัสนุนความยั่งยืน และติดตามความต�อเน่ืองของโครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู�บ�าน ชุมชน แบบมีส�วนร�วม หลัง
สิ้นสุดการด�าเนินงานโครงการป�ท่ี 3 ทั้งน้ีเพ่ือเป�นพี่ เล้ียง ให�
ค�าแนะน�า และสนับสนุนกิจกรรมอย�างต�อเน่ือง และติดตาม 
รายงานผลการด�าเนินงานว�า เมื่อโครงการยกระดับฯ ที่
ด�าเนินงานโครงการมา 3 ป� แล�วนั้น จะมคีวามยั่งยืนหรือมีการ
ปรับประยุกต�ให�เข�ากับสถาณการณ� อย�างไรบ�าง และเพื่อเป�น
การพิสูจน�ว�าเ ทคโนโล ยีที่น�ามาใช�กับ ชุมชนนั้น มีค วาม
เหมาะสมกับชุมชน สภาพพ้ืนท่ี มีการบูรณาการร�วมกัน
ระหว�างศาสตร�ความรู�ทางวิชาการและภูมิป�ญญาท�องถิ่นเพื่อ
แก�ป�ญหาได�อย�างถูกจุดและยั่งยืนหรือไม� 

วัตถุประสงค� 
1. เพื่อติดตาม สนับสนุน และให�ค�าปรึกษา ให�เกิด

การบริหารจัดการ ความเข�มแข็ง และความย่ังยืน โครงการ
ยกระดับคุณภาพชีวิตหมู�บ�าน ชุมชน แบบมีส�วนร�วม หลัง
สิ้นสดุการด�าเนินงานโครงการป�ท่ี 3 

  
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง  

      
    รูปที่ 1 แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย�างย่ังยืน 
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แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย�างย่ังยืน ประกอบด�วย 3 
ส�วน ได�แก� 

1. องค�ประกอบภายใน ได�แก� 
 1) ผู�น�า คือ ผู� ท่ีเป�นผู�น�าชุมชน เช�น ผู� ใหญ�บ�าน 

อบต. ผู�น�าท�องถ่ิน ก�านัน หรือผู�ที่มีอิทธิพลด�านความคิดของ
ชุมชน ฯลฯ จะต�องเป�นผู� มีภาวะผู�น�า ที่นึกถึงประโยชน�
โดยรวม มีแนวความคิดกว�างไกล เป�นนักพฒันาท่ีด ี

2) คนในชุมชน คือ ลูกบ�าน จะต�องเป�นผู�ตามท่ีดี 
คอยสนับสนุน และในความร�วมมือในกจิกรรมต�างๆ ในชุมชน 

3) แนวคิดร�วม คือ ผู�ที่อยู�ในชุมชน ไม�ว�าจะเป�นผู�น�า 
หรือผู�ตาม จะต�องมีแนวคดิในการพัฒนาชุมชนร�วมกัน ไปใน
ทิศทางเดียวกัน 

4) ทรัพยากรและสิ่งแวดล�อม วัฒนธรรม วิถ ีชีวิต 
คือ ชุมชนจะต�องอนุรักษ� ทรพัยากร สิ่งแวดล�อม วัฒนธรรม 
วิถีชีวิต อันดีงานของตน  

       2. องค�ประกอบภายนอก ได�แก� 
 1) องค�ความรู� และเทคโนโลยีที่เหมาะสม คือ การ

พัฒนาชุมชน จะต�องมีองค�ความรู� และเทคโนโลยีท่ีใช�พัฒนา 
ท่ีตรงกับความต�องการของชุมชนอย�างแท �จริง 
 2) ภาคีเครือข�ายที่ให�การสนับสนุน คือ พันธมิตรที่
ดี เป�นผู�ท่ีในการสนบัสนนุด�านการพัฒนาขุมชน 
 3) โอกาสทางเศรษฐกิจ และสงัคม คือ โอกาส ที่จะ
ท�าให�ชุมชนพัฒนา เช�น เศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรม 
ค�านิยม ฯลฯ 

    3. กระบวนการในการพัฒนา คือ การบริหารจัดการ 
องค�ประกอบท้ังหมด อย�างมีประสิทธิภาพ ท�าให�เกิดการ
พัฒนาอย�างย่ังยืน 
 
3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย  

1. ศึกษาข�อมูล โครงการยกระดับฯ ตลอดช�วง 3 ป�
ท่ีผ�านมา เพ่ือวางแผนงานในการติดตามและรายงานผล โดย
ศึกษาจากรายงานฉบับสมบูรณ�ขอแต�ละรายป� เพ่ือให�ได�องค�
ความรู�เร่ือง โมเดลหมู�บ�านท�องเท่ียวเชิงนิเวศ 

2. จัดท�าหนังสือก�อนเดินทางลงพื้นที่ เพ่ือชี้แจง
วัตถุประสงค�ของโครงการ เนื่องจากขณะด�าเนินกิจกรรม  อยู�
ในช�วยสถานการโรคระบาด  โควิช19 จึงต�องท�าการชี้แจง
วิธีการด�าเนินการลงพื้นท่ีเก็บข�อมูลอย�างละเอียด โดยระบุวัน
เวลาในการจะด�าเนินงายอย�างชัดเจน แจ�งจ�านวนบุคลลากร 
และรายชื่อผู�ที่ลงพ้ืนที่  และลักษณะกิจกรรม เพื่อลดความ
เสี่ยงในการติดเช้ือ 

3.  ออกแบบเครื่องมือ ในการเก็บข�อ มูล ได�ซึ่ ง
เคร่ืองมือที่ใช�ในการเก็บข�อมูล ประกอบด�วย แบบสัมภาษณ�
กึ่งโครงสร�าง และการสังเกต 

4. ลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูลติดตาม ด�วย วิธีเจาะจงกลุ�ม 
ด�วยการสัมภาษณ�แบบกลุ�มย�อย ซึ่งประกอบไปด�วยหัวหน�า
กลุ�ม และสมาชิกในก ลุ�ม และใช�การสังเกตร�วมด�วย โดย
แบ�งกลุ�มตัวอย�างออกเป�น 4 กลุ�มดังนี ้

1) ก ลุ�มการพัฒนาผลิตภัณฑ�แปรรูปจาก
ผลผลิตทางการเกษตร ของชุมชนบ�านห�วยหาด  

2) กลุ�มการผลิตกบเนื้อในคอก เพ่ือใช�เป�น
วัตถุดิบในการสร�างผลิตภัณฑ�ชุมชนบ�านห�วยหาด  

3) กลุ�มการออกแบบ และสร�างเครื่องอบแห�ง
แบบป�๊มความร�อน ส�าหรับผลิตภัณฑ�แปรรูปชุมชนท่ีต�องการ
ควบคุมสี และกลิ่น  

4) กลุ�มการกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชนด�วยการ 
ส�งเสริมการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน�  

5. วิเคราะห�รวบรวมผลการติดตาม พร�อมวิเคราะห� 
โดยการสังเคราะห�จากแบบสัมภาษณ�และการสังเกต และรวม
รวมให�เป�นข�อสรุปผลการด�าเนินงาน  

 6. สรุปผลการศึกษา 
 

4. ผลกำรวิจยั  
จากการวิเคราะห�ผลการติดตามโครงการยกระดับ

คุณภาพชีวิตของหมู�บ�าน ชุมชน แบบมีส�วนร�วม กรณีศึกษา 
บ�านห�วยหาด ต�าบลอวน อ�าเภอป�ว จังหวัดน�าน สามารถสรุป
ผลได�ดังนี้ 

1. จากการศึกษาข�อมูลโครงการยกระดับสามารถสรุป
กิจกรรมจากการด�าเนินโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตฯ กรณี
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บ�านห�วยหาด ต�าบลอวบ อ�าเภอป�ว จั งหวัดน�าน  ได�องค�
ความรู�เร่ือง โมเดลหมู�บ�านท�องเท่ียวเชิงนิเวศ ดังนี ้

     ป�ท่ี 1 
1) จดัท�าประชาคมในหมู�บ�าน เพื่อชี้แจงข�อดีข�อเสีย 

ในการลด เลิกการใช�สารเคมีอันตรายในการท�าการเกษตร 
และหาข�อตกลงร�วมกันเพื่อลด และเลิกการใช�สารเคมีอั ตราย
ในการท�าการเกษตร (โดยมีการท�าข�อตกลงร�วมกั น มี
กฎระเบยีบ และบทลงโทษในระดับชุมชน) 

2) ส�งเสริมการปลูกพืชทดแทนการปลูกข�าวโพด 
เพื่อลดเลิกการใช�สารเคมีอตัราย และลดการตัดไม�ท�าลายป�า 
โดยการส�งเสริมการปลูกต�นไม� พ้ืนถ่ิน การปลูกพืชย ืนต�น
ประเภทผัก ผลไม� 

3) ส�งเสริมการใช�สารอินทรีย� เช�นปุ๋ยหมัก น้�ายา
ชีวภาพก�าจัดแมลง 

     ป�ท่ี 2 
 1) ส�งเสริมอาชีพทดแทนการปลูกข�าวโพด โดยการ
ส�งเสริมการแปรรูปผักผลไม�ท�องถ่ิน 

2) ส�งเสริมการตลาดสินค�าแปรรูป โดยการท�า โลโก� 
บรรจุภัณฑ� และช�องทางการจัดจ�าหน�าย ออนไลน� 

3) สร�างเคร่ืองมือเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนการแปร
รูปให�ได�มาตรฐานการผลิตมากข้ึน โดยการสร�างโรงอบแห�ง
พลังงานแสวอาทิตย� 

4) ส�งเสริมการเล้ียงและเพาะพัน ธุ�สัตว�น้� า เพ่ือ
ปล�อยลงสู�ธรรมชาติ และลดรายจ�ายในการซ้ืออาหารใน
ครัวเรอืน โดยการเพาะพนัธุ�และเล้ียง ปลามัน และกบเน้ือ 
     ป�ท่ี 3 

1) ส�งเส ริมการแปรรูปเพ่ือเพ่ิมมูลค�าผลิตภัณฑ�
ชุมชนให�เป�นสินค�าเพ่ือการท�องเท่ียว โดยการปรับปรุงโรง
ผลติเพื่อให�ได�มาตรฐานการผลิตมากข้ึน และแปรรูปน้�าพริก
กบ 

2) สร�างเคร่ืองมือเพื่อรองรบัการแปรรูป โดยการ
พัฒนาเครื่องอบแห�งแบบใช�ไฟฟ�า 

3) ส�งเสริมหมู�บ�านให�เป�นหมู�บ�านท�องเที่ยว โดยการ
ผลติส่ือประชาสมัพันธ� เช�นท�าแผ�นพับ โปรสเตอร� และ คลิป 
VDO การท�อง เที่ยว และน�าสื่อออกประชาสัมพันธ� การ
ท�องเที่ยว 

4) ส�งเสริมการเลี้ยงและเพาะพันธุ�สัตว�น้�า เพื่อเป�น
อาชีพ และส�งเสริมการท�องเท่ียว 

      ป�ท่ี 4 
1) เป�นพ่ีเลี้ยง ให� ชุมชน โดยการให�ค�าป รึกษา 

แนะน�าแนวทางการด�าเนินกิจกรรม 

2. ผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิตของ
หมู�บ�าน ชุมชน แบบมีส�วน กรณี หมู�บ�านห�วยหาด ต�าบลอวน 
อ�าเภอป�ว จังหวัดน�าน 

1) การพัฒนาผลิตภัณฑ�แปรรูปจากผลผลิตทาง
การเกษตร ของชุมชนบ�านห�วยหาด 

ผลการด�าเนินงานโครงการ 
การด�าเนินงานของกลุ�มแปรรูป มีการรวมตัวกัน 12 

คน อยู�ในรูปของกลุ�ม ยังมีการด�าเนินงานอย�างต�อเนื่อง ได�แก� 
ชาดาวอินคา กล�วยฉาบ โดยจ�าหน�ายหน�าหมู�บ�าน และจุด
ท�องเที่ยวพระเจ�าทันใจ และบางส�วนน�าความรู�จากการอบรม
ไปพฒันาเป�นสินค�าของตนเอง และขายในรูปของธุรกิจ
ส�วนตัวด�วย ซึ่งกิจกรรมแปรรูปผลผลติทางการเกษตร ท�าให�
เกิดราย ได� เพ่ิม ข้ึนจากเดิม 2,000 – 3,000 บาท ต�อราย
สมาชิก 

กิจกรรมท่ีท�าต�อหลังจากโครงการยกระดับ 
การแปรรูปดอกเก็กฮวย โดยน�ามาท�าเป�น ชาจาก

ดอกเก็กฮวย นอกจากดอกเก็กฮวย จะสามารถน�ามาแปรรูป
สร�างมลูค�าเพิ่ม เป�นชา เป�นของฝากแล�ว ดอกเกก็ฮวยยังมี
ความสวยงาม สามารถดึกดูดนักท�องเที่ยว ให�แวะถ�ายรูปอีก
ด�วย 
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ภาคีเครือค�ายท่ีให�การสนับสนุนเพ่ิมเติม 
กศน. การศึกษานอกโรงเรียน โดยเข�าให�ความรู�

ด�านการแปรรปูผลิตภัณฑ� ไส�อั่ว แคบหมู 

กิจกรรมท่ีต�องการท�าเพ่ิมเติมหลังจากน้ี 
- แปรรูปชากุหลาบ 

กิจกรรมท่ีต�องการขอความร�วมมือเพ่ิมเติมจากมหาวทิยาลัย 
- การอบรมเร่ืองการแปรรูปเห็ดเผาะ   
- การพัฒนาบรรจุภัณฑ�ของดอกเก็กฮวย 

 

 

 

 
รูปที่ 2 ผลติภัณฑ�แปรรปู และฉลากสินค�า 

2) การผลิตกบเนื้อในคอก เพ่ือใช�เป�นวัตถุดิบในการ
สร�างผลิตภัณฑ�ชุมชนบ�านห�วยหาด  
ผลการด�าเนินงานโครงการ 

ยังมีการด�าเนินงานอย�างต�อเนื่อง โดยมีสมาชิกกลุ�ม
จ�านวน 6 คน ซ่ึงนอกจากจะมีการเลี้ยงกบแล�ว ยังมีการ
เพาะพันธุ�ปลามนั ซึ่งเป�นปลาพ้ืนถิ่น เพ่ือปล�อยลงแม�น้�า โดย
ทางกลุ�มขายกบในราคา กิโลกรัมละ 100 บาท ราคาส�ง 80 
บาท และปลามัน สามารถขายได�ในราคา 400 บาท ซ่ึง 
สมาชิกสามารถจับปลามันได�สูงสุด 3,000 บาท ใน 1 วัน  

 

 

ภาคีเครือค�ายท่ีให�การสนับสนุนเพ่ิมเติม 
อบต.อวน โดยให�งบประมาณต�อในป� 2564 เพื่อต�อ

ยอดจาก มทร.ล�านนา น�าน เร่ืองการอนุรักษสัตว�น้�า ระบบ
นิเวศ และอนรัุกษ�วัฒนธรรม สอืบชะตาแม�น้�า 

กิจกรรมท่ีต�องการท�าเพ่ิมเติมหลังจากน้ี 
- ต�องการเพาะพนัธุ�ปลาดุก ปลานิล 

กิจกรรมท่ีต�องการขอความร�วมมือเพ่ิมเติมจากมหาวทิยาลัย 
- ต�องการพันธุ�กบเพิ่ม 
- อยากได�ค�าแนะน�าเพ่ิมเติมเร่ืองการเพาะพันธุ�สัตว�

น้�าอย�างต�อเน่ือง 
 
 
 
 

 
รูปที่ 3 กจิกรรม และผลิตภัณฑ�จากการผลิตกบเน้ือในคอก 

3) การออกแบบ และสร�างเครื่องอบแห�งแบบป�๊ม
ความร�อน ส�าหรับผลิตภัณฑ�แปรรูปชุมชนที่ต�องการควบคุมสี 
และกลิ่น  

ผลการด�าเนินงานโครงการ 
ยังมีการด�าเนินงานอย�างต�อเน่ือง โดยผู�ท่ีใช�คือกลุ �ม

แปรรูปผลิตภัณฑ�ชุมชน เพ่ือน�าไปแปรรูปอาหาร นอกจากนี้
ยังมีผู�สมาชิกในหมู�บ�านที่นอกเหนือจากกลุ�มแปรรูปสามารถ
ขอใช�เครื่องอบแห�งได� แต�ต�องอยู�ในความดูแลของกรรมการ
หมู�บ�าน ซ่ึงในอนาคตจะมีการเกบ็ค�าบ�ารุงรักษาเพ่ือน�าไป
บ�ารุงรักษาเครื่องอบแห�งต�อไป 

ภาคีเครือค�ายท่ีให�การสนับสนุนเพ่ิมเติม 
ไม�มี 
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กจิกรรมที่ต�องการท�าเพ่ิมเติมหลังจากน้ี 
- น�าเครื่องอบแห�งไปอบผลิตภัณฑ�ท่ีหลากหลายขึ้น 

กิจกรรมท่ีต�องการขอความร�วมมือเพ่ิมเติมจากมหาวทิยาลัย 
- ต�องการผู� เชี่ ยวชาญเข�ามาดูแลเครื่องอบแห�งใน

กรณีเครื่อ งเกิดความเสียหาจากการใช�งา นในอนาคต 
เน่ืองจากเป�นเคร่ืองมือเฉพาะตามความเชี่ยวชาญ 

 

 
รูปที่ 4 ภาพโรงเรืองอบแห�ง และเคร่ืองอบลมแห�ง 

 
4) การกระตุ�นเศรษฐกิจชุมชนด�วยการ ส�งเสริมการ

ท�องเที่ยวเชิงนิเวศน�  

ผลการด�าเนินงานโครงการ 
ยังมีการด�าเนินงานอย�างต�อเน่ือง โดยการท�องเท่ียว

ป�นี้ถือได�ว�ามีการตอบรับอย�างดีเย่ียม โดยมีนักท�องเท่ียวเข�า
มาจองห�องพัก เต็มทกุวัน ถงึแม�จะยังไม�เข�าฤดูกาลท�องเที่ยว 
ซึ่งการท�องเท่ียวท�าให�เกิดรายได�แต�ชุมชนในหมู�บ�านและพ้ืนท่ี
รอบข�าง ทุกระดับช้ัน ทุกเพศ ทุกวัย ท่ัวหน�า ไม�ใช�เพียงผู�
ด�าเนินธุรกิจโฮมสเตย� โดย เกษตรกรผู�ปลูกผัก ผลไม� เลี้ยง
ปลา เลี้ยงกบ เล้ียงไก� เล ี้ยงหม ูน�าผลิตภัณฑ�ของตนเองมา
ให�แก�ผู�ด�าเนินธุรกิจโฮมสเตย� จนแทบไม�พอขาย นอกจากนี้ยงั
มีไกด�ชุมชน ที่เป�นผู�น�าทางพาเที่ยวตามเส�นทางท�องเท่ียวเชิง
นเิวศ เกิดการจ�างงาน คนงานมาท�างานในโฮมสเตย� ร�านค�า 
ของช�าร�วย ของฝาก ก็ขายสินค�าได�มากข้ึน โดยรายได�ท่ีเกิด
จากการท�องเที่ยว วัดจากผู�ประกอบการโฮมสเตย� กว�า 6,000 
บาทต�อเดือน 

ภาคีเครือค�ายท่ีให�การสนับสนุนเพ่ิมเติม 
- มหาวทิยาลัยเชียงใหม� เข�ามาสนับสนุนด�านการ

ท�องเที่ยว 

กิจกรรมท่ีต�องการท�าเพ่ิมเติมหลังจากน้ี 
- มีการจดัแผนกิจกรรมการท�องเท่ียว เช�น กิจกรรม

ส�าหรับนักท�องเท่ียว 2 วัน 1 คืน 

กิจกรรมท่ีต�องการขอความร�วมมือเพ่ิมเติมจากมหาวทิยาลัย 
- ต�องการท�ามาตรฐานโฮมสเตย� 
 

 
รูปที่ 5 แผนท่ีท�องเที่ยวหมู�บ�านห�วยหาด-หลักลาย 

 

 
รูปที่ 6 แผ�นพับประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียว 

 

 
รูปที่ 7 โปรสเตอร�ประชาสัมพันธ�การท�องเท่ียว 
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https://www.youtube.com/watch?v=bQc0Zxe2CMY 
คลปิ VDO  การท�องเที่ยว และน�าสื่อออกประชาสัมพันธ� การ

ท�องเที่ยว 
 

3.  ข�อเสนอแนะต�อการด�า เนิน โครงกา ร หรือการ
ด�าเนินงานให�เกิดผลสัมฤทธิ์ท่ียั่งยืน 

1) โครงการดังกว�าเป�นโครงการที่ ดี และเป�น
โครงการที่ท�าให�เกิดผลอย�างเป�นรูปธรรมอย�างชัดเจน ดังนั้น
ควรท่ีจะมีการด�าเนินโครงการต�อไป 

2) เนื่องจากโครงการอยู�ในช�วงการระบาดของโควิช 
19 ท�าให�งบประมาณมาช�า ซ่ึงมาในช�วงไตรมาสสุดท�ายของ
ป�งบประมาณ 2563 ท�าให�การด�าเนินงานต�องเร�งรีบและท�า
อย�างเร�งด�วน ดังนั้น ควรมีการขยายเวลาให�ผู�ด�าเนินงาน 
เพ่ือให�งานออกมากกว�าน้ี 

3) โค รงการยกระ ดับทุก โครงค วรมี โครงการ
ประเมินและติดตามผลในป�ที่ 4 เพื่อเป�นพ่ีเล้ียงให�แก�ชุมชน
ก�อนที่จะป�ดโครงการ 

4) โครงการยกระดับควรมีเร่ิมด�าเนินโครงการใน
หมู�บ�านใดๆ ควรมีการฝ�งตัวเพ่ือเก็บข�อมูลพ้ืนฐานเพ่ือ ให�
ทราบป�ญหาท่ีแท�จริงของหมู�บ�านหรือชุมชนเสียก�อน 

 

 
รูปที่ 8 ภาพสัมภาษณ�ติดตามผลการด�าเนินงาน 

 
5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  

จากผลจากการศึกษาข�อมูลโครงการยกระดับ
สามารถ ได�องค�ความรู�เร่ือง โมเดลหมู�บ�านท�องเที่ยวเชิงนิเวศ 
พบว�ามีความสอดคล�องกับ แนวคิดการพัฒนาชุมชนอย�าง
ย่ังยืน(จากรูปภาพท่ี 1) โดยพบได�ว�า การเลือกองค�ความรู�
และเทคโนโลยีอย�างเหมาะสมกับชุมชน เป�นองค�ประกอบ
หนึ่งท�าให�การพัฒนาชุมชนประสบผลส�าเร็จและมีความย่ังยืน 

นอกจากน้ีจะยังพบว�า  การจัดกิจกรรมของโมเดลหมู�บ�าน
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศ มีกระบวนการในการพัฒนาอย�างเป�น
ระบบและข้ันตอน โดยเร่ิมจากการลด ละ เลกิ การใช�สารเคมี
ในการเกษตร ในป�แรก ป�ที่ 2 ส�งเสริมอาชีพ สร�างเทคโนโลยี 
เพื่อรองรับกับอาชีพ และส�งเส ริมด�านการตลาด ป� ท่ี 2 
ส�งเสริม การผลิตเพื่อรอบรับการท�องเท่ียว และส�งเสริมการ
ท�อง เท่ียวด�วยการสร�างเค ร่ือง มือเพื่อประชาสัมพันธ�การ
ท�องเที่ยวให�เป�นที่รู�จัก ป�ท่ี 4 ติดตามผลการด�าเนินงานและ
เป�นพี่เลี้ยงชุมชน เพื่อสร�างความย่ังยืน 

จากผลการติดตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต
ของหมู�บ�าน ชุมชน แบบมีส�วน กรณี หมู�บ�านห�วยหาด ต�าบล
อวน อ�าเภอป�ว จังหวัดน�าน  พบว�า กิจกรรมการพัฒนา
ผลติภัณฑ�แปรรูปจากผลผลิตทางการเกษตร ของชุมชนบ�าน
ห�วยหาด  กิจกรรมการผลิตกบเน้ือในคอก เพื่อใช�เป�นวัตถุดิบ
ในการสร�างผลิตภัณฑ�ชุมชนบ�านห�วยหาด และกิจกรรมการ
กระตุ�นเศรษฐกิจชุมชนด�วยการ ส�งเสริมการท�องเที่ยวเชิง
นิเวศน� สามารถด�าเนินไปได�อย�างต�อเน่ือง และยั่งยืน เน่ือง
ด�วยภาคี เครือข�าย ที่คอยสนับสนุน ให�ความช�วยเหลือ ซึ่ง
สอดคล�องกับแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย�างยั่งยนื(จากรูปภาพ
ท่ี 1) 

นอกจากนี้ ยังพบว�า หมู�บ�านห�วยหาด  มีผู�น�าท่ี
เข�มแข็ง และเป�นนกัพัฒนาท่ีดี[ออนไลน�เข�าถึง : เทคโนโลยี
ชำวบ้ำนhttps://www. Technologychaoban.com/agri 
cultural–tech nology/article_1357. “นัยนา” หญิงแกร�ง
ไทล้ือ แห�งบ�านห�วยหาด เมืองน�าน/ (วันที่ 25 กุมภาพันธ� 
2564)] แล ะ  ห มู �บ �า นย ังได �อนุร ัก ษ �สิ ่ง แ วด ล �อม  และ
ทรัพยากรป�าชุมชนได�เป�นอย�างดี โดยได�รับ รางวัลลกูโลกสี
เขียว คร้ังที่ 19 ป� พ.ศ .2561 [ออนไลน� เข�าถึง : สถำบัน
ลูกโลกสีเขยีว  https://pttweb10.pttplc.com/greeng 
lobeinstitutewebsite/Frontend/Content.aspx?Conte
ntID=1a8b8aab-0afb-4c20-89e5-4187ac8a193. แผนท่ี
ป�า รางวัลลูกโลกสีเขียว ประเภทชุมชน/ (วันที่ 25 กมุภาพันธ� 
2564)] ซึ่งสอดคล�องกบัแนวคิดการพัฒนาชุมชนอย�างย่ังยืน
(จากรูปภาพที่ 1) 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนามอดูลการฝึกระบบนิวแมติกควบคุมด้วยไฟฟ้า 2) หาประสิทธิภาพของ

มอดูล และ 3) ศึกษาความพึงพอใจของผู้รับการฝึก ประชากรในการวิจัย คือ ผู้รับการฝึกอาชีพในโรงเรียนนอกระบบสายช่าง
อุตสาหกรรม สาขาท่ีเก่ียวข้องกับงานระบบนิวแมติกควบคุมด้วยไฟฟ้า กลุ่มตัวอย่างในการวิจัย คือ ศิษย์พระดาบส รุ่น 44 
สาขาช่างซ่อมบ ารุง จานวน 9 คน โดยเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง ข้ันตอนการวิจัย 1) พัฒนามอดูล 2) ด าเนินการฝึกและ
เก็บข้อมูล และ 3) วิเคราะห์ผลและจัดท ารายงานการวิจัย เคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจัย 1) มอดูลการฝึก 2) แบบประเมินความ
เหมาะสมของมอดูล และ 3) แบบประเมินความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกระบวนการฝึก การวิเคราะห์ข้อมูลใช้สถิติ 1) 
ร้อยละ 2) ค่าเฉลี่ย และ 3) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า 1) ผลการประเมินความเหมาะสมของมอดูลจาก
ผู้เช่ียวชาญ อยู่ในระดับ ดี ถึง ดีมาก ค่าเฉลี่ยอยู่ระหว่าง 4.2 – 5.0 2) ประสิทธิภาพของมอดูลการฝึกระบบนิวแมติกควบคุม
ด้วยไฟฟ้า อยู่ที่ร้อยละ 80.63 และ 3) ความพึงพอใจของกลุ่มตัวอย่างต่อกระบวนการฝึก อยู่ในระดับ ดี ถึง ดีมาก มีค่าเฉลี่ย
อยู่ระหว่าง 4.22-4.89  
 
ค าส าคัญ: มอดูลการฝึก, ระบบนิวแมติกควบคุมด้วยไฟฟ้า, โรงเรียนฝึกอาชีพนอกระบบ 
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Abstract 
The objective of this research was to 1) develop an Electro-Pneumatic training module, 2) 

determine the effectiveness of the training module, and 3) study the satisfaction of trainees. The research 
population was trainees in non-formal vocational education, fields related to Electro-Pneumatic systems. 
The sample group consisted of 9 Phra Dabos vocational students and a maintenance technician using a 
specific sample sampling method. The research procedures were as follows: 1) developing a training 
module, 2) training delivery and collecting data, and 3) analyzing results and preparing research reports. 
The research instruments included 1) the training module, 2) the assessment form of training module 
suitability, and 3) the satisfaction assessment form on the training process. The data were analyzed using 
statistics 1) percent, 2) mean, and 3) standard deviation. The results showed that 1) the evaluation results 
of the expert training module were at a good to a very good level, the mean was between 4.2-5.0, 2) the 
efficiency of the Electro-Pneumatic training module was 80.63%, and 3) the satisfaction of the samples with 
the training process was at a good to a very good level, the mean was between 4.22-4.89.  

 
Keywords: Training Modules, Electro-Pneumatic System, Non-Formal Vocational Education 
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1. บทน�ำ 

ป�จจุบันเป�นการแข�งขันในด�านอุตสาหกรรมต�าง
มุ�งเน�นไปในทิศทางของ เศรษฐกิจเชิงสร�างสรรค� เป�น
กระบวนการหรือกิจกรรมเกิดจาก 2 ส�วนคือ 1) ทุนทาง
ป�ญญา หรือองค�ความรู� และ 2) ทักษะการประยุกต� ใช� 
(พิริยะ , 2556 : 6) ส�าหรับสาขาการผลิตท่ีพัฒนาไปสู�
เศรษฐกิจสร�างสรรค�จะเรยีกว�า“อุตสาหกรรมสร�างสรรค�” 
(Creative Industry) เป�นแนวคิดการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
บนพ้ืนฐานของการใช�องค�ความรู� การศึกษา การสร�างสรรค�
งาน และการใช�ทรัพย�สินทางป�ญญา (TAT Review, 2011) 
เป�นแนวคิดที่มีป�จจัยหลักมาจากความสามารถ และทักษะ
ของก�าลังคนเป�นส�าคัญ ซึ่งจ�าเป�นต�องมีการพัฒนาอย�างเป�น
ระบบและต�อเน่ือง สอดคล�องกับนโยบาย Thailand 4.0 
(ประเทศไทย 4.0) ท่ีเน�นการเปลี่ยนสินค�าโภคภัณฑ�ไปสู�
สินค�านวัตกรรม โดยได�แบ�งออกเป�น 5 กลุ�มเทคโนโลยีและ
อุตสาหกรรมเป�าหมาย และหนึ่งในนั้นคือ.กลุ�มเครื่องมือ
อุปกรณ�อัจฉริยะ หุ�นยนต� และระบบเครื่องกลที่ใช�ระบบ
อิเ ล็กทรอนิกส�ควบคุม (ส�า นักโฆษก ส�า นักเลขาธิการ
นายกรัฐมนตรี , 2560 : 9). ซ่ึงระบบดังกล�าวส�วนหน่ึง
เกี่ยวข�องกับงานนิวเมติกท่ีควบคุมด�วยระบบไฟฟ�า โดยช�าง
อุตสาหกรรมท่ีปฏิบัติงานด�านนี้ จ�าเป�นต�องมคีวามรู�สามารถ
ในเร่ืองในระบบนิวเมติกควบคุมด�วยระบบไฟฟ�า ซึ่งนับว�า
เป�นงานหนึ่งและเป�นพ้ืนฐานท่ีส�าคัญของระบบการผลิตแบบ
อัตโนมัติ โดยระบบนิวเมติกควบคุมด�วยระบบไฟฟ�าก็เป�น
ระบบหนึ่งที่วงการอุตสาหกรรม นิยมน�ามาใช�ในการเพ่ิม
ประสิทธิภาพของกระบวนการผลิต มีการใช�งานอย�าง
แพร�หลายโดยเฉพาะระบบการผลิตแบบอัตโนมัติในหลาย
หลายอุตสาหกรรม 

 โรงเรียนช�างนอกระบบ เป นโรงเรียนช�างที่ จั ด
การศึกษาเกี่ยวกับวิชาชีพให�กับผู�เรียนนอกระบบการศึกษา 
เพื่อให�ผู�เรียนน�าความรู�ความสามารถไปใช�ประกอบอาชีพ
หรือเพ่ิมเติมทักษะในการประกอบอาชีพ หลักสูตรเน�น
ภาคปฏิบัติ มากกว�าภาคทฤษฎี เพ่ือให�ผู�ที่ไม�สามารถเข�า
เรียนในระบบปกติ มีโอกาสเรียนวิชาชีพช�างในระดับที่ใช�

ประกอบอาชพีได� ผู�รับการฝ�กจบไม�จ�าเป�นต�องได�รับคุณวุฒิ
เช�นเดียวกับของรัฐหรือการศึกษาในระบบ (กรรณิการ� , 
2556) ซึ่งโรงเรียนช�างนอกระบบในประเทศไทยมีหลายแห�ง 
แบ�งตามลักษณะของอาชีพ เช�น โรงเรียนช�างฝ�มือในวัง 
โรงเรียนพระดาบส เป�นต�น 

 จากแนวทางการจัดการฝ�กอาชีพของโรงเรียนช�าง
นอกระบบ เม่ือน�าวิธีการ เน้ือหา และวัสดุการสอน เร่ืองงาน
นิวเมติกควบคุมด�วยระบบไฟฟ�าที่ใช�ในสถาบันการศึกษาใน
ระบบทั่วไป มาจัดการเรียนรู�ในโรงเรียนช�างนอกระบบพบว�า 
เกิดป�ญหาข้ึนหลายกรณี เช�น ผู�รับการฝ�กมีพื้นฐานแตกต�าง
กันมาก และมีความสามารถในการเรียนรู�ไม�เท�ากัน เน้ือหาท่ี
จ�าเป�นบางเรื่องมีความซับซ�อน ยาก หรือระดับสูงเกินไปไม�
เหมาะสมกับผู�รับการฝ�ก ผู�รับการฝ�กได�รับฝ�กปฏิบัติอย�างไม�
ท่ัวถึง รวมถึงผู�รับการฝ�กไม�เห็นประโยชน�ของส่ิงท่ีเรียน และ
น�าไปใช�จริงอย�างไร ซ่ึงจะส�งผลต�อทัศนคติท่ีดีต�อการท�างาน
ของผู�รับการฝ�กเมื่อจบการศึกษาไป โดยจากผลงานวิจัยของ 
จักราวุศ, อโนมา, และรวีวรรณ. (2561 : 174) พบว�า ความ
ต�องการของสถานประกอบการท่ีมีต�อสมรรถนะหลกั ด�าน
คุณลักษณะท่ีจ�าเป�นในวิชาชีพ ท่ีมีความต�องการมากสุด คือ 
ด�านทัศนคติท่ีดีต�อการท�างาน เพ่ือแก�ป�ญหาดังกล�าวจึง
จ�าเป�นที่จะต�องมกีารออกแบบและพัฒนามอดูลการฝ�กเร่ือง
ระบบนิวเมติกควบคุมด�วยระบบไฟฟ�า ส�าหรับใช�ในโรงเรียน
ช�างนอกระบบขึ้นเป�นการเฉพาะ และการพัฒนามอดูล
ดังกล�าวยังเป�นต�นแบบหรือแนวทางในการพัฒนามอดูลการ
ฝ�ก ส�าหรับงานช�างอุตสาหกรรมท่ีใช�สอนในโรงเรียนช�า ง
นอกระบบ ในเร่ือง อ่ืนท่ีเนื้อหา มีความซับซ�อนมากข้ึน 
รวมถึงยังเป�นพื้นฐานส�าหรับผู�เรยีนในการศึกษาเร่ืองระบบ
นิ ว แ ม ติ ก ที่ ค ว บ คุ ม ด� ว ย โ ปร แ ก ร ม เ ม เ บิ ล  ล อ จิ ก 
คอนโทรลเลอร� หรือ PLC และระบบนิวแมติกส�ควบคุมด�วย
ไมโครคอนโทรลเลอร� หรอืระบบสมองกลฝ�งตัว ซึ่งมีความ
ซับซ�อนแต�ก็มีความจ�าเป�นในโลกของการท�างานด�านระบบ
นิวแมติกอุตสาหกรรมต�อไป 
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2. วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
2.1  พัฒนามอดูลการฝ�กระบบนิวแมติก ควบคุมด�วย

ไฟฟ�า ส�าหรับโรงเรียนฝ�กอาชีพนอกระบบ 

2.2  หาประสิทธิภาพของมอดูลการฝ�กท่ีพัฒนาขึ้น 

2.3  ศึกษาความผลความพึงพอใจของผู�รับการฝ�ก 

3. ประชำกรและกลุ�มตัวอย�ำง  
3.1  ประชากรในการวิจัย คือ ผู� รับการฝ�กอาชีพใน

โรงเรียนนอกระบบ สายช�างอุตสาหกรรม สาขาท่ีเก่ียวข�อง
กับงานระบบนิวแมติกควบคุมด�วยไฟฟ�า 

3.2  กลุ�มตัวอย�างในการวิจัย คือ ศิษย�พระดาบส รุ�น 44 
สาขาช�างซ�อมบ�ารุง จ�านวน 9 คน โดยใช�วิธีการเลือกกลุ�ม
ตัวอย�างแบบเจาะจง (เลือกท้ังหมดเป�นกลุ�มตัวอย�าง) 

4. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
4.1  ระบบนวิแมติกควบคุมด�วยระบบไฟฟ�า 

ระบบนิวแมติกควบคุมการท�างานด�วยระบบไฟฟ�า 
สามารถแบ�งส�วนประกอบท่ีส�าคัญออกเป�นสองส�วน คือ 

4.1.1  วงจรนิวแมติก (Pneumatic Circuit) หรือ
วงจรก�าลัง (Power Circuit) ประกอบด�วยอุปกรณ�ท�างาน 
และวาล�วควบคุมทิศทางแบบท�างานด�วยไฟฟ�า 

4.1.2  วงจรไฟฟ�า (Electric Circuit) หรือวงจร
ควบคุม (Control Circuit) เป�นวงจรท่ีใช�ส�าหรับการควบคุม
การท�างานของอุปกรณ�ท�างาน ซ่ึงมีอุปกรณ�ควบคุมไฟฟ�า
ต�าง ๆ วงจรควบคุมม ี2 แบบ คือ (1) การควบคุมทางตรง 
และ (2) การควบคุมทางอ�อม  

ในการวิจัยเพ่ือพัฒนามอดูลการฝ�กนี้ จะเน�นไปท่ี
เร่ืองของระบบนิวแมติก โดยมีการควบคุมการท�างานด�วย
ระบบไฟฟ�า โดยจะใช�การควบคุมแบบทางตรง ซึ่งเป�นการ
ควบคุมแบบพื้นฐานของการควบคุมด�วยระบบนวิแมติกด�วย
ไฟฟ�า เหมาะสมกับผู�รับการฝ�กในโรงเรียนฝ�กอาชีพนอก
ระบบ และยังเป�นพื้นฐานในการพัฒนาไปสู�ฝ�กเร่ืองการ
ควบคุมระบบนิวแมติกที่มีความซับซ�อนข้ึนต�อไป 

4.2  การพัฒนามอดูลการฝ�ก 

ในการน�ารูปแบบการฝ�กฐานสมรรถนะ มาใช�ในการ
ฝ�กอาชีพ มีความจ�าเป�นที่ต�องมีการเตรียมความพร�อมของ
องค�ประกอบต�างๆ ต้ังแต� เคร่ืองมือ วสัดุ อุปกรณ� สื่อการฝ�ก 
เคร่ืองมือการประเมินการฝ�ก การพัฒนาและออกแบบมอดูล
การฝ�ก (Training Module) มอดูลท่ีดีควรมีลักษณะดังนี้ 

4.2.1   Training Material  ประกอบด� วย วัส ดุ  
อุปกรณ� สื่อการฝ�ก เอกสารประกอบการฝ�ก ส่ือการฝ�ก
อิเล็กทรอนิกส� หลกัสูตร ใบงาน ชุดการฝ�ก แนวทางการฝ�ก
หรือแผนการฝ�ก ตารางการฝ�ก ที่ได�ออกแบบมาเป�นอย�างดี 

4.2.2  Training Delivery คือ การให�การฝ�กอบรม 
ซึ่งต�องเตรียมความพร�อมของ ผู�ฝ�กอบรม ครูฝ�ก หรือผู�สอน 

4.2.3  Assessment คือ จะต�องความพร�อมของ
เคร่ืองมือส�าหรับการประเมินและเครื่องมือในการประเมิน 

ข้ันตอนในการพัฒนามอดูลการฝ�ก 

1) ศึกษาเอกสารขอบเขตและเนื้อหา เพื่อก�าหนด
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม  

2) ก�าหนดเนื้อหาท่ีใช� ในการพัฒนามอดูลตาม
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม 

3) ออกแบบเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวัดผลการเรียนรู� 
4) พัฒนามอดูลการฝ�ก โดยในมอดูลการฝ�กแบ�ง

ออกเป�นเอกสารเนื้อหาที่ใช�ในการฝ�กอบรม สื่อประกอบการ
ฝ�กอบรม ชุดประลอง วัสดุ อุปกรณ� เค ร่ืองมือวัดและ
ประเมินผลการฝ�ก ซึ่งพัฒนาตามวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม 

5) น�าไปให�ผู�เ ช่ียวชาญ ตรวจสอบและปรับปรุง
แก�ไขจนได�มอดูลที่มีความสมบรูณ� 

4.3  การฝ�กอบรมส�าหรับโรงเรียนฝ�กอาชีพนอกระบบ 

การฝ�กอบรม คือ กระบวนการในอันที่จะท�าให�ผู�รับ
การฝ�กอบรมเกิดความรู� ความเข�าใจ ทัศนคติ และความ
ช�านาญ ในเร่ืองหน่ึงเร่ืองใด และเปล่ียนพฤติกรรมไปตาม
วัตถุประสงค�ท่ีก�าหนดไว� จากผลการวิจัยของ วิรัติ, สมยศ, 

และชนะ. (2556 : 11) พบว�า กระบวนการฝ�กอาชีพช�าง
อุตสาหกรรม จะแบ�งออกเป�น 4 ด�าน โดยด�านของ
กระบวนการฝ�กอาชีพ จะประกอบด�วย 5 องค�ประกอบย�อย 
คือ การก�าหนดมาตรฐานอาชีพ รูปแบบหรือแผนการฝ�ก
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อาชีพ รูปแบบหรือแผนการประเ มินผล การก� าหนด
คุณส มบัติห รือคุณวุฒิของครู ผู�สอน และการก�าหนด
คุณสมบัติเบื้องต�นของผู�ท่ีจะเข�ารับการฝ�ก 

โรงเรียนช�างนอกระบบ เป นการจัดการศึกษา
วิชาชีพ โดยหลักสูตรเน�นภาคปฏิบัติ มากกว�าภาคทฤษฎี 
เพื่อให�ผู� ท่ีไม�สามารถเข�าเรียนในระบบปกติ มีโอกาสเรียน
วิชาชีพช�างในระดับที่ใช�ประกอบอาชีพได� คุณสมบัติของ
ผู�รับการฝ�ก ไม�ได�ก�าหนดคุณวุฒิการศึกษาข้ึนต่�า ก�าหนด
เพียงสามารถ สื่อสาร และพื้นฐานค�านวณทางคณิตศาสตร� 
ได�เท�าน้ัน จากแนวคิดดังกล�าววิธีการในการฝ�กอบรมจึงต�อง
มีความแตกต�างจากการจัดการเรียนรู�ของผู�เรียนในระบบ
ท่ัวไป โดยสามารถสรุปเป�นข้ันตอนได�คือ 

4.3.1  สังเกต และรับรู� คือ การท่ีผู�เรียนได�เห็น
ตัวอย�างที่หลากหลาย จนเกิดความสนใจ 

4.3.2  ท�าตาม คือ การที่ผู�เรียนสามารถท�าตาม
ตัวอย�างทีเ่ห็นทีละขั้นตอนจากข้ันพ้ืนฐานไปถึงงานท่ีซับซ�อน 

4.3.3  ฝ�กปฏิบัติโดยไม�มีแบบ คือ การท่ีผู�เรียน
สามารถฝ�กปฏิบัติได�ทุกข้ันตอนด�วยตนเอง 

4.3.4  ฝ�กจนเกิดทักษะ คือ การท่ีผู�เรียนสามารถ
ปฏิบั ติด�วยตนเองจนเกิดความช�านาญ หรือสามารถ
ตอบสนองได�โดยอตัโนมัติ 

5. วธิีด�ำเนินกำรวิจัย 
 วิธีด�าเนินการวิจัย ประกอบ 3 ข้ันตอน ดังน้ี 

5.1  พัฒนามอดูลการฝ�ก มีข้ันตอนดังน้ี 

5.1.1  ศึกษางานเอกสาร และวิจัยที่เกี่ยวข�องกับ
การพัฒนาสมรรถนะแรงงาน การฝ�กอาชีพ รวมถึงเอกสาร
ขอบเขตและเน้ือหางาน ระบบนิวเมติกควบคุมด�วยระบบ
ไฟฟ�า เพ่ือใช�ในการก�าหนดจุดประสงค�ของการฝ�ก 

5.1.2  ก�าหนดวัตถุประสงค�เ ชิงพฤติกรรมตาม
จุดประสงค�ของการฝ�ก และท�าการประเมินความสอดคล�อง
ของวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมกับจุดประสงค�ของการฝ�ก 
โดยผู�เช่ียวชาญ 5 ท�าน ผลการประเมินดัชนคีวามสอดคล�อง
อยู�ระหว�าง 0.8-1.0 (SD อยู�ระหว�าง 0.447 – 0.0) 

5.1.3  ก�าหนดเน้ือหาที่ใช�ในการพัฒนามอดูลตาม
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม จากนั้นน�าไปให�ผู�เช่ียวชาญ 5 
ท�าน ท�าการประเมินความสอดคล�องของวัตถุประสงค�เชิง
พฤติกรรมกับหัวข�อเนื้อหาที่ใช�ในมอดูล ซึ่งผลการประเมิน
ดัชนคีวามสอดคล�องในทุกข�ออยู�ท่ี 1.0 (SD = 0.0) 

5.1.4  ออกแบบเคร่ืองมือที่ใช�ในการวัดผลการ
เ รียน รู� ของ ผู� รั บการฝ� ก  โ ดย ในกา รสร� า งจะยึ ดตาม
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมท่ีได�ก�าหนดไว� จากนั้นน�าเอกสาร
เคร่ืองมือวัดผลการเรียนรู�ท่ีสร�างขึ้นไปให�ผู�เช่ียวชาญ 5 ท�าน 
ท�าการประเมินความสอดคล� องของวัต ถุประสงค� เชิ ง
พฤติกรรมกับข�อค�าถามในกิจกรรมท�ายบทเรียนเรียน ซึ่งผล
การประเมินดัชนีความสอดคล�องอยู�ระหว�าง 0.6-1.0 (SD 
อยู�ระหว�าง 0.894 – 0.0) และประเมินความสอดคล�องของ
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมกับค�าส่ังในใบงาน ซึ่งผลการ
ประเมินดัชนคีวามสอดคล�องในทุกข�ออยู�ท่ี 1.0 (SD = 0.0) 

5.1.5  พัฒนามอดูลการฝ�ก ตามแนวคิดการฝ�ก
อาชีพที่ เน�นการปฎิบั ติมากกว� าทฤษฎี อัตราส�วนของ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบั ติ  อยู� ท่ีประมาณ 1 :4 หรือ
ภาคทฤษฎีร�อยละ 20-30 ต�อภาคปฏิบัติร�อยละ 70-80 
(ธราดล และคณะ, 2561 : 14) รวมถึงผู�รับการฝ�กต�องได�รับ
ฝ�กปฏบัิติอย�างท่ัวถึง และต�องมีครฝู�กดูแลอย�างใกล�ชิด ใช�
โปรแกรมคอมพิวเตอร�จ�าลองวงจร (Simulation) ในการ
ออกแบบวงจรนิวแมติกควบคุมด�วยระบบไฟฟ�าตามเง่ือนไข
ท่ีก�าหนด โดยในมอดูลการฝ�กแบ�งออกเป�นเอกสารเน้ือหาท่ี
ใช�ในการฝ�ก สื่อประกอบการฝ�กอบรม ชุดประลอง วัสดุ 
อุปกรณ� เครื่องมือวัดและประเมินผลการฝ�ก จากนั้นน�าไปให�
ผู� เ ช่ียวชาญ 5 ท�าน ท�าการประเมินความเหมาะสมของ
มอดูลการฝ�กระบบนิวแมติกควบคุมด�วยไฟฟ�า ส�าหรับ
โรงเรียนฝ�กอาชีพนอกระบบ ท่ีคณะผู�วิจัยพัฒนาขึ้น โดยใช�
แบบประเมินความเหมาะสม วิเคราะห�ผลการประเมิน และ
ปรับปรุงแก�ไข จนได�มอดูลการฝ�กที่มีความสมบูรณ� 

5.2  ด�าเนินการฝ�กและเก็บข�อมูล มีข้ันตอนดังน้ี 
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5.2.1  แนะน�ากระบวนการ ข้ันตอน วิธีการฝ�กท้ัง
ภาคทฤษฎีและปฎิบัติ รวมถึงวิธีการ จุดประเมินและเกณฑ�
การวัดและประเมินผลแก�ผู�รบัการฝ�ก หรือกลุ�มตัวอย�าง  

5.2.2  ด�าเนินการฝ�กตามกระบวนการ และเม่ือ
สิ้นสุดการฝ�กในแต�ละเรื่องจะใช�กิจกรรมท�ายบทเรียนในการ
วัดผลการฝ�กภาคทฤษฎี ส�วนในการวัดทักษะหรือภาคปฏิบัติ
จะใช� ใบงาน ซึ่ งกลุ�มตัวอย�างต�องปฏิบัติการประลองกับ
อุปกรณ�การฝ�ก (Hard Ware) ตามค�าส่ังในใบงาน จากน้ัน
บันทึกผลการประลองท่ีได� 

 

รูปที่ 1  การฝ�กในภาคปฏิบัติ 

5.2.3  เม่ือสิ้นสุดการฝ�กให�กลุ�มตัวอย�างท�าแบบ
ประเมินความพึงพอใจของผู�รับการฝ�กท่ีมีต�อกระบวนการฝ�ก 

5.3  วิเคราะห�ผลการเกบ็ข�อมูล มีข้ันตอนดังนี้ 
5.3.1  วิเคราะห�ผลการประเมินมอดูลการฝ�กจาก

ผู�เช่ียวชาญ ท่ีได�จากแบบประเมินความเหมาะสมของมอดูล
การฝ�ก โดยใช�สถิติ ค�าเฉล่ีย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

5.3.2  วิเคราะห�ผลสัมฤทธ์ิทางการฝ�กภาคทฤษฎี 
ของกลุ�มตัวอย�าง ท่ีได�จากกจิกรรมท�ายบทเรียนในมอดูลการ
ฝ�ก โดยใช�สถิติ ร�อยละ ค�าเฉล่ีย  

5.3.3  วิเคราะห�ผลสัมฤทธ์ิทางการฝ�กภาคปฏิบัติ 
ของกลุ�มตัวอย�าง ท่ีได�จากใบงานในมอดูลการฝ�ก โดยใช�สถิติ 
ร�อยละ ค�าเฉล่ีย  

5.3.4  วิเคราะห�หาประสิทธิภาพของมอดูลการฝ�ก 
โดยค�านวณจากคะแนนเฉลี่ยของผลสัมฤทธ์ิทางการฝ�ก
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตามสัดส�วนของคะแนน โดยใช�สถติิ 
ร�อยละ ค�าเฉล่ีย 

5.3.5  วิเคราะห�ผลความพึงพอใจของกลุ�มตัวอย�าง
ท่ีมีต�อกระบวนการฝ�ก ท่ีได�จากแบบประเมินความพึงพอใจ
ของผู� รับการฝ�ก โดยใช�สถิติ ร�อยละ ค�าเฉลี่ย และส�วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 
6. ผลกำรวิจัย 

6.1  ผลการพัฒนามอดูลการฝ�กระบบนวิแมติก ควบคุม
ด�วยไฟฟ�า ส�าหรับโรงเรียนฝ�กอาชีพนอกระบบ 

6.1.1  มอดูลการฝ�ก ประกอบด�วย 

 แผนการฝ�ก จ�านวน 1 ชุด 

 เอกสารเนื้อหาท่ีใช�ในการฝ�ก จ�านวน 4 บท 

 สื่อน�าเสนอประกอบการฝ�ก จ�านวน 4 บท  
 ต�นแบบชุดประลองระบบนิวแมติกควบคุมด�วย

ไฟฟ�า จ�านวน 1 ชุด  
 กิจกรรมท�ายบทเรียนเรียน จ�านวน 4 กิจกรรม 

 ใบงานจ�านวน 13 ใบงาน 

6.1.2  ผลการประเมินความเหมาะสมของมอดูล
การฝ�กจากผู�เ ช่ียวชาญ 5 ท�าน อยู�ในระดับ ดี ถึง ดีมาก 
ค�าเฉลี่ยอยู�ระหว�าง 4.2 – 5.0 และมีค�าส�วนเ บ่ียงเบน
มาตรฐานอยู�ระหว�าง 0.894 – 0.0 รายละเอียดในตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1  ผลการประเมินความเหมาะสมของมอดูลการฝ�ก 

รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. ความสมบูรณ�ของเนื้อหา 4.2 0.837 ดี 

2. ปริมาณเน้ือหาในแต�ละเร่ือง 4.4 0.894 ดี 

3. ความถูกต�องของเนื้อหา 4.4 0.548 ดี 

4. ล�าดับในการน�าเสนอเน้ือหา 4.6 0.548 ดีมาก 

5. เนื้อหาสื่อความหมายได� 4.8 0.447 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมของเนื้อหา
กับระดับผู�รับการฝ�กอบรม 

4.6 0.548 ดีมาก 

7. การจัดรูปแบบของเนื้อหา 4.8 0.447 ดีมาก 

8. อบรมได�ตามวัตถุประสงค� 4.8 0.447 ดีมาก 

9. ภาพประกอบสื่อความหมาย 4.8 0.447 ดีมาก 

10. ภาพมีคุณลักษณะเหมาะสม 5 0.0 ดีมาก 

11. ภาพสัมพันธ�กับเน้ือหา 5 0.0 ดีมาก 

12. ขนาดของตัวอักษรและภาพ 4.6 0.548 ดีมาก 
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รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
13. ล�าดับในการน�าเสนอของสื่อ 4.8 0.447 ดีมาก 

14. รูปแบบ/ประเภทของสื่อท่ีใช� 5 0.0 ดีมาก 

15. ใช�อบรมได�ตามวัตถุประสงค� 4.6 0.548 ดีมาก 

16. ท�าให�ผู�เข�าอบรมมีแรงจูงใจ 4.8 0.447 ดีมาก 

17. กิจกรรมท�ายบทเหมาะสม
กับระดับของผู�เข�าอบรม 

4.4 0.548 ดี 

18. ใบงานมีความเหมาะสมกับ
ระดับของผู�เข�าอบรม 

4.2 0.838 ดี 

19. วัด/ประเมินผลเป�นรูปธรรม 4.4 0.548 ดี 

20. ความชัดเจนของข�อค�าถาม 4.2 0.447 ดี 

21. ความชัดเจนของใบงาน 4.6 0.548 ดีมาก 

22. เสริมสร�างให�เกิดการเรียนรู� 4.8 0.447 ดีมาก 

6.2  ประสิทธิภาพของมอดูลการฝ�กท่ีพัฒนาขึ้น 

6.2.1  ผลสัมฤทธ์ิของการฝ�กภาคทฤษฎี จาก
คะแนนเต็มรวมของท้ัง 4 กิจกรรมท�ายบทเรียนอยู�ที่ 76 

คะแนน กลุ�มตัวอย�างได�คะแนนรวมเฉล่ียท่ี 58.44 คะแนน 
คิดเป�นร�อยละ 76.89 

6.2.2  ผลสัมฤทธ์ิของการฝ�กภาคปฏิบัติ จาก
คะแนนเต็มรวมของทั้ง 13 ใบงานอยู�ท่ี 236 คะแนน กลุ�ม
ตัวอย�างได�คะแนนรวมเฉลี่ยท่ี 193.11 คะแนน คิดเป�นร�อย
ละ 81.83  

6.2.3  ประสิทธิภาพของมอดูลการฝ�ก หาได�จาก
สัดส�วนของผลรวมของคะแนนรวมท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติ
ท่ี ไ ด� อย� า งก ลุ�ม ตั วอย� า ง  ซึ่ งจ ากการค� านวนมอดูล มี
ประสิทธิภาพร�อยละ 80.63 รายละเอียดในตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ของการฝ�กภาคทฤษฎแีละปฏิบัติ 

กลุ�มตัวอย�าง 
คนท่ี 

ผลสมัฤทธ์ิ 
คะแนนรวม 
(ร�อยละ) 

ภาคทฤษฎ ี

(เต็ม 76) 
ภาคปฏิบัติ 

(เต็ม 236) 

1 62 192 
254 

(81.41) 

2 54 181 
235 

(75.32) 

3 62 194 
256 

(82.05) 

กลุ�มตัวอย�าง 
คนที่ 

ผลสมัฤทธ์ิ 
คะแนนรวม 
(ร�อยละ) 

ภาคทฤษฎ ี

(เต็ม 76) 
ภาคปฏิบัติ 

(เต็ม 236) 

4 62 200 
262 

(83.97) 

5 54 188 
242 

(77.56) 

6 70 212 
282 

(90.38) 

7 55 190 
245 

(78.52) 

8 53 190 
243 

(77.88) 

9 54 191 
245 

(78.52) 
เฉลี่ย 58.44 193.11 251.55 

ร�อยละ 76.89 81.83 80.63 

6.3  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ�มตัวอย�างท่ีมี
ต�อกระบวนการฝ�ก มีความพึงพอใจในระดับ ดี ถึง ดีมาก 
โดยมีค�าเฉล่ียท่ี 4.22-4.89 และมีค�าส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน
อยู�ระหว�าง 0.333 – 0.667 รายละเอียดในตารางที่ 3 

ตำรำงที่ 3  ผลการประเมินความพึงพอใจของกลุ�มตัวอย�าง
ท่ีมีต�อกระบวนการฝ�ก 

รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
1. เนื้อหาสามารถน�าไปใช�ได� 4.56 0.527 ดีมาก 

2. ปริมาณเน้ือหาในแต�ละเร่ือง 4.56 0.527 ดีมาก 

3. ความถูกต�องของใบเน้ือหา 4.56 0.527 ดีมาก 

4. เนื้อหาสื่อความหมายได� 4.56 0.527 ดีมาก 

5. เนื้อหาเหมาะกับผู�รับการฝ�ก 4.67 0.500 ดีมาก 

6. ความเหมาะสมของเอกสาร
เนื้อหา 

4.89 0.333 ดีมาก 

7. ภาพส่ือความหมายได� 4.89 0.333 ดีมาก 

8. ภาพสัมพันธ�กับเน้ือหา 4.78 0.440 ดีมาก 

9. รูปแบบและประเภทของส่ือ
ที่ใช�มีความเหมาะสม 

4.67 0.500 ดีมาก 

10. ช�วยกระตุ�นให�เกิดแรงจูงใจ 4.22 0.667 ดี 
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รายการประเมิน ค�าเฉลี่ย S.D. แปลผล 
11. กิจกรรมท�ายบท/ใบงาน

เหมาะสมกับผู�เข�าอบรม 

4.56 0.527 ดีมาก 

12. สามารถวัดและประเมินผล
ได�อย�างเป�นรูปธรรม 

4.89 0.333 ดีมาก 

13. ความชัดเจนของข�อค�าถาม 4.44 0.527 ดี 

14. สอดคล�องกบัการปฏิบัติงาน 4.67 0.500 ดีมาก 

7. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย 
7.1  สรุปผลการวจิัย 

7.1.1  มอดูลการฝ�ก ประกอบด�วย แผนการฝ�ก 
เอกสารเน้ือหา ส่ือประกอบการฝ�กท่ีใช�ในการฝ�ก เอกสาร
ส�าหรับวัดผลภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และต�นแบบชุดประลอง
ระบบนิวแมติกควบคุมด�วยไฟฟ�า รวมเป�นมอดูลการฝ�ก
จ�านวน 1 ชุด โดยมีผลการประเมินความเหมาะสมของ
มอดูลการฝ�กจากผู�เช่ียวชาญ อยู�ในระดับ ดี ถึง ดีมาก 

7.1.2  ประสิทธิภาพของมอดูลการฝ�กระบบนิว
แมตกิควบคุมด�วยไฟฟ�า อยู�ท่ีร�อยละ 80.63 

7.1.3  ความพึงพอใจของกลุ�ม ตัวอย�างท่ีมีต�อ
กระบวนการฝ�ก มีความพึงพอใจในระดับ ดี ถึง ดีมาก 

จากผลการวิจัยดังกล�าวแสดงให�เห็นว�า มอดูลการ
ฝ�กมอดูลการฝ�กระบบนิวแมติกควบคุมด�วยไฟฟ�าท่ีพัฒนาข้ึน
นี้ สามารถน�าไปใช�ในการฝ�กส�าหรับโรงเรียนฝ�กอาชีพนอก
ระบบได�เป�นอย�างดี ซ่ึงเป�นการพัฒนาความรู�ความสามารถ
ด�านวิชาชีพให�กับผู�เรียนนอกระบบการศึกษา ท�าให�ผู�รับการ
ฝ�กน�าความรู�ความสามารถไปใช�ประกอบอาชีพหรือเพิ่มเติม
ทักษะในการประกอบอาชีพด�านช�างอุตสาหกรรมต�อไป 

7.2  อภิปรายผลการวิจัย 

7.2.1  ประเด็นของจุดประสงค�ของงานซ่ึงจะเป�น
การก�าหนดเน้ือหาสาระท่ีใช�ในการฝ�กกบั ระยะเวลาท่ีใช�ใน
การฝ�ก มีความแตกต�างกบัการเรียนของนักศึกษาอาชีวะใน
ระบบปกติ โดยพบว�าเนื้อหาท่ีใช�ในการฝ�กเป�นเพียงบางส�วน
หรือเป�นส�วนหน่ึงของเน้ือหาท่ีใช�ในการเรียนเร่ืองระบบนิว
แมติกที่มีการสอนในระดับอาชีวศึกษาเท�านั้น แต�กลับใช�
เวลาในการฝ�กเท�ากับหรือใกล�เคียงกับที่ใช�สอนกับนักศึกษา

ในระบบคือรวม 48 ช่ัวโมง หรือการสอน 16 ครั้ง คร้ังละ 3 

ช่ัวโมง สาเหตุเพราะลักษณะของการฝ�กท่ีมุ�งเน�นให�ผู�เรียนได�
ลงมือปฏิบัติอย�างจริงจัง เรียนเน้ือหาหรือทฤษฎีที่จ�าเป�น
เท�านั้นและให�เวลากับการปฏิบัติมากที่สุด ซ่ึงจะสอดคล�อง
กับการศึกษาของ ธราดล และคณะ พบว�า (2561 : 14) 
หลักสูตรอาชีวศึกษาในประเทศไทยให�ความส�าคัญกับ
ภาคทฤษฎีมากกว�าภาคปฏิบัติ ระยะเวลาภาคทฤษฎีมีสูงถึง 
83.37% แต�การฝ�กในภาคปฏิบัติน้ันมีอยู�เพียง 16.67% ซ่ึง
หากเทยีบกับประเทศท่ีพัฒนาแล�วพบว�าจะให�ความส�าคัญ
กับการฝ�กภาคปฏิบัติมากกว�าหรือเทียบเท�ากับการฝ�ก
ภาคทฤษฎี ส�งผลให�การผลิตก�าลังคนจากระบบอาชีวศึกษา
ในประเทศไทยยังมปีระสิทธิภาพไม�เพียงพอ สอดคล�องกบั
ผลการศึกษาของ จรีพร พบว�า (2561 : ก) การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย�ของประเทศไทยขาดแคลนท้ังในเชงิปริมาณ
และคุณภาพ เน่ืองจากการเรียนการสอนในสายอาชีวศึกษา
จะเน�นการน�าไปปฏิบัติงานจริง จะต�องท�าให� ผู� เ รียนมี
ความสามารถและพร�อมท่ีจะเข�าสู�ตลาดแรงงานหลังจบ
การศึกษา  ดั ง น้ันการพัฒนาช� างฝ� มือ อัตราส�วนของ
ภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ จึงควรอยู�ท่ีประมาณ 1:4 หรือ
ภาคทฤษฎีร�อยละ 20-30 ต�อภาคปฏิบัติร�อยละ 70-80  

7.2.2  ประเด็นของการออกแบบชุดประลองระบบ
นิวแมติกควบคุมด�วยไฟฟ�าท่ีใช�ประกอบการฝ�กภาคปฏิบัติ 
ซึ่งมีผู�เชี่ยวชาญ 1 ท�าน มีข�อเสนอว�า นอกจากจะออกแบบ
ให�ฝ�กเร่ืองการต�อวงจรไฟฟ�าที่เป�นการควบคุม ควรออกแบบ
ให�สามารถฝ�กต�อวงจรระบบลม ซ่ึงเป�นวงจรก�าลังของระบบ
นิวแมติกด�วย ซ่ึงในประเด็นนี้คณะผู�วิจัยได�อธิบายว�า ใน
เร่ืองของมอดูลการฝ�กระบบนิวแมติกควบคุมด�วยไฟฟ�า เป�น
มอดูลการฝ�กต�อเน่ือง โดยผู�เข�าอบรมจะต�องผ�านการฝ�กใน
มอดูลงานนิวแมติกและไฮดรอลิกมาก�อน ซ่ึงในส�วนเนื้อหา
ของระบบนิวแมติกจะเป�นการต�อวงจรก�าลังและวงจร
ควบคุมท่ีท�างานด�วยระบบลมอยู�แล�ว ในมอดูลนี้จึงออกแบบ
ไว�ส�าหรับการฝ�กเร่ืองการควบคุมด�วยระบบไฟฟ�าเพียงอย�าง
เดียว ซึ่งข�อดีคือชุดประลองมีขนาดเล็กลง เหลือไว�เพียง
อุปกรณ�ท่ีจ�าเป�นเท�านั้น ท�าให�ต�นทุนในการสร�างลดลง 
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รูปที่ 2  ชุดประลองระบบนิวแมติกควบคุมด�วยไฟฟ�า 

7.2.3  ประเด็นของความเหมาะสมของมอดูลการ
ฝ�กระบบนิวแมติกควบคุมด�วยระบบไฟฟ�า โดยในจุดประเมิน
ท่ีผู�เช่ียวชาญท้ัง 5 ท�านประเมนิสูงสุด (ค�าเฉลี่ย 5.0, SD=0) 
มี 3 จุดประเมินคือในเร่ืองของ (1) รูปภาพประกอบมี
คุณลักษณะเหมาะสม (2) รูปภาพประกอบมีความสัมพันธ�
กับเนื้อหา และ (3) ประเภทของส่ือที่ใช�มีความเหมาะสม 
โดยท้ัง 3 จุดประเมินเกี่ยวข�องกับเร่ืองของการออกแบบสื่อ
ประกอบการฝ�ก ซ่ึง สื่อท่ีใช�น้ันจะประกอบ เอกสารเน้ือหา 
สื่อน�าเสนอ (PowerPoint) และสื่อ ชุดประลองระบบนิว
แมติกควบคุมด�วยไฟฟ�า ซ่ึงในการออกแบบเอกสารเนื้อหา 
จะใช�ภาพประกอบเป�นส�วนใหญ�และมีตัวอักษรเท�าที่จ�าเป�น 
โดยในทั้ง 4 บทเรียนมีเอกสารเน้ือหารวม 23 หน�า แต�มี
ภาพประกอบรวมกว�า 100 ภาพ มีท้ังภาพถ�ายที่ตัดพ้ืนหลัง
ออก (Die Cut)  และภาพลายเ ส�นท� า ให� สามา รถสื่ อ
ความหมายได�ดีท�าให�เข�าใจได�ง�าย รวมถึงมีสื่อชุดประลองท�า
ให�ผู�เรียนสามารถเห็นอุปกรณ�จริงและสามารถทดลองการ
ท�างานตามที่เนื้อหาที่อบรมได�ทันที จึงท�าให�ผู�รบัการฝ�กเห็น
ผลของการปฏิบัติงานได�ทันที  

ส�วนจุดประเมินที่ผู�เช่ียวชาญทั้ง 5 ท�านประเมิน
ต่�าสุดมี 3 จุดประเมิน คือในเร่ืองของ (1) ความครบถ�วน
สมบูรณ�ของเนื้อหา (ค�าเฉลี่ย 4.2, SD=0.837) (2) ความ
เหมาะสมของใบงานกับระดับผู� เ รียน (ค� าเฉ ล่ีย 4.2 , 

SD=0.837) และ (3) ความชัดเจนของข�อค�าถามของ
กิจกรรมท�ายบทเรียน (ค�าเฉลี่ย 4.2 , SD=0.447) โดยมี
ผู�เชี่ยวชาญ 1 ท�านให�ความเห็นว�า ควรเพิ่มเน้ือหาเร่ืองการ
ควบคุมด�วยรีเลย�เพราะเป�นวงจรไฟฟ�าเช�นกัน ซึ่งคณะผู�วิจัย
ได�ช้ีแจงว�าในเน้ือหาส�วนน้ี ได�เตรียมไว�ส�าหรับฝ�กในเร่ืองของ

การควบคุมด�วยวงจรไฟฟ�าที่มีความซับซ�อนและการควบคุม
ด�วย PLC ซึ่งจะอยู�ในการออกแบบชุดฝ�กถัดไป รวมถึงการ
ออกแบบใบงานและกิจกรรมท�ายบทเรียนที่ช�วงท�ายของการ
ฝ�กจะมีความซับซ�อนมาก ซ่ึงคณะผู�วิจัยได�ต้ังใจออกแบบให�
ผู�รับการฝ�กเห็นถึงข�อจ�ากัดและป�ญหาของการควบคุมระบบ
นิวแมติกด�วยไฟฟ�าท่ีได�ฝ�กไป เป�นการสร�างแรงจูงใจให�แก�
ผู�รับการฝ�กในการฝ�กในระดับที่สูงข้ึนต�อไป 

7.2.4  ประเด็นของกระบวนการฝ�ก ผู�คณะวิจัย
พบว�านอกจากจะมีแผนการฝ�ก เอกสารเนื้ อหา สื่ อ
ประกอบการฝ�ก ชุดประลอง และเค ร่ือ งมือวัดและ
ประเมินผลต�างๆ แล�ว ส่ิงส�าคัญของกระบวนการฝ�กทักษะ
คือจะต�องฝ�กด�วยเคร่ืองมือ หรือมีวิธีการในการปฏิบัติงาน
เช�นเดียวหรือใกล�เคียงกันกับโลกของการท�างาน การใช�
เคร่ืองมือ และเทคโนโลยีต�างๆ เข�ามาช�วยจะท�าให�ผู�รับการ
ฝ�กเห็นภาพเป�าหมายและสร�างแรงจูงใจในการฝ�กเข�าได� ซึ่ง
คณะผู�วจิัยนอกจากจะออกแบบสร�างชุดประลองแล�ว ยังได�
น�าโปรแกรม Simulation มาใช�ประกอบการฝ�กโดยให�ผู�รับ
การฝ�กได�ใช�ฝ�กออกแบบวงจรนิวแมติกและไฟฟ�าตามเง่ือนไง
ท่ีได�ก�าหนดไว�ในใบงาน ซึ่งมีข�อดีคือ ผู�รับการฝ�กสามารถ
ทดสอบการท�างานของวงจรที่ตนได�ออกแบบไว�ในทันที เห็น
ผลของการท�างาน สามารถแก�ไขข�อผิดพลาดต�างๆ จนได�
วงจรการท�างานที่สมบูรณ� และน�าวงจรที่ได�ไปต�อบนชุด
ประลองเพ่ือให�เห็นการท�างานท่ีเป�นจริงจับต�องได� ท�าให�
ผู�รับการฝ�กเห็นผลลัพธ�ที่เกิดจากการปฏิบัติได�อย�างชัดเจน 
รวมถึงสอดคล�องกับการปฏิบัติงานในโลกของการท�างาน 

 

รูปที่ 3  กระบวนการฝ�กโดยใช�โปรแกรม Simulation 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

592 593
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

7.2.5  ประเด็นผลสัมฤทธิ์การฝ�ก จากค�าเฉลี่ยรวม
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติของกลุ�มตัวอย�างท้ัง 9 คนท่ีร�อยละ 
76.90 และ 81.83 ตามล�าดับ ซึ่งภาคปฏิบัติจะได�สูงกว�า
ภาคทฤษฎี แต�หากพิจารณาเป�นรายบุคคลจะพบว�า คะแนน
เฉลี่ยภาคปฏิบัติสูงกว�าภาคทฤษฎีอย�างชัดเจนจ�านวน 6 คน 
คะแนนเฉล่ียภาคปฏิบัติใกล�เคียงกับภาคทฤษฎีจ�านวน 2 
คน คือกลุ�มตัวอย�างคนที่ 1 และคนท่ี 3 โดยมีคะแนน
ภาคทฤษฎีต� อภ าคปฏิ บั ติอ ยู� ที่  81 .57/81 .35 และ 
81.57/82.20 ตามล�าดับ และมีคะแบบเฉลี่ยภาคปฏิบัติต่�า
กว�าภาคทฤษฎีจ�านวน 1 คน คือกลุ�มตัวอย�างคนท่ี 6 โดยมี
คะแนนเฉล่ียภาคทฤษฎีต�อภาคปฏิบัติอยู�ที่ 92.10/89.83 
ซึ่งเมื่อเทียบกับกลุ�มตัวอย�างทุกคน กลุ�มตัวอย�างคนที่ 6 จะ
เป�นผู�ท่ีได�คะแนนเฉลี่ยสูงสุดของท้ัง 2 ส�วน 

 
รูปที่ 4  ระดับผลสมัฤทธ์ิของกลุ�มตัวอย�าง 

เมื่อพิจารณาคะแนนดิบที่บันทึกไว�ระหว�างท�าการ
ฝ�กพบว�า กลุ�มตัวอย�างคนที่ 6 จะท�ากิจกรรมท�ายบทเรียน
และใบงานเสร็จก�อนกลุ�มตัวอย�างคนอื่นเป�นส�วนมาก และ
ระหว�างการฝ�กจะมีความสนใจและจะมปีฏิสัมพันธ�กับผู�สอน
อย�างสม่�าเสมอ แต�เม่ือลงมือปฏิบัติแม�จะท�าได�เสร็จก�อนผู�รับ
การฝ�กคนอื่น แต�กลบัพบข�อผดิพลาด หรือจุดบกพร�องหลาย
คร้ัง แม�บางครั้งจะเป�นเพียงจุดเล็กน�อยท่ีไม�ส�าคัญ แต�ก็
แสดงถึงความไม�รอบคอบในการปฏิบัติงาน ซึ่งเป�นสิ่งที่
ส�าคัญมากส�าหรับผู�ท่ีจะไปปฏิบัติงานด�านช�างอุตสาหกรรม
ท�าให�ถูกตัดคะแนนในส�วนน้ี โดยพฤติกรรมของผู�รบัการฝ�กท่ี
มีผลสัมฤทธ�สูงแต�ขาดความรอบคอบในการปฏิบัติงานนี้  
ผู�สอนจะต�องให�ความส�าคัญและต�องแนะน�าให�เห็นถึง

ผลกระทบและความเสียหายท่ีอาจเกิดขึ้นอย�างลึกซึ้งและ
เป�นเหตุเป�นผล จะท�าให�ผู�รับการฝ�กสามารถพัฒนาตนเอง
และสามารถปฏิบัติงานได�อย�างเต็มศักยภาพ  

7.2.6  ประเด็นเรื่องของความพึงพอใจของกลุ�ม
ตัวอย�างที่มีต�อกระบวนการฝ�ก โดยในจุดประเมินท่ีกลุ�ม
ตัวอย�างประเมินต่�าสุด 2 อันดับคือ (1) สื่อช�วยกระตุ�นท�าให�
ผู� เข�าอบรมเกิดแรงจูงใจในการอบรม (ค�า เฉลี่ย  4.22, 
SD=0.667) และ (2) ความชดัเจนของข�อค�าถาม (ค�าเฉลี่ย 
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 คณะผู�วิจัยขอขอบคุณ คณะครุศาสตร�อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล�าพระนครเหนือ ที่
สนับสนุนทุนในการวิจัย  และขอขอบคุณโรงเรียนพระดาบส 
มูลนิธิพระดาบส ท่ีให�ความอนุเคราะห�และสนับสนุนในการ
เก็บรวบรวมข�อมูล 

9. เอกสำรอำ้งอิง 
กรรณิการ� ตันประเสริฐ. (2556).  โรงเรียนพระดาบส: 

โอกาสคร้ังที่สองของชีวิต.  กรุงเทพฯ: ดาวฤกษ�
คอมมูนิเคช่ันส� 

จรีพร จารุกรสกุล. (2561).  การเพิ่มขีดความสามารถในการ

แข�งขันของประเทศไทย ตามนโยบายประเทศไทย 

4.0 (เอกสารวิจัยส�วนบุคคล).  กรุงเทพฯ: วิทยาลัย
ป�องกันราชอาณาจักร. 

จักราวุศ ดีแสง, อโนมา ศิริพานิช, และรวีวรรณ ชินะตระกูล. 
(2561).  การศึกษาสมรรถนะที่พึงประสงค�ของ
นักศึกษาฝ�กงานระ ดับอาชีว ศึกษาตามความ



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

592 593
กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

ต�องการของสถานประกอบการ.  วารสารวิชาการ

ครุศาสตร์อุตสาหกรรม พระจอมเกล�าพระนคร

เหนือ, 9(2) (พฤษภาคม – สิงหาคม), 170-179. 
ธราดล เป��ยมพงศ�สานต�, เสกสริิ นิวัติศัยวงศ�, วิพตัรา โตเต็ม

โชคชัยการ, จุฑาทิพย� ตาฬุมาศสวัสด์ิ , และกุลยา 
สุทธิมรรคผล . (2561).   พัฒนาฝ�มือแรงงาน 

ทางออกวิกฤตเศรษฐกิจไทย (รายงานการวิจัย) . 
กรุงเทพฯ: สถาบนัออกแบบอนาคตประเทศไทย. 

พิริยะ ผลพิรุฬห� . (2556).  เศรษฐกิจสร�างสรรค�กับการ
พัฒนาประเทศไทย.   วารสาร เศรษฐศาสตร์

ปริทรรศน์ สถาบันพัฒนศาสตร์, 7(1) (มกราคม), 

3-69. 
วิรัติ อัศวานุวัตร, สมยศ เจตน�เจริญรักษ� , และชนะ กสิภาร�. 

(2556).  การพัฒนามาตรฐานการฝ�กอาชีพช�าง
อุตสาหกรรม.   วา รสารวิช าการค รุศ าสต ร์

อุตสาหกรรม พระจอมเกล�าพระนครเหนือ, 4(1) 

(มกราคม – มิถุนายน), 11-19. 
ส�านักโฆษก ส�านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี . (2560) .  

Thailand 4.0 ขับเคล่ือนอนาคตสู�ความม่ันคง มั่ง
คั่ง ย่ังยืน.  วารสารไทยคู�ฟ�า, (33), (มกราคม – 

มีนาคม), 1-11  
TAT Review. (2011).  เศรษฐกิจสร�างสรรค์. สืบค�น 16 

มกราคม 2563, จาก 
http://www.etatjournal.com/mobile/index.
php/menu-read-tat/menu-2011/menu-
2011-apr-jun/107-22554-creative-economy 

 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

594 595
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

รูปแบบเส้นทางการท่องเท่ียวที่มีศักยภาพเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเช่ือมโยง ในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู 

The model of tourism routes with ecological and cultural potential linkage in 
Nong Bua Lam Phu city 
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บทคัดย่อ 
งานวิจัยเร่ือง รูปแบบเส้นทางท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเช่ือมโยงในเขตอาเภอเมือง จังหวัด

หนองบัวล าภู วัตถุประสงค์ในการวิจัยคือ 1) เพ่ือส ารวจทรัพยากรการท่องเท่ียวและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเท่ียวเชิงนิเวศ
และวัฒนธรรม 2)เพ่ือก าหนดรูปแบบเส้นทางการท่องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเช่ือมโยงในเขตอ าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล าภู โดยระเบียบวิธีวิจัยแบบผสมทั้งเชิงคุณภาพและปริมาณ การเก็บรวบรวมข้อมูลโดยการส ารวจทรัพยากร
การท่องเที่ยวและประเมินศักยภาพแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรมของผู้ทรงคุณวุฒิ พบว่ามีแหล่งท่องเที่ยวทั้งหมด 
38 แหล่ง แบ่งออกเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ จ านวน 18 แห่ง และแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมได้ 20 แหล่งและ การ
ก าหนดรูปแบบเส้นทางการท่องเท่ียวที่มีศักยภาพเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเช่ือมโยงในเขตอ าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล าภูจาก
การเก็บข้อมูลจากนักท่องเท่ียวในเขตพ้ืนที่และต่างจังหวัดโดยการตอบแบบสอบถาม จ านวน 257 ชุดพบว่า แหล่งท่องเท่ียวที่
มีศักยภาพที่สามารถพัฒนาเป็นแหล่งท่องเท่ียวได้ จากการส ารวจแหล่งท่องเที่ยวทั้ง 38 แหล่งน้ีมาศึกษากับกลุ่มนักท่องเที่ยว
เพ่ือที่จะร้อยเรียงข้ึนมาให้เป็นจุดเส้นทางน าเท่ียวด้วยวิธีการใช้แบบสอบถามได้ 3 รูปแบบคือ 1)ประเภทวันเดย์ทริป เหมาะสา
หรับคนในพ้ืนที่ 2)ทริป 2 วัน 1 คืน คนในแถบอีสาน 3)ทริป 3 วัน 2 คืน เหมาะกับคนที่มาไกลหน่อย เป็นกรุ๊ปทัวร์มากันเอง
ทั้งที่ขับรถไปเองได้หรือปั่นจักรยานไปเองได้  
 
ค าส าคัญ: เส้นทางการท่องเที่ยวเช่ือมโยง , แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม 
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Abstract 
This research aimed to 1) explore tourism resources and assess ecotourism and cultural sites, 2) 

formulate tourism routes with ecological and cultural potential linking in Muang, Nong Bua Lam Phu city. 
Mixed research methods, qualitative and quantitative, were used to analyze the result. Data collection is 
collected by surveying tourism resources and assessing the potential of ecotourism and cultural sites of 
experts. It was found that there was a total of 38 tourist attractions, divided into 18 ecotourism sites and 
20 cultural tourism sites, and the formulation of tourism routes with ecological and cultural potential linking 
in Nong Bua Lam Phu city. According to the data result from tourists in the area and upcountry, 257 
questionnaires, it was found that the potential tourist attractions could be developed as a tourist attraction. 
From the survey of these 38 tourist sites, studying with a group of tourists to arrange them into a tour route 
point using questionnaires in 3 ways: 1) a one day-trip was suitable for people in area 2) a 2-days and 1-
night trip was suitable for people in the Isaan area 3) a 3-days and 2-nights trip was suitable for people who 
come a bit far. It is a driving or cycling group tour.  
 
Keywords: Linkage tourism routes, ecotourism and cultural sites 
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1. บทน�ำ  
จากสถานการณ�ทางเศรษฐกิจของประเทศที่ก�าลังตกต่�า 

ภาคอุตสาหกรรมการผลิตสินค�าและบริการท่ีเคยเป�นรายได�หลักของ
ประเทศ กลับมีผลประกอบการท่ีลดลงเป�นอย�างมากอย�างคาดไม�ถึง 
แต�ทว�าในขณะเดียวกันในภาคอุตสาหกรรมด�านการท�องเที่ยวกลับ
เป�นภาคส� วน ท่ีท� ารายได� เข�าประเทศในยุคน้ี  ดังนั้นในแผน
ยุทธศาสตร�ของชาติ ยังมุ�งเน�นท่ีจะพัฒนาด�านการท�องเที่ยวของ
ประเทศ โดยการบรรจุไว�เป�นยุทธศาสตร�การพัฒนาประเทศ ได�มี
การจัดท�ายุทธศาสตร�ท�องเท่ียวไทยในป� พ.ศ.2560 - 2564 ที่มุ�ง
เป�าหมายในการพัฒนาการท�องเที่ยวเป�นโครงการวิจัยที่ต�อเน่ืองกนั
ไป โดยอย�างต่�าสามป� และต�องการมุ�งผลอย�างชัดเจน เพ่ือสนองตอบ
ต�อนโยบายชาติ  

ในส�วนของการท�องเท่ียวตามแหล�งที่ เป�นธรรมชา ติ
โดยเฉพาะอุทยานแห�งชาติท้ังทางบกและทางทะเลนั้น นับว�ามีการ
ขยายตัวอย�างต�อเนื่องและรวดเร็วโดยรูปแบบในการเดินทางเข�าไป
ท�องเที่ยว  มีทั้งแบบไปกลับและแบบพักแรม ซ่ึงนักท�องเท่ียว
สามารถสัมผัสเรียนรู�เกี่ยวกบัธรรมชาติอันเป�นการเปล่ียนบรรยากาศ
จากส่ิงแวดล�อมท่ีจ�าเจในชีวิตประจ�าวัน ท�าให�เกิดความรู�สึกสดชื่น
แปลกใหม� นอกจากนี้ยังมีโอกาสได�เรียนรู�เกี่ยวกับขนบธรรมเนียม
ประเพณีของชุมชนในท�องถิ่นอีกด�วย อย�างไรก็ตามจากการท่ี
อุทยานแห�งชาติเป�นแหล�งท่ีมีสภาพธรรมชาติสวยงามและมีระบบ
นิเวศท่ีเปราะบาง ดังน้ันการใช�ประโยชน� พ้ืนที่อุทยานแห�งชาติโดย
ขาดความระมั ด ระ วัง  ไม� ว� าจะ เ ป� น เ พ่ื อการ พัฒนา ระ บบ
สาธารณูปโภค สาธารณูปการ และส่ิงอ�านวยความสะดวกต�าง ๆ 
รวมทั้งการประกอบกิจกรรมการท�องเท่ียวที่มีความหลากหลายมาก
ข้ึน (ดรรชนี เอมพันธ� และสุรเชษฎ� เชษฐมาส, 2559: 95) กิจกรรม 
เหล�าน้ันย�อมจะก�อให�เกดิผลกระทบทางด�านสังคมวัฒนธรรมท�องถ่ิน 
เช�น การลอกเลียนแบบการเปล่ียนแปลงทัศนคติ และวิถีการ
ด�ารงชีวิตเป�นต�น การท�องเที่ยวมีความส�าคัญต�อสังคมมากท�าให�เกิด
การเรยีนรู�และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมประเพณีทัศนคติ ความคิดเห็น
การท�องเที่ยวยังมีส�วนกระตุ�นให�เกิดมีการรักษาศิลปวฒันธรรมของ
ตนเอง ในทางกลับกันการท�องเที่ยวยังมีส�วนท�าให�ขนบธรรมเนียม
ประเพณีแหล�งท�องเที่ยว เป�นแหล�งเสื่อมโทรมได�จากวัฒนธรรมใน
ตัวนักท�องเท่ียวน�าเข�ามา (รชพร จันทร�สว�าง, 2546: 18) 

การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวและกิจกรรมการท�องเที่ยวอัน
เป�นเอกลักษณ�จังหวัด ให�ตอบรับกระแสการท�องเที่ยวโลก มี
ศักยภาพทางการท�องเท่ียวท่ียั่งยืนสอดคล�องกระแสโลก ด�วยการ
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศน� เป�นที่ได�รับความนิยมในป�จจุบัน โดยเป�นการ
เน�นการท�องเท่ียวเชิงนิเวศน�ในสถานท่ีท�องเที่ยวที่ส�าคัญในชุมชน ซึ่ง
นักท�องเที่ยวสามารถสัมผัสถึงธรรมชาติและวัฒนธรรมท�องถิ่นได�

อย�างเต็มท่ี และไม�ส�งผลกระทบต�อธรรมชาติ ที่มีอยู�แต�เดิมในชุมชน 
ดังนั้นเพื่อเป�นการส�งเสริมการท�องเท่ียวและประสานกิจกรรมท้ังสอง
กิจกรรมเข�าด�วยกันเพื่อดึงดูดนักท�องเที่ยวให�มาท�องเท่ียวในพื้นที่
มากข้ึน อันเป�นการตอบสนองกระแสการท�องเท่ียวโลกในรูปแบบ
ผสมผสานดังกล�าวน้ีได�อย�างมีประสิทธิภาพ เกิดความพึงพอใจและ
ความปลอดภัยแก�นักท�องเที่ยวเป�นส�าคัญ อีกด�วย ท้ังโครงการ
ดังกล�าวสามารถต�อยอดในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให�เกิดรูปธรรมในการ
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศน�ของจังหวัดหนองบัวล�าภูได�ต�อไป 

อ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู หรืออ�าเภอหนองบัวล�าภูเดิม 
เคยเป�นอ�าเภอหน่ึงของจังหวัดอุดรธานี อยู�ห�างจากจังหวัดอุดรธานี
ประมาณ 46 กิโลเมตร (มีระยะทางห�างจากกรุงเทพมหานคร โดย
เส� นทางรถยนต�ประมาณ 568 กิ โ ล เมตร)  ในอ ดีต จังห วัด
หนองบัวล�าภู เป�นเมืองโบราณที่ก�อต้ังมาแล�วไม�น�อยกว�า 900 ป� 
เดิมเป�นดินแดนท่ีข้ึนต�อกรุงศรีสัตตนาคนหุต มีชื่อว�า "เมืองหนองบัว
ลุ�มภู นครเข่ือนขันธกาบแก�วบัวบาน" เน่ืองจากรัฐบาลมีนโยบายใน
การกระจายอ�านาจมายังส�วนภูมิภาค เพ่ือประโยชน�ในด�านการ
ปกครอง การให�บ ริการ  ของรัฐ การอ�านวยความสะดวกแก�
ประชาชน การส�งเสริมให�ท�องท่ีเจริญยิ่งข้ึน ตลอดจนเพื่อความม่ันคง  
ของชาติ ประกอบกับจังหวัดอุดรธานี มอีาณาเขตกว�างขวางและมี
พลเมืองมาก จึงเห็นสมควรแยกอ�าเภอต�างๆ บางอ�าเภอ ต้ังข้ึนเป�น
จังหวัด โดยได�รับการสถาปนาให�เป�นจังหวดัหนองบวัล�าภู อย�างเป�น
ทางการต้ังแต� วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2536 เป�นต�นไป 

คณะผู�จัดท�าโครงการจึงเล็งเห็นความส�าคัญในการท่ีจะ
ศึกษารูปแบบพัฒนาการสร�างเส�นทางการท�องเท่ียวเชิงนิเวศและ
วัฒนธรรม ในเขตพื้นท่ีจังหวัดหนองบัวล�าภูน้ี ทางด�านพื้นที่ที่เลือก
ท�าโครงการนั้นเป�นพ้ืนที่ท่ีมีทรัพยากรท�องเท่ียวท่ีหลากหลายและยัง
ไม�ได�รับการส�ารวจที่เป�นรูปธรรม เพ่ือเช่ือมโยงและพัฒนาพ้ืนที่
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงวัฒนธรรมในด�านรูปแบบการพฒันาตลาด
การท�องเท่ียว ในพ้ืนที่ท่ีมีศักยภาพเพ่ือสนองตอบต�อแผนพัฒนาของ
ชาติ มีวัตถุประสงค�เพื่อส�ารวจทรัพยากรการท�องเที่ยวและประเมิน
ศักยภาพแหล�งท�องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม และเพ่ือจัดการ
ความรู�การท�องเท่ียวระดับชุมชนตามเส�นทางท�องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ
เ ชิงนิ เ วศและ วัฒนธรรม ในเ ขต พ้ืนท่ี อ� า เภอเ มือง จั งห วัด
หนองบัวล�าภู 
วัตถุประสงค� 
   1.  เพื่อส�ารวจทรัพยากรการท�อง เท่ียวและประเมิ น
ศักยภาพแหล�งท�องเท่ียวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  ในเขตพ้ืนที่อ�าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู  
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       2. เพื่อก�าหนดรูปแบบเส�นทางการท�องเที่ยวที่มีศักยภาพ
เชิงนิเวศและวัฒนธรรมเช่ือมโยงในเขตอ�าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล�าภู  
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�อง 
  แนวคิดเกี่ยวกับกำรท�องเที่ยว 
 การท�องเท่ียวเป�นอุตสาหกรรมส�าคัญท่ีน�ารายได�เข�าสู�
ประเทศไทย และยังช�วยพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม อย�างไรก็ดี
สถานการณ�ตลาดการท�องเที่ยวในป�จจุบัน ได�มีการแข�งขันอย�าง
รุนแรง ท�าให�ประเทศไทยต�องปรับทิศทางการส�งเสริมการท�องเท่ียว
โดยใช�อัตลักษณ�ของประเทศเช�น การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม  
 บทความวิชาการนี้ มีจุดมุ�งหมายในการเสนอแนวคดิใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม ข้ันตอนการพัฒนาการตลาด
การเสนอรูปแบบการจัดการการท�องเที่ยวเพื่อเป�นการส�งเสริมการ
ท�องเที่ยวให�มีความสมดุลในมิติทางวัฒนธรรม และเศรษฐกิจอันจะ
น�าไปสู�การจัดการพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย�างย่ังยืน 
สังคมในป�จจุบันมีความตระหนักถึงความส�าคัญของศิลปะวัฒนธรรม
และเทศกาล รวมถึงมรดกทางวัฒนธรรมพ้ืนบ�านมากขึ้น ท้ังน้ีการ
ต่ืนตัวต�อวัฒนธรรมประกอบกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมของ
ในแต�ละพื้นท่ี เป�นจุดก�าเนิดของการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ดังจะเห็นได�ว�าการท�องเที่ยงเชิงวัฒนธรรมได�กลายเป�น
ศูนย�กลางของอุตสาหกรรมท�องเท่ียวในยุโรป อีกทั้งประเทศอื่นๆ ได�
พยายามที่จะพัฒนาการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศของตนเอง 
Nzama, Magi & Ngocoho (2005) 
 นอกจากการท�องเท่ียวเชิง วัฒนธรรมจะสามารถน�า
ราย ได� เ ข� าสู� ป ระ เทศ และน� า ไปสู� ก าร พัฒนาเศรษฐกิจ ท้ั ง
ระดับประเทศ และระดับภูมิภาคแล�ว การท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมยัง
เป�นเคร่ืองมือส�าคัญในการสบืทอดวัฒนธรรมให�คงอยู�ต�อไป ส�าหรับ
ประเทศไทยแล�วการท�องเท่ียวเป�นอตุสาหกรรมบริการที่สร�างรายได� 
และการจ�างงานให� กับประเทศไทยเป�นอย� างมาก อย�างไรก็ ดี
ท�ามกลางการแข�ง ขันของตลาดท�องเ ท่ียวท่ีสูงข้ึน กระแสการ
พัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมจึงได�รับความสนใจเพิ่มสูงข้ึน
เนื่องจากแหล�งท�องเที่ยว และมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทย 
มีความเป�นเอกลักษณ�เฉพาะตัว และได�มีการถ�ายทอดมรดกทาง
วัฒนธรรมสืบเนื่องมาเป�นเวลานาน ดังนั้น บทความวิชาการนี้ จะ
เน�นการท�องเที่ยวเ ชิง วัฒนธรรมเพื่อการวางแผนพัฒนาการ
ท�องเที่ยวอย�างย่ังยืน โดยจะแสดงถึงแนวทางในการพัฒนาการ
ท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในประเทศไทย โดยค�านึงถึงการอนุ รักษ�
ศิลปวัฒนธรรม และขนบธรรมเนยีมประเพณีเพ่ือให�เกิดการท�องเที่ยว
ท่ีย่ังยืน 

 อีกประการหน่ึงคือ การท�องเท่ียวเชิงนิเวศเป�นแนวคิด
ใหม�ในการพัฒนา และเป�นการจัดการการท�องเที่ยวเพื่อให�เ กิดผล
กระทบในทางลบน�อยท่ีสุด แนวคิดนี้ได�รับความสนใจจากประเทศ
ต�างๆ นับต้ังแต� พ.ศ. 2530 เป�นต�นมา โดยได�รับความสนับสนนุจาก
องค�การสหประชาชาติ และองค�การการท�องเท่ียวโลก ประเทศไทย 
ก็ได� รับเอาแนวคิดน้ีมาศึกษาและด�าเนินการจนปรากฏผลเป�น
รูปธรรมมากพอสมควร 

 จากการศึกษาถึงผลกระทบของอุตสาหกรรมการ
ท�องเที่ยวที่มตี�อประเทศไทยในระยะเวลาท่ีผ�านมาจะเห็นได�ว�า มีทั้ง
ผลกระทบท้ังสองทางคือ ผลกระทบในทางบวก และผลกระทบในทาง
ลบ 

 ผลกระทบในทางบวก จะท�าให�เ กิดรายได�จากการ
จับจ�ายใช�สอยของนักท�องเ ท่ียวโดยเฉพาะอย�าง ย่ิ ง  ถ�าเป�น
นักท�องเที่ยวชาวต�างประเทศก็จะท�าให�ประเทศไทยมีรายได�เป�น
เงินตราต�างประเทศเพ่ิมข้ึนอีกทางหนึ่ง นอกเหนือไปจากการส�ง
สินค�าออก นอกจากนี้เงินที่นักท�องเท่ียวต�างชาติน�าไปจับจ�ายใช�สอย
ย�อมกระจายไปสู�ท�องถ่ินที่มีแหล�งท�องเท่ียวต้ังอยู� ท�าให�เศรษฐกิจ
ของท�องถ่ินนั้นๆ ดีขึ้นนอกจากผลดีทางด�านเศรษฐกิจแล�วนั้นยัง
ก�อให�เกิดผลดีทางด�านสังคมและวัฒนธรรม โดยมีการแลกเปลี่ยน
เรียนรู�วัฒนธรรมซึ่งกันและกนัระหว�างนกัท�องเที่ยวกับคนในท�องถิ่น
อีกด�วย 

 ส�วนผลกระทบในทางลบอาจท�าให�สิ่งแวดล�อมในแหล�ง
ท�อง เท่ียว เกิดความเสื่ อมโทรม จากการ ไม� ระมั ดระ วั งขอ ง
นักท�องเที่ยว หรือจากการขาดการวางแผนที่ดีของหน�วยงานใน
ท�องถ่ิน ในด�านการพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว ท�าให�มีการใช�ทรัพยากร
การท�องเที่ยวอย�างสิ้นเปลืองในระยะเวลาสั้นๆ นอกจากนี ้ชุมชนใน
ท�องถ่ินที่มีแหล�งท�องเที่ยวต้ังอยู� อาจไม�ได�รับผลประโยชน�ตอบแทน
เท�าที่ควร เน่ืองจากไม�ได�รับโอกาสเข�าร�วมในการจัดการและการ
ให�บริการ ผลประโยชน�ส�วนใหญ�ไปตกอยู�แก�ผู�ประกอบธุรกิจการ
ท�องเที่ยวที่มีเงินทุนมาก และอยู�นอกแหล�งชุมชนน้ันๆ ส�วนชุมชนใน
ท�องถ่ินกลบัต�องประสบกับป�ญหาต�างๆ ท่ีนักท�องเท่ียวน�าเข�ามา เช�น 
ป�ญหาการส�งเสียงดังรบกวนของนักท�องเท่ียว ป�ญหาการจราจรติดขัด 
และป�ญหาค�าครองชีพในท�องถิ่นสูงข้ึน เพื่อลดผลกระทบในทางลบ
ให�น�อยลง ได�เสนอให�มีทางเลือกใหม�ในการพัฒนาการท�องเท่ียวโดย
อาศัยหลักการที่ส�าคัญสองประการ คอื ประการแรกต�องเป�นการ
ท�องเที่ยวอย�างย่ังยืน และประการที่สองต�องเป�นการท�องเที่ยวเชิง
อนรุักษ� จากหลักการท้ังสองประการน้ีจึงเป�นท่ีมาของการท�องเที่ยว
ในรูปแบบใหม�ๆ น่ันคือ การท�องเท่ียว   เชิงนิเวศ 

 การท�องเที่ยวแห�งประเทศไทย ได�มีการให�แนวคิดของ
การท�องเท่ียวเป�นแนวคิดใหม�ว�าการท�องเท่ียวน้ันเป�นหนึ่ งใน
อุตสาหกรรมที่นับวันก็ยิ่งมีการเจริญเติบโตข้ึนอย�างรวดเร็ว หลาย
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ประเทศต�างให�ความส�าคัญกับการท�องเที่ยวในอันดับต�นๆ เนื่องจาก
เล็งเห็นว�า อุตสาหกรรมท�องเที่ยวเป�นสิ่ งที่สามารถสร�างงานท้ัง
ทางตรงและทางอ�อมให�แก�ประชาชนเป�นจ�านวนมาก ในอดีตจะเห็นได�
ว�าการเดินทางท�องเที่ยวจะเป�นรูปแบบของการท�องเที่ยวแบบ 
"มวลชน" (Mass tourism) เป�นการเดินทางท�องเที่ยวตามกระแส
ความนิยมของนักท�องเ ท่ียว โดยการให�ความส�าคัญกับแหล�ง
ท�องเที่ยวยอดนิยม จึงก�อให�เกิดการไหลเข�าของนักท�องเท่ียวเป�น
จ�านวนมาก ในขณะท่ีทรัพยากรด�านการท�องเที่ยว หรือตัวแหล�ง
ท�องเที่ยวมีความสามารถในการรองรับอยู�อย�างจ�ากดั จนท�าให�เป�นท่ี
กล�าวกันมากว�า การท�องเที่ยวในรูปแบบดังกล�าว ก�อให�เกิดป�ญหาทั้ง
ในด�านการท�าลายสภาวะแวดล�อม และวิถีชีวิตของชุมชนท�องถิ่นเป�น
อย�างมาก จนท�าให�พื้นที่แหล�งท�องเที่ยวหลายแห�งตกอยู�ในสภาพ
ผู�ป�วยท่ีต�องใช�เวลาในการเยียวยา จึงนับว�าเป�นการเสียโอกาสในการ
พัฒนาด�านการท�องเที่ยว ทั้งน้ีเนื่องมาจากการขาดการบริหาร
จัดการทรัพยากรท่ีดีของผู�มีส�วนเก่ียวข�อง (นายไพฑูรย� พงศะบุตร, 
2552) 
  ควำมหมำยกำรท�องเที่ยวแบบยั่งยืน 

 การท�องเที่ยวอย�างย่ังยืน (Sustainable tourism) เป�น
ส�วนหนึ่งของการพัฒนาท่ีย่ังยืน (Sustainable development) ซึ่ง
นักวิชาการด�านการท�องเท่ียวได�ให�ความสนใจเรื่องการท�องเท่ียวอย�าง
ย่ังยืนกันมากขึ้น เน่ืองจากความต่ืนตัวด�านการอนุรักษ�สิ่งแวดล�อม 
และการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการท�องเที่ยวท่ีหันมานิยมการท�องเท่ียว
ทางธรรมชาติ หรือการท�องเท่ียวเชิงนิเวศมีผู�กล�าวถึงความหมายของ
การท�องเท่ียวอย�างยั่งยืนไว�หลายทรรศนะ ดังน้ี 

ส�วน บญุเลิศ จิตต้ังวัฒนา (2542) ได�ให�ความหมายการ
ท�องเที่ยวแบบยั่งยืน (Sustainable tourism) ว�าหมายถึง การ
ท�องเท่ียวกลุ�มใหญ�หรือกลุ�มเล็กที่มีการจัดการอย�างดีเยี่ยม เพราะ
สามารถด�ารงไว�ซ่ึงทรัพยากรท�องเท่ียวให�มีความดึงดูดใจอย�างไม�เสื่อม
คลาย และธุรกจิท�องเท่ียวมีการปรับปรุง คุณภาพให�ได�ผลก�าไรอย�าง
เป�นธรรม โดยมีนักท�องเที่ยวเข�ามาเยี่ยมเยือนสม่�าเสมออย�าง
เพียงพอ แต�มีผลกระทบทางลบต�อสิ่งแวดล�อมที่สุดอย�างยืนยาว จาก
ทัศนะต�างๆ ท่ีกล�าวมา พอสรุปได�ว�า การท�องเที่ยวอย�างยั่ง ยืน 
หมายถึง การท�องเท่ียวที่ตอบสนองความต�องการของนักท�องเท่ียว 
และผู�เป�นเจ�าของท�องถ่ิน ภายใต�ขีดความสามารถของธรรมชาติที่จะ
รองรับได� และตระหนักถึงการมีส�วนร�วมของประชาชน ชุมชน 
ขนบธรรมเนียมประเพณี ท่ีมีต�อกระบวนการท�องเ ท่ียวอี กทั้ ง
ประชาชนทุกส�วนต�องได�รับผลประโยชน�ท่ีเ กิดจากการท�องเที่ยว
อย�างเสมอภาคกัน รวมถึงมีการจัดการทรัพยากรเพื่อตอบสนอง
ความต�องการของประชาชนทางด� านเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล�อม ในขณะท่ียังสามารถรักษาเอกลักษณ�ทางวัฒนธรรม และ
ระบบนิเวศของท�องถ่ินน้ันไว�ได� 

  สรุปได�แนวทางในการบริหารจัดการท�องเท่ียวชุมชนที่ดี 
โดยยึดหลักการมีส�วนร�วม ระเบิดจากข�างในได�เห็นความส�าคัญของ
วิถีชีวิตของท�องถิ่นและยกระดับให�เป�นสถานที่ท�อง เท่ียวชุมชนท่ีดี 
ได�เห็นความส�าคัญของสินค�าที่มีอยู�ท่ีเป�นอัตลักษณ�ในท�องถ่ินและมี
แนวทางในการเพ่ิมมูลค�าสินค�า และได�ประชาสัมพันธ�สินค�าและ
บริการในเส�นทางท�องเท่ียวของแต�ละอ�าเภอในจังหวัดหนองบัวล�าภู
ก�อให�เกิดลู�ทาง การบริหารจัดการ การท�องเท่ียวท่ีเกิดความยั่งยืน
และสามารถจัดท�าแผนเพ่ือการพัฒนาการท�องเที่ยวและพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ในเส�นทางท�องเที่ยวเพื่อเพ่ิมมูลค�าและก�อให�เกิดรายได� 
สร�างเศรษฐกิจให�กับคนในจังหวัดหนองบัวล�าภูได� 
 กรอบแนวคิดกำรวิจยั 

 

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 ใช� รูปแบบการวิจัยแบบผสม(Mixed Methods)ท้ังเชิง
คุณภาพและปริมาณในการศึกษาเชิงคุณภาพด�าเนินวิจัยโดยการ
ประชุมเชิงปฏิบัติการ การระดมสมอง การประชุมกลุ�มอภิปลายผล 
เพื่อพัฒนารูปแบบของการส�ารวจแหล�งท�องเที่ยวท่ีมีประสิทธิภาพ 
ส�วนการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณเป�นการส�ารวจโดยแบบสอบถามเพื่อ
ประเมินผลการก�าหนดรูปแบบเพื่อก�าหนดรูปแบบเส�นทางการ
ท�องเที่ยวที่มีศักยภาพเชิงนิเวศและวัฒนธรรมเช่ือมโยงในเขตอ�าเภอ
เมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู 
 ประชำกรกลุ�มเป�ำหมำยและกลุ�มตัวอย�ำง 
ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพประชากรกลุ�มเป�าหมายได�แก� 1)
สมาคมท�องเที่ยวจังหวัดหนองบัวล�าภู ผู�แทนจากหน�วยงานทั้ง
ราชการและส�วนท�องถิ่น 2)แหล�งท�องเท่ียวและ กลุ�มตัวอย�างใน
ศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ จากนักท�องเที่ยวทั้ ง ในเขต พ้ืนที่และ
ต�างจังหวัด ได� รับการสุ�ม โดยวิธีสุ� มแบบบังเอิญ (Accidental 

Random Sampling)ขนาดตัวอย�างได�จากตัวอย�างก�าหนดขนาด
ตัวอย�างของ Taro Yamane ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% ความคลาด
เคลื่อน +- 5% ขนาดของประชากรท่ีมาท�องเที่ยวไม�เกิน 100,000 
คน ได�ขนาดตัวอย�างจ�านวน 275 ตัวอย�าง 

ขอบเขตด�ำนเน้ือหำ  การวิจัยคร้ังน้ี ท�าการวิจัยด�าน      
1) ส�ารวจทรัพยากรการท�องเท่ียวและประเมินศักยภาพแหล�ง

ส�ารวจทรัพยากรการ
ท�องเที่ยวและประเมิน
ศักยภาพแหล�งท�องเท่ียว
เชิงนิเวศและวัฒนธรรม  
ในเขตพื้นท่ีอ�าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล�าภู 

ก�าหนดรูปแบบ
เส�นทางการท�องเท่ียว
ท่ีมศีักยภาพเชิงนเิวศ
และวัฒนธรรม
เช่ือมโยงในเขตอ�าเภอ
เมอืง จังหวัด
หนองบัวล�าภู 
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ท�องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  ในเขตพ้ืนที่อ�าเภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล�าภ ู2)ก�าหนดรูปแบบเส�นทางการท�องเที่ยวที่มีศักยภาพ
เชิงนิเวศและวัฒนธรรมเชื่อมโยงในเขตอ�า เภอเมือง จัง หวัด
หนองบัวล�าภู  

กำรเกบ็รวบรวมข�อมูล  
ในการศึกษาวิจัยเ ชิงคุณภาพเก็บข�อมูลจากสมาคม

ท�องเที่ยวจังหวัดหนองบัวล�าภู ผู�แทนจากหน�วยงานราชการและ
ส�วนท�องถ่ิน อ�าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล�าภู ในวันท่ี 20 ธันวาคม 
2562 ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เก็บข�อมูลจากนักท�องเ ท่ียว
ระหว�างช�วงเดือน มีนาคม 2563 ด�วยแบบสอบถามเพื่อต�องการ
ทราบถึงระดับความพึงพอใจของบริบทพ้ืนที่ทั่วไป 2)ประเภทของ
แหล�งท�องเที่ยวและกิจกรรมในเชิงนิเวศ ท่ีนักท�องเที่ยวสนใจ
เรียงล�าดับได�จากนักท�องเที่ยว 3)ประเภทของแหล�งท�องเที่ยวและ
กิจกรรมในเ ชิงวัฒนธรรมที่ นักท�องเที่ยวสนใจเ รียงล�าดับจาก
นักท�องเที่ยว   

ขอบเขตด�ำนพ้ืนที่ พ้ืนที่ด�าเนินงานในเขตพื้นท่ีอ�าเภอ
เมอืง จังหวัดหนองบัวล�าภู  

ขอบเขตด�ำนระยะเวลำ ใช�เวลาท้ังส้ิน 12 เดือน 

           กำรวิเครำะห�ข�อมลู  
ผู�วิจัยท�าการวิเคราะห�ข�อมลูเชิงคุณภาพการจัดการระบบ

ของข�อมูล การจ�าแนกข�อมูลและการจัดหมวดหมู�ข�อมูลตามแบบ
ส�ารวจแหล�งท�องเท่ียวตามประเด็นศึกษาวิจัยเพ่ือหาข�อสรุป จากนั้น
การวิเคราะห�เชิงปรมิาณ จากการประเมินผลโดยใช�ค�าความถ่ี ร�อย
ละ ค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน   
 
4. ผลกำรวิจัย  
 ผู�วิจัยได�ก�าหนดรูปแบบเส�นทางการท�องเที่ยวท่ีมีศักยภาพ
เชิงนิเวศและวัฒนธรรมเชื่อมโยงในเขตอ�า เภอเมือง จังหวัด
หนองบัวล�าภู โดยอาศัยกรอบแนวคิดในการพัฒนาเพื่อน�าไปสู�กระ
บานการในการก�าหนดรูปแบบเส�นทางท�องเท่ียวลารขับเคล่ือน
ตามล�าดับดังน้ี 

1.ผลกำรวิจยัเชิงคุณภำพ 
 1) ส�ารวจทรัพยากรการท�องเท่ียวและประเมินศักยภาพ
แหล�งท�องเที่ยวเชิงนิเวศและวัฒนธรรม  ในเขตพื้นที่อ�าเภอเมือง 
จังหวัดหนองบัวล�าภู พบว�า  

     1.1 ส�ารวจเส�นทางท�องเที่ยวโดยการสัมมนาเชิง
ปฏิบัติการโดยเชิญผู�ท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องด�านต�างๆ เช�น ผู�ประกอบการ
ด�านการท�องเท่ียว เจ�าหน�าที่ทั้งภาครัฐและเอกชน ผู�เช่ียวชาญและ
นักวิชาการ เพ่ือวิเคราะห�แนวทางพัฒนาตลาดการท�องเท่ียวของ
อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู  ด�าเนินการในวันที่ 10 กรกฎาคม 

2563 ได�ส�ารวจแหล�งท�องเ ท่ียวได� 38 แหล�ง จากการส�ารวจ
ประเมนิผลแหล�งท�องเท่ียวท่ีมีศักยภาพได� เส�นทางเชิงนิเวศจ�านวน 
18 แหล�ง และเส�นทางท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมได� 20 แห�ง  

    1.2 สัมมนาเชิงปฏิบัติการโดยเชิญผู�เ ช่ียวชาญและ
นักวิชาการ (Think Tank) มาวิเคราะห�หาแนวทางท่ีเหมาะสมใน
การพัฒนาการท�องเท่ียวด�าเนินการในวันท่ี  23 สงิหาคม 2563 

สรุปคือคนเราชอบของแปลกใหม�นะถ�าคนเรามีความ
ผูกพันกับสิ่งนั้นเราก็จะกลับยังที่นั้นอีก ภาษาท่ัวไปเรียกเป�น FC ท่ี
มันจะย่ังยืน เป�นภายในจิตใจการผูกติดในจิตใจ ในเร่ืองของศรัทธา
หรืออภินิหารต�างๆ ไฮไลค�ท่ีพูดถึงคือ พระไชยเชษฐา พระปรางคู� 
การได�สัมผัส การได�นอน ความผูกพัน ตัวน้ีจะเป�นฐานในการ
ออกแบบแพ็คเกจเส�นทาง เส�นทางในการเดินทางไปท�องเท่ียวแต�ละ
แหล�งท�องเที่ยวแต�ละเส�นทางมันจะได�สัมผัสอรรถรสได�มันเกิดข้ึนกับ
ชีวิต หลังจากนั้นค�อยมาดูว�าจะจดัเป�นทริปแบบไหน วันเดียวจบ 2 
วันจบ เสนอแบบจ�าลองไว�เป�นไกด�ไลท� ถัดมาเราได�ออกแบบเส�นทาง
แล�วก็ทริปเรียบร�อยแล�ว  

ดั งนั้น ในกา รวิ จัยค ร้ังนี้ ใ ห� ใ ช�ป ระดิษฐ�ค� าที่ มันเ ป� น
เอกลักษณ�เพ่ือให�ผู�คนสนใจ แบบบัญญติัค�าข้ึนมาใหม�ในวิจัยของเรา
หรือในมิติของหนองบัวล�าภู เช�น 1 วันอาจจะซอยย�อยหลาย
แพ็คเกจ ยกตัวอย�าง ย�อนต�านานประวัติศาสตร�หรือ ตามรอยพระ
บาท ตามรอยพญานาค สายน้�าขุนเขาเล�าชีวิตวิถีโลก (วิถีท�องถ่ิน , 

วิถีโลก, วิถีชุมชน,วิถีภูไท) ออกแบบแพ็คเกจทัวร�ต้ังชื่อแพ็คเกจทัวร�
แล�วการพัฒนาการท�องเท่ียวแล�วมามดัรวมทุกอย�างรวมกัน มาต้ังชื่อ
แพ็คเกจทัวร� ตรีมอะไรตรีมพระนเรศวร ตรีมพรรคคอมมิวนิสต� ตรีม
พระราม เป�นต�น อยากให�เพิ่มเติมให�เกิดกระแส ให�คนใหญ�คนโตพูด
ถึงบ�อยๆ จากความคิดเห็นของนักวิชาการ คือ พ.ต.ท.ดร.รัช เบ�า
สวัสติไชย ท่ีปรึกษาชมรมลูกหลานเจ�าปางค�า หนองบัวล�าภู ประเทศ
ไทย พระครูปทุมธรรมาภิบาลเจ�าคณะอ�าเภอเมืองหนองบัวล�าภู(ธ.)
รองเจ�าอาวาสวัดมหาชัย จ.หนองบัวล�าภู คุณวัชราภรณ� ปุณณบุตร
ประธานชมรมลูกหลานเจ�าปางค�า หนองบัวล�าภู ประเทศไทย รอง
ประธานหอการค�า จ.หนองบัวล�าภู ดังนี ้

    1.การมีส�วนร�วมของทุกภาคส�วน ท้ังภาครัฐ,ภาค
ประชาชน คนในพ้ืนท่ี สถานท่ีท�องเที่ยวเชิงนิเวศน้ัน และอ�างอิง
เอกสารงานวิจยัฯ ท่ีเกี่ยวข�อง 

    2.การจัดรูปแบบเส�นทางการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม 
การมีส�วนร�วมทุกภาคส�วน ภาครัฐ ภาคประชาชน คนในท�องถ่ิน
ชุมชนมีส�วนร�วม ที่เป�นวัฒนธรรมประเพณีที่ปฏบัิติสืบต�อกันมาเป�น
ป�จจุบันพบได�ทั่วไปในพ้ืนท่ี โดยส�วนหน่ึงอ�างอิงงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง
ด� านวัฒนธรรม ส�ง เสริม อัตลักษณ� วัฒนธรรมประเพณี  เช�น 
ส�งเสริมอัตลักษณ�ฮีต 12 คอง14 ในแต�ละพ้ืนท่ีชุมชน ท�องถิ่น ให�
เป�นเส�นทางท�องเท่ียวแต�ละพ้ืนท่ีตามฮีต(เดือน)นั้น 
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   3. จัดรูปแบบเส�นทางการท�องเท่ียวแบบ New Normal 

ให�เข�ากับสถานการณ�ป�จจุบัน โดยให�ความรู� ความเข�าใจกับผู�น�า
เที่ยว และนักท�องเท่ียว ให�ทันกับยุคสมัยในสภาวะป�จจุบันในการ
ปฏิบัติตน 

   4. ควรจะพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวในรูปแบบใด ต�องดู
บริบทแต�ละพื้นท่ีมีจุดแข็งอะไรบ�าง เช�น จังหวัดหนองบัวล�าภู เป�น
จังหวัดเล็กๆ จงัหวัดหน่ึงทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ของ
ประเทศไทย เป�นแหล�งอารยธรรม มคีวามเจริญรุ�งเรอืงมาแต� 

-ยุคสมัยก�อนประวัติศาสตร� ภาพเขียนสี บนภูเก�า-ภูพาน
ค�า อ�าเภอโนนสัง ยุคสมัยทราวด ีใบเสมามีทุกอ�าเภอ 

-ยุคสมัยศิลปะล�านช�าง เช�น ขุนใหญ�ขอบเมืองเจ�าเมือง
หนองบัว(สมัยพระเจ�าฟ�างุ�ม) ,พระพุทธรูปพระไชยเชษฐา วัดถ้�า
สุวรรณคูหา,วัดศรีคูณเมือง,เจ�าปางค�า เจ�าเมืองเวียงจ�าปานครกาบ
แก�วบัวบาน,พระวอ-พระตา เจ�าเมืองนครเข่ือนขันธ�กาบแก�วบัวบาน
,และศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 

ผลการประเมินศักยภาพแหล�งท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมคือ
จุดแข็งทางวัฒนธรรม ควรที่จะส�งเสริมให�เป�นแหล�งท�องเท่ียวเชิง
วัฒนธรรม ประวัติศาสตร�-ต�านานรวมถึงการท�องเท่ียวเชิงเกษตร
อินทรีย�(ปลอดสารพิษ) และการท�องเท่ียวเชิงกีฬาฟุตบอล(สโมสร
หนองบัวพิชญ เอฟซี) ผศ.ดร.ลินจง โพชารี รองคณบดีสาขาการ
ท�องเที่ยวและโรงแรม มหาวิทยาละยมหาสารคาม ให�แนวทางการ
พัฒนาการท�องเที่ยว อ�าเภอเมือง จังหวัดหนองบัวล�าภู 38 แห�ง ไว�
ว�า  

2. ผลกำรวิจัยเชิงปริมำณ 
           ประเภทของแหล�งท�องเที่ยวและกิจกรรมในเชิงนิเวศ ท่ี
นักท�องเท่ียวสนใจเรียงล�าดับได�จากนักท�องเท่ียว จ�านวน 257 คน 
ดังนี้คือ 

ตำรำงที ่1 เรียงล�ำดับประเภทของแหล�งท�องเที่ยวและกิจกรรมใน
เชิงนิเวศ 
 
ล�าดับ
ท่ี 

ช่ือแหล�งท�องเท่ียว จ�านวน
ตัวอย�างท่ี
ตอบบบสอบ
ถาม (คน) 

ค�าเฉล่ีย 

ร�อยละ 

1 ชุมชนเกษตรสายบุญ
วัดถ้�ากลองเพล 

80 35.3 

2 ภูพานน�อย 85 34.1 

3 ตลาดบ�านห�วยเด่ือ 78 31.3 

4 น้�าตกเฒ�าโต� 71 28.5 

5 วนอุทยานบัวบาน 63 25.3 

6 ห�วยตาดข�าบ�านห�วย
ทราย 

51 20.5 

7 โฮมสเตย�บ�านห�วย
ทราย 

46 18.5 

8 ภูหินลาดช�อฟ�า 43 17.3 

9 ถ้�าดนิเพียงวังเสือหิว 43 17.3 

10 ไร�สุขสวัสด์ิ   42 15.3 

 
สรุปผลจำกตำรำง 
ล�าดับท่ี 1 ชุมชนเกษตรสายบุญวัดถ้�ากลองเพล จ�านวน 

88 คน คิดเป�นร�อยละ 35.3 รองลงมาคือเป�น ล�าดับท่ี 2 ภูพานน�อย 
จ�านวน 85 คน คิดเป�นร�อยละ 34.1 ล�าดับที่ 3 ตลาดบ�านห�วยเดื่อ 
จ�านวน 78 คน คิดเป�นร�อยละ 31.3  ล�าดับที่ 4 น้�าตกเฒ�าโต� จ�านวน 
71 คน คิดเป�นร�อยละ 28.5  ล�าดับท่ี 5 วนอทุยานบัวบาน จ�านวน 
63 คน คดิเป�นร�อยละ 25.3  ล�าดับที่ 6 ห�วยตาดข�าบ�านห�วยทราย 
จ�านวน 51 คน คิดเป�นร�อยละ 20.5 ล�าดับที่ 7 โฮมสเตย�บ�านห�วย
ทราย จ�านวน 46 คน คิดเป�นร�อยละ 18.5 ล�าดับที่ 8 ภูหินลาดช�อ
ฟ�า จ�านวน 43 คน คิดเป�นร�อยละ 17.3 ล�าดับท่ี 9 ถ้�าดินเพียงวัง
เสือหิว จ�านวน 43 คน คิดเป�นร�อยละ 17.3  ล�าดบัที่ 10 ไร�สุขสวัสด์ิ  
จ�านวน 42 คนคิดเป�นร�อยละ 15.3  

 
ตำรำงที่ 2 ประเภทของแหล�งท�องเที่ยวและกิจกรรมใน

เชิงวัฒนธรรมที่นักท�องเที่ยวสนใจเรียงล�ำดับจำกนักท�องเที่ยว 
จ�ำนวน 257 คน ได�ดังน้ีคือ  
   

ล�าดับ
ท่ี 

 

แหล�งท�องเท่ียว 
จ�านวนกลุ�ม

ตัวอย�าง (คน) 
ค�าเฉล่ีย 

ร�อยละ 

1 วัดถ้�ากองเพล  140 56.2 

2 ศาลสมเด็จพระนเรศวร
มหาราช  

108 43.4 

3 พิพิธภณัฑ�หอยหิน  105 42.2 

4 ชุมชนห� วยเ ด่ือ OTOP 

นวัตวิถี  
61 24.5 

5 ศาลปู�หลุบ  60 24.1 

6 รอยพระพุท ธบาท ณ 
กลางดง  

53 21.3 

7 วัดดอยเทพสมบูรณ�  36 14.5 

8 วัดป�าเจริญธรรม 
หมู�บ�านภูพานทอง 

36 14.5 

9 สถูปภูซาง 30 12.0 

10 วัดสระพังทอง 26 10.4 
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สรุปผลจำกตำรำงที่ 2 
เส�นทำงท�องเท่ียว 1 วัน ไป-กลบั ชื่อว�ำ “ตำมรอยพระอรหนัธ�” 
   เวลา 07.00 น.   (1) ท�าบุญใส�บาตรวัดถ้�ากลองเพล      
   เวลา 07.30 น.   (2) ชุมชนห�วยเด่ือ OTOP นวัตวิถี 

   เวลา 08.30 น.   (3) พิพิธภัณฑ�หอยหิน 150 ล�านป� 
   เวลา 09.30 น.   (4) วัดป�าเจริญธรรม 
   เวลา 10.30 น.   (5) วัดดอยเทพสมบูรณ�ต�าบลหนองบัวเวลา  
   เวลา 11.30 น.   (6) วัดสระพังทอง 
   เวลา 12.00 น.   พักรับประทานอาหารพ้ืนบ�านท่ี 
   เวลา 13.30 น.   (7) ศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช     
 

5. อภปิรำยและสรุปผลกำรวิจัย  
1. ได�รูปแบบเส�นทำงกำรท�องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 ทรัพยากรการท�องเที่ยว จังหวัดหนองบัวล�าภูมีสถานที่
ท�องเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมเยอะมาก 1 อ�าเภอ มีตั้ง 38 
สถานท่ี มีต�นทุนท่ีดี ผศ.ดร.ลินจง โพชารี มีข�อแนะน�า ดังนี้ คือ 
วัตถุประสงค�คือการส�ารวจทรัพยากร ในข้ันตอนการส�ารวจอาจจะ
ต�องใช�ทฤษฎีองค�ประกอบของแหล�งท�องเที่ยว ทรัพยากรการ
ท�องเท่ียว 5AS ท�าเป�นตาราง ส่ิงดึงดูดใจในท่ีน้ันคอือะไร เข�าถงึยังไง 
สิ่งอ�านวยความสะดวกมีอะไรบ�าง กจิกรรมท่ีท�าในแหล�งน้ีเป�นยังไง
บ�าง เพื่อตอบวัตถุประสงค�ที่1 คือทรัพยากร เวลาท่ีเราจะท�า 

แพ็คเกจทัวร�หรือเส�นทางการท�องเท่ียว จะต�องมีที่มาว�า
ท�าไมต�องมาตรงนี้ก�อนอ่ืนจะต�องศึกษาพฤติกรรมนักท�องเท่ียว 
อาจจะท�าแบบสอบถามเล็กๆเพ่ือให� รู�กลุ�มเป�าหมาย เพ่ือให�รู�ว�า
นักท�องเที่ยวไปเท่ียวจุดไหนของหนองบัวล�าภู เช�น อ.มี 38 ท่ีให�
เขาติ๊กเลยว�าอันดับ 1 ท่ีคุณเคยไปมีท่ีไหนบ�าง เสร็จแล�วเราก็จะได�
สถานท่ีท่ีนกัท�องเที่ยวนิยมไป เช�น 10 แหล�งแรกน�ามาจดัเป�นรูท ดู
สถานท่ีที่เขานิยมไป ศกัยภาพของสถานที่ เมื่อได�สถานท่ีแล�ว ต�อไป
เราจะต�องท�าการจัดแพ็คเกจทัวร�ท่ีเหมาะสม อาจจะมี 3 ประเภท 1. 
วันเดย�ทริป  2. สองวันหน่ึงคืน  3. สามวันสองคืน คือมีไว�ให�
นักท�องเท่ียวเลือก จะเป�นทั้งแบบกรุ�ปทัวร�, FIT คือ เดินทางมาเอง  
  New normal อาจจะต�องไปรีวิว New normal ของตัว
เชิงวัฒนธรรมและเชิงนิเวศน� แล�วได�ข�อก�าหนดมามาใส�ไว�ในแพ็คเกจ
ทัวร� ไว�เป�นข�อปฏิบัติส�าหรับคนที่มาเท่ียวในยุคโควิดเพื่อความ
ปลอดภยัของนักท�องเท่ียว การพัฒนาแหล�งท�องเท่ียว คือควรใส�ไป
เลยว�า แหล�งท�องเท่ียวเชิงนิ เวศน� วัฒนธรรม สิ่ งแรกคือ ข�อมูล
ข�าวสารการประชาสัมพันธ� น�าเสนอแหล�งท�องเท่ียวนั้นให�ไปอยู�ใน
ชุมชนที่เป�นต�นแบบของแหล�งท�องเท่ียว เช�น แหล�งท�องเท่ียวเชิง
นิ เวศน�อาจจะต�องมีการพัฒนาของแหล�งท�อง เที่ยว 1 ท่ีของ
หนองบัวล�าภูให�เข�าไปเป�นแหล�งท�องเท่ียวต�นแบบท่ีการท�องเท่ียว
แห�งประเทศไทย ในเว็บไซต� เพจและเฟสบุ�กควรจะมี   

ไหนอันดับ 1-10 เรียงลงมา น�าล�าดับนี้มาท�าเป�นเส�นทาง
น�าเท่ียว ท�าเหมือนแบบสอบถามทั่วไป อาจจะต�องดูภูมิล�าเนาหน�อย
ว�ามาจากที่ไหน แหล�งในแบบสอบถามคือรวมท้ังหมดทั้งแหล�ง
ท�องเที่ยวเชิงนิเวศน�และแหล�งท�องท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรม แบ�งเป�น 
3 ประเภท 1.วันเดย�ทริป เหมาะส�าหรับคนในพ้ืนที่ 2. 2 วัน 1 คืน 
คนในแถบอีสาน 3. 3วัน 2 คืน เหมาะกับคนท่ีมาไกลหน�อย อาจจะ
ท�าทั้งเป�นกรุ�ปทัวร�กับมาเอง อาจจะให�นักท�องเทีย่วมาถึงแล�วสแกน
เป�นควิอาร�โค�ด แล�วท�าเป�นคลิปวีดีโอสั้นๆ แนะน�าสถานท่ีท�องเท่ียว
ท้ังที่ขับรถไปเองได�ป��นจักรยานไปเองได�  

2. กำรจดัรูปแบบเส�นทำงกำรท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม 
   การจัดรูปแบบพัฒนาการท�องเท่ียวเชิงวัฒนธรรมและเชิง
นิเวศน�ให�แบบสอบถามมาอ�างอิงว�ามีนักท�องเท่ียวไปมาแล�ว แล�วเรา 
จะต�องพัฒนาในส�วนน้ี อาจจะมีสถิตินิดๆ หน�อยๆ ความถ่ีร�อยละ
โดยการใช�แบบสอบถามออนไลน� ส่ิงส�าคัญอีกอย�างของการพัฒนา
แหล� งท�องเที่ยวคือ จะต�อง มีจุดถ� ายรูปหรือจุด เ ช็คอินไว� ให�
นักท�องเที่ยวถ�ายรูปแล�วโพสต�แนะน�าให�ชุมชนท�า ชุมชนจะต�องเข�า
มามีรายได�กับการท�องเท่ียวอาจจะเป�นส�วนวางของขายหรืออาจจะ
ท�าเป�นโฮมสเตย�เป�นเครือข�ายแล�วก็ส�งนกัท�องเท่ียวไปพักให�บ�านของ
ชาวบ�านมีรายได� เวลาน�าเสนอเส�นทางแพ็คเกจทัวร�พยายาม
เช่ือมโยงกิจกรรมให�เห็นว�าจากจดุนี้ไปต�อท่ีจุดน้ีความสัมพันธ�มัน
เป�นยงัไงท�าไมจะต�องต�อด�วยตรงนี้ มันจะท�าให�ดูน�าสนใจ หรือเวลา
จบอาจจะแนะน�าสถานท่ีอื่นที่ใกล�เคียงที่เช่ือมโยงต�อไปได� 

3 รปูแบบเส�นทำงกำรท�องเที่ยวแบบ New Normal ให�
เข�ำกับสถำนกำรณ�ป�จจุบัน 
    การท�องเท่ียวนักท�องเที่ยวจะต�องมีความปลอดภัยทั้งชีวิต
และทรัพย�สินแล�วช�วงน้ีเทรนสุขภาพมาแรงมาก ทั้งเกษตรอินทรีย� 
ความเป�นออแกนิค อาจจะต�องมีการประชาสัมพันธ�สื่อให�เห็นถึงว�า
ถ�าคุณมาหาเราแล�วคุณจะมีสถานท่ีท�องเที่ยวท่ีมีความสุขทางด�าน
จิตใจด�านร�างกายแล�วคุณก็มีความปลอดภัย แล�วก็มีสุขภาพที่ดีเรา
จะต�องชูเรื่องนี้ และอย�าลืมในเร่ืองของอาหาร อาหารเป�นจุดหลักถ�า
เราเป�นนักท�องเที่ยวเราไปเที่ยวที่ไหนเราก็อยากทานอาหารพื้นถิ่น
ของที่นั้นชูในเรื่องของความเป�นสขุภาพดี  จะได�รูปแบบเส�นทางท้ัง 
3 ประเภท  การรีวิว New normal น�ามาเป�นเง่ือนไขหรือข�อตกลง
ในเส�นทางน�าเ ท่ียวว�าต�องเที่ยวแบบนี้นะ เช�น ไป จุดนี้ต�องใส�
หน�ากาก เป�นต�น การพัฒนาแหล�งท�องเที่ยวควรเป�นผสมท้ัง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศน�ถามว�าท�าไมถึงต�องเอาท้ัง   
   4. ควรจะพัฒนำแหล�งท�องเที่ยวในรูปแบบใด 

สุดท�ายน้ี แบบของการบริหารจัดการอยากจะเน�นค�าว�า
หุ�นส�วนการบริหารจัดการมากกว�าการมีส�วนร�วม จะท�าให�ชุมชนได�
งานได�อาชีพได�รายได�จากพ้ืนท่ีหรือแหล�งท�องเที่ยวตรงน้ันและ
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ชุมชนใกล�เคียงได� รับความสนใจมากข้ึน ท�าให�มีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจ ต�องมียุทธศาสตร�ในเชิงมุ�งผลส�าริด (ออกทีวี , เกาะผู�ว�า)  
 

6. กิตติกรรมประกำศ 
 

              1.2 เส�นทำงท�องเที่ยว 1 วัน ไป-กลับ ช่ือว�ำ “สำยบุญ
ตำมรอยเส�นทำงวัฒนธรรมบ�อน้�ำศักด์ิสิทธ์ิ” 
    เวลา 07.00 น.   (1) ท�าบุญท่ีพระบางวัดมหาชัย     
    เวลา 07.30 น.   (2) ท�าบุญวัดศรีคุณเมืองบ�อน้�าศักด์ิสิทธ์ิ 

    เวลา 08.30 น.   (3) วัดพัชรกิตยิาภาราม 

    เวลา 09.30 น.   (4) กลุ�มงานหัตดิษฐ�การป��นพญานาค  
    เวลา 10.30 น.   (5) ผลติภัณฑ�บ�านห�วยทราย  
    เวลา 12.00 น.   (6) วัดสายทองบ�านหนองผ�า 

    เวลา 12.00 น.   พักรับประทานอาหารพ้ืนบ�านที่ 
    เวลา 14.30 น.   (7) กลุ�มวิสาหกิจชุมชนใหม�ศิลามงคล 

    เวลา 15.30 น.   (8) กลุ�มวิสาหกิจชุมชนบ�านหินลับ 

    เวลา 16.30 น.   (9) ตลาดห�วยเด่ือ แวะซ้ืออาหารป�าและเห็ด  
                         อาหารพ้ืนบ�าน ผกัหวานป�า   
           อาจจะต�องมีการเช็คอินเพ่ือดึงดูดนักท�องเที่ยวอาจจะให�
เป�นส�วนลด 5% หรือ 10% อีกเส�นทางเจาะสายบุญเพื่อดึงดูด
นักท�องเที่ยว ถ�าเป�นตัวแทนพระพุทธเจ�าอาจจะได�รับความน�าสนใจ
จากนักท�องเท่ียวเน�นสิ่งศักด์ิสิทธ์ิอภินิหาร มีสตอร่ีผกูเล�าเร่ืองให�
ดึงดูดนักท�องเท่ียวเข�ามาในจังหวัดได� 3 ประเภทดังน้ี 

 1.จัดเป�นทริป 1 วัน เฉพาะการท�องเท่ียวเชงิวัฒนธรรม 

 2.จัดเป�นทริป 2 วัน 1 คืน ผสมผสานรวมทั้งเชิง
วัฒนธรรมและเชิงนิเวศ 

3.จัดเป�นทริป 3 วัน 2 คืน ผสมผสานรวมทั้งเชิงวัฒนธรรมและเชิง
นิเวศ  
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ผู�วิจัยตระหนักถึง ความต้ังใจจริงและความทุ�มเทของทุกท�าน
และขอกราบขอบพระคุณเป�นอย�างสูงไว� ณ ที่นี้ขอขอบพระคุณ ดร.พวง
เพชร ราษสีวย และรศ.ดร.สุขุมวิทย� ไสยโสภณ เป�นผู�ร�วมวิจัยและเป�น
ผู�ทรงคุณวุฒิที่ให�ความอนุเคราะห�ตรวจสอบคุณภาพเคร่ืองมือวิจัย 
รวมถึงขอกราบนมัสการเจ�าอาวาสวัดถ้�ากลองเพล วัดมหาชัย วัด 

ศรีคูณเมือง ขอบพระคุณ ประชาชนชุมชนท�องเที่ยว ทุกท�านที่ ให�ข�อมลู
ต�างๆ ท่ีเอื้อต�อการท�างานวิจัย ให�ความร�วมมือในการตอบค�าถาม ท�าให�
งานวิจัยน้ีส�าเร็จลุล�วงไปด�วย 
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การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วมเพ่ือสร้าง
เสริม 

ทักษะความเป็นช่างท่ีมีสมรรถนะสูง ส าหรบันักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรมในยุคประเทศไทย 
4.0 

Integrated Art and Cultural Instruction with Community Participation to 
Reinforce High Competency of Technical Attributes Skills for Technical 

Teacher Students in Thailand 4.0 
 

มนตรี แก้วอยู่1*  และ บุษราคัม ทองเพชร2 
Montree Kaewyoo1* and Bussarakam Tongpet2 

 
1 อาจารย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300  
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บทคัดย่อ 
การวิจัยคร้ังน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) พัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดย

ชุมชนมีส่วนร่วม เพ่ือสร้างเสริมทักษะความเป็นช่างที่มีสมรรถนะสูง ส าหรับนักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ในยุคประเทศไทย 
4.0 2) พัฒนาแผนจัดการเรียนรู้ รายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ่นส าหรับครูช่างอุตสาหกรรม ให้สอดรับกับรูปแบบที่พัฒนาข้ึน 3) 
ศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วน 4) ศึกษาความพึงพอใจ
ของผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ชุมชน และนักศึกษา กลุ่มตัวอย่างในการวิจัยคร้ังน้ี ได้แก่ นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม ช้ันปีที่ 4 ที่
ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ่นสาหรับครูช่างอุตสาหกรรม หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(หลักสูตร 
5 ปี) สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มทร.ล้านนา ประจาปีการศึกษาที่ 1/2563 จานวน 16 คน เคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจัย 
ประกอบด้วย 1) แบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการสอนแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมสาหรับผู้เช่ียวชาญ 2) แบบ
ประเมินคุณภาพของแผนการจัดการเรียนรู้ รายวิชาในรายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ่นส าหรับครูช่างอุตสาหกรรมสาหรับ
ผู้เช่ียวชาญ 3) ใบงานระหว่างเรียน 4) แบบทดสอบหลังเรียน และ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจส าหรับนักศึกษา และชุมชน  

ผลการวิจัยพบว่า 1) รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม มี
คุณภาพอยู่ในระดับมาก (ค่าเฉลี่ย= 4.42, SD=0.51) 2) แผนจัดการเรียนรู้สาหรับรายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ่นส าหรับครูช่าง
อุตสาหกรรมที่พัฒนาข้ึนตามรูปแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม มีคุณภาพอยู่ในระดับมากท่ีสุด (ค่าเฉลี่ย= 4.56, SD=0.51) 
3) การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส่วนร่วม มีประสิทธิภาพ 85.02/81.24 และ 4) 
ผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อกระบวนการจัดการเรียนการสอนอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.53, SD=0.57) และ ชุมชนมี
ความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด (ค่าเฉลี่ย= 4.83, SD=0.38)  

 
ค าส าคัญ: การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด้านศิลปวัฒนธรรม, ชุมชนมีส่วนร่วม, นักศึกษาครูช่างอุตสาหกรรม 
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Abstract 
The purposes of this study were to 1)  develop the integrated art and cultural instruction with 

community participation to reinforce high competency of technical attributes skills for technical teacher 
students in Thailand 4.0, 2) develop the teaching plan of sheet metal practices for the industrial professional 
course to comply with the developed pattern, 3)  study the efficiency of integrated art and cultural 
instruction with community participation, 4)  study the satisfaction of related persons:  communities and 
students.  The samples used were 16 students of a fourth-year Bachelor of Science in Technical Education 
(5 years curriculum) , a program in Industrial Engineering, Rajamangala University of Technology Lanna, who 
registered in Sheet Metal Practices for industrial Professional Course in the first semester of the academic 
year 2020.  The research tools used in this study were 1)  the quality evaluation forms of a pattern of 
integrated art and cultural instruction by the specialists, 2) the quality evaluation forms of teaching plan by 
the specialists, 3)  the assignment while taking the course, 4)  post- test, and 5)  the satisfaction surveys of 
students and communities.  

The study revealed that 1) the quality of the pattern of integrated art and cultural instruction with 
community participation was at a high level (mean= 4.42, SD=0.51).  2) the quality of the integrated art and 
cultural teaching plan was at the highest level (mean=4. 56, SD=  0. 51) .  3)  the efficiency of integrated art 
and cultural instruction with community participation was 85.02/81.24. 4) the learners’ satisfaction with the 
instruction process was at the highest level (mean=4.53, SD=0.57) , and the communities’ satisfaction was 
at the highest level (mean= 4.83, SD= 0.38).  
 
Keywords: integrated art and cultural instruction, community participation, technical teacher students . 
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1. บทน�ำ  
การพัฒนาครูช�างอตุสาหกรรมที่มีสมรรถนะสูง ในยุค 

Thailand 4.0 น้ัน จะต�องอาศัยความร�วมมือจากหลายภาคส�วน
เพ่ือร�วมมือกันพัฒนาครูช�างอุตสาหกรรมในทกุๆ มิติ ซ่ึงความ
ร�วมมือในการพัฒนาครูช�างอุตสาหกรรมน้ัน อาจจะต�องอาศัย
ความร�วมมือจากสถานศึกษา ต�นสังกัดของสถานศกึษา เครือข�าย
สถาบันผลิตครู หน�วยงานภาครัฐและเอกชน ชุมชน และสถาน
ประกอบการ  เป�นต�น  และการพัฒนานักศึกษาครูช� า ง
อุตส าหกรรมก็ เช�นเดียว กัน การพัฒนานัก ศึกษาครูช� า ง
อุตสาหกรรมในยุคป�จจุบันน้ัน จ�าเป�นต�องอาศัยความร�วมมือจาก
ชุมชนอย�างสร�างสรรค�  เพ่ือร�วมมือกันพัฒนานักศึกษาครูช�าง
อุตสหกรรมให�มีสมรรถนะสูง และมีสมรรถนะที่เหมาะสมกับ
ความต�องการแรงงานของภาคอุตสาหกรรมของภูมิภาค  และ
ภาคอุตสาหกรรมของประเทศในป�จจุบัน [1]  

คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล�านนา ถือเป�นสถาบันผลิตครูช�างอุตสาหกรรมท่ีอยู�ใน
ภาคเหนือของประเทศไทย และเป�ดสอนหลักสูตรครุศาสตร�
อุตสหกรรมรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป� ) สาขาวิชาวิศวกรรม       
อุตสาหการ โดยการเรียนการสอนในหลักสูตรดังกล�าว อาจารย�
ผู�สอนในทุกรายวิชาจะต�องมีการจัดการเ รียนการสอนโดย    
บูรณาการการสอนกับการวิจัย หรือบูรณาการสอนกับด�าน
ศิลปวัฒนธรรมเพื่อให�การเรียนการสอนเกดิประสิทธิภาพสูงสุด
และเพ่ือผลสัมฤทธ์ิท่ีเกิดขึ้นกับผู�เรียน อีกทั้งมหาวิทยาลัยได�มี
นโยบายให�อาจารย�ผู�สอนหรือผู�รับผิดชอบรายวิชาด�าเนินการ
จัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการสอนกับการวิจัย  หรือ
บูรณาการสอนกับด�านศิลปวัฒนธรรม และให�จัดท�ารายละเอียด
ของรายวิชา (มคอ.3) โดยมีการบูรณาการการสอนกับการวิจัย 
และด�านศิลปวัฒนธรรม [2]  

ด�วยเหตุผลดังกล�าวผู�วิจัยซึ่งท�าหน�าท่ีเป�นผู�สอน และ
ผู� รับ ผิดชอบรายวิชาปฎิบัติ งานโลหะแผ�นส�าหรับค รูช�าง
อุตสาหกรรม ซ่ึงเป�นรายวิชาในหลักสูตรสาขาวิชาวิศวกรรม      
อุตสาหการ หลักสูตรครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต จึงเห็น
ความส�าคัญในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม  ซ่ึงชุมชนที่กล�าว ถึงใน
งานวิจัยครั้งน้ี ได�แก� ชุมชนวัด ซ่ึงจะเป�นความร�วมมือของวัดใน

การจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการด�านศิลปวัฒนธรรม ใน
รายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�นส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรม 
       1.1 วัตถุประสงค์กำรวิจัย 

1.1.1 เพ่ือพัฒนารูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม เพ่ือสร�าง
เสริมทักษะความเป�นช�างท่ีมีสมรรถนะสูง ส�าหรับนักศึกษาครู
ช�างอุตสาหกรรม ในยุคประเทศไทย 4.0 
            1.1.2 เพื่อพัฒนาแผนจัดการเรียนรู� รายวิชาปฎบัิติงาน
โลหะแผ�นส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรม ให�สอดรับกับรูปแบบท่ี
พัฒนาข้ึน  

1.1.3 เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วน ใน
รายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�นส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรม  

1.1.4 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผู�เกี่ยวข�อง ได�แก� 
ชุมชน และนักศึกษา 
       1.2 สมมติฐำนกำรวจิัย 

1.2.1 รูปแบบการจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ
ด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม มีคุณภาพไม�ต่�ากว�า
ระดับมาก 
            1.2.2 แผนจัดการเรียนรู�รายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�น
ส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรม ท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบการจัดการ
เรียนการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วน
ร�วม มีคุณภาพไม�ต่�ากว�าระดับมาก  
            1.2.3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม ในรายวิชาปฎบิัติงานโลหะ
แผ�นส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรม มีประสิทธิภาพสูงกว�าเกณฑ�
มาตรฐานร�อยละ 80/80 
           1.2.4 ผู�เรียน และชุมชน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจ
ต�อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม
โดยชุมชนมีส�วนร�วม ไม�ต่�ากว�าระดับมาก 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�อง  

ธรัช อารีราษฎร� และคณะ [3] ได�ท�าการวิจัยเร่ือง
การบูรณาการงานศิลปวัตนธรรมสู�การเรียนการสอนและการ
บริการวิชาการโดยใช�สื่อไอซีที โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ 1) พัฒนา
กิจกรรมการบรูณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู�การเรียนการ



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

สอนในรายวิชาสัมมนาด�านการจัดการเทคโนโลยี 2) ศึกษาผล
การเผยแพร�งานกิจกรรมการบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรม
สู�การเรยีนการสอนของนักศึกษา และ 3) ศึกษาความพึงพอใจ
ของนักศึกษาในการท�ากิจกรรมการบูรณาการ  ผลการวิจัย 
พบว�า 1) การบูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู�การเรียนการ
สอนในรายวิชาสัมมนาด�านการจัดการเทคโนโลยี  ผู�วิจัยได�
ปรบัปรุงรายละเอียดแผนการสอนหรือ มคอ.3 รายวิชาสัมมนา
ด�านการจัดการเทคโนโลยี โดยปรับปรุงรายละเอียดของแผนการ
สอน หรือ มคอ.3 ก�าหนดประเด็นหัวข�อสัมมนา ใน/นอกสถานท่ี 
เพ่ือบริการวิชาการด�านการประยุกต�ใช�เทคโนโลยีสารสนเทศ
ให�แก�ชุมชน 2) ผลการศึกษาผลการเผยแพร�งานกิจกรรมการ  
บูรณาการงานศิลปะและวัฒนธรรมสู�ก ารเรียนการสอนของ
นักศึกษาที่ด�าเนินการโดยนักศึกษาวางแผนการน�ากิจกรรมลงสู�
การให�บริการโรงเรียนพระปรยิัติธรรม เร่ืองวันส�าคัญทางศาสนา 
โดยมีหัวข�ออบรม 3 หัวข�อ คือ สื่ออีดีแอลทีวีกับการเรียนการ
สอน  การประยุกต�ใช�สื่ออีดีแอลทีวีในการเรียนการสอน และ 
กิจกรรมการเรียนรู�วันส�า คัญทางศาสนาจากสื่ออีดีแอล ทีวี  
จ�านวนเวลาท่ีใช�ในการอบรม 2 วัน วันละ 6 ช่ัวโมง และความ
คิดเห็นของครูที่เข�ารับการอบรมโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด และความคิดเห็นของนกัศึกษาท่ีมีต�อการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการโดยรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก
ท่ีสุด 
 
3. วธิีด�ำเนนิกำรวิจัย  
     ผู�วิจัยได�ด�าเนินการวิจัยตามขั้นตอนดังน้ี 
     3.1 ศกึษำข�อมูลเบ้ืองต�น 
           เร่ิมจากผู�วจิัยได�ศึกษาข�อมูลเก่ียวกับงานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง
ส�าหรับการจัดการเ รียนการสอนแบบบูรณาการงานด�าน
ศิลปวัฒนธรรม รวมทั้งศึกษาเกี่ยวกับการหาประสิทธิภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู� 
      3.2 พัฒนำและหำคุณภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียน
กำรสอนแบบบูรณำกำรด�ำนศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วน
ร�วม มีข้ันตอนด�าเนินการดังนี้ 

3.2.1   ร�างรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบ
บูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม 

3.2.2  สร�างแบบประเมินคุณภาพของรูปแบบการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดย
ชุมชนมีส�วนร�วม ซึ่งแบบประเมินมีลักษณะเป�น Rating Scale 5 
ระดับ 

3.2.3 ประเมินคุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียน
การสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม 
โดยผู�เช่ียวชาญ ท้ังหมด 3 คน โดยเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�แบบ
ประเมินส�าหรบัผู�เช่ียวชาญ 

3. 2 . 4 น� า แบบประเมิ น ท่ี เ ก็บรวบข�อมู ลได�จาก
ผู�เช่ียวชาญมาวิเคราะห�ผล โดยใช�สถิติค�าเฉล่ีย และส�วนเบี่ยงเบน
มาตรฐาน จากน้ันสรุปผลโดยน�าค�าเฉลี่ยท่ีได�เปรียบเทียบกับ
เกณฑ�การประเมิน และสุดท�ายน�าข�อเสนอแนะจากผู�เชี่ยวชาญ
มาใช�เป�นข�อมูลในการปรับปรุงแก�ไขรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมสี�วนร�วม ให�มี
ความสมบูรณ�ข้ึน 

 

รูปที่ 1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม 

 
         3.3 สร�ำงแผนจัดกำรเรียนรู� ให�สอดรบักับรูปแบบกำร
จั ด ก ำ ร จั ด ก ำ ร เ รี ย น ก ำ ร ส อน แ บ บ บู รณ ำ ก ำ ร ด� ำ น
ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม ที่พฒันำขึ้น โดยมีข้ันตอน
ด�าเนินการดังนี้ 

  3.3.1 อาจารย�ผู�สอนในรายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�น
ส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรมติดต�อประสานงานกับเจ�าอาวาสวัด
โชติกุนสุวรรณาราม (วัดหมูบุ�น) ซึ่งเป�นวัดในเขตอ�าเภอเมือง 
จังหวัดเชียงใหม� เพ่ือสร�างความเข�าใจและขอความร�วมมือในการ
จัดการเรียนการสอนตามรูปแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 

โดยชุมชนมีส�วนร�วม ซึ่งปรากฏว�าเจ�าอาวาสยินยอม และสมัคร
ใจให�ความร�วมมือเป�นอย�างดี พร�อมมอบหมายให�พระภกิษุสงค�
ในวัดจ�านวน 3 รูป ร�วมมือกับอาจารย�ผู� รับผิดชอบรายวิชาเพื่อ
ด�าเนินการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�น
ส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรมตามรูปแบบการจัดการเรียนการสอน
แบบบรูณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม   

 3.3.2 อาจารย�ผู�รับผิดชอบรายวิชาร�วมกับพระภิกษุ
สงค� วัดโชติกุนสุวรรณาราม(วัดหมูบุ�น) จ�านวน 3 รูป ร�วมกัน
จัดท�าแผนจัดการเรียนรู�ในรายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�นส�าหรับ
ครูช�างอุตสาหกรรม โดยเจ�าอาวาส และพระภิกษุสงค�ในวัด มี
ความต�องการให�นักศึกษาในรายวิชามีการสร�างต�นโพธ์ิเงิน โพธิ์
ทอง เพ่ือน�าไปใช�ประดับหน�าพระประธานในวัด ซ่ึงการสร�างต�น
โพธ์ิเงิน โพธิ์ทองน้ัน เป�นการประยุกต�ทักษะข้ันสูงในรายวิชา
ปฎิบัติงานโลหะแผ�นส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรม ซ่ึงต�องอาศัย
ความรู�และทักษะในการปฏิบั ติเกี่ยวกับการออกแบบช้ินงาน
โลหะ การตัดโลหะแผ�น การข้ึนรูปโลหะแผ�น เป�นต�นซึ่งเป�น

เนื้อหาท่ีนักศกึษาจะต�องปฏิบัติในรายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�น
ส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรม  ซึ่งแผนจัดการเรียนรู�ท่ีผู�รับผิดชอบ
รายวิชาร�วมกับคณะภิกษุสงค� จากวัดโชติกุนสุวรรณาราม (วัด
หมูบุ�น) ร�วมกันจัดท�าน้ัน ประกอบด�วย โครงการสอนตลอดภาค
เรียน แผนการสอนตลอดภาคเรียน รวมทั้งกิจกรรมการเรียนการ
สอนในแต�ละสัปดาห� ซึ่ ง ในแผนการสอนในแต�ละสัปดาห�
ประกอบด�วย แผนบทเรียน ใบเน้ือหา ใบงานระหว�างเรียน และ
แบบทดสอบหลังเรียน เป�นต�น และการสร�างแบบทดสอบหลัง
เรียน ซึ่งเป�นเคร่ืองมือวิจยัส�าหรับการวิจยัในครั้งนี ้ผู�วิจัยได�มีการ
หาคุณภาพของแบบทดสอบหลงัเรียน โดยได�ด�าเนินการประเมิน
ความเที่ยงตรงของข�อสอบโดยผู�เช่ียวชาญ น่ันคือมีการประเมิน
ค�าความสอดคล�องระหว�างข�อสอบกับวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรม
(IOC) โดยผู�เช่ียวชาญทั้งหมด 3 คน พบว�า ข�อสอบทั้งหมด 10 
ข�อที่ร�างข้ึนตามวัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมนั้น ผ�านเกณฑ� IOC 
โดยมีค�าอยู�ระหว�าง  0.66-1.00  

         3.4 ประเมินคุณภำพของแผนกำรจัดกำรเรียนรู�
แบบบูรณำกำรด�ำนศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม 
รำยวิชำปฎิบัติงำนโลหะแผ�นส�ำหรบัครูช�ำงอุตสำหกรรม 
โดยผู�เชี่ยวชำญ 

เร่ิมจากผู�วิจัยได�สร�างแบบประเมินคุณภาพของ
แผนการจัดการเรียนรู�ส�าหรับผู�เชี่ยวชาญ ซึ่งมีลักษณะเป�น 
Rating Scale 5 ระดับ และจากนั้นน�าแบบประเมินเก็บ
รวบรวมข�อมูลกับผู�เชี่ยวชาญทั้งหมด 3 คน และน�าผลมา
วิเคราะห� และสรุปผล สุดท�ายปรับปรุงแก�ไขแผนการจัดการ
เรียนรู� ตามค�าแนะน�าของผู�เช่ียวชาญให�มีความสมบูรณ�ข้ึน
ก�อนน�าแผนการจัดการเรียนรู�ไปทดลองใช�กับผู�เรียนต�อไป 
ซึ่งผู�วจิัยได�มีการปรับปรุงใบงานระหว�างเรียนให�ค�าส่ังในใบ
งานมีความชัดเจนข้ึน ตามค�าแนะน�าของผู�เช่ียวชาญ 

3.5 ทดลองใช�แผนกำรจัดกำรเรียนรู�รำยวิชำ
ปฎิบัติงำนโลหะแผ�นส�ำหรับครูช�ำงอุตสำหกรรมตำม

รูปแบบบูรณำกำรด�ำนศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วน
ร�วม กับผู�เรียนกลุ�มตัวอย�ำง 

เร่ิมจากผู�วิจัยได�น�าแผนการจัดการเรียนรู�รายวิชา
ปฎิบติังานโลหะแผ�นส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรมที่สร�างข้ึน
ตามรูปแบบบรูณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วน
ร�วม ไปทดลองใช�กับนักศึกษาครูช�างอุตสาหกรรมกลุ�ม
ตัวอย�าง จ�านวน 16 คน ท่ีลงทะเบียนเรียนในรายวิชา
ปฎิบติังานโลหะแผ�นส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรม หลักสูตร   
ครุศาสตร�อุตสาหกรรมบัณฑิต (หลักสูตร 5 ป�) สาขาวิชา
วิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ประจ�าป�การศึกษา 1/2563 ซึ่ง
กลุ�มตัวอย�างท่ีใช� เป�นจ�านวนท้ังหมดของประชากร  โดย
ระหว�างการเรียนการสอนใน  7 สัปดาห�สุดท�ายของภาค
เรียน นักศึกษาจะต�องฝ�กปฏิบัติเพ่ือสร�างผลงานในรายวิชา 
ตามที่ผู�สอนได�ก�าหนดไว�ในใบสั่งงานระหว�างเรียน 
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ตำรำงที่ 1  รายละเอียดการปฏิบัติงานของผู�เรียนตามใบสั่งงาน ส�าหรับแผนการจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม
โดยชมุชนมีส�วนร�วม 

เนื้อหำ รำยละเอียดค�ำส่ังในใบส่ังงำน คะแนน 
1) การออกแบบช้ินงานโลหะแผ�น การออกแบบต�นโพธ์ิเงิน โพธิ์ทอง 10 คะแนน 
2) การตัดช้ินงานโลหะแผ�น การตัดโลหะแผ�นเป�นรูปใบโพธ์ิเงิน โพธ์ิทอง 10 คะแนน 
3) การประกอบช้ินงานโลหะแผ�น การประกอบก�านใบ ของต�นโพธิ์เงิน โพธ์ิทอง 10 คะแนน 
4) การประกอบช้ินงานโลหะแผ�น (ต�อ) การประกอบต�นโพธ์ิเงิน โพธ์ิทอง 10 คะแนน 
5) การประกอบช้ินงานโลหะแผ�น (ต�อ) การประกอบฐาน ของต�นโพธ์ิเงิน โพธ์ิทอง 10 คะแนน 
6) การท�าส ี การท�าสี ของต�นโพธิ์เงิน โพธิ์ทอง 10 คะแนน 

 
หลังจากมีการเก็บคะแนนระหว�างเรียนของผู�เรียนจาก

การปฏิบัติงานตามใบสั่งงาน ตามรายละเอียดท่ีได�ระบุไว�ใน
ตารางท่ี 1 แล�ว จากน้ันผู�รับผิดชอบรายวิชา จึงให�ผู�เรียนท�า
แบบทดสอบหลังเรียน และสุดท�ายได�เก็บรวบรวมความพึงพอใจ
ของผู�เรียนท้ังหมด 16 คน และความพึงพอใจของพระภิกษุสงค�
ท้ังหมด 3 รูปที่มีส�วนร�วมในการออกแบบการเรียนการสอน โดย
ใช�แบบสอบถามความพึงพอใจท่ีผู�วิจัยได�สร�างข้ึนในลักษณะ 
Rating Scale 5 ระดับ 
       3.6 วิเครำะห ์และสรุปผล 

ผู� วิ จั ยด� า เ นิ นก ารวิ เ คร า ะ ห� และส รุปผล โดยมี
รายละเอียดดังน้ี 

3.6.1 น�าคะแนนท่ีผู� เรียนท�าได�จากใบสั่ งงาน และ
แบบทดสอบหลังเรียน มาด�าเนินการวิเคราะห�และสรุปผล 
ประสิทธิภาพของกระบวนการเรียนการสอนโดยใช�แผนจัดการ
เรียนรู�แบบบรูณการด�านศิลปวัฒนธรรม โดยใช�สถิติ E1 และ E2 

3.6.2 น�าแบบสอบถามความพึงพอใจที่เก็บรวบรวม
ข�อมูลได�จากผู� เ รียน  และชุมชน น่ันคือ พระภิกษุสงค�  มา
วิเคราะห� และสรุปผลความพึงพอใจของผู�เกี่ยวข�องทุกฝ�าย โดย
ใช�สถิติค�าเฉลี่ย และส�วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน และเกณฑ�ประเมิน
ความพึงพอใจ ดังนี้ มากที่สุด(4.50 –5.00)  มาก(3.50–4.49) 
ปานกลาง(2.50–3.49) น�อย(1.50–2.49) น�อยท่ีสดุ           (1.00 
– 1.49) [4] 

 

 
 

รูปที ่2 การปฏิบัติงานของผู�เรียนตามใบส่ังงานท่ีก�าหนดในแผนการจัดการเรียนรู�แบบบูรณการด�านศิลปวัฒนธรรม
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4. ผลกำรวิจัย  
      4.1) คุณภำพของรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรด�ำนศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม 

ตำรำงที่ 2  ผลการวิเคราะห�คุณภาพของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม 

รำยกำรประเมิน x� S.D. ควำมหมำย 
1. ข้ันตอนการสร�างความร�วมมือระหว�างอาจารย�ผู�สอนกบัชุมชน 4.33 0.58 มาก 
2. ข้ันตอนการจัดท�าแผนจัดการเรียนรู�ร�วมกัน ระหว�างอาจารย�ผู�สอนกับชุมชน 4.67 0.58 มากที่สุด 
3. ข้ันตอนการวัดและประเมินผลร�วมกันระหว�างอาจารย�ผู�สอนและชุมชน 4.67 0.58 มากที่สุด 
4. ภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�าน 
   ศิลปวฒันธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม 

4.00 0.00 มาก 
 

เฉล่ียทุกด�ำน 4.42 0.51 มาก 
 
จากตารางที ่2 พบว�า ผู�เช่ียวชาญทั้ง 3 คน เห็นว�า โดย

ภาพรวมรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม มีคุณภาพอยู�ในระดับมาก 
ด�วยค�าเฉลี่ย 4.42 และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และด�านที่
มีค�าเฉลี่ยสูงกว�าด�านอื่นๆ ได�แก� ด�านข้ันตอนการจัดท�าแผน

จัดการเรียนรู�ร�วมกันระหว�างอาจารย�ผู�สอนกับชุมชน และด�าน
ข้ันตอนการวัดและประเมินผลร�วมกันระหว�างอาจารย�ผู�สอนและ
ชุมชน 

 
 

      4.2) คุณภำพของแผนจัดกำรเรยีนรู�รำยวิชำปฎิบัติงำนโลหะแผ�นส�ำหรับครูช�ำงอุตสำหกรรม ตำมรูปแบบกำรจัดกำรเรียนกำร
สอนแบบบูรณำกำรด�ำนศิลปวฒันธรรมโดยชุมชนมสี�วนร�วม 

ตำรำงที่ 3  ผลการวิเคราะห�คุณภาพของแผนจัดการเรียนรู� รายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�นส�าหรบัครูช�างอุตสาหกรรม 

รำยกำรประเมิน x� S.D. ควำมหมำย 
1. โครงการสอนตลอดภาคเรียนในรูปแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 
2. วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมในแผนการสอน 5.00 0.00 มากที่สุด 
3. แผนการสอนโดยภาพรวมตลอดภาคเรียน 4.33 0.58 มาก 
4. แผนบทเรียน 4.00 0.00 มาก 
5. ใบเน้ือหา 4.00 0.00 มาก 
6. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอน 4.67 0.58 มากที่สุด 
7. สื่อการสอน 4.00 0.00 มาก 
8. ใบสั่งงาน ใบตรวจงาน และใบประเมินผล 5.00 0.00 มากที่สุด 
9. การวัดและการประเมินผลในกิจกรรมระหว�างเรียน 5.00 0.00 มากที่สุด 

เฉล่ียทุกด�ำน 4.56 0.51 มากที่สุด 
 
จากตารางที่ 3 พบว�าผู�เ ช่ียวชาญท้ัง 3 คน เห็นว�า

แผนการจัดการเรียนรู�รายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�นส�าหรับครู
ช�างอุตสาหกรรม ท่ีพัฒนาข้ึนตามรูปแบบการจัดการเรียนการ
สอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม โดย
ภาพรวมมีคณุภาพอยู�ในระดับมากที่สุด ด�วยค�าเฉลี่ย 4.56 และ

ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51 และด�านท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงกว�าด�าน
อื่นๆ มีท้ังหมด 4 ด�าน ได�แก� 1) ด�านโครงการสอนตลอดภาค
เรียนในรูปแบบบูรณากา รด� านศิลปวัฒนธรรม  2)  ด� าน
วัตถุประสงค�เชิงพฤติกรรมในแผนการสอน 3) ด�านใบสั่งงาน ใบ
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ตรวจงาน และใบประเมินผล และ 4) ด�านการวัดและการ
ประเมินผลในกิจกรรมระหว�างเรียน 
        4.3) ประสิทธิภำพของกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรด�ำนศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม ในรำยวชิำปฎิบัติงำน
โลหะแผ�นส�ำหรับครูช�ำงอุตสำหกรรม  

ตำรำงที่ 4  ผลการวิเคราะห�ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม 

ประสิทธิภำพระหว�ำงใช� (E1) 
ประสิทธิภำพ
หลังใช� (E2) 

เนื้อหำ รำยละเอียดค�ำส่ังในใบส่ังงำน E1 
เฉล่ีย 
E1 

E2 

1) การออกแบบช้ินงานโลหะแผ�น การออกแบบต�นโพธิ์เงิน โพธ์ิทอง 82.12 

85.02 
 

81.24 
 

2) การตัดช้ินงานโลหะแผ�น การตัดโลหะแผ�นเป�นรูปใบโพธ์ิเงิน โพธ์ิทอง 85.15 
3) การประกอบช้ินงานโลหะแผ�น การประกอบก�านใบ ของต�นโพธ์ิเงิน โพธ์ิทอง 89.54 
4) การประกอบช้ินงานโลหะแผ�น (ต�อ) การประกอบต�นโพธิ์เงิน โพธ์ิทอง 84.65 
5) การประกอบช้ินงานโลหะแผ�น (ต�อ) การประกอบฐาน ของต�นโพธ์ิเงิน โพธ์ิทอง 85.45 
6) การท�าสี การท�าสี ของต�นโพธ์ิเงิน โพธ์ิทอง 83.19 

 
 

จากตารางที ่4 พบว�า การจัดการเรยีนการสอนแบบบูรณาการ
ด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม ในรายวิชาปฎิบัติงาน

โลหะแผ�นส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรม  มีประสิทธิภาพร�อยละ 
85.02/81.24 ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�มาตรฐานที่ก�าหนดไว� 80/80 

       4.4) ผลกำรวิเครำะหค์วำมพึงพอใจต�อกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบบูรณำกำรด�ำนศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม ของ
ผู�เรียน และชุมชนที่เก่ียวข�อง 

ตำรำงที่ 5 ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของผู�เรียนท่ีมีต�อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม 

รำยกำรประเมิน x� S.D. ควำมหมำย 
1. สื่อการเรียนการสอน  3.94 0.76 มาก 
2. ใบเน้ือหา 4.12 0.84 มาก 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม 4.88 0.46 มากที่สุด 

4. ความรู� และทักษะที่ได�รับจากการปฏิบัติงานในกิจกรรมระหว�างเรียน 4.84 0.39 มากที่สุด 
5. การวัด และการประเมินผลการท�ากิจกรรมระหว�างเรียน 4.52 0.44 มากที่สุด 
6. ด�านคุณค�าและประโยชน�ของการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม 
   โดยชมุชนมีส�วนร�วม ในภาพรวม 

4.85 0.51 มากที่สุด 

เฉล่ียทุกด�ำน 4.53 0.57 มำกที่สุด 
 
จากตารางที่  5 พบว�า นักศึกษาครูช�างอุตสาหกรรม

กลุ�มตัวอย�างทั้งหมด 16 คน โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต�อการ
จัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดย

ชุมชนมีส�วนร�วม อยู�ในระดับมากท่ีสุด  ด�วยค�าเฉลี่ย 4.53 และ
ส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.57 
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ตำรำงที่ 6 ผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจของพระภิกษุสงค� ท่ีมีต�อการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�านศลิปวัฒนธรรม 

รำยกำรประเมิน x� S.D. ควำมหมำย 
1. ข้ันตอนการสร�างความร�วมมือระหว�างอาจารย�ผู�สอนกบัชุมชน 4.67 0.58 มากที่สุด 

2. ข้ันตอนการจัดท�าแผนจัดการเรียนรู�ร�วมกันระหว�างอาจารย�ผู�สอนกบั 
    ชุมชน 

5.00 0.00 มากที่สุด 

3. การออกแบบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม 5.00 0.00 มากที่สุด 

4. การวัดและประเมินผลร�วมกันระหว�างอาจารย�ผู�สอนและชุมชน 5.00 0.00 มากที่สุด 

5. ด�านคุณค�าและประโยชน�ของการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม 
    โดยชุมชนมีส�วนร�วม ในภาพรวม 

5.00 0.00 มากที่สุด 

6. ภาพรวมของรูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�าน 
   ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม 

4.33 0.58 มาก 

เฉล่ียทุกด�ำน 4.83 0.38 มำกที่สุด 

 
จากตารางท่ี 6 พบว�า พระภิกษุสงค� ท้ังหมด 3 รูป 

โดยภาพรวมมีความพึงพอใจต�อการจัดการเรียนการสอนแบบ 

บูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม อยู�ในระดับ
มากที่สุด ด�วยค�าเฉล่ีย 4.83 และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.38 

 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  
    5.1 สรุปผลกำรวิจัย 
          5.1.1  รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบบรูณาการ
ด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม มีคุณภาพอยู�ในระดับ
มาก (ค�าเฉลี่ย= 4.42, SD=0.51)  ซึ่งเป�นไปตามสมมติฐานที่
ก�าหนดไว� 
         5.1.2 แผนจัดการเรียนรู�ส�าหรบัรายวิชาปฎิบัติงานโลหะ
แผ�นส�าหรับครูช�างอุตสาหกรรมที่พัฒนาขึ้นตามรูปแบบบูรณา
การด�านศิลปวัฒนธรรม  มีคุณภาพอยู� ในระดับมากที่สุ ด  
(ค�าเฉล่ีย= 4.56, SD=0.51)  ซ่ึงเป�นไปตามสมมติฐานที่ก�าหนด
ไว� 
         5.1.3 การจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�าน
ศิล ป วัฒ นธ รรมโ ดยชุ ม ชน มีส� ว น ร� วม  มีป ระ สิ ท ธิภ าพ 
85.02/81.24 ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�ท่ีก�าหนดไว� นั่นคือร�อยละ 80/80 
ซึ่งเป�นไปตามสมมติฐานที่ก�าหนดไว� 
         5.1.4  ผู�เรียนมีความพึงพอใจต�อกระบวนการจัดการเรียน
การสอนอยู�ในระดับมากที่สุด (ค�าเฉลี่ย= 4.53, SD=0.57)  และ 
ชุมชนมีความพึงพอใจอยู�ในระดับมากท่ีสุด (ค�าเฉลี่ย= 4.83, 
SD=0.38)  ซึ่งเป�นไปตามสมมติฐานที่ก�าหนดไว� 

      5.2 อภิปรำยผล 
            5.2.1 จากผลการวิจัยพบว�าการจัดการเรียนการสอน
แบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม มี
ประสิทธิภาพ 85.02/81.24 ซึ่งสูงกว�าเกณฑ�ที่ก�าหนดไว� น่ันคือ
ร�อยละ 80/80 ท้ังนี้อาจจะเป�นเพราะว�าแผนจัดการเรียนรู�
ส�าหรับรายวิชาปฎิบัติงานโลหะแผ�นส�าหรบัครูช�างอุตสาหกรรม 
ถูกพัฒนาข้ึนถูกต�องตามหลักวิชาการ และถูกพัฒนาขึน้สอดรับ
กับการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรม
โดยชุมชนมีส�วนร�วม อีกทั้งแผนจัดการเรียนรู� ดังกล�าวผ�าน
กระบวนการตรวจสอบคุณภาพโดยผู�เช่ียวชาญมาอย�างถี่ถ�วน ไม�
ว�าจะเป�นแผนการสอน รวมทั้งการออกแบบกจิกรรมการเรียน
การสอนท่ีบูรณาการด�านศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมสี�วนร�วม ซึ่ง
มุ�งเน�นให�ชุมชนมีส�วนร�วมในการจัดกิจกรรมการเรียนการสร�วม
กันกับสถานศึกษาเพื่อส�งเสริมการเรียนรู� ทักษะ และสมรรถนะ
วิชาชีพของนักศึกษาครูช�างอุตสาหกรรม ให�เป�นบัณฑิตนักปฏิบัติ 
สามารถสร�างผลงานสร�างสรรค�ท่ีมีคุณภาพ เป�นประโยชน�ต�อ
ชุมชน และท่ีส�าคัญผลงานสร�างสรรค�ท่ีสร�างข้ึนเกิดจากความ
ต�องการของชุมชนอย�างแท�จริง 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”

612 613
ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

             5.2.2 จากผลการวิจัยพบว�าผู�เรยีนมีความพึงพอใจต�อ
กระบวนการจัดการเ รียนการสอนอยู� ในระ ดับมาก ท่ีสุ ด 
(ค�าเฉล่ีย= 4.53, SD=0.57)  และชุมชนก็มีความพึงพอใจอยู�ใน
ระดับมากท่ีสุดเช�นกัน (ค�าเฉลี่ย= 4.83, SD=0.38)  ซึ่งสูงกว�า
สมมตฐิานท่ีก�าหนดไว� ท้ังนี้อาจจะเป�นเพราะว�าผู�เรียนและชุมชน
เห็นความส�าคัญของการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณาการด�าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม ท่ีกระบวนการเรียนการสอน
สามารถท�าให�ผู�เรียนสร�างผลงานสร�างสรรค�ที่มีคุณภาพ และ
สามารถน�าไปใช�ประโยชน�ต�อชุมชนได�จริง และตรงตามความ
ต�องการของชุมชน ซึ่งถือว�าเป�นการจัดการศึกษาในรูปแบบใหม�
ส�าหรับนักศึกษาครูช�างอุตสาหกรรม ท่ีมุ�งหวังให�นักศึกษาช�าง
อุตสาหกรรมมีสมรรถนะสูง อีกทั้งเป�นมิติใหม�ของการศึกษาใน
ยุค Thailand 4.0 อีกด�วย  
       5.3 ข�อเสนอแนะ 

  หากจะน�าแผนจัดการเรียนรู�แบบบูรณาการด�าน
ศิลปวัฒนธรรมโดยชุมชนมีส�วนร�วม ส�าหรับรายวิชาปฎิบัติงาน
โลหะแผ�นส�าหรับครูช�างอตุสาหกรรม ไปใช�จริงให�กระบวนการ
เรียนการสอนมีประสิทธิภาพสูงกว�าเดิมน้ัน ผู�สอนควรจะต�อง
จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ� เคร่ืองมือ ในโรงฝ�กปฏิบัติการให�มีความ
พร�อมและเพียงพอต�อการปฏิบัติงานของนกัศกึษาแต�ละกลุ�ม 
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือปรับปรุงการวางผังโรงงาน และการลดความสูญเปล่าที่เกิดข้ึนในกระบวนการผลิตอิฐ 
มอญ โดยมีล าดับแรกการศึกษาวิจัยคือการหาปัญหาที่เกิดข้ึนพบว่าการวางผังโรงงานปัจจุบันมีเส้นทางการไหลของงานที่ไม่
ต่อเน่ือง เกิดการไหลย้อนกลับของกระบวนการ และมีระยะห่างระหว่างกระบวนการมากเกินไป และมีความสูญเปล่าเกิดข้ึนใน
ข้ันตอนการ ตัดอิฐ เน่ืองมาจากการท าางานในกิจกรรมที่ไม่จ าป็น จึงท าการวิเคราะห์หาสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาด้วยเทคนิค
การต้ังค าถาม Why-Why แล้วก าหนดแนวทางการปรับปรุงของการจัดวางผังโรงงานโดยใช้เทคนิคแผนภูมิความสัมพันธ์ และ
ปรับปรุง กระบวนการในข้ันตอนการตัดอิฐมอญโดยหลักการการศึกษางานด้วยเทคนิค ECRS ซึ่งผลจากการปรับปรุงการหา
แนวทางการจัด วางผังโรงงาน พบว่า ปัญหาการผลิตมามีแนวโน้มลดลง โดยระยะทางการไหลของงานต้ังแต่ต้นจนสิ้นสุด
กระบวนการลดลงจากเดิม 100.5 เมตร เหลือ 64.5 เมตร และสามารถลดเวลาสูญเปล่าในข้ันตอนการตัดอิฐจากเดิมใช้เวลาใน
การท างาน 14.20 วินาทีต่อชุด เหลือ 11.12 วินาทีต่อชุด คิดเป็นประสิทธิภาพ 21.69%  
 
ค าส าคัญ: อิฐมอญ, การศึกษางาน, การวางผังโรงงาน  
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Abstract 
 The aim of the study was to improve the plant layout and reduce waste material during brick 
production.  The initial problem was the plant layout design.  The researchers found that a model of the 
current manufacturing process showed discontinuous material flow, backtracking, inappropriate distance 
between each production, and waste from the cutting brick process.  The problem analysis used in this 
research was the Why-Why technique. The relationship chart technique was used to identify guidelines for 
plant layout improvement.  The ECRS principle was applied to reduce waste in the cutting brick process. 
The result showed that the production issues were decreased.  The material handling distance travel was 
reduced from 100.5 meters to 64.5 meters. The cutting brick process time was reduced from 14.20 seconds 
per set to 11.12 seconds per set, and the efficiency was 21.69%.  
 
Keywords: Brick, Work-study, Plant Layout  
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1. บทน�ำ  
อิฐมอญ เป�นวัสดุส�วนหนึ่งท่ีถูกน�ำมำใช�ในงำนก�อสร�ำง

สิ่งปลูกสร�ำงอย�ำงมำก เนื่องจำกมีคุณสมบัติที่ทนทำนและ
แข็งแรง จำกกำรขยำยตัวในกำรสร�ำงที่อยู�อำศัยท�ำให�ควำม
ต�องกำรอิฐมอญมปีริมำณท่ีสูงข้ึน โดยเฉพำะทำงภำคเหนอืของ
ไทยท่ีมีกำรขยำยตัวจำกผู�คนและจำกกำรท�องเท่ียว จึงท�ำให�มี
ควำมต�องกำรสร�ำงที่อยู�อำศัยและที่พักเพ่ิมมำกข้ึน โดยเฉพำะ
จังหวัดเชียงรำยที่มีแนวโน�มกำรขยำยตัวของบ�ำนจัดสรรมำกถึง
ประมำณ 4,500  ล�ำนบำท ในป� 2562-2565 [1] จึงท�ำให�มี
สถำนประกอบกำรผลิตอิฐมอญจ�ำเป�นต�องเพิ่มก�ำลังกำรผลิตเพ่ือ
สนองควำมต�องกำรผู�ใช�งำนและในกำรแข�งขันทำงกำรตลำดตำม
ไปด�วย ดังนั้นสถำนประกอบกำรหลำยแห�งจึงจ�ำเป�นที่จะต�องหำ
แนวทำงหรื อ วิ ธีก ำ รที่ จะท� ำ ให� กระบวนกำรท� ำงำนเกิด
ประสิทธิภำพสูงที่สุด  ด�วยกำรลดต�นทุน กำรลดของเสีย กำร
ออกแบบวิธีกำรท�ำงำนท่ีเหมำะสม ตลอดจนกำรออกแบบและ
วำงผังโรงงำนท่ีค�ำนึงถึงกำรใช�สอยจำกพื้นที่ท่ีมีจ�ำกัดให� เกิด
ประโยชน�สูงท่ีสดุ ดังเช�น ผู�ประกอบกำรผลิตอิฐมอญในอ�ำเภอ
พำน จังหวัดเชียงรำย ท่ีผลิตอิฐมอญส�งให�บริษัทรับเหมำงำน
ก�อสร�ำงรำยใหญ�ในอ�ำเภอพำน แต�ผู�ประกอบกำรรำยนี้มี
ควำมสำมำรถในกำรผลิตได� เฉลี่ยวันละ 3,000 ก�อน ผลผลิต
ดังกล�ำวยังมีกำรผลิตไม�เป�นไปตำมควำมต�องกำรของลูกค�ำตำม
ก�ำหนดระยะเวลำที่ก�ำหนดเฉล่ียวันละ 5,000 ก�อน จึงสูญเสีย
โอกำสทำงกำรขำย 2,000 ก�อนต�อวัน เนื่องจำกเกิดเวลำสูญ
เปล�ำในกระบวนกำรกำรผลิตค�อนข�ำงมำก ดังน้ันงำนวิจัยนี้จึงมี
จุดประสงค�เพ่ือกำรปรับปรุงกำรวำงผังเพื่อเส�นทำงกำรไหลของ
กระบวนกำรผลิตอิฐมอญมีระยะทำงกำรขนย�ำยที่ส้ันลงด�วยกำร
ออกแบบและวำงผังโรงงำนอย�ำงเป�นระบบ และใช�เทคนิค ECRS 
ในกำรปรับป รุงกำรท� ำงำน เพื่อให�กระบวนกำรท�ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกข้ึน 

 
2. แนวคดิและทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง

กำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต มีหลำยเทคนิค ท่ี
สำมำรถน�ำมำใช�ในกำรปรับปรุงให�กำรผลิตดีขึ้นได�ดังเช�น เทคนคิ

ลีน [2, 3] เทคนิคกำรศึกษำงำน [4] เทคนิคกำรวำงผังโรงงำน 
[5] เทคนิคกำรวำงแผนบ�ำรุงรักษำเชิงป�องกัน [6, 7] เป�นต�น 
ดังเช�น ชมพูนุท เกษมเศรษฐ� ได�ใช�เทคนิคกำรออกแบบแผนผัง
โรงงำนเพื่อลดระยะทำงกำรเคลื่อนย�ำยผลิตภัณฑ�ระหว�ำงแผนก
โดยรวม ภำยใต�สภำวะท่ีควำมต�องกำรของสินค�ำ ท่ีมีควำมไม�
แน�นอนในแต�ละช�วงเวลำ ในกำรผลิตบรรจุภัณฑ�กระดำษลกูฟูก
ในกำรออกแบบผังโรงงำน ให�ค�ำต�นทุนควำมสูญเสียโดยรวม อยู�
ท่ีร�อยละ 0.76 แสดงว�ำมีควำมเหมำะสมในกำรน�ำผังโรงงำนน้ีไป
ปรับใช�จริง และสำมำรถลดระยะทำงกำรเคลื่อนย�ำยวัสดุโดยรวม
ของโรงงำนกรณีศึกษำ จำก 5,343,338 เมตร เหลือ 4,089,541 
เมตร ซ่ึงท�ำให�ระยะทำงรวมลดลง 1,253,798 เมตรต�อป� หรือคิด
เป�นร�อยละ 23.46 [8] และธำรชุดำ พันธ�นิกุลและคณะ ใช�
เทคนิคกำรศึกษำงำน กำรจับเวลำ กำรใช� แผนภูมิ กระบวนกำร
ผลติ ( Operation Process Chart; OPC) แผนผังก�ำงปลำ และ
เทคนิคกำรปรับปรุงงำน ( ECRS) เพ่ือช�วยในกำรลดต�นทุนด�ำน 
เวลำและแรงงำนให�กับผู�ประกอบกำร โดยโรงงำนกรณีศึกษำใน 
ซึ่ ง มีผลิตภัณฑ�หลักคือจักรยำน และใช�แรงงำนคนในกำร
ประกอบเป�นหลัก หลังจำกปรับปรุงกำรท�ำงำนแล�วสำมำรถลด
เวลำสูญเปล�ำใน กำรท�ำงำนลงได�จำกเดิม 509 วินำที เหลือเพียง 
43 วินำที และในภำพรวมใช�เวลำประกอบจักรยำนลดลงจำก 
837 วินำทีต�อคัน เหลือเพียง 595 วินำที หรือ ใช�เวลำประกอบ
จักรยำนได�เร็วขึ้น 28.91% [9] รวมทั้งธนิดำ สุนำรักษ� ใช�เทคนิค 
ECRS ในกำรปรับปรุงสำยกำรผลิตให�มีควำมสมดุลส�ำหรับกำร
ผลติขวดลวดแม�เหล็กให�มีประสิทธิภำพมำกขึ้นกระบวนกำรผลิต
หลังจำกท่ีได�ปรับปรุงมีประสิทธิภำพสำยกำรผลิตเพิ่มข้ึน 75.7 
เปอร�เซ็นต� ค�ำควำมแปรปรวน จำก 57.80 เหลือ 34.61 และค�ำ
ควำมเท�ำเทียมในกำรกระจำยงำนจำก 10.60 เหลือ 9.44 [10]  

จำกงำนวิจัยที่เกี่ยวข�องเทคนิค ECRS เป�นเทคนิคท่ีถูก
ใช�ในกำรปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำนของคนให�สำมำรถท�ำงำนได�อย�ำง
มีประสิทธิภำพ โดยกำรขจัดงำนที่ไม�จ�ำเป�น กำรรวมงำน กำร
จัดล�ำดับงำนใหม� และกำรท�ำให�กำรท�ำงำนง�ำยข้ึน ซึ่งหลักกำรนี้
สำมำรถให�ผลลัพธ�กำรผลิตท่ีเพิ่มข้ึนอย�ำงพึงพอใจ รวมถึงเทคนิค
กำรวำงผังโรงงำนเป�นเทคนิคท่ีท�ำให�กำรท�ำงำนมีควำมสะดวก
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และมีควำมต�อเน่ืองรวดเร็วส�ำหรับกำรเคลื่อนย�ำยหรือสร�ำง
ล�ำดับสำยกำรผลติท่ีสมดุลในกำรปรับปรุงสำยกำรผลิต ด�วยเหตุ
น้ีท้ัง 2 หลักกำรจึงถูกน�ำมำใช�ในกำรปรับปรุงกระบวนกำรผลิต
อย�ำงแพร�หลำยและให�ผลผลิตที่เพิ่มสูงข้ึน 

 
3. วิธีด�ำเนนิกำรวิจัย 

กำรศึกษำวิจัยนี้มีล�ำดับวิธีกำรด�ำเนินกำรวิจัยดังนี ้
1.ท�ำกำรศึกษำกระบวนกำรผลิตเบ้ืองต�น เพื่อให�ทรำบ

ข�อมูลสำเหตุที่ท�ำให�เกิดป�ญหำกำรผลิต รวมถึงศึกษำผังโรงงำน
และกำรไหลเก็บข�อมูลของระยะทำงกำรไหลของงำนในกำรผลิต
อิฐมอญต้ังแต�เร่ิมต�นจนจบกระบวนกำรดังรูปที่ 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
รูปที่ 1 ผังกำรไหลของงำนผลติอิฐมอญ 

และเก็บข�อมูลวิธีกำรท�ำงำนของพนักงำนพร�อมทั้งเวลำสูญเปล�ำ
ท่ีเกิดข้ึนในข้ันตอนกำรตัดอิฐเบ้ืองต�นจ�ำนวน 20 ครั้ง จำก
พนักงำนคนเดียว ซึ่งพนักงำนสำมำรถท�ำงำนได�คล�องแคล�วจำก
ควำมช�ำนำญ แล�วน�ำค�ำเวลำมำหำค�ำเฉลี่ย เพื่อน�ำข�อมูลมำ
วิเครำะห�หำสำเหตุของป�ญหำต�อไป 

2. วิเครำะห�หำสำเหตุที่แท�จริงของป�ญหำที่ส�งผล
กระทบต�อเส�นทำงกำรไหลของวัสดุด�วยแผนผังกำรไหล (Flow 
diagram) และท�ำกำรวิเครำะห�วิธีกำรท�ำงำนเพื่อค�นหำเวลำสูญ
เปล�ำที่เกดิข้ึนในข้ันตอนกำรตัดอิฐด�วยแผนภูมิกระบวนกำรผลิต 
(Process Chart) เพ่ือใช�เป�นแนวทำงในกำรหำวิธีแก�ไขปรับปรุง 
พบว�ำควำมสูญเปล�ำเกิดจำกกำรขนย�ำยวัสดุจำกจดุหนึ่งไปยังอีก
จุดหน่ึงมีระยะทำงที่ไกลกัน คือ ข้ันตอนที่ 3 บริเวณที่ตำกอิฐใน
ร�มไปยังข้ันตอนท่ี 4 โรงเก็บอิฐที่รอกำรอบ และเส�นทำงกำรไหล
ของงำนแต�ละขั้นตอนไม�มีควำมต�อเน่ือง คือ หลังจำกพนักงำน

ขนย�ำยอิฐท่ีท�ำกำรตัดจำกขั้นตอนที่ 2 ไปพักในขั้นตอนท่ี 3 
บรเิวณที่ตำกอิฐในร�ม เพื่อรอพ้ืนท่ีโรงเก็บอิฐในข้ันตอนท่ี 4 ว�ำง 
และเกิดกำรย�อนกลบัของข้ันตอนกำรท�ำงำน คือ กำรขนย�ำยจำก
ข้ันตอนท่ี 4 ไปยังเตำอบในข้ันตอนที่ 6 โดยระยะทำงกำรไหล
ของงำนต้ังแต�ต�นจนจบประมำณ 100.5 เมตร จึงมีควำมสนใจท่ี
จะศึกษำเส�นทำงกำรไหลของงำน เพ่ือปรับปรุงให�สำมำรถลด
ระยะทำงกำรขนย�ำยได� นอกจำกน้ีได�ศึกษำวิธีกำรท�ำงำนใน
ข้ันตอนกำรตัดอิฐมอญ โดยกิจกรรมของกำรท�ำงำนในข้ันตอน
ดังกล�ำว คือ หลังจำกอิฐออกมำจำกแม�พิมพ�แล�วพนักงำนจะโยก
อุปกรณ�ท่ีใช�ตัดเพื่อแยกอฐิออกจำกกันเป�นก�อน ซึ่งพบว�ำ จะมี
เศษก�อนอิฐที่ถูกตัดก�อนแรกจะไม�ได�ขนำดแล�วพนักงำนต�องท�ำ
กำรโยนก�อนอิฐน้ันเข�ำไปในถังผสมใหม� แสดงดังรูปที่ 2 โดย
พนักงำนจะต�องท�ำแบบเดียวกันทุกคร้ังหลังจำกที่ตัดก�อนอิฐแล�ว
จะใช�เวลำในกำรโยนอิฐใส�เข�ำไปในถังผสมประมำณ 3 วินำที/
คร้ัง โดยมีกิจกรรมย�อยในขั้นตอนี้ดังตำรำงท่ี 1 ซึ่งจะแสดงเวลำ
เฉลี่ยในข้ันตอนกำรตัด 20.1 วินำทีต�อรอบ ส�งผลให�เกิดควำม
เม่ือยล�ำเน่ืองจำกท�ำงำนซ้�ำ ๆ เป�นเวลำนำนและส�งผลให�เกิด
เวลำสูญเปล�ำข้ึนระหว�ำงกำรท�ำงำน เมื่อคิดเวลำสูญเปล�ำจำก
กำรท�ำงำนที่ไม�เกิดประโยชน�คิดเป�น 75 นำที ต�อวัน ซ่ึงเป�นเวลำ
ท่ีสูญเสียไปอย�ำงไรประสิทธิภำพและสร�ำงควำมเมื่อยล�ำให�กับ
พนักงำน  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รูปที่ 2 กำรตัดและโยนอิฐมอญท่ีไม�ได�ขนำดเข�ำถังผสม 

เศษก�อนอิฐท่ีไม�ได�
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ตำรำงที่ 1 กิจกรรมย�อยในข้ันตอนกำรตัดก�อนปรับปรุง 
ข้ันตอน เวลำ สัญลักษณ์ ลักษณะกิจกรรม 
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4.4 วินำที/
คร้ัง 

 
พนักงำนรออิฐไหล
ออกจำกเครื่องจนถึง
ระยะตัด 

1.7 วินำที/
คร้ัง 

 พนักงำนโยกคันตัด
อิฐมอญตำมขนำด 

3.8 วินำที/
คร้ัง 

 โยนอิฐท่ีไม�ได�ขนำด
เข�ำถังผสม 

10.2 วินำที/
ช้ัน 

 

พนักงำนหยิบอิฐท่ี
ตัด เรียงบนชั้น 
จ�ำนวน 8 ช้ัน รอบ
ละ 8 ก�อน (1ชุด) 

 
3. ปรับปรุงประสิทธิภำพกระบวนกำรผลิตอิฐมอญ 

เพ่ือลดระยะเส�นทำงกำรไหลของงำนต้ังแต�เ ร่ิมต�นจนจบ
กระบวนกำร โดยใช�หลกักำรออกแบบและวำงผังโรงงำนอย�ำง
เป�นระบบ เพื่ อ ศึกษำหำ ควำมสัมพันธ� ของสถำ นี งำนใน
สำยกำ รผ ลิต ด� ว ย แผน ภูมิก ำ รวิ เ ค รำะห�ค วำมสัม พันธ�  
(Relationship chart) ซึ่งจะได�ควำมสัมพันธ�ส�ำหรับกำรปรับปรุง
ผั งโรงงำนใหม� ดั ง รูป ท่ี 2 ให� กระบวนกำรผลิ ตอิ ฐมอญ มี
ประสิทธิภำพมำกข้ึนจำกแผนภูมิควำมสัม พันธ� แสดงค�ำ
ควำมสัมพันธ�ของข้ันตอนกำรผลิตอิฐมอญดังตำรำงที่ 2 ซึ่งมี
ควำมสัมพันธ�กันมำกท่ีสุดและต�องอยู�ใกล�กันท่ีต�องอยู�ด�วยกัน 
 
 
 
 
 
ร ู
 
 
 
 
 
 

รปูท่ี 2 แผนภูมิควำมสัมพันธ�เพ่ือกำรปรับปรุงผังโรงงำนใหม� 
ตำรำงที ่2 ควำมสัมพนัธ�กำรในกำรผลิตเพื่อปรับปรุงผังโรงงำน 

ค�ำที่ให� ควำมส�ำคัญ ต�ำแหน�ง
ควำมสัมพันธ� 

A มำกที่สุด 3 
E มำก 5 
I ปำนกลำง 7 
O น�อย 12 
U น�อยท่ีสุด 16 
X ไม�ควรไว�ใกล�กัน 2 

Total 10(10 − 1)
2 = 45 

 
เพ่ือควำมสะดวกในกำรท�ำงำนอยู� 3 ต�ำแหน�งคือ ส�วน

ของท่ีเก็บดิน บ�อหมักดิน เคร่ืองจักร และชั้นวำงอิฐ ส�ำหรับส�วน
ท่ีมีควำมสมัพันธ�ในระดับมำกมี 5 ต�ำแหน�งงำน ระดับปำนกลำง 
7 ต�ำแหน�ง ตำมล�ำดับ 

4. หลังจำกได�ควำมสัมพันธ�ของสถำนีงำนแล�วจำกน้ัน
ด�ำเนินกำรปรับผังโรงงำนใหม�ตำมควำมสัมพันธ�ท่ีได�จำกกำร
วิเครำะห�ควำมสัมพันธ�ก�อนหน�ำนี้ จะได�ผังโรงงำนที่จะปรับปรุง
โดยกำรออกแบบและกำรวำงผังโรงงำนอย�ำงเป�นระบบดังรูปท่ี 3  

รหัส เหตุผล 
1 ควำมสะดวก 
2 สะดวกต�อกำรควบคุม 
3 ประสำรงำนร�วมกัน 
4 ใช�อุปกรณ�เหมอืนกัน 
5 ควำมร�อน 
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รูปที่ 3 ผังโรงงำนท่ีปรบัปรุงตำมแผนภูมิควำมสัมพันธ� 

5. ด�ำเนินกำรปรบัปรุงวิธีกำรท�ำงำนเพื่อลดเวลำควำม
สูญเปล�ำท่ีเกดิข้ึนในข้ันตอนกำรตัดอิฐโดยใช�หลกักำร ECRS แล�ว 
ท�ำกำรวัดผลระยะเส�นทำงกำรไหลของงำน และท�ำกำรวัดผล
เวลำสูญเปล�ำท่ีลดลงในข้ันตอนกำรตัดอิฐ จึงท�ำกำรหำแนวทำง
ปรบัปรุงประสิทธิภำพกำรท�ำงำนในข้ันตอนกำรกำรตัดอิฐ เพ่ือ
ลดเวลำของกิจกรรมกำรโยนอิฐที่ไม�ได�ขนำดเข�ำถังผสม ซึ่งเป�น
กิจกรรมที่ไม�ก�อให�เกิดมูลค�ำเพ่ิม โดยใช�หลักกำร ECRS ท�ำกำร
ออกแบบอุปกรณ�ช�วยเตือนเมื่ออิฐไหลมำถึงระยะตัด ด�วยกำร
ออกแบบอุปกรณ�ช�วยเตือน ท�ำกำรถอดลูกกล้ิง ลูกที่ 9 และ10 
ออก และถอดเส�นลวดตัดเส�นสุดท�ำยออก เพื่อให�อิฐท่ีตัดออกมำ
มีขนำดเท�ำกันทุกก�อน ดังรูปที่ 4 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รูปที่ 4 ปรับปรุงอุปกรณ�ส�ำหรับกำรตัดอิฐมอญ 

6. วัดผลหลังกำรปรับปรุงระยะเส�นทำงกำรไหลของ
งำนในกระบวนกำรผลิตอิฐมอญ และกำรปรับปรุงวิธีกำรท�ำงำน
เพื่อลดเวลำควำมสญูเปล�ำท่ีเกิดข้ึนในขั้นตอนกำรตัดอิฐ ท�ำกำร
สรุปผลประสิทธิภำพของกระบวนกำรผลิตอิฐมอญ 
 
4. ผลกำรวิจัย  

จำกกำรปรับปรุงและปรับผังโรงงำนและขั้นตอนใน
กำรตัดกำรผลิตอิฐมอญมีระยะทำงในกำร จะเห็นได�ว�ำระยะ
ทำงกำรขนย�ำยวัสดุจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหน่ึงมีระยะทำงที่สั้น
ลง คือ ข้ันตอนที่ 2 หลังจำกพนักงำนหยิบอิฐเรียงบนชั้นวำงอิฐ
แล�ว ขนย�ำยช้ันไปยังข้ันตอนที่ 3 โรงเก็บอิฐท่ีรอกำรอบ และ
เส�นทำงกำรไหลของงำนแต�ละขั้นตอนมีควำมต�อเนื่อง และไม�
เกิดกำรย�อนกลับ โดยระยะทำงกำรไหลของงำนต้ังแต�ต�นจน
เสร็จสิ้นกระบวนกำร คือ 64.5 เมตร จำกเดิม 100.5 เมตร ระยะ
กำรเคลื่อนที่ลดลงได� 36 เมตรต�อรอบกำรผลิต  คิดเป�น 35.8% 
ของระยะทำงกำรท�ำงำนก�อนปรับปรุง และในกำรผลิตอิฐมอญ
สำมำรถตัดอิฐมอญได�ขนำดที่สม่�ำเสมอทุกคร้ัง ตำมที่ทำงสถำน
ประกอบกำรก�ำหนดไว� และท�ำให�กิจกรรมย�อยท่ีเกิดข้ึนในกำร
ตัดลดลงดังตำรำงที่ 3 ใช�เวลำเฉลี่ย 16.5 นำที เห็นได�ว�ำเม่ือ
พนักงำนรออิฐไหลออกจำกเครื่องจนอิฐถึงระยะตัดทับลิมิต
สวิทช�เกิดเสียงเตือน พนักงำนจึงท�ำกำรโยกตัดอิฐมอญ ซึ่งจะมี
เศษก�อนอิฐที่ถูกตัดก�อนแรกของรอบกำรเดินเคร่ืองเท�ำนั้นที่ต�อง
โยนเศษอิฐเข�ำถังผสมจำกนั้นพนักงำนหยิบอิฐเรียงบนชั้นต�อไป
จำกเดิมมีกิจกรรมในกำรท�ำงำน 4 กิจกรรม ลดลงเหลือ 3 
กิจกรรม 
 

 

 

 

 

ถอดลูกกล้ิงออก 

2 ลกู และติดต้ัง

ชุดแจ�งเตือน 
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ตำรำงที่ 3 กิจกรรมย�อยในข้ันตอนกำรตัดหลังปรับปรุง

ข้ันตอน เวลำเฉล่ีย สัญลักษณ์ ลักษณะกิจกรรม 
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4.3 วินำที/
คร้ัง 

 
พนักงำนรออิฐไหล
ออกจำกเครื่องจนถึง
ระยะตัด 

1.6 วินำที/
คร้ัง 

 พนักงำนโยกคนัตัด
อิฐมอญตำมขนำด 

10.6 วินำที/
ช้ัน 

 

พนักงำนหยิบอิฐท่ี
ตัด เรียงบนชั้น 
จ�ำนวน8ช้ัน ช้ันละ 
8 ก�อน (1ชุด) 

และสำมำรถขจดัเวลำสูญเปล�ำจำกกำรโยนอฐิผสมใหม�ทุกครั้ง 
คร้ังละ 3 วินำทีได� โดยลดเวลำในกำรท�ำงำนของขั้นตอนกำรตัด
อิฐลงได�จำกเดิมก�อนปรับปรุง 20.1 วินำทีต�อรอบ ลดลงเหลือ 
16.5 วินำทีต�อรอบ  คิดเป�นเวลำท่ีลดลง 17.91% ของเวลำกำร
ตัดก�อนกำรปรับปรุง ท�ำให�กำรผลิตอิฐมอญสำมำรถผลิตอิฐมอญ
ได�เพิ่มข้ึนถึง 3 ก�อนต�อรอบ คิดเป�นจ�ำนวน 1,200 ก�อนต�อวัน 
 
5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  

จำกกำรปรับปรุงกำรวำงผังเส�นทำงกำรไหลของ
กระบวนกำรผลิตอิฐมอญเพ่ือลดระยะทำงกำรขนย�ำย ลดเวลำ
สูญเปล�ำท่ีเกิดขึ้นในกระบวนกำรผลิตอิฐมอญ กำรท�ำงำนมี
ประสิทธิภำพมำกขึ้น สำมำรถลดควำมสูญเปล�ำเกิดจำกกำรขน
ย�ำยวัสดุจำกจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งมีระยะทำงท่ีไกลกัน คือ 
ข้ันตอนท่ี 3 บริเวณท่ีตำกอิฐในร�มไปยังข้ันตอนที่ 4 โรงเก็บอิฐที่
รอกำรอบ และเส�นทำงกำรไหลของงำนแต�ละขั้นตอนไม�มีควำม
ต�อเน่ือง คือ หลังจำกพนักงำนขนย�ำยอฐิที่ท�ำกำรตัดจำกขั้นตอน
ท่ี 2 ไปพักในข้ันตอนที่ 3 บริเวณที่ตำกอิฐในร�ม เพ่ือรอพื้นที่โรง
เก็บอิฐในข้ันตอนที่ 4 ว�ำง และเกิดกำรย�อนกลับของขั้นตอนกำร
ท�ำงำน คือ กำรขนย�ำยจำกขั้นตอนท่ี 4 ไปยังเตำอบในข้ันตอนที่ 
6 แล�วท�ำกำรหำแนวทำงในกำรปรับปรุงผังเส�นทำงกำรไหล โดย
ใช�เทคนิคแผนภำพควำมสัมพันธ� (The Relationship  Chart) 
หลังกำรปรบัปรุง ท�ำให�ระยะทำงกำรไหลของงำนต้ังแต�ต�นจน
เสร็จสิ้นกระบวนกำรจำกเดิม 100.5 เมตร ลดลงเหลือ 64.5 

เมตร คิดเป�นประสิทธิภำพ 35.8% และวิธีกำรท�ำงำนในข้ันตอน
กำรตัดอิฐก�อนปรับปรุงมีควำมสูญเปล�ำเกิดข้ึนจำกกำรโยนก�อน
อิฐเข�ำถังผสม เป�นสำเหตุเกิดจำกพนักงำนรออิฐไหลออกจำก
เคร่ืองจนอิฐเกินระยะตัด จึงท�ำกำรโยกตัดอิฐมอญ ต�องท�ำกำร
โยนเศษที่เหลือจำกกำรตัดเข�ำไปในถังผสมทุกครั้ง และในกำร
ปรบัปรุงโดยใช�หลักกำร ECRS ด�วยกำรให�หลกักำรขจัดงำน (E) 
ท่ีไม�จ�ำเป�นรวมถึงกำรท�ำงำนท่ีไม�ก�อให�เกิดมูลค�ำ และใช�หลักกำร
กำรท�ำงำนให�ง�ำยขึ้น (S) ด�วยกำรออกแบบอุปกรณ�ช�วยเตือนเมื่อ
อิฐไหลมำถึงระยะตัด เพ่ือไม�ให�เกิดเศษอฐิจำกกำรตัด ท�ำให�ก�อน
อิฐท่ีตัดออกมำมีขนำดเท�ำกันทกุก�อนและพนักงำนท�ำงำนได�ง�ำย
และเร็วข้ึนลดควำมเมื่อยล�ำจำกกำรตัดเสีย ซึ่งหลังกำรปรับปรุง 
เวลำกำรท�ำงำนในข้ันตอนกำรตัดอิฐจำก 20.1 วินำทีต�อรอบ 
ลดลงเหลือ 16.5 วินำทีต�อรอบ  คิดเป�นประสิทธิภำพที่เพ่ิมขึ้น 
17.91 % ช�วยให�ผลผลิตเพ่ิมข้ึน 1,200 ก�อนต�อวัน คิดเป�นรำยได�
ท่ีเพิ่มขึ้น 2,400 บำทต�อวัน  
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บทคัดย่อ 
 งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาและหาก าลังการผลิตเคร่ืองบดกล้วยหอมทองระบบแฮมเมอร์มิลล์ส าหรับท า 
แป้งกล้วยหอมทอง โดยให้สามารถท าการบดและร่อนแป้งกล้วยหอมให้เป็นผงและมีขนาดแป้งที่มีความละเอียด 50 mesh ซึ่ง 
อาศัยกลไกในชุดบดแบบ Hammer Mill ความเร็วรอบในการตีเท่ากับ 966.67 รอบต่อวินาทีจะท าการตีกระแทกกล้วยหอม
ให้มี ขนาดเล็กลง จนกว่าจะมีขนาดเล็กกว่า 50 mesh ผงแป้งก็จะเล็ดลอดผ่านตะแกรงร่อนออกไปยังถุงผ้าส าหรับบรรจุ
ช้ินส่วนของ เคร่ืองจักร โดยใช้วัสดุสแตนเลส 304L ส าหรับผลิตอาหาร จากการทดลองพบว่าประสิทธิภาพของเคร่ืองบดกล้วย
หอมทองเท่ากับ 91.18% มีก าลังการผลิตเท่ากับ 185.66 กิโลกรัมต่อช่ัวโมงหรือเท่ากับ 1,485.28 กิโลกรัมต่อวัน 
 
ค าส าคัญ: กล้วยหอมทอง เคร่ืองบด แฮมเมอร์มิลล์ แป้งกล้วยหอมทอง  
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Abstract 
 This research aimed to develop and determine the yield percentage of Homthong banana grinder 
using a Hammer Mill system for making Homthong banana flour. This machine could grind and sift banana 
flour to powder and flour with a resolution of 50 mesh, which relied on a mechanism in a Hammer Mill. 
The speed of hitting was 966.67 rounds per second. It could hit the bananas to have smaller than 50 mesh. 
The powder escaped through a sieve and onto the cloth bag. The Machine parts used 304L stainless steel 
material for food production. The experimental results found that the efficiency of the Homthong banana 
grinder was 91.18%, and the production capacity was 120 kilograms per hour or equal to 960 kilograms per 
day.  
 
Keywords: Homthong Banana, Grinding Machine, Hammer Mill, Homthong Banana Flour 
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1. บทน�ำ  
1.1 ความเป�นมา 

ประเทศไทย ได�ช่ือว�าเป�นแหล�งปลูกกล�วยท่ีได�คุณภาพ 
แล�วสามารถ ปลูกได�ทุกสายพันธุ�ท่ัวประเทศ เน่ืองจากมลัีกษณะ 
ทางกายภาพที่เอื้ออนวย ท้ังนี้สายพันธุ� ท่ีนิยมบริโภค ได�แก�  
กล�วยหอม กล�วยน�าว�า กล�วยไข� กล�วยหกัมุก เป�นต�น โดยเฉพาะ
อย�างยิ่งกล�วยหอม เนื่องจากมีกล่ินหอมที่เป�นเอกลักษณ� [1] 
กล�วยหอม เป�นผลไม�ที่นิยมรับประทานเป�นอย�างมากทั้งในเด็ก 
และผู�ใหญ� เนื่องจาก มีเนื้อนุ�มเหนียว และมีกลิ่นหอมแรงกว�า
กล�วยอื่น ๆ จึงท�าให�นิยมปลูก และส�งออกไปยังต�างประเทศ
จ�านวนมากในแต�ละป� โดยมีตลาดหลักท่ีประเทศทางยุโรป และ
อเมริกา กล�วยหอมสามารถน�ามารับประทานได�ทั้งผลสุก และ
สามารถน�ามาประกอบอาหารแปรรูป อาทิเช�น กล�วยหอมทอด 
เค�กกล�วยหอม นมกล�วย แยมกล�วย ไอศกรีมกล�วย เป�นต�น 
นอกจากนี้กล�วยหอมสามารถน�ามาผลติแป�งส�าหรับน�ามาท�าขนม 
น้�าเช่ือมกล�วย เคร่ืองด่ืมน้�ากล�วยหอม และน�ามาผลิตเป�นสบู�
กล�วยหอมเพื่อดูแลผิวพรรณได�เช�นกัน [2] ซ่ึงประโยชน�ของ
กล�วยมีอยู�มากมายหลายประการ เช�น การน�ากล�วยมาใช�ในการ
รักษาแผลในกระเพาะอาหาร และลดระดับคอเลสเตอรอล ซ่ึง
การควบคุมระดับคอเลสเตอรอลไม�ให�สูงเกินไป เป�นหน่ึงใน
ป�จจยัท่ีจะช�วยลดความเส่ียงต�อการเกิดโรคอื่น ๆ ตามมา เช�น 
โรคเบาหวาน โรคหลอดเลือดหัวใจ เนื่องจากกล�วยเป�นแหล�งเส�น
ใยอาหารท่ีดตี�อสขุภาพ [3] 

เนื่องจากกล�วยหอมทองมีข�อจ�ากัดด�านอายุการเก็บ
รักษาของ ผลสด วิธีการยืดอายุการเก็บรักษาโดยการแปรรูปจึง
เป�นแนวทางหนึ่งในการรักษาคุณภาพ  ลดการสูญเสียทาง
เศรษฐกิจและเป�นการเพ่ิมมูลค�าของกล�วยหอมทองท่ีไม�ผ�าน
เกณฑ�มาตรฐานการส�งออก โดยการแปรรูปกล�วยเพื่อผลิตเป�น
แป�งส�าหรับท�าขนมถือว�าเป�นทางเลือกหน่ึงท่ีสามารถเพ่ิมมูลค�า 
ลดการสูญเสียจากกระบวนการผลติกล�วยหอมทองทางหน่ึงอีก
ด�วย ในการผลิตแป�งกล�วยหอมได�มีการผลิตและน�าไปใช�ในระดับ
ครัวเรือนหรือขนาดเล็กเป�นส�วนใหญ� ซึ่งอาศัยเครื่องมืออุปกรณ�
จ�านวนไม�มากก็สามารถผลิตได� หากต�องการผลิตในปริมาณมาก 
จ�าเป�นต�องอาศัยเทคโนโลยี เครื่องจักรท่ีใช�ในการผลิต ซ่ึง
กระบวนการผลิตแป�งกล�วยหอม มีกระบวนการที่ค�อนข�างจะ
ยุ�งยากก็คือกระบวนการบดเป�นผง ซึ่งป�จจุบันยังใช�เคร่ืองป��น

ขนาดเล็กในการบด ซ่ึงหากผลิตเป�นจ�านวนมากแล�วไม�สามารถ
รองรับความต�องการของผู�บรโิภคได�ทันต�อความต�องการ ผู�วิจัย
จึงมีแนวคิดท่ีจะสร�างเคร่ืองจักรท่ีสามารถบดผงและร�อนแป�ง
กล�วยหอม โดยสร�างนวัตกรรมเคร่ืองต�นแบบท่ีท�าการแปรรูปได�
อย�างต�อเนื่องและผลิตได�ในปริมาณมาก เพ่ือให�ผลงานวิจัย
สามารถน�าไปใช�โดยผู�ประกอบการได�ในทนัท ี

วัตถุประสงค์งำนวจิัย 
1. เพ่ือพัฒนาเครื่องบดกล�วยหอมทองระบบแฮมเมอร�

มิลล�ส�าหรับท�าแป�งกล�วยหอมทอง 
2. เพื่อหาก�าลังการผลิตของเคร่ืองบดกล�วยหอมทอง

ระบบแฮมเมอร�มิลล�ส�าหรับท�าแป�งกล�วยหอมทอง 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง

2.1 แป�งกล�วย [4] 
แป�งกล�วยเป�นผลิตภัณฑ�ท่ีได�จากการน�ากล�วยดิบมา

แปรรูปเป�นแป�ง เพ่ือเป�นการถนอมอาหารและสามารถน�าไปเป�น
ส�วนประกอบในผลิตภณัฑ�อาหารต�าง ๆ ได�แก� ผลิตภัณฑ�ขนมอบ 
และผลิตภัณฑ�ขนมไทย กล�วยดิบมีคุณค�าทางโภชนาการสูง 
ประกอบด�วย น้�า แป�ง โปรตีน ไขมัน เส�นใย วิตามิน เกลือ แร�
ต�าง ๆ โดยมีปริมาณแป�ง แคลเซียม เหล็ก และโปแตสเซียม สูง
กว�าแป�งหลายชนิด เช�น แป�งข�าวโพด แป�งมันส�าปะหลัง เป�นต�น 
นอกจากนี้ยังมสีารอื่น ๆ ได�แก� เอนไซม� เพคติน แทนนิน ฯลฯ มี
การใช�กล�วยดิบเพื่อเป�นยาโดยท�าให�แห�ง แล�วบดผสมกับน้�าหรือ
น้�าผึ้งเพ่ือป�องกันและรักษาแผลในกระเพาะอาหาร แก�ท�องเสีย 
นอกจากนี้กล�วยดิบยังมีฤทธ์ิป�องกันเชื้อราและแบคทเีรียอกีด�วย 

แป�งกล�วยจะมีกลิ่นเฉพาะตัว มีคุณสมบัตทิางกายภาพ
ท่ีดีรวมตัวกับน้�าได�ดี คือ เมื่อได�รับความร�อนจะพองตัวใส เมื่อ
ปล�อยให�เย็นจะเกิดลักษณะคล�ายวุ�น  เนื่องจากเป�นแป�งที่มีอะ
ไมโลสสูง จึงท�าให�มีคุณสมบัติพิเศษเหมาะที่จะน�ามาทดแทนแป�ง
สาลีในผลิตภัณฑ�ขนมอบได�ดี บางชนิดของผลิตภัณฑ�สามารถ
ทดแทนได�สูงถึงร�อยละ 50 คุณภาพของแป�งกล�วย จะข้ึนอยู�กับ
กรรมวิธีการผลิต ความสะอาด และความสุกของกล�วยเป�นส�าคัญ 

กล�วยดิบจะมีปริมาณแป�งและแทนนินสูง  ปริมาณ
น้� า ตาลน�อย  กา รสุ กของกล� วยท� า ให�คุณค� า ทา งอาหา ร
เปลี่ยนแปลงไป โดยเฉพาะแป�ง จะลดลงเปลี่ยนเป�นน้�าตาลมาก
ข้ึน ท�าให�กล�วยมีรสหวาน โดยเฉพาะกล�วยหอม กล�วยไข� แป�งจะ
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ลดลงอย�างมาก เมื่อกล�วยสุก และปริมาณกรดค�อนข�างต่�า แต�
กล�วยน้�าว�า กล�วยหักมุกมักมีแป�งมากเม่ือดิบ เม่ือสุกปริมาณแป�ง
ก็ยังมีมากอยู� จึงท�าให�กล�วยมีลักษณะเหนียวและมีรสเปรี้ยว
เล็กน�อย ค�าความเป�นกรด ด�าง (pH) ของเนื้อผลดิบ จะอยู� 5.0-
5.8 คือ เนื้อผลจะมีปริมาณกรดสูงสุดและจะลดลงเมื่อผลใกล�สุก
หรือก�าลังสุก ค�าความเป�นกรดของผลสุกอยู�ระหว�าง 4.2-4.8 
กรดที่พบมากที่สุดในผลดิบ คือ กรดออกซาลิก รองลงมาคือมา
ลิก และซิตริก แต�เม่ือผลสุก จะมีปริมาณกรดออกซาลิกลดลง 
ท�าให�ปริมาณกรดมาลกิสูงที่สุด 

กล�วยดิบท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะน�ามาผลิตแป�ง
จะต�องมีเปอร�เซ็นต�ความสุกอยู�ในช�วง 70-80% ถ�าใช�กล�วยดิบ
มากเกินไปจะมีปริมาณแทนนินสูง เมื่อน�าแป�งกล�วยไปผสมใน
ผลิตภัณฑ�จะท�าให�มีรสฝาด ในกรณีท่ีกล�วยสุกมากเกินไป 
ปรมิาณน้�าตาลสูง จะมีผลต�อกระบวนการผลิตแป�ง และมีผลต�อ
กลิ่น รสชาติของผลิตภัณฑ�ส�วนน้�าตาลท่ีพบในผลสุกส�วนใหญ�จะ
เป�นน้�าตาลกลูโคส รองลงมาเป�นฟรุกโทส และซูโครส ตามล�าดับ 

2.2 เคร่ืองบดแบบ Hammer Mill [5] 
แฮมเมอร�มิล (Hammer Mill) หรืออาจเรยีกว�าเคร่ือง

บดแบบค�อนเหว่ียง คือ เคร่ืองบดที่ใช�ลดขนาด (size reduction)
อาหารแข็งได�หลากหลาย เช�น เมล็ดธัญพืช (cereal grain) 
เคร่ืองเทศ (spice) น้�าตาล เศษกระดูก 

เคร่ืองแฮมเมอร�มิลล� (Hammer Mill) มีลักษณะหัว
บดเป�นหัวค�อน (hammer) หรือก�านที่ติดอยู�บนเพลา อาศัย
กลไกการเหว่ียงกระแทก ท�าให�วัสดุแตกเป�นช้ินเล็กลง และมี
ตะแกรงเจาะร ู เป�นตัวก้ัน เพ่ือให�เครื่องบด บดวัสดุให�ได�ขนาดท่ี
ต�องการจึงปล�อยออก 

Hammer Mill นิยมใช�ในอุตสาหกรรมอาหาร มักใช�
ลดขนาดของอาหารที่มีขนาดปานกลางให�มีขนาดเล็กลงหรือ
ละเอียด อาหารจะแหลกละเอยีดเม่ือค�อนน้ีทุบลงบนอาหารด�วย
แรงกระแทกเป�นหลัก Hammer Mill สามารถลดขนาดอนุภาค
ได�ถึง 0.1 มม. ป�อนวัตถุดิบเข�าสู�เคร่ืองที่ด�านบนและอนุภาคจะ
ถูกท�าให�แตกเม่ืออนภุาคผ�านช�องแคบระหว�างค�อนกับผนังเคร่ือง 

  
รูปที่ 1 หลกัการท�างานของเคร่ืองบดแบบ Hammer Mill [6] 

 

 
รูปที่ 2 ตะแกรงแบบต�าง ๆ [7] 

 

3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
ในการด�าเนินการวิจัย มีกระบวนการด�าเนินการวิจัย

ดังแผนภูมิในภาพท่ี 3 ดังน้ี 
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รูปท่ี 3 ข้ันตอนการด�าเนินการวิจัย 

 
3.1 ศึกษาข�อมูลท่ีเกี่ยวข�อง ประกอบด�วย 

3.1.1 ศึกษาข�อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับลักษณะทางกายภาพ
ของกล�วยหอม เพ่ือใช�ในการก�าหนดขอบเขตและกรอบของ
งานวิจัย กรรมวธีิการผลติแป�งกล�วยหอม มีกระบวนการผลิตดังน้ี 

 

 

 

 

 

 
รูปที่ 4 ข้ันตอนการผลิตแป�งกล�วยหอม 

 
3.1.2 ข�อมูลส�าหรับออกแบบเคร่ือง ได�แก� การค�านวณ

ช้ินส�วนเคร่ืองจักรกลต�าง ๆ เพื่อออกแบบเคร่ืองจักรให�เหมาะสม 
3.2 ออกแบบเคร่ืองจกัร   

3.2.1 ร�างแบบเครื่องจักร 

ท�าการร�างแบบงานของเคร่ืองจักรที่ออกแบบด�วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร� โดยผู�วิจัยได�ใช�โปรแกรม SolidWorks ใน
การออกแบบ โดยท�าการออกแบบ Part ต�าง ๆ ตามที่ค�านวณ 

ปรับปรุง

ศึกษาข�อมูลเบื้องต�นที่เกี่ยวข�อง 

ออกแบบเคร่ือง 

ตรวจสอบการออกแบบ
โดยผูเ้ชี�ยวชาญ 

ไม่ผ่าน 

ผ่าน 

สร�างเคร่ืองจักร 

ทดลองการใช�งานโดยผู�วจิัย 

ทดสอบการใช�งานจริง 

เคร่ืองบดกล�วยหอมทอง

กล�วยหอมทอง 

ล�างท�าความสะอาด 

ลวกในน้�าเดือด 45 วินาที 

แช�น้�าเย็น 

ปอกเปลือก / หั่นเป็นชิ้นบางๆ 

แช�ในสารละลายโซเดียมเมตาซลัไฟล� 0.1% 30 วินาที

ผึ่งให�สะเด็ดน้�า 

อบท่ีอุณหภูมิ 55-60 C หรือตากให�แห�ง 

บดเป�นผง 

ร�อนผ�านตระแกรง 

บรรจุภาชนะ
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พร�อมทั้งท�าเป�นแบบสั่งงานเพ่ือน�าไปสร�าง และน�ามาประกอบใน 
Assembly 

 
รูปที่ 5 แบบร�างเคร่ืองบดกล�วยหอมทอง 

 

3.2.2 ตรวจสอบการออกแบบโดยผู�เช่ียวชาญ 
น�าแบบร�างของเครื่องจักรให�ผู�เช่ียวชาญทางด�านการ

ออกแบบในมหาวิทยาลัยจ�านวน 3 ท�าน ท�าการประเมินความ
เหมาะสมของการออกแบบเครื่องจกัร โดยใช�แบบประเมินความ
เหมาะสม โดยผู�เช่ียวชาญได�ให�ข�อแนะน�าในการออกแบบที่ต�อง
ค�านึงถึงอานุภาคของแป�งท่ีมีขนาดเล็กเป�นฝุ�นผง จะต�องป�องกนั
การเล็ดลอดออกมา และเกิดการฟุ�งในอากาศ ซึ่งอาจจะเกิด
อันตรายต�อผู�ปฏิบัติงานได� 

หลังจากการออกแบบ และการจ�าลองการท�างานของ
เค ร่ืองบดกล�วยหอมทอง จึง การปรับปรุงแก�ไขแบบตาม
ข�อแนะน�าของผู�เชี่ยวชาญ และท�าการน�าไปสร�างเป�นแบบส่ังงาน
เพื่อการผลิตต�อไป 

 
รปูที่ 6 เคร่ืองบดแป�งกล�วยหอม 

 

ส�วนประกอบหลักของเคร่ืองบดแป�งกล�วยหอมออกได�
เป�น 7 ส�วนดงัน้ี 

1. โครงสร�างเคร่ืองบดแป�งกล�วย 

2. Box ส�าหรับใส�ลิ้นซักเป�ด-ป�ด กั้นกล�วยกบัใบพัด  
3. Housing scrub ส�าหรับครอบใบพัด  
4. Hopper ส�าหรับใส�กล�วยหอม 

5. ฟ�นส�าหรับบดกล�วยเมื่อใบพัดตีกล�วยอบแห�ง 
6. Hammer Mill  
7. ตะแกรงเหล็ก  

 

 
รูปที่ 7 แบบสั่งงานโครงสร�างเคร่ือง 

 

1 

6 

7 

5 

4 

2 

3 
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รูปที่ 8 แบบสั่งงาน Hammer 

 

 
รูปที่ 9 แบบสั่งงาน Hopper 

 

 
รูปที่ 10 แบบสั่งงาน Housing Scrub 

 

3.3 สร�างเครื่องจักร 

3.3.1 โครงสร�างเคร่ือง 
ผลิตจากสแตนเลสฉากขนาด 1.5 X 1.5 น้ิว หนา 5 

มม. มาตัดให�ได�ตามแบบและขนาดที่ก�าหนดไว�แล�วท�าการเช่ือม
ประกอบจนเป�นโครงสร�างของเคร่ือง 

 
รูปท่ี 11 โครงสร�างเคร่ืองบดแป�งกล�วยหอม 

      
3.3.2 Box ส�าหรับใส�ลิ้นซักเป�ด-ป�ด ก้ันกล�วยกบัใบพัด 

น�าสแตนเลสเกรด 304L หนา 1 มม. มาพับแล�วเช่ือม
ข้ึนรูปเป�น Box ลิ้นซักเป�ด-ป�ด ตามแบบและขนาดที่ก�าหนดไว� 

 
รูปที่ 12 Box ส�าหรับใส�ลิ้นซักเป�ด-ป�ด ก้ันกล�วยกับใบพัด 

      
3.3.3 Housing scrub  

ผลติจากสแตนเลสเกรด 304L หนา 1 มม.  

 
รูปที่ 13  Housing scrub ส�าหรับครอบใบพัด 
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3.3.4 Hopper  

ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304L หนา 1 มม. มาพับข้ึน
รูปให�มีขนาด 400 x 400 มม. โดยท่ีขอบของ Hopper จะพับให�
มีความหนา 10 มม. ท้ัง 4 ด�าน  

 
รูปที ่14 Hopper ส�าหรับใส�กล�วยหอมอบแห�ง 
 

3.3.5 ผนัง Housing Scrub 

ผลิตจากสแตนเลสเกรด 304L แบบแท�ง มาท�าท�าการ
ไวร�คัทให�ได�ขนาดตามแบบที่ก�าหนดไว�  

 
รูปที่ 15 ผนัง Housing Scrub 

 

3.3.6 Hammer Mill 

น�าสแตนเลสเกรด 304L มาสร�างใบบดโดยน�ามาเข�า
เคร่ืองไวร�คัท เพ่ือท�าการไวร�คัทให�เป�นรูปตัวที ให�ได�ขนาดตาม
แบบท่ีก�าหนดไว�แล�วท�าการเช่ือมเข�ากับเพลา 

 
รูปที่ 16 Hammer Mill 

 

3.3.7 ตะแกรง 
น�าสแตนเลสเกรด 304L มาตัดให�ได�ขนาดตามท่ี

ก�าหนดไว�ในแบบแล�วน�าลวดสแตนเลสสานขนาด 50 Mesh 

(เมท) มาใส�ไว�รวมกันกับโครงตะแกรง จากนั้นท�าการเช่ือม Spot 
ติดเข�าด�วยกนั 

 
รูปที่ 17 ตะแกรงส�าหรับร�อนกล�วย 

 

3.2.3 ประกอบเคร่ืองจักร 

  
รูปที่ 18 เคร่ืองบดแป�งกล�วยหอม 
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3.3 ทดลองและเก็บรวบรวมข�อมูล 

     3.3.1 เคร่ืองมือ วัสดุ และอุปกรณ�ในการทดลอง 
   1. เคร่ืองบดแป�งกล�วยหอม 
เคร่ืองบดแป�งกล�วยหอมมีหน�าท่ีส�าหรับบดกล�วยหอม

ท่ีผ�านการอบแห�งมาแล�วบดให�ละเอียดจนสามารถรอดผ�าน
ตะแกรงที่มขีนาดของความถ่ีของตะแกรงท่ี 50 Mesh 

   2. ถุงผ�าส�าหรับรองรับแป�งท่ีออกจากเคร่ือง 
ถุงผ�าท�าหน�าที่ส�าหรับรองรับแป�งที่ผ�านการบดออกมา

จากเครื่อ งบดแป� งกล� วยหอมจะมีค วามยาวขนาด 150 
เซนติเมตร ถ�าถุงผ�าส้ันเกินไปแป�งท่ีบดได�จะย�อนกลับข้ึนไปใน
เคร่ืองบดแป�ง 

     
รูปที ่19 ถุงผ�าส�าหรับรองรับแป�งที่ออกจากเคร่ือง 

        
3. กล�วยหอมท่ีผ�านการฝาน 

กล�วยหอมท่ีจะน�ามาฝานน้ันจะต�องเป�นกล�วยหอมดิบ
น�ามาปอกเปลือกแล�วแช�ลงไปในน้�าปูนใสเพื่อล�างคราบยางของ
กล�วยหอมดิบจากน้ันก็น�าไปฝาน 

    
รูปที ่20 ท�าการฝานกล�วยหอม 

 
รูปที ่21 กล�วยหอมที่ฝานการฝาน 

 

4. เตาอบ 

เตาอบมีหน�าท่ีส�าหรับอบกล�วยหอมดิบท่ีผ�านการฝาน
มาแล�วให�แห�งเพ่ือท่ีจะได�น�ากล�วยท่ีอบแห�งแล�วไปทดลองและ
เก็บผล 

    
รูปที ่22 เตาอบและกล�วยท่ีผ�านการอบ 

 

5. เคร่ืองชัง่น้�าหนัก 

เคร่ืองช่ังมีหน�าที่ส�าหรับชั่งปริมาณแป�งกล�วยหอมท่ีบด
ออกมาจากเคร่ืองบดแป�งกล�วยหอมแล�วน�าผลผลิตท่ีได�ไปจด
บันทึกไว�ท่ีตารางการทดลอง 

3.2.2 การทดลอง 
1. น�ากล�วยหอมท่ีผ�านการฝานและอบให�แห�งจ�านวน 

500 กรัม 

 
รูปที ่23 กล�วยหอมที่ผ�านการฝานและอบให�แห�ง 500 กรัม 
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2. น�ากล�วยท่ีผ�านการช่ังใส�ลงไปในเคร่ืองบดแป�ง 

  
รูปที่ 24 น�ากล�วยท่ีผ�านการช่ังใส�ลงไปในเคร่ืองบด 

 

3. ท�าการเป�ดเคร่ืองแล�วน�าแป�งท่ีผ�านการบดมาชั่ ง 
และท�าการบันทึกการทดลอง โดยการบันทึกการทดลองน้ันจะ
บันทึก จ�านวนแป�งที่บดออกมาได�กับเวลาท่ีใช�ในการบด ต�อ 
กล�วยหอมที่ผ�านการฝานและอบแห�งท่ีน้�าหนัก 500 กรัม จ�านวน 
20 การทดลอง 

  
รูปที่ 25 เทแป�งจากถุงผ�า 

 

 
รูปที่ 26 แป�งกล�วยท่ีได�จากเคร่ืองบดแป�งกล�วยหอม 

 

 

 

 

4. ผลกำรวิจัย  
4.1 ก�าลังการผลิต 

ตำรำงที่ 1 ผลการทดลองน้�าหนักแป�งที่บดออกมาได�กับเวลาที่
ใช�ในการบด ต�อ กล�วยหอมท่ีผ�านการฝานและอบแห�งท่ีน้�าหนัก 
500 กรัม  

ครั้ง 
ปริมาณแป�งกล�วยหอมที่

ผ�านการบด (กรมั) 
เวลาที่ใช�ในการบด   

(วินาที) 

1 458 24 

2 462 25 

3 471 26 

4 451 23 

5 466 24 

6 449 22 

7 457 23 

8 464 22 

9 445 21 

10 450 21 

11 454 24 

12 452 25 

13 460 23 

14 459 23 

15 461 26 

16 472 27 

17 463 25 

18 433 22 

19 468 26 

20 457 25 

เฉล่ีย 457.60 23.85 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงค�าทดสอบโดยการใช�เคร่ืองบด
แป�งกล�วยหอมท่ีสร�างขึ้นมาบดกล�วยท่ีท�าการฝานและอบแห�ง 
แล�วบันทึกค�าปริมาณท่ีได�กับเวลาท่ีใช�ไป ซึ่งจะทดสอบจ�านวน 
20 ครั้ง ได�ค�าเฉลี่ยของปริมาณแป�งกล�วยหอมกับน้�าหนักอยู�ที่ 
ปริมาณ 457.6 กรัม และ เวลาที่ใช�ในการบดแป�งกล�วยหอมโดย
เฉลี่ยเท�ากับ 23.85 วินาที 

4.2 ประสทิธภิาพของเคร่ืองบดแป�ง 
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ตำรำงที่ 2 ประสิทธิภาพของเคร่ืองบดแป�ง 

ครั้ง 
ปริมาณ

กล�วย(กรัม) 

ปริมาณท่ี
ได�ออกมา

(กรัม) 

คิดเป็น 
100% 
ของ

ปริมาณท่ี

ได� 

คิดเปน็ 
100% 
ของ

ปริมาณท่ี

หาย 

1 506 458 90.51 9.49 

2 503 462 91.85 8.15 

3 505 471 93.27 6.73 

4 498 451 90.56 9.44 

5 501 466 93.01 6.99 

6 502 449 89.44 10.56 

7 498 457 91.77 8.23 

8 502 464 92.43 7.57 

9 503 445 88.47 11.53 

10 500 450 90.00 10.00 

11 501 454 90.62 9.38 

12 504 452 89.68 10.32 

13 501 460 91.82 8.18 

14 500 459 91.80 8.20 

15 503 461 91.65 8.35 

16 503 472 93.84 6.16 

17 502 463 92.23 7.77 

18 504 433 85.91 14.09 

19 501 468 93.41 6.59 

20 500 457 91.40 8.60 

เฉลี่ย 501.85 457.60 91.18 8.82 
 

จากตารางที่ 2 จะแสดงค�าประสทิธิภาพโดยเครื่องบด
แป�งกล�วยหอมท�าการบดจ�านวน 20 รอบ บนัทึกผลของปริมาณ
วัตถุดิบท่ีได�ออกมาแต�ละคร้ังน�าไปคิดเป�นเปอร�เซน็ต�ของปริมาณ
ท่ีได� เฉลี่ยอยู�ท่ี 91.18 เปอร�เซ็นต� 
 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  
5.1 สรุปผลการทดลอง 
เคร่ืองบดกล�วยหอมทองระบบแฮมเมอร�มิลล�ส�าหรับท�าแป�ง

กล�วยหอมทองท่ีสร�างข้ึนในงานวิจัยน้ี สามารถบดแป�งกล�วยหอม
ทองให�มีขนาดเล็กกว�า 50 mesh  จากผลการทดลองพบว�าก�าลัง
การผลิตโดยรวมของเคร่ืองเท�ากับ 91.18 % ก�าลังการผลิตของ

เคร่ืองกล�วยหอมทองระบบแฮมเมอร�มิลล�ส�าหรับท�าแป�งกล�วย
หอมทองเท�ากับ 185 .66  กิ โลกรัมต� อช่ัวโมงหรือเท�ากับ 

1,485.28 กิโลกรัมต�อวัน แสดงให�เห็นว�าเครื่องบดแป�งกล�วย
หอมทองท่ีสร�างสามารถบดแป� งกล�วยหอมทองได�อย�า งมี
ประสิทธิภาพ สามารถน�าไปใช�ในการผลิตแป�งกล�วยหอมทองใน
ปริมาณมากส�าหรับผลิตเพ่ือจ�าหน�ายในเชิงพานิชย�ต�อไปใน
อนาคตได� 

5.4 ข�อเสนอแนะ 

5.4.1 ข�อเสนอแนะในการใช�เคร่ืองบดแป�งกล�วยหอม 

ก�อนใช�งานเค ร่ืองบดแป�งกล�วยหอมทุกค ร้ังต� อง
ตรวจสอบความเรียบร�อยของเคร่ืองก�อนว�าอยู�ในสภาพท่ีพร�อม
ใช�งานได�หรือไม� และท�าความสะอาดเคร่ืองทุกคร้ังหลังใช�งาน
เสร็จไม�ให�แป�งติดอยู�ตามฟ�นหรือใบพัด เพ่ือความสะดวกในการ
ใช�งานในรอบต�อไป ขณะใช�งานเครื่องควรแต�งกายรัดกุม เพื่อ
ป�องกันอันตรายจากเคร่ืองขณะใช�งาน 

5.4.2 ข�อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุง 
ขนาดของถงุผ�าท่ีท�าการลองรับผลผลติมีความยาวมาก

เกินไปควรหาถุงผ�าท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสามารถระบายลมพร�อมท้ัง
ไม�ให�แป�งหลุดออกจากถุงมาทดแทนเพื่อสะดวกต�อการท�างาน
มากข้ึน  

 

6. เอกสำรอ้ำงอิง 
งานวิจัยน้ีได�รับการสนับสนุนทุนจากแผนบูรณาการ

พัฒนาศักยภาพ วิทยาศาสตร� เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม 
ประจ�าป�งบประมาณ พ.ศ. 2562 ขอขอบพระคุณผู�เช่ียวชาญทุก
ท�าน ท่ีให�ความกรุณาประเมินประสิทธิภาพของเครื่องบดแป�ง
กล�วยหอม จึงขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีนี้ด�วย 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาปัญหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชุน โดยเจาะจงกลุ่มโครเชต์ฟอร์เลิ ฟ บ้านป่า
มะม่วง อ าเภอเมือง จังหวัดตาก เคร่ืองมือที่ใช้คือ การวิจัยแบบมีส่วนร่วมกับชุมชนและนักวิจัย การสัมภาษณ์ การประชุมกลุ่ม 
และการพัฒนาผลิตภัณฑ์ต้นแบบ ผลการวิจัยพบว่า ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มโครเชต์ฟอร์เลิฟเป็นสินค้าหัตถกรรมท่ีถักทอด้วย
เส้นด้ายทางวิทยาศาสตร์และรูปแบบไม่แตกต่างจาก คู่แข่งขัน หลังจากน้ัน จึงได้พัฒนาเส้นด้ายด้วยการน าเส้นใยกัญชงมาถัก
ข้ึนรูปเป็นกระเป๋า เสื้อ ผ้าคลุมไหล่ แทนไหมพรมอิคริลิค เพ่ือสร้าง ความแตกต่างทางด้านการตลาด เพ่ิมรายได้และขยาย
ตลาดให้กลุ่มได้  
 
ค าส าคัญ : หัตถกรรม ผลิตภัณฑ์ชุมชน วัสดุธรรมชาติ, กลุ่มอาชีพ  

 

Abstract 
 This research aimed to study problems and develop community products. Ban Mango Forest, 
Mueang District, Tak Province was purposefully selected as a sampling group. The research instruments 
were participatory research with community and researchers, interviews, group meetings, and prototype 
product development. The research results were as follows: The products of the Crochet for Love group 
were handicrafts woven with scientific yarn. And the pattern had no different from competitors. After that, 
the yarn was developed by weaving hemp fibers into bags, shirts, and shawls instead of acrylic yarn to make 
a difference in marketing.  
 
Keyword: craft, community products, natural materials, occupational groups, hemp fiber 
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1. บทน�ำ  
การพัฒนาประทศผ�านโครงการต�าง ๆ ท่ีด�าเนินการ

โดยมีหน�วยงาน องค์กรในการก�ากับของรัฐเป�นหน�วยขับเคล่ือน 
เพ่ือส�งเสริมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให�มี
อาชีพ มีความเป�นอยู�ท่ีดี มีงานท�า มีรายได� โดยการน�าทรัพยากร
ในชุมชนมาสร�างมูลค�าเกิดเป�นสินค�าออกจ�าหน�าย เช�น โครงการ
หนึ่งต�าบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ (พรพมิล ศักดา และ บวร เครือรัตน์ , 
2561) โดยหน�วยงานหน่ึงที่อยู� ในส�วนของการสนับสนุนคือ
มหาวิทยาลัยที่ถือว�าเป�นนโยบายในระดับกระทรวงท่ีมีนโยบาย
ให�มหาวิทยาลยัต�าง ๆ น�าความรู�ความเช่ียวชาญจากบคุลากรที่
เป�นอาจารย์น�างานวิจัยไปใช�ประโยชน์เพ่ือสนับสนุนให�ชุมชนได�
มีความเข�มแข็งขึ้น มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนาตาก
เป�นแห�งหนึ่งที่ต�องให�การสนับสนุนส�งเสริมพัฒนากลุ�มอาชีพ
ภายในชุมชนให�เขม็แข็งโดยเข�าไปพัฒนาหรือให�ความรู�ส�งเสริม
ในสิ่งที่ประชาชนยังขาดอยู� เช�น ความรู�ในการผลิต การตลาด 
การบัญชี เป�นต�น 

 โดยที่กลุ�มโครเชต์ฟอร์เลิฟ เป�นกลุ�มอาชีพหน่ึงที่ต้ังอยู�
ต�าบลป�ามะม�วง อ�าเภอเมืองตาก ทางกลุ�มได�ผลติสินค�าที่ท�าด�วย
มือคือการถักเส�นไหมให�ออกมาเป�นผลิตภัณฑ์ต�าง ๆ เช�น ตุ๊กตา 
พวงกุญแจ หมวก ของช�าร�วย และอื่น ๆ ตามท่ีลูกค�าสั่ง หัวหน�า
กลุ�มโครเชต์ฟอร์เลิฟ จะเป�นผู�ท่ีขับเคล่ือนกลุ�มซึ่งท�าหน�าที่หา
ตลาดโดยส�วนใหญ�จะร�วมมือกับพัฒนาชุมชนเพื่อไปออกร�านใน
งานต�าง ๆ ของภาครัฐที่จัดข้ึน โดยอาศัยก�าลังการผลิตจาก
สมาชิก เช�น ผู�สูงอายุที่ว�างงาน แม�บ�านหรือเด็กนักเรียน ท่ี
ต�องการมีรายได�พิเศษช�วยในการผลิตให� ซึ่งก�าลังการผลิตไม�ได�
สูงมากนักเนื่องจากต�องใช�ความสามารถและความเช่ียวชาญของ
คนผลิต แต�ป�ญหาและความต�องการของกลุ�มผู�ประกอบการ คือ 
สร�างความแตกต�างให�กับผลิตภัณฑ์ เช�น การขยับได�และมีเสียง 
ใช�นาโนเทคโนโลยีเพื่อให�ผลิตภัณฑ์แตกต�างจากเดิม เช�น จาก
ไหมพรมท่ัวไปกลายเป�นเส�นใยธรรมชาติ  ผลิตภัณฑ์ไม�สะดุดตา
ไม�แตกต�างจากเจ�าอื่น   
 ดังนั้นจากที่กล�าวมาจึงท�าให�ผู�วิจัยสนใจที่จะพัฒนา
ผลติภัณฑข์องกลุ�มอาชีพโครเชต์ฟอร์เลิฟ โดยท�าการวิจัยแบบมี
ส�วนร�วมระหว�างนักวิจัยของมหาวิทยาลยั และผู�ประกอบการ 
เพ่ือให�เกิดการบูรณาการความรู�ต�าง ๆ ให�เกิดขึ้น โดยมีเพื่อ
ศึกษาสภาพป�ญหาในการด�าเนินงานและพัฒนาผลิตภัณฑ์รวมถึง

บรรจุภัณฑซ่ึ์งงานวิจยัที่ได�จะก�อให�เกิดประโยชน์ต�อทุกภาคส�วน 
และท่ีส�าคัญเป�นการส�งเสริมกลุ�มอาชีพให�สามารถเพิ่มมูลค�า
ให�กับผลิตภัณฑ์ของตนให�มีมากขึ้น  มีรายได�เพ่ิมมากข้ึน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม� ศิริวรรณ เสรีรัตน์

และคณะ (2543) ให�ความหมายของผลิตภัณฑ์ใหม� (New 

product) คือ การเสนอผลิตภัณฑ์ใหม� แบบริเ ร่ิมหรือการ
ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมของธุรกิจให� มีคุณสมบั ติดี ข้ึน โดยมี
ลักษณะเป�นผลิตภัณฑ์ใหม�ท่ีไม�มาก�อนในตลาด เป�นผลิตภัณฑ์
เดิมท่ีมีการปรับปรุงให�กลายเป�นผลิตภัณฑ์ใหม�ออกสู�ตลาด และ
เป�นผลิตภัณฑ์ใหม�ของธุรกิจท่ีลอกเลียนแบบผลิตภัณฑ์ที่มีอยู�ใน
ตลาด สุดาพร กุณฑลบุตร (2557) กล�าวว�า  ส�วนหนึ่งของ
ความส�าเร็จทางการตลาดได�แก�การที่กิจการมีผลิตภัณฑ์ใหม� ๆ ที่
แตกต�างจากคู�แข�งสู�ตลาด ด�วยการท่ีกิจการคิดค�น พัฒนา 
ปรบัปรุงให�เกิดผลิตภณัฑ์ใหม�ข้ึน สอดคล�องกบั ปณิศา มีจินดา
และคณะ (2554) กลยุทธ์สร�างความแตกต�าง (Differentiation 

strategy) เป�นการจัดหาคณุค�าที่เหนือกว�าและไม�มีผู�ใดมีในด�าน
คุณภาพ คุณสมบัติพิเศษ ย่ิงไปกว�านั้น การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม�
ออกมาอย�างต�อเนื่องจะช�วยลดความเสี่ยงและเพ่ิมส�วนแบ�งทาง
การตลาดโดยการขยายฐานลูกค�าเดิมและกลุ�มลูกค�ารายใหม�อีก
ด�วย  ชลธิศ ดาราวงษ์ (2560)  

ปพนวัฒน์  ฉินธนทรัพย์และคณะ (2562) ศึกษา  กล
ยุทธ์การสร�างความแตกต�างของผลิตภัณฑ์ พบว�า    กลยุทธ์สร�าง
ความแตกต�างของผลิตภัณฑ์และรูปแบบของผลิตภัณฑ์ มีผลต�อ
การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์ของผู�บริโภคในระดับมาก  สอดคล�องกับ
การศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนประเภทของใช�จากวัสดุ
ธรรมชาติ พรพิมล  ศักดาและบวร  เครือรัตน์ (2561) พบว�า 
ป�จจยัท่ีส�งผลต�อการซ้ือ คือ ผลิตภัณฑ์ท่ีออกแบบมีความแปลก
ใหม�จากผลติภัณฑ์ท่ัวไปในท�องตลาด รองลงมีรูปแบบการใช�งาน
หลากหลาย และแสดงถึงเอกลักษณ์ของงานหัตกรรม สุภาพร  
พรมมะเริง (2561) ศกึษาแนวทางการยกระดับสินค�าหน่ึงต�าบล
หนึ่งผลิตภัณฑ์ พบว�า การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ควรมีการพัฒนาการ
ผลติภัณฑ์ท่ีสามารถเพ่ิมรายการผลิตภัณฑ์ให�มากขึ้น และพัฒนา
บรรจุภัณฑ์ท่ีทันสมัยเพ่ือเพิ่มมูลค�าสินค�า  สุดถนอม  ตันเจริญ 
(2561) ศึกษาแนวทางการพัฒนาคุณภาพสินค�า OTOP ของ
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กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 

วิสาหกิจชุมชน พบว�า สินค�าของวิสาหกิจชุมชนควรพัฒนาสินค�า 
บริการ บรรจุ ภัณฑ์และป�ายฉลากท่ีสื่อถึงความเป�นไทยและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล�อม และสุธาวัลย์  สัจจสมบูรณ์ (2559) ศึกษา   
กลยุทธ์การสร�างความแตกต�างของผลิตภัณฑ์ OTOP 5 ดาว
ประเภทผ�า พบว�าการใช�กลยุทธ์สร�างความแตกต�างท�าให�
ผลติภัณฑ์มีความโดดเด�นและเพิ่มมูลค�าแก�ตัวสินค�าได� นอกจาก
ประเด็นในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสร�างความแตกต�างแล�ว     
จิตพนธ์  ชมุเกตุ (2560) ได�ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากภูมิ
ป�ญญาท�องถิ่นเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอย�าง
ย่ังยื น  พบว� า  ก าร เ พ่ิมมูลค� า ให�กับผลิ ตภัณ ฑ์ชุ มชนนั้น 
ประกอบด�วย การเรียนรู� ภูมิป�ญญา  การรวมกลุ�มและการเป�น
น้�าหน่ึงใจเดียวกันของสมาชิก โดยการพฒันานั้นมุ�งเน�นท่ีการมี
ส�วนร�วมในกิจกรรมของชุมชน 

 

3. วธิีด�ำเนนิกำรวิจัย  
1. ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
 ประชากรและกลุ�มตัวอย�างใช�วิธีเจาะจง กลุ�มโครเช
ฟอร์เลิฟบ�านป�ามะม�วง อ�าเภอเมือง จังหวดัตาก จ�านวน 20 คน 

2. เครื่องมือท่ีใช�ในการศึกษา 
 วิจัยในคร้ังน้ีเป�นการวิจัยแบบมีส�วนร�วมของนักวิจัย
และผู�ประกอบกิจการโครเชต์ฟอร์เลิฟท่ีต�องการจะพัฒนา
ผลติภัณฑ์ใหม�ออกสู�ตลาด  มีขั้นตอนในการด�าเนินการวิจัยดังนี้ 

1. ศึกษาสภาพป�ญหาและความต�องการพัฒนา
ผลติภัณฑ์ โดยใช�วิธีการสงัเกตและการสัมภาษณ์ระหว�างผู�วจิัย
และผู�ประกอบร�วมกันศึกษา วิเคราะห์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
สร�างการเรียนรู�ร�วมกัน  

2. มีการศึกษาดูงานผลิตภัณฑ์ใกล�เคียง สังเกตการณ์ 
การสังเคราะห์ข�อมูลร�วมกัน โดยใช� การบันทึกภาพวิดีโอ การ
สัมภาษณ์เชิงลึก สรุปผล การท�าการบันทึกเทปและถอดเทป
เกี่ยวกับการผลิตเส�นใยที่น�ามาใช�ถักทอผลิตภัณฑ์  

3. ท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยน�าผลท่ีได�จากการ
ประชุมกลุ�มและการศึกษาดูงานมาพัฒนาผลิตภัณฑ์โครเชฟอร์
เลิฟ 

4.สรุปผลการศึกษาและประเมินผลการด�าเนินงาน 

 

4. ผลกำรวิจัย 

1.  ผลจากการศกึษาป�ญหาและความต�องการพัฒนาผลิตภัณฑ์
จ าก กา ร ใช� โ ค ร เ ช ต์ โ ดยก ารสั ง เก ตแล ะก ารสั มภ าษณ์
ผู�ประกอบการ ได�ผล ดังน้ี 

โครเชท์ฟอร์เลฟิประดิษฐ์จากเส�นไหม เช�น ตุ๊กตา พวง
กุญแจ หมวก ของช�าร�วย เป�นสินค�าที่สามารถลอกเลียนแบบได� 
เป�นงาน Hand Made คู�แข�งขันมีจ�านวนมาก สินค�าในตลาดมี
รูปแบบเหมือนและคล�ายคลึงกัน สินค�าราคาถูกไม�สามารถข้ึน
ราคาได�เม่ือเทียบกับคู�แข�งขัน 

ป�ญหาและความต�องการของโครเชท์ฟอร์เลิฟมีป�ญหา
ด�านสินค�าท่ีไม�แตกต�างกันกับตลาด จึงมีแนวคิดสร�างความ
แตกต�างด�วยการผลิตให�ตุ๊กตาสามารถขยับได� สร�างบรรจุภัณฑ์ท่ี
เหมาะสมสะดุดตา มีจุดเด�นและทันสมัย  เพิ่มประสิทธิภาพการ
ผลิตให� เร็วข้ึนเพ่ือทันต�อความต�องการของตลาด   การเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการผลิตให�เร็วข้ึน ด�วยการใช�อุปกรณ์หัตถกรรม
ท่ีสามารถช�วยในการถักให�เร็วข้ึนตามการออกแบบชิ้นงานของ
ผู�ประกอบการ  ด�วยข�อจ�ากัดด�านเทคนิคทางอิเล็กทรอนิกส์จึงไม�
สามารถผลิตตุ๊กตาขยับได� จึงท�าการปรับปรุงและสร�างความ
แตกต�างให� กับผลิตภัณฑ์ จากเ ดิมใช� เส�นไหมท่ีผลิตจากใส
สังเคราะห์เป�นเส�นไหมที่ผลิตจากเส�นใยธรรมชาติที่ไม�ก�อให�เกิด
การแพ�หรือไหมพรมนาโนเทคโนโลยี และท�าการปรับปรุง
รูปแบบบรรจุ ภัณฑ์ให� มีความสวยงาม สะดุดตาในต�นทุนที่
เหมาะสม 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

      

 
 
ผลจากการลงพื้นที่เพื่อศึกษาป�ญหาได�แนวทางการ

พัฒนาผลิตภัณฑ์ ดังนี้ 
1.1 เปลี่ยนวัสดุท่ีใช�ในการถักไหมพรม สังเคราะห์เป�น

ไหมที่ผลิตจากวัสดุธรรมชาติหรือใช�วัสดุธรรมชาติเป�นวัตถุดิบ
การผลิตเส�น หรือการใช�นาโนเทคโนโลยีมาใช�ในการผลติสินค�า 

1.2 เพิ่มรูปแบบของสินค�าให�มีความหลากหลายมาก
ข้ึน เพื่อตอบสนองความต�องการลูกค�า 

1.3 ขยายฐานลูกค�าโดยจากเดิมเป�นกลุ�มทั่วไปเพ่ิมเป�น
กลุ�มที่ดูสุขภาพ กลุ�มเด็ก กลุ�มผู�ป�วย เช�น โรคมะเร็ง โรคภูมิแพ� 
ด�วยการใช�วัสดุท่ีไม�ก�อให�เกดิการแพ� 

1.4 ด� านบรรจุ ภัณฑ์ พบว� า  บรรจุภัณฑ์ที่ ใ ช� มี 2 
ลักษณะ คือ บรรจุภัณฑ์กล�องพลาสติกแข็งใช�ส�าหรับใส�สินค�า 
และถุงพลาสติกใส�มีหหูิ้วใช�ใส�สินค�าให�กับลูกค�าเพ่ือความสะดวก
ในการถือ วิเคราะห์ได�ว�า บรรจุภัณฑ์ไม�มีความโดดเด�น ไม�มี
ความสอดคล�องและไม�สามารถสร�างมูลค�าเพิ่มให�กับสินค�าได�
แนวทางในการแก�ป�ญหาคือ การพัฒนาบรรจุภัณฑ์ใหม�ให�
เหมาะสมกับสินค�า 

2.  ผลการพฒันาผลิตภัณฑ์ที่ผลิตภณัฑจ์ากเส�นใยกัญ
ชง จากการประชุมและร�วมกับผู�ประกอบการได�จัดท�า
แผนพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุและท�าการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 
ดังนี ้

2.1 จัดการอบรมให�ความรู�เรื่องเส�นใยท่ีผลิตจาก
ธรรมชาติ สรรหาแหล�งผลิตและจ�าหน�ายท่ีเหมาะสม 

2.2 ด�าเนินการผลิตสินค�าต�นแบบเพ่ือเตรียมน�าออก
ทดสอบตลาดโดยใช�เส�นใจจากธรรมชาติ 

2.3 ให�ความรู�ด�านบรรจุภัณฑ์และสรรหาแหล�งผลิต
บรรจุภัณฑ์ที่เหมาะสม 

2.4 ออกทดสอบตลาดของผลิตภัณฑ์ใหม� และเก็บ
ข�อมูลเพื่อน�าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ 

2.5. ออกแบบตราสินค�าและบรรจุภัณฑ์ให�กับ
ผลติภัณฑ์ใหม� 

2.6 น�าผลการทดสอบผลิตภัณฑ์มาให�ความรู�ในการ
พัฒนาผลิตภัณฑ ์

2.7 ติดตามให�ค�าปรึกษา 
2.8 สรุปผลการด�าเนินโครงการและจัดท�ารายงาน 

 

 
ภาพที่ 4 กิจกรรมการอบรมและถ�ายทอดเทคโนโลยี    
           การผลิตผ�าใยกัญชง 
 

 
ภาพที่ 5 การสรรหาแหล�งวัตถุดิบ

 

 
ภาพที่ 6 การผลิตสินค�าต�นแบบ 

  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการศึกษาดูงานด�าน     
บรรจุภัณฑ์ ณ หจก.พลอยการพมิพ์ ต.ป�าแดด อ.เมือง            
จ.เชียงใหม�  

 
ภาพที่ 7 การพบผู�ผลิตบรรจุภัณฑ์ 

 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

636 637
กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 

ท�าการติดต�อผ�าน Social media กับร�านมายด์อาร์ต 
อ.เมือง จ.ตาก เพ่ือท�าการออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ
ผู�ประกอบการได�รับความรู�ด�านการออกแบบและต�นทุนการผลิต
ท่ีเหมาะสม โดยวัสดุท่ีใช�เลือกกล�องกระดาษสีน้�าตาล เพื่อให�เข�า
กับวัสดุที่ใช�ผลติสินค�าและกระแสการรักษ์โลก และต�นทนุที่ต่�า
กว�ากระดาษส ี

 
 

 
        ภาพที่ 8 การพัฒนาผลิตภัณฑ์ถุงกระดาษ 

 

  
ภาพที่ 9 บรรจุภัณฑ์กล�องกระดาษ 

 

 
 

ภาพที่ 10 กิจกรรมการทดสอบตลาด 

 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  
จากการศึกษาสภาพป�ญหาของกลุ�มอาชีพโครเชต์ฟอร์

เลิฟ ด�วยการสัมภาษณ์ การจัดประชุมกลุ�ม จะพบสภาพป�ญหา
หรือสิ่งที่ทางกลุ�มต�องการให�ทางผู�วิจัยได�ท�าการพัฒนาให� คือ มี
ป�ญหาด�านสินค�าท่ีไม�แตกต�างกันกับตลาด ดังนั้นจงึสร�างความ

แตกต�างด�วยการผลิตสินค�าที่เป�น ตุ๊กตา เสื้อถัก หมวกถัก ท่ีมา
จากเส�นใยธรรมชาติ เช�น ใยกัญชง ไหมเย่ือไผ� ฝ�าย และมปี�ญหา
เร่ืองบรรจุภัณฑ์ จึงแก�ป�ญหาด�วยการทดลองสร�างบรรจุภัณฑ์ที่
เหมาะสมสะดุดตา มจีุดเด�นและทันสมัย  เพิ่มประสทิธิภาพการ
ผลติให�เร็วข้ึนเพื่อทันต�อความต�องการของตลาด  ซ่ึงในข้ันตอน
ของการพัฒนาผลิตภัณฑท์างกลุ�มอาชีพจะได�รับความรู�เร่ืองเส�น
ใยท่ีผลติจากธรรมชาติ สรรหาแหล�งผลิตและจ�าหน�ายที่
เหมาะสม ได�รับความรู�ความรู�ด�านบรรจุภัณฑ์และสรรหาแหล�ง
ผลติบรรจุภัณฑ์ท่ีเหมาะสม ออกทดสอบตลาดของผลิตใหม� และ
เก็บข�อมูลเพ่ือน�าไปปรับปรุงผลิตภัณฑ์ ออกแบบตราสินค�าและ
บรรจุภัณฑ์ให�กับผลิตภัณฑ์ใหม� 
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การพัฒนาระบบการน าเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย จังหวัดเชียงราย 
Development of Community Product Presentation System in Chiang Rai City 

Chiang Rai Province 
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บทคัดย่อ 
 บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์ เพ่ือค้นหาเอกลักษณ์และเร่ืองราวผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย  
จากน้ันทางคณะผู้วิจัยได้ท าการออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน าเสนอเอกลักษณ์และเร่ืองราวของผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขต 
เทศบาลนครเชียงราย การวิจัยในคร้ังน้ีใช้เทคนิคการวิจัยแบบผสมผสานโดยใช้การวิจัยเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยจะ  
ท าการศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความต้ังใจซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชน หลังจากน้ันเราได้ท าการส ารวจเอกลักษณ์และเร่ืองราว 
ผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย เพ่ือพัฒนาระบบน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่าน Web Application ที่ 
เช่ือมโยงกับฐานข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน จุดเด่นของระบบฯ มีการสร้างวิดีโอคอนเทนต์น าเสนอเร่ืองราวผลิตภัณฑ์ชุมชน  
ต้นแบบจ านวน 3 เร่ือง เพ่ือสร้างการรับรู้ให้กับผู้บริโภค และก่อให้เกิดเป็นประโยชน์ทั้ งในเชิงการค้าและเชิงการท่องเที่ยว 
เป็นการยกระดับเพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันให้กับผลิตภัณฑ์ชุมชนของจังหวัดเชียงราย ผลจากการประเมินความพึง 
พอใจพบว่า ผู้ใช้ระบบมีความพึงพอใจระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 โดยเฉลี่ย  
 
ค าส าคัญ: การค้นหาเอกลักษณ์ของผลิตภัณฑ์ระบบน าเสนอข้อมูลผลิตภัณฑ์ชุมชน วิดีโอเน้ือหา เว็ปแอพพลิเคช่ัน  
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Abstract 
The objective of this paper was to find the uniqueness and stories of community products in Chiang 

Rai city. Then, the researchers designed and developed technology to present the uniqueness and stories 
of the community products in Chiang Rai city. This research used mixed methods, which were quantitative 
and qualitative research. The researchers studied factors that related to the intention of purchasing 
community products. After that, the researchers explored the uniqueness and stories of the community 
products in Chiang Rai city to develop the community product presentation system via a web application 
linked to the community product database. Three video prototypes were created to attract customers' 
attention, bring benefits to both the commercial and tourism industry, and create a competitive advantage 
for community products in Chiang Rai city. The satisfaction assessment result showed that user satisfaction 
reached the highest level, which was 4.56 on average.  
 
Keywords: Unique of community product, Community product presentation system, Video content, Web application 
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1. บทน�ำ  
กระแสโลกาภิวัตน�และการเปล่ียนแปลงต�างๆ ที่

เกิดข้ึนกับสังคมไทยในป�จจุบัน รวมทั้งเป�นช�วงเวลา ท่ี
ประเทศชาติก�าลังเผชิญป�ญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและ
ประชาชนทุกระดับ ประสบป�ญหาต�างๆ โดยเฉพาะป�ญหา
ความยากจนที่ประชาชนระดับรากหญ�าก�าลังประสบอยู�  
โดยรัฐบาลพยายามให� เกิดการพัฒนาผลิตภัณฑ�ชุมชน 
หลากหลายโครงการ เช�น โครงการ “หนึ่ งต�าบล หนึ่ ง
ผลิตภัณฑ�” ในการต�อสู�กับป�ญหาความยากจน เพื่อยกระดับ
ความเป�นอยู�ของคนในชุมชนให�ดีข้ึน โดยการสนับสนุนให�ชุม
ชมใช�ภูมิป�ญญาและทรัพยากรในท�อง ถ่ิน พัฒนาเป�น
ผลิตภัณฑ�ที่มีคุณภาพ มีเอกลักษณ� มาสร�างเป�นจดุขายของ
ตนเอง มีความเช่ือพ้ืนฐานว�า การให�ชุมชนได�คิดพัฒนา
ผลิตภัณฑ�ของตนเองจะท�าให�ชุมชนได� เห็นแนวทางในการ
สร�างเศรษฐกิจชุมชนฐานราก ซึ่งจะสามารถยกระดับความ
เป�นอยู�ของคนในชุมชนให�ดีขึ้น โดยรัฐพร�อมจะให�ความ
ช�วยเหลือในด�านความรู�สมัยใหม�และการบริหารจัดการเพื่อ
เชื่อมโยงสินค�าจากชุมชนสู� ตลาด ท้ังในประ เทศและ
ต�างประเทศด�วยระบบร�านค�าเครือข�ายและอินเตอร�เน็ต เพื่อ
ส�งเสริมและสนับสนุนกระบวนการพัฒนาท�องถ่ิน สร�าง
ชุมชนให�เข�มแข็ง พ่ึงตนเองได�ให�ประชาชนมสี�วนร�วมในการ
สร�างรายได�ด�วยการน�าทรัพยากรภูมิป�ญญาท�องถ่ินมาพัฒนา
เป�นผลิต ภัณฑ�และบริการที่มีคุณภาพ มี จุดเด�นและ
มูลค�า เพิ่มเป�นท่ีต�องการของตลาดทั้ งในประ เทศและ
ต�างประเทศ (ส�านักงานพัฒนาชุมชนจังหวดัเชียงราย, 2561) 

จังหวัดเชียงรายมีแหล�งท�องเท่ียวเชิงเกษตร ที่มี
ช่ือเสียงหลายแห�ง อีกท้ังยังเป�นเมืองเก�าแก�ที่มีประวัติศาสตร�
ยาวนาน มีประชากรหลายเชื้อชาติ ท้ังชาวไทยพ้ืนราบ ชาว
ไทยภูเขา แต�ละชนชาติจะมีประเพณี วฒันธรรม และวิถชีีวิต
ท่ีมีเอกลักษณ� ก�อเกิดแหล�งท�องเที่ยวทางวัฒนธรรม ซึ่งเป�น
เสน�ห�ที่ ท� า ให�จังห วัด เชี ยง ราย ได� รับความสนใจจาก
นักท�องเที่ยวท้ังชาวไทยและชาวต�างประเทศเป�นจ�านวนมาก 
มีจ�านวนนักท�องเท่ียวเพ่ิมข้ึนทุกป� จากสถิติพบว�าจังหวัด
เชียงรายมีจ�านวนนักท�องเที่ยวที่เข�ามาท�องเท่ียวในป� 2563 
เป�นอันดับสอง จ�านวน 3,729,148 คน  
 

รองจากจังหวัดเชียงใหม� และมีแนวโน�มเพ่ิมข้ึนทกุป� และ
ค�าใช�จ�ายในการซ้ือสินค�าและของท่ีระลึกเป�นรายได�อันดับที่
สองจากค�าใช�จ�ายทั้งหมดของนักท�องเท่ียว (กระทรวงการ
ท�องเที่ยวและกีฬา,2564)  ซึ่งผลิตภัณฑ�ชุมชนก็เป�นสินค�าท่ี
นักท�องเที่ยวนิยมซื้อเมื่อมีโอกาสได�มาเท่ียวจังหวัดเชียงราย 
ท้ังนี้ผลิตภัณฑ�ไม�ได�หมายถึงตัวสินค�าเพียงอย�างเดียว แต�
เป�นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแล
การอนุรกัษ�ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม การรักษา 
ภูมิป�ญญาไทย การท�องเท่ียว ศลิปวัฒนธรรม ประเพณี การ
ต�อยอดภูมิป�ญญาท�องถิ่น อีกด�วย เม่ือสินค�ามีจ�านวนเพิ่ม
มากข้ึนในท�องตลาด การแข�งขันก็เพิ่มสูงข้ึน ะแนวโน�มและ
พฤติกรรมของผู�บริโภคเปลี่ยนมีการซื้อสินค�าออนไลน�เพ่ิม
มากข้ึน  ท�าให�ผู�ประกอบการต�องปรับตัวเพ่ือให�ลูกค�า รับรู�
ข�อมูลผลิตภัณฑ�ของตนเอง และเข�าสืบค�นข�อมลูได�สะดวก
และรวดเร็วท่ีสุดรวมท้ัง หน�วยงานต�างๆได�จัดท�าฐานข�อมลูท่ี
เก่ียวข�องกับผลิตภัณฑ�ชุมชนตามวัตถุประสงค�และความ
รับผิดชอบของแต�ละหน�วยงาน เช�น ฐานข�อมูลสินค�าโอทอป 
ฐานข�อมูล มผช. ฐานข�อมูลเอสเ อ็มอี เป�นต�น ในส�วน
เทศบาลนครเชียงราย มีสถานที่หลายแห�งท่ีนักท�องเท่ียว
นิยมเข�ามาท�องเที่ยว และหาข�อมลูเก่ียวกบัการซ้ือของฝาก
ของท่ีระ ลึก  แต�ป�จ จุ บันเทศบาลฯ ยังไม� มีการจัดท� า
ฐานข�อมลูเพื่อบริการนักท�องเท่ียว  จากป�ญหาดังกล�าวผู�วิจัย
จึงมีแนวคิดในการพฒันาระบบการน�าเสนอผลิตภัณฑ�ชุมชน
ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ขึ้น โดยบูรณาการองค�ความรู�
ในด�านการพัฒนาระบบสารสนเทศ และองค�ความรู�ด�าน
การตลาด เพื่อเพ่ิมความน�าสนใจให�กับระบบฯ และมีการ
เช่ือมโยงกับผู�ผลิต เพื่อให�เกดิการสร�างคุณค�าร�วมกันทุกภาค
ส�วน โดย มีวัตถุประส งค� ของการ วิจั ย คือ  เ พ่ือค�นหา
เอกลักษณ�และเรื่องราวผลติภัณฑ�ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย รวมท้ังออกแบบและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือน�าเสนอ
เอกลักษณ�และเร่ืองราวของผลิตภัณฑ�ชุมชนในเขตเทศบาล
นครเชียงราย  ซ่ึงจะเป�นประโยชน�ทั้งในเชิงการค�าและเชิง
การท�องเที่ยวเป�นการยกระดับเพ่ือสร�างความได�เปรียบใน
การแข�งขันให�กับผลิตภัณฑ�ชุมชนของจังหวัดเชียงรายอีก
ทางหนึ่งด�วย 

 
 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวข�อง 
2.1  แนวคิดเกี่ยวกับป�จจัยที่มีควำมสัมพันธ์กับควำมต้ังใจ
ซื้อ 
   แนวคิดด� านป�จ จัยที่มีอิท ธิพลต�อพฤ ติกร รม
ผู�บริโภคเพ่ือให�ทราบถึงลักษณะความต�องการของผู�บริโภค
ด�านต�างๆ และเพื่อจัดสิ่งกระตุ�นทางการตลาดให�เหมาะสม 
ผู�บริโภคแต�ละคนมีความแตกต�างกันในด�านต�างๆ ซึ่งมีผลมา
จากความแตกต� างกันของลักษณะทางกายภาพและ
สภาพแวดล�อมของแต�ละบคุคล ท�าให�การตดัสินใจซื้อของ
แต�ละบุคคลมีความแตกต�างกัน โดยป�จจัยภายในและป�จจัย
ภายนอกที่มีอิทธิพลต�อการพฤติกรรมการซ้ือของผู�บริโภค 
ประกอบด�วย 4 ป�จจัย ศิริวรรณ เสรีรัตน�(2552) 
1) ป�จจัยด�านวัฒนธรรม (Cultural Factor) วัฒนธรรม

เป�นวิธีการด�าเนินชีวิตท่ีสังคมเช่ือถือว�าเป�นสิ่งดีงามและ
ยอมรับมาปฏิบัติ เพ่ือให�สังคมด�าเนินและมีการพัฒนา
ไปได�ด�วยดี บุคคลในสังคมเดียวกันจึงต�องยึดถือและ
ปฏิบัติตามวัฒนธรรมเพ่ือการอยู�เป�นส�วนหน่ึงของสังคม 

2) ป�จจัยด�านสังคม (Social Factor) เป�นป�จจัยท่ีเก่ียวข�อง
ในชีวิตประจ�าวันและมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการซ้ือ 
ลั กษณะทางสั งคมจะประกอบด� วย กลุ�มอ�าง อิ ง 
ครอบครัว บทบาทและสถานะ 

3) ป�จจัยส�วนบุคคล (Personal Factor) การตัดสินใจซ้ือ
ของผู�ซื้อได�รับอิทธิพลจากลักษณะส�วนบุคคลของคนใน
ด�านต�างๆ ได�แก� อายุ รายได� การศึกษา เป�นต�น 

4)  ป�จจัยด�านจิตวิทยา ( Psychological factor) หรือ
ป�จจัยภายใน การเลือกซ้ือของบุคคลได�รับอิทธิพลจาก
ป�จจัยด�านจิตวิทยา ซ่ึงถือว�าเป�นป�จจัยภายในตัว
ผู�บริโภคท่ีมีอิทธิพลต�อพฤติกรรมการซ้ือและการใช�
สินค�าป�จจัยภายใน 

5) ป�จจัยด�านการตลาด ( Marketing factor) หรือ ส�วน 

ประสมการตลาด หมายถึง ตัวแปรทางการตลาดท่ี
ควบคุมได�ซึ่งบริษัทใช�ร�วมกันเพ่ือสนองความพึงพอใจ
แก�กลุ�มเป�าหมายประกอบด�วยเครื่องมือดังต�อไปนี้ 
ป�จจัยด�านผลิตภัณฑ� ด�านราคา ด�านช�องทางการจัด
จ�าหน�าย และด�านการส�งเสริมการตลาด 

         เจกิตาน� ศรีสรวล (2563) ได�ศึกษา ป�จจัยท่ีมีผลต�อ
พฤติกรรมการซ้ือสินค�า OTOP ของนักท�องเท่ียว ตลาดน้�า

บางคล�า อ.บางคล�า จ.ฉะเชิงเทรา พบว�านักท�องเที่ยวให�
ความส�าคัญกับป�จจัยด�านผลิตภัณฑ�มากท่ีสุดคือ ช่ือเสียง
ของ ผู�ผลิต/แหล�งผลิต และป�จจัยด�านราคาให�ความส�าคัญ
กับราคาผลิตภัณฑ�ใกล�เคียงกับผลิตภัณฑ� ชนิดเดียวกัน 
ป�จจัยด�านการส�งเสริมการตลาดให�ความส�าคัญกับ การ
บริการของพนักงาน ส�วนป�จจัยด�านช�องทางการจัดจ�าหน�าย
ให�ความส�าคัญกับความสะดวกในการหาซ้ือ 

          ชุติมา นิ่มนวล (2563) ท�าการศึกษา ป�จจัยที่มีผลต�อ 
ก า ร ตั ด สิ น ใ จ เ ลื อ ก ซื้ อ ผ ลิ ต ภั ณ ฑ�  OTOP จั ง ห วั ด
พระนครศรีอยุธยา พบว�าด�านส�งเสริมการตลาดมากท่ีสุด 
2.2  แนวคิดเก่ียวกับกำรพัฒนำระบบสำรสนเทศ 
      การพัฒนาระบบสารสนเทศ เป�นกระบวนการในการ
น�าเอาคอมพิวเตอร�เข�ามาช�วยจัดการข�อมูลเพ่ือให�ได�มาซ่ึง
สารสนเทศท่ีสามารถน�าไปประโยชน�ในการท�างานได� 
      ณัฐพันธ� เขจรนันทน� และ ไพบูลย� เกยีรติโกมล (2542) 
ได�แบ�งการพัฒนาระบบสารสนเทศออกเป�น 5 ข้ันตอน ดังนี้ 
      1.  การส�ารวจเบ้ืองต�น 

      2.  การวิเคราะห�ความต�องการ 

      3.  การออกแบบระบบ 

      4.  การจัดหาอุปกรณ�ของระบบ 

      5.  การติดตั้งระบบและการบ�ารุงรกัษา 
2.3  แนวคิดเก่ียวกับกำรตลำดแบบเน�นเนื้อหำ (Content 
Marketing) 

ณัฐพัชญ� วงษ�เหรียญทอง (2557) ให�ความหมาย
ของการตลาดเชิงเนื้อหาไว�ว�า เป�นกระบวนการท�าการตลาด
ด�วยการสร�างและเผยแพร� เน้ือหาสู�กลุ�ม เป�าหมายทาง
การตลาด เพ่ือดึงดูดความสนใจ สร�างปฏิสัมพันธ�และน�าไปสู�
โอกาสทางธุรกิจ  

อรรถชยั วรจรัสรงัสี (2556) ได�กล�าวว�า การตลาด
เชิงเน้ือหา (Content marketing) คือ การท�า การตลาดใน
รูปแบบใดก็ได�ท่ีมีการสร�างและการแบ�งป�นของการตลาดเชิง
เน้ือหาผ�านรูปแบบท่ีหลากหลายโดยเฉพาะในส่ือออนไลน� 
ไม�ว�าจะเป�น วิดีโอ (Video) อินโฟกราฟ�ก (Infographics) 
รูปภาพ (Photo) และอื่น ๆ โดยที่การตลาดเชิงเน้ือหาจะไม�
เน�นไปท่ีการขายสินค�า แต�จะเน�นไปท่ีการท�าการสื่อสาร
อย�างง�ายและสามารถท่ีจะเข�าใจได�ง�าย เพื่อสร�างแรงบันดาล
ใจให�กับธุรกิจและสร�างความภักดีให�กับผู�บริโภคโดยการส�ง



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 

ข�อมูลท่ีมีคุณค�าและเกี่ยวข�องกับผู�บริโภคให�กับผู�บริโภคซ่ึง
นักการตลาดจะต�องมีความเชี่ยวชาญในด�านนั้นมากเพียงท่ี
จะตอบค�าถาม หรือแก�ไขป�ญหาต�าง ๆ ให�กับผู�บริโภคได� 

ณัฐพัชญ� วงษ�เห รียญทอง (2557) ได�อธิบาย
ลักษณะของ Content บน Content Marketing สามารถ
แบ�งตามเคร่ืองมือท่ีน�ามาใช�ได�ออกเป�น  4 ประเภท ซึ่งมี
รายละเอียด ดังต�อไปน้ี  
          1) ประเภทท่ี 1 Content ประเภทตัวอักษร เป�น
การสร�างเน้ือหาท่ีช�วยให� แสดงความน�าเช่ือถือระหว�างธุรกิจ
กับผู�บริโภค ปรากฏในลักษณะของข�อความบทความแบบ
ต� า ง  ๆ  เ ช� น  1.  Blog post content 2.  Case Study 

content โดยมีเป�าหมายหลักคือการปฏิบัติเพ่ือเพ่ิมคุณค�า
ให�กับตราสินค�า ด�านความน�าเช่ือถือ จุดแข็งท่ีแตกต�างจาก
คู�แข�ง ซึ่งเป�น Content ท่ีมีความส�าคัญในระยะเร่ิมของการ
ท�าการตลาดดิจิทัล 

           2) ประเภทที่ 2 Content ประเภท กราฟ�กรูปภาพ 
เป�นการน�ารูปภาพมาใช�ประกอบในการน�าเสนอเนื้อหาให�
ผู�บริโภคเข�าใจได�ชัดเจนข้ึน มีประโยชน�ในการสร�างการรับรู�
ของผู�บริโภคที่สามารถรับรู�ได�เร็วกว�า Content ประเภทอื่น 
Content ป ระ เ ภ ท รูป ภาพ นั้ น  เ ช� น  อิ น โ ฟ ก ราฟ� ก 
(Infographic) สไลด�โชว� (Slideshow) หรือรูปถ�าย ต�าง ๆ 
เป�นต�น 

          3) ประเภท ท่ี 3 Content ประเภทวิ ดีโอ  เป�น 
Content ท่ีน�าภาพเคลื่อนไหว มาใช�ประกอบในการเล�าเร่ือง
สามารถน�ามาใช�ในการเล�าเร่ืองของธุรกจิต�าง ๆ หรือเนื้อหา
ท่ีต�องการน�าเสนอได� รูปแบบของ Content ประเภทวิดีโอ 
ได�แก� 1. แบรนด�วิดีโอ (brand video) 2. วิดีโอสื่อการสอน 
(Instruction Video) เป�น Content 3. บล็อกวิดีโอ (Block 

Video) และ 1. Webinar คือ การจดัการสัมมนาออนไลน�
ผ�านส่ือเว็บไซต�ที่ผู�บริโภคหรือผู�ที่เข�าฟ�งการบรรยายสามารถ
ตอบพดูคุยกับผู�บรรยายได�ทันที  
          4)  ป ระ เ ภท ท่ี4 Content ส ร� า ง ปฏิ สั ม พั น ธ�  
( interactive content)  เป�น  Content ท่ี เ จ� าของ ธุร กิจ
ต�องการให� ผู� บริ โภคเข�ามามีส�วนร�วมกับตราสินค� ามี
ปฏิสัมพันธ�ท่ีดี เพื่อให�ผู�บริโภคมีการได�ตอบกับตราสินค�าที่
มากข้ึนผ�านกิจกรรมรูปแบบต�าง ๆ เช�น ค�าถาม Question 

แบบสอบถาม (Questionnaire) ผ�านช�องทางการสื่อสาร
หลากหลายรูปแบบเช�นการส่ือสารผ�าน Line เป�นต�น 

 รูปแบบรายการวิดีทัศน� หมายถึง เทคนิค วิธีการ
และลักษณะในการน�าเสนอเน้ือหาสาระ ข�อมูลจากผู�ผลิต ไป
ยังผู�รับสาร ที่เหมาะกับกลุ�มเป�าหมายที่ก�าหนด เพ่ือให�ผู�ชม
เดความเข�าใจและส่ือความหมายได�อย�างถูกต�อง               
(ป�ยาณี เดือนสวัสด์ิ, 2553) 
     1)  รูปแบบพดูคนเดียว (Monologue)      

 2)  รูปแบบสนทนา (Dialogue)        
 3)  รูปแบบอภิปราย (Discussion)        
 4) รูปแบบสัมภาษณ� (Interview)  

      5) รูปแบบเกมส�หรือการตอบป�ญหา (Quiz) 
      6)  รูปแบบสารคดี (Documentary)  
      7)  รูปแบบละคร (Dramatically style)  
      8)  รูปแบบสารละคร (Docu – Drama) 
      9) รูปแบบสาธิต (Demonstration)  
     10) รูปแบบเพลงและดนตรี (Song and Music)  
     11)  รูปแบบการถ�ายทอดสด (Live)       

12) รูปแบบนิตยสาร (Magazine)  

 3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 การวิจัยในคร้ังน้ีใช� การวิจัยแบบผสมผสาน (Mix 

Method Research) โดยใช�การวิจัยเชิงปริมาณและเชิง
คุณภาพ   โดยมีรายละเอียดของการวิจัยดังนี้ 
            ตอนที่ 1  ศึกษำป�จจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต�อควำม
ต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์ชมุชน และพฤติกรรมกำรซ้ือผลติภัณฑ์
ชุมชนของนักท�องเที่ยวในเขตเทศบำลนครเชียงรำย  โดย
ใช�การวิจัยเชิงปริมาณ  

- ประชากร ประชาชนชาวไทยและนักท�องเท่ียว
ชาวต�างชาติที่เคยซื้อผลิตภัณฑ�ชุมชนที่ผลิตและจ�าหน�ายใน
เขตเทศบาลนครเชียงราย  
 - กลุ�มตวัอย�าง เน่ืองจากในการศึกษาคร้ังนี้ผู�วิจัย 
ไม�ทราบจ�านวนประชากรท่ีใช�ในการศึกษาแน�นอน จึงใช�สูตร
หาจ�านวนขนาดตัวอย�างแบบไม�ทราบจ�านวนประชากร ผล
จากการค�านวนใน จ�านวนไม�ต่�ากว�า 385 ตัวอย�าง แต�เพื่อ
ป�องกันความคลาดเคล่ือน ผู�วิจัยจึงด�าเนินการเก็บรวบรวม



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ข�อมูลดังกล�าวจ�านวน 400 ตัวอย�าง  โดยใช�การสุ�มตัวอย�าง
แบบเจาะจง 
           - เคร่ืองมือที่ใ ช้ในการวิจัย เป�นแบบสอบถามที่
ผู�วิจัยได�ทบทวนวรรณกรรมและการเข�าสังเกตการณ�ตาม
ร�านจ�าหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนที่มีช่ือเสียง เพ่ือน�ามาบูรณา
การและก�าหนดประเด็นข�อค�าถามให�เหมาะสมส�าหรับการ
วิจัยในคร้ังนี้  
          -การแปลผล  เกณฑ�การแปลผลเป�นการน�าคะแนน
ของผู�ตอบแบบสอบถามแต�ละคนมารวมกันแล�วหาค�าเฉลี่ย 
และ เกณฑ�การแปลผลความสัมพันธ�ของค�าสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ�ระหว�าป�จจัยที่ส�งผล ต�อความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ�
ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย ก�าหนดเกณฑ�การ แปล
ความหมาย 5 ระดับ(พวงรัตน� ทวีรัตน�,2540:144) คือค�า
สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�มีค�า(c) .81 ข้ึนไป มีความสัมพันธ�กัน
ในระดับสูง c มีค�าอยู�ระหว�าง .61 – .80 มีความสัมพันธ�กนั
ในระดับค�อนข�างสูง c มีค�าอ ยู�ระหว�าง .41 – .60 มี
ความสัมพันธ�กันในระดับปานกลาง c มีค�าอยู�ระหว�าง .20 

– .41 มีความสัมพนัธ�กันในระดับค�อนข�างต่�าและ ค�า c  .20 

มีความสัมพนัธ�กันในระดับต่�า 
ตอนที่  2  กำรวิจัยเชิงคุณภำพเป็นกำรศึกษำ

ภำคสนำม เพ่ือให�ได�ข�อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับเอกลักษณ์และ
เรื่องรำวของผลิตภัณฑ์ชุมชน ในเขตเทศบำลนคร
เชียงรำย จ�ำนวน 64 ชุมชน  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
            1) หน�วยวิเคราะห� ท่ีใช� ในการวิจัยเชิงคุณภาพ 
ได�แก� ได�แก� ฐานข�อมูลผู�ประกอบการท่ีผลิตและจ�าหน�าย
ผลิตภัณฑ�ชุมชน ได�แก�  พัฒนาชุมชนที่ จัดเก็บข�อมูล
ผู�ประกอบการโอทอป  อุตสาหกรรมจังหวัดท่ีเก็บข�อมูล
ผู�ประกอบการที่ยื่นขอ มผช.  และส�านักงานเกษตรจังหวัด
เชียงรายท่ี เก็บข�อ มูล วิสาหกิจ ชุมชน  และคัดเลื อก
ผู�ประกอบการท่ีมีสถานที่ต้ังสถานประกอบการอยู�ในเขต
เทศบาลนครเชียงรายเท�าน้ัน  จากการส�ารวจข�อมลูทั้งสาม
ฐานข�อมูล มีจ�านวนผู�ประกอบการท้ังสิ้น  452 ราย  โดยมี
การเลือกกลุ�มตัวอย�าง 2 ข้ันตอนดังน้ี  
  1.1 ข้ันแรก แบ�งกลุ�มผู�ประกอบการตาม
สถานท่ีต้ังตามชุมชนท้ังหมดในเขตเทศบาล  64  ชุมชน  
และคัดเลือกตัวแทนชุมชนละหนึ่งกิจการโดยใช�เกณฑ�ความ
สมคัรใจหรือความสะดวกของผู�ประกอบการ 

 1.2 คัดเลือกตัวแทน ผลิตภัณฑ� จ�านวน 3 

ผลิตภัณฑ� โดยใช�ข�อมูลจากการการวิจัยเชิงปริมาณ จาก
ประเภทผลิตภัณฑ�ชุมชนที่ผู� ตอบแบบสอบถามเลือกมาก
ท่ีสดุ 3 อันดับแรก มาสร�างวิดโีอน�าเสนอผ�านส่ือดิจิตอลและ
เช่ือมโยงระบบคิวอาร�โค�ดกับระบบงานขายของสหกรณ�นคร
เชียงราย  

2) การสร�างเคร่ืองมือที่ใช�ในการสัมภาษณ� คือ 
แบบสัมภาษณ�กึ่งโครงสร�างส�าหรับสัมภาษณ�เชิงลึก โดย จะ
ครอบคลุมวัตถุประสงค�การส�ารวจเอกลักษณ�เร่ืองราวของ
ผลิตภัณฑ�ชุมชน ในมุมมองของผู�ประกอบการ และมุมมอง
ของทีมวิจัย  

3) การเก็บรวบรวมข�อมลู ผู�วิจัยท�าการขอหนังสอื
ขอความอนุเคราะห�เข�าสัมภาษณ�ไปยังผู�ประกอบการท่ีเป�น
ตัวแทนกลุ�มผลิตภณัฑ�ที่ได�คัดเลือกไว�  

4) การวิเคราะห�ข�อมูลท่ีได�จากการสัมภาษณ�  โดย
ใช�เทคนิค การจ�าแนกและจดัระบบข�อมูล (Typology and 

Taxonomy)  
5) กระบวนการในการสัมภาษณ�และการวิเคราะห�

ข�อมูล การสัมภาษณ�ใช�การสัมภาษณ�แบบกึ่งโครงสร�าง 
( Semi-  structured Interview)  เ ป� น ก า รสั ม ภ าษณ�ที่
ประกอบด�วยค�าถามต�างๆ เก่ียวกับ ประวัติความเป�นมา  
เอกลกัษณ� เร่ืองราวผลิตภัณฑ�  ทุนทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวข�อง
กับผลิตภัณฑ� การวิเคราะห� SWOT รวมท้ังกลยุทธ�ทาง
การตลาดของกจิการ เป�นต�น 

           ตอนที่ 3  กำรออกแบบและพฒันำระบบน�ำเสนอ
เอกลักษณ์และเร่ืองรำวผลิตภัณฑ์ชุมชนท้ัง 64 ชุมชน 
โดยเชื่อมโยงกับระบบคิวอำร์โค�ด 

ในส�วนนี้กล�าวถึงการออกแบบระบบน�า เสนอ
ผลิตภัณฑ�ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ซ่ึงจากการส�ารวจได�
ท�าการรวบรวมข�อมูลผลิตภัณฑ�ชุมชนในเขตเทศบาลโดย
การลงพ้ืนที่สัมภาษณ�ผู�ประกอบการเพื่อให�ทราบถึงข�อมูล
เอกลกัษณ�และเร่ืองราวของผลติภัณฑ�นั้นๆ  
          1) ควำมต�องกำรของระบบ 

เมื่อพิจารณาความต�องการของระบบได�แบ�งส�วนการ
ท�างานของระบบโดยมีรายละเอียดความต�องการของระบบ
ดังนี ้

ส�วนกำรแสดงผล 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 

- แผนท่ีผลิตภณัฑ�ในเขตเทศบาลนครเชียงราย 

- วีดิทัศน�น�าเสนอเรื่องราวผลิตภณัฑ� 
- วีดิทัศน�การเรียนรู�และห�องเรียนออนไลน� 
- เอกลักษณ�และเร่ืองราวผลิตภัณฑ� 
- ข�อมูลผลิตภัณฑ� 
ฐำนข�อมลูผลิตภัณฑ์ 

      - ข�อมูลชุมชน          - ข�อมูลผู�ประกอบการ 

      - ข�อมูลผลิตภัณฑ�     - ข�อมูลประเภทผลิตภัณฑ�  
      - ข�อมูลเอกลกัษณ�และเร่ืองราวของผลิตภัณฑ� 
      - ส�วนบริหารจัดการข�อมูล 

         2)  กำรออกแบบกำรท�ำงำนของระบบ 
จากแนวคิดการออกแบบระบบน�าเสนอผลิตภัณฑ�

ในเขตเทศบาลนครเชียงรายเพื่อให�ง�ายต�อการใช�งานของผู�ใช�
และผู� ดูแลระบบ จึงพัฒนาระบบน�าเสนอผลิตภัณฑ�ใน
รูปแบบของเว็บไซต�ที่สามารถเข�าใช�งานได�ผ�านเค ร่ือง
คอมพิวเตอร�และอุปกรณ�พกพาอื่นๆ เช�น แท็บเล็ต หรือ 
สมาร�ทโฟน ผ�านเครือข�ายอินเทอร�เน็ต โดยเว็บไซต� ท่ี
พัฒนาข้ึนเป�นลักษณะของเว็บแอพพลิเคชันท่ีประกอบด�วย
ส�วนแสดงผลและส�วนฐานข�อมูล โดยข�อมูลผลิตภัณฑ�ท่ี
แสดงผลผ�านทางเว็บไซต�จะเปล่ียนแปลงตามข�อมูลจาก
ระบบฐานข�อมูล 

 

 
รูปที่ 1 สถาป�ตยกรรมการส�งข�อมูลระบบน�าเสนอ

ผลิตภัณฑ� 
 

         3) กำรออกแบบฐำนข�อมูลผลิตภัณฑ์ 
จากการวิเคราะห�กระบวนการท�างานของระบบ

น�า เสนอผลิตภัณฑ�ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ทาง
คณะผู�วิจัยได�ท�าการออกแบบฐานข�อมลู โดยใช�ฐานข�อมูล
รูปแบบ Relational Model ท่ีเก็บข�อมูลในรูปแบบของ 
columns และ rows เพื่อจัดเก็บข�อมูลของระบบ โดยแสดง
รายละเอียดดังรูปต�อไปนี้ 

 

 
รูปที่ 2 EER Model ระบบฐานข�อมูลผลิตภัณฑ�ชุมชน.0 

 

ตำรำงที่ 1 ตัวอย�างตารางเก็บข�อมูลผู�ประกอบการ  
Attribute 

name 

Data 

type 

Size Key Comment 

own_id VARCHAR 4 PK รหัสเจ�าของ 
own_name VARCHAR 200  ชื่อสกุล เจ�าของ 
own_email VARCHAR 200  Email/LINE/Face 

own_address VARCHAR 200  ที่อยู� 
own_phone VARCHAR 15  เบอร�โทรศัพท� 

 

ตารางที่ 2 ตัวอย�างตารางเก็บข�อมูลผลิตภัณฑ์ 
Attribute name Data type Size Key Comment 

pro_id INT 6 PK รหัสผลิตภัณฑ� 
pro_name VARCHAR 300  ชื่อผลิตภัณฑ� 
pro_gallery LONGBLOB   อัลบ้ัมภาพสินค�า 
pro_location VARCHAR 100  พิกัดร�านค�า 
pro_shortstory LONGTEXT   ประวัติผลิตภัณฑ� 
pro_community VARCHAR 100  ชื่อชมุชน 
pro_email VARCHAR 300  Email/LINE/Face 
pro_distributor VARCHAR 100  สถานที่จ�าหน�าย 
pro_identity VARCHAR 300  เอกลักษณ�สินค�า 
pro_price VARCHAR 100  ราคา 
pro_addr VARCHAR 200  ที่อยู� 
pro_phone VARCHAR 20  เบอร�โทรศัพท� 

          ตอนท่ี 4  สร�ำงวิดโีอคอนเทนต์ผลิตภัณฑ์ตัวอย�ำง 
3 เรื่อง เพ่ือเป็นแนวทำงให�ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  

ในส�วนนี้กล�าวถึงการออกแบบวิดีโอคอนเทนต�เพ่ือ
น�าเสนอผลิตภัณฑ�ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ซึ่งจากการ
ส�ารวจได�ท�าการรวบรวมข�อมูลผลิตภัณฑ�ชุมชนในเขต
เทศบาลโดยการลงพื้นที่สัมภาษณ�ผู�ประกอบการเพ่ือให�
ทราบถึงข�อมูลเอกลักษณ�และเร่ืองราวของผลิตภัณฑ�นั้นๆ 
จากน้ันท�าการวิเคราะห�และสังเคราะห�ข�อมลูเพ่ือน�าไปสู�การ
ท�าวีดิโอคอนเทนต�น�าเสนอที่เหมาะสม โดยมีข้ันตอนการ
สร�างดังต�อไปน้ี 



“...สู่วิจัยรับใช้สังคม สืบสานล้านนา สร้างมูลค่าด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม”
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

 

 

1)  เลื อกหาผ ลิตภัณฑ�ชุมชนในเขตเทศบาล
เชียงรายท่ีจะมาน�าเสนอในวิดีโอคอนเทนต� โดยใช�ผลจาก
การวิจัยเชิงปริมาณ เกี่ยวกับประเภทผลิตภัณฑ�ชุมชนที่นิยม
ซ้ือมากที่สุดเมื่อมาเที่ยวจังหวัดเชียงราย และใช�เกณฑ�การ
สมัครใจของเจ�าของผลิตภัณฑ�ในการร�วมพัฒนาวิดิโอคอน
เทนต� 

2)  ข้ันเตรียมการผลิต (Pre-Production)  
ได�แก� การเตรียมข�อมูล การก�าหนดหรือวางเค�าโครงเร่ือง 
การประสานงาน กองถ�ายกับสถานที่ถ�ายท�า ประชุมวางแผน
การผลิต การเขียนบท การจัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ�การถ�าย
ท�า อุปกรณ�การบันทึกเสียง ห�องบันทึกเสียง ห�องตัดต�อ 
กล�องวีดโีอถ�ายท�า อุปกรณ�ประกอบฉาก อุปกรณ�แสง การ
เตรียมตัวนักแสดง ทีมงาน ทุกฝ�าย การเดินทาง อาหาร ที่
พัก รวมถึงการเลือกรูปแบบวิดิโอในการน�าเสนอ โดยในแต�
ละส�วนเจ�าของผลิตภัณฑ�มีส�วนร�วมในการเลือกรูปแบบใน
การน�าเสนอ   

3) ข้ันการผลิต (Production)  เป�นข้ันตอนการ
ด�าเนินการถ�ายท�าตามเส�นเร่ืองหรือบทตามสคริปต�ทีมงาน
ผู�ผลิต ได�แก� ผู�ก�ากับ ช�างภาพ ช�างไฟ ช�างเทคนิคเสียง 
ช�างศิลป� และทมีงานจะท�าการบันทึกเทปโทรทัศน� รวมทั้ง
การบันทึกเสียง  ตามท่ีก�าหนดไว�ในสคริปต� อาจมีการ
เดินทางไปถ�ายท�ายังสถานที่ต�าง ๆ ทั้งในร�มและกลางแจ�ง มี
การสัมภาษณ� จัดฉากจัดสถานที่ภายนอกหรือในสตูดิโอ 
ข้ันตอนนี้อาจมีการถ�ายท�าแก�ไขหลายครั้งจนเป�นท่ีพอใจ 
(take)  

4) ข้ันหลังการผลิต (Post-Production) การตัด
ต�อล�าดับภาพ หรือเป�นข้ันตอนการตัดต�อเรียบเรียงภาพและ
เสี ยงเข� าไว�ด� วยกันตามสคริปต�ห รือเนื้ อหาของ เ ร่ือ ง 
ข้ันตอนนี้จะมีการใส�กราฟ�กท�าเทคนิคพิเศษภาพ การแต�ง
ภาพการย�อมสี การเช่ือมต�อภาพ/ฉาก อาจมีการบันทึกเสียง
ในห�องบันทึกเสียงใส� เสียงพูดซาวน�บรรยากาศต�าง ๆ 
เพ่ิมเติม อ่ืน ๆ อาจมีการน�าดนตรีมาประกอบเร่ืองราวเพื่อ
เพ่ิมอรรธรสในการรับชมย่ิงขึ้น ข้ันตอนน้ีส�วนใหญ�จะ
ด�าเนินการอยู�ในห�องตัดต�อ 
 
 

 
 

4. ผลกำรวิจยั  
        ตอนที่ 1 ผลกำรศึกษำป�จจัยที่มีควำมสัมพันธ์ต�อ
ควำมต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชน และพฤติกรรมกำรซื้อ
ผลิตภัณฑ์ชุมชนของนักท�องเที่ยวในเขตเทศบำลนคร
เชียงรำย  พบว�า 
        4.1  ประเภทผลิตภัณฑ�ชุมชนท่ีนักท�องเที่ยวนิยมซื้อ
มากที่สุดเม่ือมาเท่ียวจังหวัดเชียงราย 
ตำรำงที่ 3 แสดงควำมถ่ีและร�อยละของข�อมูลเก่ียวกับ
ประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชนท่ีซื้อมำกที่สุด 

(n=400) 

ประเภทของผลิตภัณฑ์ชุมชน จ�านวน(คน)  รอ้ยละ 

1. อาหาร 174 43.5 

2. เครื่องด่ืม 42 10.5 

3. ผ�า เคร่ืองแต�งกาย 84 21.0 

4. ของใช�ของตกแต�ง ที่ระลึก 75 18.8 

5. สมุนไพรที่ไม�ใช�อาหาร 25 6.3 

           จากตารางที่ 3 พบว�าผู�ตอบแบบสอบถามมเลือก
ซื้อผลิตภัณฑ�ชุมชนประเภทอาหารมากท่ีสุดคิดเป�นร�อยละ 
43.5  รองลงมาคือ ผ�า เครื่องแต�งกาย คิดเป�นร�อยละ 21 

และ ของใช�ของตกแต�งของท่ีระลึก คิดเป�นร�อยละ 18.8 

ตามล�าดับ  
4.2  ผลการวิเคราะห�ป�จจัยทีมีความสัมพันธ�กบั

ความต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ�ชุมชนในเขตเทศบาลนครเชียงราย 
 การวิเคราะห�ใช�การทดสอบค�าทางสถิติสัมประสิทธ์ิ
สหสัมพันธ�อย� างง� ายของเ พีย ร� สั น ( Pearson Product 

Moment Correlation Coefficient)  เ พ่ื อ วิ เ ค ร า ะ ห�
ความสัมพันธ�ระหว�างตัวแปรท้ังสอง ถ�ามีค�า Sig.(2-tailed) 
น�อยกว�า 0.05 นั่นคือปฏิเสธสมมติฐานหลัก (H0) และยอมรับ
สมมติฐานรอง (H1)  นั่นคือตัวแปรท้ังสองมีความสัมพันธ�กัน
อย�างมีนัยส�าคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 

 

 

 

 

 
  



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

 

 

ตำรำงที่4  แสดงกำรวิเครำะห์ควำมสัมพันธ์ป�จจัยที่มี
ควำมสัมพันธ์กับควำมต้ังใจซ้ือผลิตภัณฑ์ชุมชน 

ป�จจัยที่เกี่ยวข้อง Pearson 
Correlation 

Sig. 
(2-

tailed) 

ระดับ 
ความสัมพันธ ์

1. ด�านผลิตภณัฑ์ .534** .000 ปานกลาง

2. ด�านราคา .492** .000 ปานกลาง

3. ด�านช�องทางการ

จัดจ�าหน�าย 

.428** .000 ปานกลาง 

4. ด�านการส�งเสริม 

    การตลาด 
5. ด�านการรับรู� 

   ข�าวสารออนไลน์ 
6. ด�านการรับรู� 

    ข�าวสารออฟไลน์ 
7. ด�านการเล�าเรื่อง 

8. ด�านอิทธิพลกลุ�ม 
   อ�างอิง 

.494** 

 
.551** 

 
.510** 

 
.596** 

 
.648** 

.000 

 
.000 

 
.000 

 
.000 

 
.000 

ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ปานกลาง 

 
ค�อนข�างสูง 
 

** มีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.01  *มีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 
0.05 

 ผลการวิเคราะห�ค�าสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธ�ระหว�าง
ป�จจัยท่ีมีความสัมพันธ�กับความตั้งใจซื้อผลิตภัณฑ�ชุมชน 
จากตารางท่ี 4  พบว�า มี 7 ป�จจัยท่ีมีระดับความสัมพันธ�กับ
ความต้ังใจซ้ือในระดับปานกลาง ได�แก� ด�านผลิตภัณฑ� ด�าน
ราคา ด�านช�องทางการจัดจ� าหน�าย ด�านการส�ง เส ริม
การตลาด ด�านการรับรู�ข�าวสารออนไลน� ด�านการรับ รู�
ข�าวสารออฟไลน� และด�านการเล�าเร่ืองราว  ส�วนป�จจัยที่มี
ความสัมพันธ�กับความต้ังใจซื้อในระดับค�อนข�างสูง ได�แก� 
ป�จจัยอิทธิพลกลุ�มอ�างอิง 

ตอนที่  2  ผลกำรศึกษำเอกลักษณ์และเรื่องรำวของ
ผลิตภณัฑ์ชุมชน ในเขตเทศบำลนครเชียงรำย จ�ำนวน 64 
ชุมชน 

ในข้ันตอนการวางแผนลงพ้ืนท่ีเก็บข�อมูล ทีมวิจัย
ได�ประสานงานกับเทศบาลนครเชียงราย เกี่ยวกับฐานข�อมูล
ผู�ผลิตและจ�าหน�ายผลิตภัณฑ�ชุมชนในเขตพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
พบว�าทางเทศบาล ไม�มีการจดัเก็บข�อมูลของตนเอง แต�จะใช�
ข�อมูลจากหน�วยงานอ่ืนท่ีรับผดิชอบงานนี้โดยเฉพาะ เช�น 
พัฒนาชุมชนอ�าเภอ  หรือส�านักงานพาณิชย�จงัหวัด  

ซึ่งทางทีมวิจัยได�ประสานขอข�อมูล และวางแผนการลงพื้นท่ี
สัมภาษณ�  จ�านวน 64  ชุมชน โดยก�าหนดชุมชนละ 1 ราย  
รวม 64 ราย  แต�เนื่องจากช�วงเวลาในการด�าเนินการวิจัย 
เป�นช� วงสถานการณ�การระบาดของโ รคโ ค วิด ท� าให�
ผู�ประกอบการจ�านวนมาก ไม�มีการด�าเนินงาน หรือการผลิต
ตามปกติ  และไม�สะดวกในการให�สัมภาษณ�  ทีมวิจัย จึงได�
ปรับแผนการลงพ้ืนท่ีโดยใช�วิธีเลือกกลุ�มตวัอย�างแบบลูกโซ� 
(Snowball) โดยให�ผู�ประกอบการแนะน�าต�อ  รวมท้ังใช�วิธี
โทรหาผู�น�าชุมชน และแนะน�าผลติภัณฑ�เด�นในพ้ืนที่  และ
สามารถสัมภาษณ�และเก็บข�อมูลได�ท้ังหมด 61 ราย โดยสรุป
และจัดกลุ�มของผู�ให�ข�อมูลได�ดังน้ี 

1.  ประเภทผ�าและเคร่ืองแต�งกาย จ�านวน 10 ราย 

2. ประเภทอาหาร  จ�านวน 29 ราย  
3. ประเภทของใช�/ของตกแต�ง จ�านวน 12 ราย 

4. ประเภทเคร่ืองด่ืม  จ�านวน 7 ราย 

5. ประเภทผลิตภัณฑ�สมุนไพร จ�านวน 3 ราย 

 โดยข�อมูลและรายละเอียดจากการสมัภาษณ�เชิง
ลึกของผลิตภัณฑ�แต�ละราย จะน�าไปเป�นข�อมูลในฐานข�อมูล
ในวัตถุประสงค�ข�อถัดไปและจะมีการคัดเลือกตัวแทน
ผลิตภัณฑ�จ�านวน 3 รายการ โดยเกณฑ�การเลือกอ�างอิงจาก
แบบสอบถามที่นักท�องเท่ียวมักจะเลือกซื้อสินค�านั้น ซึ่ง
ได�แก� น้�าพริกแกงแม�น�อย  งานลูกป�ดแฮนด�เมดออม และผ�า
ป�กกองหลวง    
 

ตอนที่  3  ผลกำรออกแบบและพัฒนำระบบน�ำเสนอ
เอกลักษณ์และเร่ืองรำวผลิตภัณฑ์ชุมชนท้ัง 64 ชุมชน 
โดยเชื่อมโยงกับระบบคิวอำร์โค�ด 

พัฒนาเ ว็บแอพพลิ เค ชันเพ่ือน� าเสนอข�อมูล
ผ ลิ ตภัณฑ� ใ น เขตเทศบาลนครเ ชี ย งราย  โดย ใช�ชื่ อ 
https://www.chiangraicityproduct.com  โดยแบ�งเป�น 2 
ส�วนคือ ส�วนแสดงผลข�อมูล และส�วนจัดการข�อมูล  

1) ส�วนแสดงผลข�อมูล ในส�วนของการแสดงผล
ข�อมูลผลิตภัณฑ�ในเขตเทศบาลนครเชียงราย ได�แบ�งการ
แสดงผลตามเมนูใช�งานบนเว็บไซต�ประกอบด�วย เมน ูหน�า
หลัก แผนที่ผลติภัณฑ� ผลิตภัณฑ�ชุมชน เร่ืองราวผลิตภัณฑ� 
ห�องเรียนออนไลน�  ข�อมลูวิจัย และ ติดต�อเรา  
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รูปที่ 3 แสดงผลข�อมูลในเมนู หน�าหลัก 

2) ส�วนจัดการข�อมลู 
 

 
 

รูปที่ 4 ข�อมูลเร่ืองราวผลิตภัณฑ�ในระบบฐานข�อมลู 
 

ตอนที่ 4 ผลกำรสร�ำงวิดีโอคอนเทนต์ผลิตภัณฑ์ตัวอย�ำง 3 
เรื่อง เพ่ือเป็นแนวทำงให�ผลิตภัณฑ์อื่นๆ  

1.  เร่ือง ป�กหมุดที่สุดนครเชียงราย จากภูมิป�ญญาสู�
พริกแกงระดับโลก พริกแกงแม�น�อย 

        รูปที่ 5  หน�าแรกวิดิโอคอนเทนต�พริกแกงแม�น�อย 
 

2. เร่ือง  ป�กหมุดที่สุดนครเชียงราย ศิลปะบนผืนผ�า 
หนึงเดียวในเชียงราย ผ�าป�กกองหลวง 

รูปที่ 6 หน�าแรกวิดีโอคอนเทนต�ผ�าป�กกองหลวง 

 

3. เร่ือง ป�กหมุดที่สุดนครเชียงราย ร�อยเรียงด�วยใจ
ลูกป�ดแฮนด�เมดออม 

รูปที่ 7  หน�าแรกวิดิโอคอนเทนต�ลูกป�ดแฮนด�เมด ออม 
วิดีโอคอนเทสต� ท้ังหมดได�รวบรวมไว�ที่ช�อง Products 

Chiangrai ของยูทูป และหน�าเฟสบุ๊คของแต�ละกิจการ 

 
 

 

 

 

 
 

รูปที่ 8 ช�องยูทูปรวมวิดีโอคอนเทนต�ในงานวิจัย 
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ตอนที่ 5 ผลกำรศึกษำควำมพึงพอใจของผู�ใช�ระบบกำร
น�ำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชนในเขตเทศบำลนครเชียงรำย 

ความพึงพอใจต�อ
ระบบฯ 

Mean SD 
ระดับ 
ความ
คิดเห็น 

1. ด�านประโยชน์และ
การน�าไปใช� 

4.52 .918 มากที่สุด

2. ด�านการเข�าถึง
ข�อมูลและการสืบค�น 

4.06 .842 มาก 

3. ด�านเนื้อหา 
เรื่องราว เอกลักษณ์
ผลิตภัณฑ์ 

4.79 .775 มากที่สุด 

4. ด�านการออกแบบ 4.61 .704 มากที่สุด

รวม 4.56 .590 มากที่สุด 

ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู� ใช�งานท่ีมีต�อ
ระบบการน�าเสนอผลิตภัณฑ�ชุมชนในเขตเทศบาลนคร
เชียงราย โดยรวมพบว�า พึงพอใจระดับมาก ท่ีสุด โดยมี
ค�าเฉลี่ยเท�ากับ 4.56 และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเป�น 0.590 

 

5. อภปิรำยและสรุปผลกำรวิจัย  
       การพัฒนาระบบน�า เสนอผลิตภัณฑ�ชุมชนในเขต
เทศบาลนครเชียงราย  มีการพัฒนาระบบโดยใช�ข�อมูลใน
ส�วนแรกจากการวิจัยเชิงปริมาณ และวิจัยเชิงคุณภาพ และ
สกัดเน้ือหาและรายละเอียดที่น�าสนใจ มาจัดเก็บเป�น
ฐานข�อมูลผลิตภัณฑ�ชุมชน ซ่ึงเทศบาลนครเชยีงรายสามารถ
น�าไปใช� และเพ่ิมจ�านวนข�อมูลได�อย�างต�อเนื่อง ซึ่งเป�นการ
ออกแบบการจัดการข�อมูลให�กับหน�วยงานในพ้ืนท่ีได�ใช�
ประโยชน�  และนอกจากนั้นแล� ว ยังมีการผสมผสาน
การตลาดเชิงเน้ือหา ในรูปแบบของวิดีโอคอนเทนซ� โดย
คัดเลือกกิจการตัวอย�างมาจัดท�าวิดีโอคอนเทนซ� เพ่ือใช�เป�น
แนวทางให�กับกจิการอื่นๆ ได�ศึกษาและเป�นตัวอย�างในการ
พัฒนาคอนเทนซ�ของตนเอง นอกจากนั้นแล�วกิจการต�นแบบ
ยังสามารถน�า วิดีโ อคอนเทนซ�ไปใช�เ พ่ิม ศักยภาพทา ง
การตลาดของตนเองได�อีกทางหนึ่ง  รวมท้ังการการถอด
บทเ รียนเ น้ือหาองค�ความรู�ที่จะเป�นประโยชน�ส� าห รับ
ผู�ประกอบการรายอื่นๆ ที่จะเข�ามาศึกษาเทคนิค วิธีการ ใน
การพัฒนาธุรกิจของตนเอง ผ� านหัวข�อองค�ความ รู� ที
ครอบคลุม และมีตัวอย�างจากกระบวนการวิจัยด�วย ท�าให�
เป�นระบบที่มีความครบถ�วน สามารถเป�นแนวทางส�าหรับ

การยกระดับผู�ประกอบการท่ีผลิตและจ�าหน�ายผลิตภัณฑ�
ชุมชนได�อีกทางหนึ่ง  
 

6. กิตติกรรมประกำศ  
       บทความวิจัยนี้ได�รับทุนสนับสนุนจากการวิจัยจาก
ส�านักงานคณะกรรมการส�งเสริมวิทยาศาสตร� วิจัยและ
นวัตกรรม แผนงานนวัตกรรมส�าหรับเศรษฐกิจฐานราก
ประจ�าป�งบประมาณ 2563 ขอขอบพระคณุหน�วยงานวิจัย
และพัฒนามหาวิทยาลัยราชมงคลล�านนา  ท่ีให�ความ
อนุเคราะห�ให� ข�อมูลและข�อแนะน�าพร�อมอ�านวยความ
สะดวก จนท�าให�งานวิจัยส�าเร็จบรรลผุลตามวัตถุประสงค�
ท่ีต้ังไว�  
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บทคัดย่อ  
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 1) ความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจต่อการ 
ป้องกันปราบปรามอาชญากรรม และ 2) เปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต ารวจต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 
6 จ าแนกตาม เพศ กลุ่มตัวอย่าง คือคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจต่อการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมในเขต รับผิดชอบของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต ารวจภูธรภาค 6 จ านวน 9 จังหวัด จ านวน 123 คน 
ก าหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างโดย เปิดตารางเครจซีและมอร์แกน แล้วท าการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแต่ละกลุ่มโดยการสุ่มอย่างง่าย ใช้
แบบสอบถามในการเก็บรวบรวม ข้อมูล สถิติวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าที ผลการวิจัย
พบว่าระดับความพึงพอใจของ คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจต่อการป้องกันปราบปราม
อาชญากรรมภาพรวมและรายด้านอยู่ในระดับ มาก ด้านที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุดคือด้านการประสานงานเจ้าของพ้ืนที่ ด้านการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต ารวจมีค่าเฉลี่ยต่ าท่ีสุด ผลการ เปรียบเทียบความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตาม
การบริหารงานต ารวจที่มีเพศต่างกันต่อการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมไม่แตกต่างกัน  
 
ค าส าคัญ: ความพึงพอใจ, คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต ารวจ, การป้องกันปราบปรามอาชญากรรม 
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Abstract 
 This research was 1) to study the satisfaction of the police administration audit and monitoring 
committees towards crime prevention and 2) to compare the satisfaction level of the police monitoring 
and monitoring committees towards the prevention and suppression crimes in the area of responsibility of 
the investigation division provincial police region 6 classified by gender. The samples consisted of 123 police 
administration audit and follow-up committees towards crime prevention in responsible area investigation 
division provincial police region 6 from 9 provinces. The simple random sampling method was used to find 
out the numbers of the sample group. The questionnaires were used to collect the data information. The 
data were analyzed by mean, standard deviation, and independent t-test. The results found that the 
satisfaction level as the overall and individual crime prevention aspects was at a high level. For each aspect, 
the highest average was area owners' coordination. The performance of the police officers was at the lowest. 
The results of comparing the satisfaction of heterosexual police audit and monitoring committees towards 
crime prevention revealed no difference. 
 
Keyword: Satisfaction, Police Administration Audit and Follow-up Committee, Crime Prevention 
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1.บทน�ำ 
อาชญากรรมเป�นป�ญหาที่เก่ียวเน่ืองมาจากป�ญหา

ในสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ เป�นสิ่งซ่ึงท�าลายชีวิต
ทรัพย�สินของประชาชนทั้งท่ีอาศัยอยู�ในตัวเมืองและชนบท
ท�าให�ผู�คนเกิดความหวาดกลัว มีผลกระทบต�อการด�าเนิน
ชีวิตในประจ�า วัน ท�าให�บุคคลไม�เข�าร�วมกิจกรรมของ
สังคม ยอมสละโอกาสในการหาความสขุ การติดต�อสมัพันธ�
กันและความไว�วางใจกันมีน�อยลง สถานท่ีสาธารณะขาด
ความปลอดภัย มีความปลอดภัยน�อย สภาพสังคมโดยท่ัวไป
ขาดความสงบสุข โดยเฉพาะอย�างย่ิงในป�จจุบันอาชญากรรม
ได�มีการพัฒนาควบคู� ไปกับความเจริญของสังคมและ
เทคโนโลยี และผลของการกระท�าของบคุคลในสังคมน้ันเอง 
สังคมยิ่งมีความเจริญมากข้ึนอาชญากรรมก็จะเจริญเติบโต
มากข้ึนเป�นเงาตามตวั ซึ่งเป�นพฤติกรรมที่ไม�อาจหลีกเลี่ยงได� 
การป�องกันและปรามปรามอาชญากรรมจึงต�องอาศัยความ
ร�วมมือจากทุกฝ�าย และที่ส�าคัญที่สุดก็คือจะต�องได�รับความ
ร�วมมือจากประชาชนเป�นอย�างดี เป�นหลักการป�องกันและ
ปราบปรามอาชญากรรม ซึ่งจะได�ผลและก�อให�เกดิความสงบ
เรียบร�อยในสังคมได� (พชัรี สิโรรส, 2562) 

อาชญากรรมในป�จจุบันมีแนวโน�มความรุนแรง
และซับซ�อนมากขึ้นตามความเจริญของเทคโนโลยี และ
ความทันสมัยของการส่ือสารแขนงต�าง ๆ สิ่งท่ีจะยืนยันได�ก็
คือสถิติคดีอาชญากรรมท่ีเพ่ิมข้ึนในแต�ละป�ข�าวอาชญากรรม
ตามหน�าหนังสือพิมพ�หรือจากสื่อต�าง ๆ หน�วยงานทางด�าน
กระบวนการยุติธรรมท่ีต้ังข้ึนมาใหม� หรือมีการปรับปรุง
ระบบการท�างานแบบใหม� เพ่ือรองรับป�ญหาอาชญากรรม
และจ�านวนนักโทษที่เพ่ิมข้ึน ขอบเขตและปริมาณความ
ร�ายแรงของอาชญากรรมเป�นเร่ืองที่อยู�ในความสนใจของ
บุคคลโดยทั่วไป เพราะขอบเขตของอาชญากรรมเป�นตัวบ�งช้ี
ถึงความรุนแรงของอาชญากรรมท่ีสามารถน�าไปเปรียบเทียบ
กับจ� านวนอาชญากรรมในอดีตหรือคาดคะเนป�ญหา
อาชญากรรมในอนาคต ส�งผลกระทบต�อความเป�นอยู�ของ
ประชาชนและความเป�นระเบียบเรียบร�อยของสังคมโดยตรง 
เป�นป�ญหาท่ีร�ายแรงและเป�นอันตรายต�อสังคม มีผลต�อความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชนเป�นอย�างมาก 
จากอดีตท่ีผ�านมา รัฐบาลมักจะมองข�ามถึงสาเหตุของการ
เกิดอาชญากรรม ไม�ให�ความส�าคัญของป�ญหาอาชญากรรม
ท้ัง ๆ ท่ีเป�นป�ญหาการบั่นทอนการพัฒนาประเทศโดยตรง 
การแก�ป�ญหาจึงเป�นการแก�ไขป�ญหาเฉพาะหน�า กล�าวคือ
การกระท�าผิดที่ปรากฏข้ึนทุกวัน เช�น การฆ�า การข�มขืน 
การปล�น การค�ายาเสพติด เป�นต�น การแก�ไขป�ญหาที่เกิดจะ
เป�นแบบให�ความส�าคัญกับป�ญหาเพียงชั่วระยะหน่ึงท้ัง  ๆ  ท่ี
รัฐควรท�าการแก�ไขอย�างต�อเนื่องและจริงจัง อาชญากรรม
เป�นตัวท�าลายโครงสร�างต�าง ๆ ของสังคม ท�าให�ประเทศไม�
เจริญ ป�ญหาอาชญากรรมจึงเป�นป�ญหาใหญ�ที่ประชาชนต�อง
ประสบและได�รับความเดือดร�อน ซึ่งเป�นป�ญหาท่ีท�าทายของ
รัฐบาลท่ีทุกฝ�ายทุกหน�วยงานต�องช�วยกันแก�ไขป�ญหา 
(ณรงค� ทรัพย�เย็น และธงชาติ รอดคลองตัน, 2561) 

ข�อมูลสถิติอาชญากรรมภาคประชาชน พ.ศ. 
2563 พบว�าประชาชนอายุ 15 ป�ข้ึนไป มีการประสบเหตุ
อาชญากรรมทั้งสิ้น 152,228 ราย คิดเป�นร�อยละ 0.2 ของ
ประชาชนท่ีมีอายุ 15 ป�ข้ึนไปทั้งหมดโดยประสบเหตุต�อ
ทรัพย�สิน ร�อยละ 92.5 ต�อชวิีตและร�างกาย ร�อยละ 5.2 ทาง
เพศ ร�อยละ 0.3 และการถูกแอบอ�างใช�ข�อมูล/เอกสาร
ส�วนตัว ร�อยละ 2.0 การประสบเหตุส�วนใหญ�ร�อยละ 66.6 
ไม�ได�แจ�งต�อเจ�าหน�าที่ต�ารวจ เนื่องจากคิดว�าเจ�าหน�าที่
ต�ารวจจะไม�สามารถท�าอะไรได� คิดว�าเหตุท่ีเกิดข้ึนเป�นเร่ือง
เล็กน�อยไม�ส�าคัญถึงกับต�องแจ�ง คิดว�าเจ�าหน�าที่ต�ารวจจะไม�
ช�วยเหลือ และได�จัดการกับเหตุท่ีเกิดโดยวิธีการอ่ืน ส�วน
เหตุผลที่แจ�งเพื่อต�องการให�มีการจบักุมผู�กระท�าผิด เพื่อขอ
ความช�วยเหลือจากเจ�าหน�าท่ีต�ารวจ และเพ่ือให�เจ�าหน�าท่ี
รับทราบ นอกจากน้ี ยังพบว�าการประสบเหตุอาชญากรรม 
ได�มีการติดต�อกับหน�วยงานอื่น นอกเหนือจากหน�วยงาน 
ต�ารวจเพียงร�อยละ 6.5 (ส�านักงานสถิติแห�งชาติ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, 2563) 

ต�ารวจซ่ึงมีหน�าท่ีดูแลและป�องกันอาชญากรรม 
ควบคุมความรุนแรงและลดโอกาส ท่ีจะเกิดข้ึนโดยเฉพาะใน
สายงานป�องกันและปราบปราม มีความจ�าเป�นอย�างย่ิงที่
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จะต�องมีมาตรการในการป�องกันอาชญากรรม ซ่ึงถือเป�น
หน�าที่หรือภารกิจหลักท่ีจะต�องท�า ในการด�าเนินงานของ
ต�ารวจ ภายใต�ระบบราชการไทย (Bureaucracy) ส�านักงาน
ต�ารวจแห�งชาติก็มีข�อจ�ากัดด�านงบประมาณ เทคโนโลยี 
วิทยาการต�ารวจและด�านบุคลากร ซึ่งขาดความพร�อมอย�าง
มากท่ีจะด�าเนินงานป�องกัน อาชญากรรมส�งผลกระทบต�อ
ประสิทธิภาพในการให�บริการแก�ประชาชนโดยรวมจาก
ข�อจ�ากัดดังกล�าว ระยะเวลาท่ีผ�านมาต�ารวจได�ทุ�มเทความ
พยายามอย�างเต็มท่ีเพื่อจะควบคุม ลดปริมาณและความ 
รุนแรงของป�ญหาอาชญากรรม แต�ป�ญหาอาชญากรรมกลับ
มีความรุนแรงเพิ่มมากข้ึน เนื่องจากป�ญหาอาชญากรรมท่ี
เกิดข้ึนต้ังแต�อดีตจนถึงป�จจุบันได�มีการวางแผนอย� าง
แนบเนียนในการกระท�าความผิด การเปล่ียนแปลงรูปแบบมี
ความซับซ�อนมีความรุนแรงมากขึ้นและมีการพัฒนามีการน�า
เทค โนโ ลยี ท่ีทันสมั ยม าใ ช� เ ป� น เค ร่ือ งมื อ ในก า รก� อ
อาชญากรรมท�าให�การท�างานของต�ารวจมีความยากมากขึ้น 
(ส�านักงานต�ารวจแห�งชาติ, 2562) 

จากเหตุผลที่ได�กล�าวมาป�ญหาอาชญากรรมใน
พื้ นที่ รับผิดชอบของ กองบัง คับการสืบสวนสอบสวน
ต�ารวจภูธรภาค 6 ยังเป�นป�ญหาที่ต�องแก�ไขอย�างจริงจัง    
จึงเป�นเหตุผลท่ีผู�ศึกษาสนใจท่ีจะศึกษา ความพึงพอใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ
ต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ
ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 เพ่ือให�
การรักษาความปลอดภัยและอ�านวยความสะดวกแก�
ประชาชนเป�นไปด�วยความเรียบร� อย มีประสิทธิภาพ 
ครอบคลุมทกุมิติในการป�องกันอาชญากรรม ตลอดจนสร�าง
ความพึงพอใจแก�คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต�ารวจ ประชาชน ประเทศชาติสืบต�อไป 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจต�อการป�องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 

2. เพ่ือเปรียบเ ทียบระดับความพึงพอใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ
ต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ
ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 
จ�าแนกตามเพศ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�อง 

ในการศึกษาเกี่ ยวกับ “ความพึงพอใจ ขอ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ
ต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ
ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6” มี
แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวข�องต�างๆท่ีเกี่ยวข�อง
ดังต�อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับความพึงพอใจ 
ความพึงพอใจ หมายถึงความรู�สึกท่ีดีหรือทัศนคติท่ีดีของ
บุคคล ซึ่ งมักเกิดจากการได�รับการตอบสนองตามที่ตน
ต�องการ ก็จะเกิดความรู�สึกท่ีดีต�อสิ่งน้ัน ตรงกันข�ามหาก
ความต�องการของตนไม�ได�รับการตอบสนองความไม�พึงพอใจ
ก็จะเกิดข้ึนความพึงพอใจของบุคคลจะเกิดขึ้น เมื่อความ
ต�องการได�รับการตอบสนองในระดับหนึ่ง เม่ือเกิดความ
ต�องการแล�วบคุคลจะต้ังเป�าหมายเพื่อให�บรรลุความต�องการ 
ความพึงพอใจของบุคคลจะแตกต�างกันตามสภาพแวดล�อม
ทางกายภาพและลักษณะส�วนบุคคล 

2.2 การวัดความพึงพอใจ เป�นการวัดความรู� สึก
ของบุคคลที่มีต�อสิ่งใดสิ่งหน่ึงในลักษณะหนึ่งลักษณะใด 
เทคนิคของ Likert เป�นแบบหนึ่งที่สามารถใช�กับสถานการณ�
ต�าง ๆ ได�อย�างกว�างขวาง ได�แก� การสร�างประโยคหรือ
ข�อความเกี่ยวกับเร่ืองต�างๆที่ต�องการวัด โดยวัดทัศนคติใน
ประเด็นต�าง ๆ ครบทุกประเด็นแล�วน�าคะแนนท่ีได�ในแต�ละ
ประเด็นมาหาค�าเฉลี่ยเป�นค�าทัศนคติ ซึ่งวิธีการวัดของ 
Likert สามารถวัดได�อย�างกว�างขวางกว�าแบบอื่น ๆ และ
สามารถวัดทัศนคติได�แทบทกุเร่ือง ให�ค�าความเที่ยงตรงสูง 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

654 655
กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

2.3 แนวความคิดเกี่ยวกับอาชญากรรมและการ
กระท�าผิด การศึกษาวิชาอาชญาวิทยานับแต�แรกเร่ิมจนถึง
ป�จจบัุนส�วนใหญ�มุ�งศึกษาถึงสาเหตุของการเกิดพฤติกรรม
อาชญากรรม หรือพฤติกรรมเบี่ยงเบน ซ่ึงมีแนวคิดและ
มุมมองต�อสาเหตุของพฤติกรรมอาชญากรรมแตกต�างกัน 
แบ�งเป�น 2 แนวทาง ดังต�อไปน้ี  

1) มนุษย�มีอิสระและเป�นผู�ที่เลือกประกอบ
อาชญากรรม (Criminal Behavior as Chosen) มุมมองนี้มี
สมมุติฐานเกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย�ว�า มนุษย�ทุกคนมี
ความคิดและมีเหตุผล ดังน้ันจึงมเีจตจ�านงอิสระ (Free Will) 
ท่ีจะตัดสินใจในการเลือกประกอบอาชญากรรม โดย
ปราศจากส่ิงบังคับทั้งจากภายนอกและภายใน 

2) พฤติกรรมอาชญากรรม เกิดจากแรงกระตุ�น
ซึ่งมนุษย�ไม�สามารถควบคุมได�  (Criminal Behavior as 
Caused) มุมมองน้ีมีสมมุติฐานพื้นฐานว�าพฤติกรรมของ
มนุษย�ส�วนมาก ถูกก�าหนดโดยป�จจัยท่ีอยู�นอกเหนือจากการ
ควบคุมของมนุษย� มนุษย�จะใช�ความคิดก็เฉพาะในการ
ปรับเปลี่ ยนตนเองให�เหมาะสมเท�า น้ัน แต�ไม�สามารถ
เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหลัก ท่ีเกิดจากป�จจัยภายนอกได� 

2.4 ทฤษฎีว�าด�วยการป�องกันอาชญากรรมในการ
สร�างความมั่นใจในด�านความปลอดภัยและทรัพย�สิน 

1 )  ท ฤษ ฎี ก า ร บั งคั บ ใ ช� ก ฎห มาย  ( Law 
Enforcement Approach) ยุทธวิธีหลักของต�ารวจในการ
ป�องกันอาชญากรรมตามทฤษฎีบังคับใช�กฎหมาย กค็ือ การ
ปรากฏตัวของต�ารวจ ย�อมมีผลในการยับยั้งผู�ที่มีแนวโน�มจะ
ประกอบอาชญากรรมเพราะความเกรงกลัวการจับคุม 
ฉะนั้นต�ารวจสายตรวจจึงต�องแต�งเคร่ืองแบบและรถวิทยุ
สายตรวจจึงควรมีลักษณะเด�นเห็นได�ง�าย เพ่ือเป�นการข�ม
ขวัญยับยั้งอาชญากร นอกจากนั้นการที่ได�ตรวจตรวจท�องท่ี
สม่�าเสมอต�อเน่ืองจะท�าให�สมาชิกในชุมชมเกิดความรู�สึกว�ามี
ต�ารวจอยู�ท่ัวไปทุกแห�งหน ด�วยเหตุน้ีตามแนวทฤษฎีการ
บังคับใช�กฎหมาย การปรากฏตัวของต�ารวจและการกระจาย
ก� า ลั งต� า รวจ ให� ครอบคลุม ท่ัวชุมชนจะช�วยป� องกั น

อาชญากรรมโดยลดช�องโอกาส ส�าหรับผู�ที่ต้ังใจจะละเมดิ
กฎหมาย งานตรวจของท�องท่ีต�ารวจมีลักษณะเป�นได�ท้ังงาน
ประจ�าและงานเฉพาะกิจในลักษณะงานประจ�า ต�ารวจสาย
ตรวจมักได�รับการก�าหนดของพ้ืนท่ีรับผิดชอบในการป�องกัน
อาชญากรรมและระงับเหตุร�ายในระยะเวลาแต�ละผลัดท่ี
ปฏิบติัหน�าท่ี ส�วนในลักษณะงานเฉพาะกิจน้ัน ต�ารวจสาย
ตรวจในทุกเขตพื้นท่ีคือก�าลังหลักท่ีพร�อมจะรวมตัวใจทันทีท่ี
ได�รับค�าส่ังจากศูนย�บัญชาการเพ่ือการปฏิบัติงานเฉพาะกิจ 
ท่ีเร�งด�วน 

2)  ทฤษ ฎีกา รควบ คุมอาชญาก รรมจ าก
สภาพแวดล�อม (Crime Control Through Environment 
Design) ส�วนใหญ�ศึกษาการป�องกันอาชญากรรม ต�างมี
ความเช่ือว�าแนวทฤษฎชุีมชนสัมพันธ�จะสามารถแทนท่ีแนว
ทฤษฎีบัง คับใช�กฎหมายได�ทั้งหมดหรือเกือบท้ังหมด  
ดังเช�น Barry Godfrey (2008) กล�าวว�าการใช�สายตรวจ 
การเร�งถึงสถานทีเกิดเหตุ โดยเร็วและการสอบถามผู�ท่ีต�อง
สงสยัตามถนนไม�อาจใช�เป�นมาตรการส�าหรับบุคลากรต�ารวจ 
มาตรการเหล�าน้ีให�ผลไม�คุ�มค�าต�อการลงทุน  
 
3. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�างท่ีใช�ในการวิจัย 
ประชากร คือคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต�ารวจต�อการป�องกนัปราบปรามอาชญากรรมใน
เขต รับผิดชอบของกองบั งคับการสืบสวนสอบสวน
ต�ารวจภูธรภาค 6 จ�านวน 9 จังหวัด คือ ต�า รวจภูธร
ก�าแพงเพชร ตาก นครสวรรค� พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ� 
สุโขทัย อุตรดิตถ� และอุทัยธานี รวมจ�านวนทั้งสิ้น 180 คน 
(กองบัง คับการสืบสวนสอบสวนต�า รวจภูธรภาค 6 )         
กลุ�มตัวอย�าง คือคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการ
บริหารงานต�ารวจต�อการป�องกนัปราบปรามอาชญากรรมใน
เขต รับผิดชอบของกองบั งคับการสืบสวนสอบสวน
ต�ารวจภูธรภาค 6 จ�านวน 9 จั งหวัด จากต�ารวจภูธร
ก�าแพงเพชร ตาก นครสวรรค� พิษณุโลก พิจิตร เพชรบูรณ� 
สุโขทัย อุตรดติถ� และอุทัยธานี จ�านวน 123 คน การก�าหนด
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ขนาดกลุ�มตัวอย�างโดยเป�ดตารางเครจซีและ มอร�แกน 
(Krejcie; & Morgan. 1970) แล�วท�าการสุ�มกลุ�มตัวอย�างในแต�
ละกลุ�มโดยการสุ�มอย�างง�าย (Sample Random Sampling) 
โดยก�าหนดสัดส�วนในแต�ละจังหวัด  

3.2 เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย เป�นแบบสอบถามท่ี
ผู�วิจยัได�จัดท�าขึ้น โดยแบ�งออกเป�น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เป�นแบบสอบถามเกี่ยวกับข�อมูล
ท่ัว ไปของผู� ตอบแบบสอบถาม ได�แก�  เพศ ลักษณะ
แบบสอบถามเป�นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 เป�นแบบสอบถามความพึงพอใจ
ของคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงาน
ต�ารวจต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขต
รับผิดชอบของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธร
ภาค 6 เป�นมาตราส�วนประเมินค�า (Rating Scale) 5 ระดับ 
(บุญชม ศรีสะอาด, 2552: 69-71) แบ�งออกเป�น 4 ด�าน คือ 
1) ด�านการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีต�ารวจ 2) ด�านการ
ประสานงานเจ�าของพื้นที่ 3)  ด�านการบริการประชาชนผู�ใช�
พื้นที่ 4) ด�านการใช�เทคโนโลย ี 

3.3 การสร�างและการพัฒนาเครื่องมือท่ีใช�ในการ
วิจัย สามารถแบ�งได�ดังนี ้

1) ศกึษาเอกสารต�าง ๆ ซ่ึงได�แก� ทฤษฎี ต�ารา 
บทความและงานวิจยัที่เกี่ยวข�องกับ 

2) สร�างแบบสอบถามท่ีเหมาะสมและสอดคล�อง
กับบริบทของเนื้อหาการวิจัย 

3) น�าร�างแบบสอบถามที่ได�เสนอต�อผู�เช่ียวชาญ
เพื่อขอข�อเสนอแนะและแนะน�า หลังจากผู�เช่ียวชาญจ�านวน 
3 คน ได�ตรวจความเที่ยงตรงเชิงเน้ือหา(Content Validity) 
ตลอดจนความสอดคล�องระหว�างวัตถุประสงค�การวิจัยกับข�อ
ค�าถามแล�วน�ามาหาค�า ดัชนีความสอดคล�อง ( Index of 
Item-Objective Congruence :  IOC ) และน�ามาหาค�า
ดัชนีความสอดคล�อง IOC ได�ค�า 1.00 ทุกข�อ น�ามาปรับปรุง
แก�ไขแบบสอบถามตามข�อเสนอแนะของผู�เช่ียวชาญ 

4) น�าแบบสอบถามไปทดลองใช� (Try Out) กับ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ

ต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ
ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 7 ท่ีมี
บริบทคล�ายประชากรที่ศึกษา จ�านวน 30 คน  แล�วน�ามา
ค�านวณหาค�าความเช่ือมั่น (Reliability) ด�วยวิธีการหาค�าสัม
ประสิทธ�แอลฟา (α −            ) ได�ค�าความเชื่อมั่น
ของแบบสอบถาม 0.82  

5) จัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ�เพ่ือใช�เก็บ
รวบรวมข�อมูลกับกลุ�มตัวอย�างต�อไป 

3.4 การเก็บรวบรวมข�อมูล 
ผู�วิจัยเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยตนเองเพ่ือให�

ข�อมูลท่ีมีความสมบูรณ�ครบถ�วนดังนี้ 
1) ท�าหนังสือ ถึงประธานคณะกรรมการ

ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจภูธรจังหวัด ใน
เขต รับผิดชอบของกองบั งคับการสืบสวนสอบสวน
ต�ารวจภูธรภาค 6 ขอความอนุเคราะห�ในการจัดเก็บข�อมูล 

2) ผู�วิจัยน�าแบบสอบถามไปส�งให�ประธาน
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหา รงาน
ต�ารวจภูธรจังหวัด ท่ีเป�นกลุ�มตัวอย�าง 

3) รวบรวมข�อมูลแบบสอบถามท้ังหมด
ตรวจสอบความถูกต�องจากน้ันด�าเนินการวิเคราะห�ข�อมูล 

3.5 การวิเคราะห�ข�อมูล 
1) วิเคราะห�ข�อมูลตอนท่ี 1 ข�อมูลด�านเพศ 

โดยการแจงความถ่ี และร�อยละ 
2) วิเคราะห�แบบสอบถามความพึงพอใจของ

คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ
ต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ
ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 โดย
การหาค�าเฉลี่ยและส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

3) การแปลผลตามเกณฑ�ของเบสท� (Best) 
แบ�งเป�น 5 ระดับ (Best J. W. & Kahn, J. V. 1993) ดังนี ้
ค�าเฉล่ีย 4.50-5.00 หมายถึง อยู�ในระดับมากท่ีสุด   
ค�าเฉล่ีย 3.50-4.49 หมายถึง อยู�ในระดับมาก  
ค�าเฉล่ีย 2.50-3.49 หมายถึง อยู�ในระดับปานกลาง  
ค�าเฉล่ีย 1.50-2.49 หมายถึง อยู�ในระดับน�อย  
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ค�าเฉล่ีย 1.00-1.49 หมายถึง อยู�ในระดับน�อยที่สดุ 

4. ผลกำรวิจัย 
4.1 กลุ�มตัวอย�างส�วนใหญ�เป�นเพศชาย 105 คน 

ร�อยละ 85.4 รองลงมาเป�นเพศหญิง 18 คน ร�อยละ 14.6  
4.2  ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการ

ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจต�อการป�องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 แสดงดังตารางที่ 1 

ตำรำงที่ 1 แสดงระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจต�อ
การป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขต
รับผิดชอบของกองบังคับการสืบสวนสอบสวน
ต�ารวจภูธรภาค 6 ภาพรวมและรายข�อ 

ควำมพึงพอใจต�อกำร
ป้องกันปรำบปรำม

อำชญำกรรม (รำยด�ำน) 

ค�ำเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. ด�านการปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีต�ารวจ 

3.68 .48 มาก 

2. ด�านการประสานงาน
เจ�าของพ้ืนที่ 

3.78 .40 มาก 

3. ด�านการบริการประชาชน
ผู�ใช�พื้นที ่

3.76 .44 มาก 

4. ด�านการใช�เทคโนโลยี 3.69 .38 มาก 
รวมเฉลี่ย 3.72 .25 มำก

จากตารางที่ 1 พบว�า ระดับความพึงพอใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ
ต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ
ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 
ภาพรวมอยู�ในระดับมาก  (  =3.72 , S.D.=.25) เม่ือ
พิจารณารายพบว�าอยู�ในระดับมากทุกด�าน ด�านที่มีค�าเฉลี่ย
สูงสุดคือด�านการประสานงานเจ�าของพื้นที่  ( =3.78, 
S.D.=.40) รองลงมาด�านการบริการประชาชนผู�ใช�พื้นที่        

( =3.76, S.D.=.40) ด�านการใช�เทคโนโลย ี ( =3.69, 
S.D.=.38)  โดยด�านการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าที่ต�ารวจมี
ค�าเฉล่ียต่�าที่สุด ( =3.68, S.D.=.48)   

4.3 ผลการเปรียบเทียบระดับความพึงพอใจของ
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ
ต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ
ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 
จ�าแนกตามเพศ  

สมมติฐานการวิจัย คณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต�ารวจท่ีมีเพศต�างกันมีความพึงพอใจ
ต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ
ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 
แตกต�างกนั 

คณะกรรมการตรวจส อบ และ ติ ดตา มกา ร
บริหารงานต�ารวจที่ มีเพศต�างกันมีความพึงพอใจต�อการ
ป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกอง
บังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 ไม�แตกต�างกัน 
(Sig=.15) โดยเพศชายมีความพึงพอใจต�อการป�องกัน
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตรบัผิดชอบของกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 มากกว�าเพศหญงิอยู�ใน
ระดับมาก (x� = 3.74, S.D.=.26) 

 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย 
5.1 ความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

และติดตามการบริหารงานต�ารวจต�อการป�องกันปราบปราม
อาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 ภาพรวมและรายด�านอยู�ใน
ระดับมาก เป�นเพราะว�าต�ารวจภูธรแต�ละจังหวัดในเขต
รับผิดชอบของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธร
ภาค 6 มียุทธศาสตร�เชิงรุกเพ่ือการรักษาความปลอดภัยใน
ชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน มีการประเมินผลกระทบใน
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร�ด�านความปลอดภัยด�วย มี
การตรวจสอบผลการด�าเนินงานท่ีเกิดข้ึน โดยการประเมิน
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ผลลัพธ�จากประชาชนต�อยุทธศาสตร�เชิงรุกเพื่อการรักษา
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของประชาชน ในด�าน
ประสิทธิภาพการป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมของ
ต�ารวจ และความเช่ือมั่นของประชาชนต�อการปฏิบัติงาน
ของต�ารวจ การประสานงานกับเจ�าของพ้ืนท่ี การบริการ
ประชาชนผู�ใช�พ้ืนที่ และการใช�เทคโนโลยีท่ีทันสมัย มีการ
ฝ�กอบรมเพ่ิมพูนทักษะในด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ การใช�
กล�องวงจรป�ด CCTV เพื่อควบคุมพ้ืนท่ีโดยกล�องวงจรป�ด
ตลอด 24 ช่ัวโมง การใช�สัญญาณเตือนภัยต�าง .ๆ การแจ�ง
ข�าวสารทาง Social media การใช�แอพพลิเคชั่นใน Smart 
phone เพื่อแจ�งเหตุ แจ�งเตือน (Police I lert you) การ
ระบุจุดพิกัด (GPS) การตรวจสอบการท�างานของสายตรวจ 
(Find my Friend/Life 360) ประสานงาน ติดต�อสื่อสาร
ข�อมูลระหว�างกัน (Line) เป�นต�น สอดคล�องกับ กาญจนา 
ป�ญญาวงค� กิตติศักด์ิ นิวรัตน� และมาฆะ ขิตตะสังคะ (2559) 
ได�ท�าการวิจัยเรื่อง ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินของ
ชุมชนในเขตเทศบาลต�าบลเวียงเชียงของ ภายใต�การพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนจังหวัดเชียงราย ผลการวิจัย
พบว�า ระดับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สินท้ังภาพรวม
และรายด�านอยู�ในระดับมาก และสอดคล�องกับ ไพโรจน� 
โกษา (2557) ได�ท�า การวิจัย เรื่อ งการมีส� วนร� วมขอ ง
ประชาชนในการป�องกันอาชญากรรมเชิงในพ้ืนที่รับผิดชอบ
ของสถานีต�ารวจภูธรบางระก�า จังหวัดพิษณุโลก ผลการวิจัย
พบว�าระดับการมีส�วนร�วมของประชาชนในการป�องกัน
อาชญากรรม ในพ้ืนที่รับผิดชอบของสถานีต�ารวจบางระก�า 
จังหวัดพิษณุโลก โดยภาพรวมและรายด�านอยู�ในระดับมาก
เช�นกัน 

5.2 ระดับความพึงพอใจของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจต�อการป�องกั น
ปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกองบังคับการ
สืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 ไม�แตกต�างกัน (Sig=.15) 
โดยเพศชายมีความพึงพอใจต�อการป�องกันปราบปราม
อาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 มากกว�าเพศหญิงอยู�ในระดับ

มาก ไม�เป�นไปตามสมมติฐานท่ีต้ังไว�เป�นเพราะว�าประชาชน
ไม�ว�าเพศชายหรือเพศหญิงต�างก็ต�องการความม่ันใจด�าน
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน เกิดจากความเช่ือมั่น
ศรัทธาในการปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีต�ารวจในเรื่องตาม
โครงการต�างๆ ของเจ�าหน�าท่ีต�ารวจที่เน�นถึงความร�วมมือ
ระหว�างเจ�าหน�าทีต่�ารวจกับประชาชน รวมทั้งกิจกรรมชุมชน
สัมพันธ�ที่เจ�าหน�าทีต่�ารวจได�เข�าไปจดักิจกรรมในชุมชน ตาม
เทศกาลต�าง ๆ เป�นการแสดงให�เห็นถึงความส�าเร็จในการ
ป�องกันและปราบปรามอาชญากรรมเพื่อสร�าง ความมั่นใจ
ด�านความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน ไม�สามารถประสบ
ความส�าเร็จได�ด�วยเจ�าหน�าทีต่�ารวจเพียงฝ�ายเดียวแต�ความ
ร�วมมือหรือการมีส�วนร�วมของประชาชนเป�นป�จจยัที่ส�า คัญ
ด�านจิตใจประการหนึ่งในการสร�างความม่ันใจด�านความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย�สิน รวมท้ังสร�างความเชื่อมั่น
ศรัทธาต�อเจ�าหน�าที่ต�ารวจ สอดคล�องกับ ศศิกาญจน� ศรี
โสภณ (2558) ได�ท�าการศึกษาเรื่อง ความปลอดภัยและ
ความรู�สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมในสภาพแวดล�อมชุมชน
อยู�อาศัยย�านเก�า เขตพระนคร กรงุเทพมหานคร กรณีศึกษา
ชุมชนตรอกศิลป�-ตรอกตึกดิน ผลการศึกษาพบว�าประชาชน
ท่ีมี เพศต�างกันมีความคิดเห็นเร่ืองความปลอดภัยและ
ความรู�สึกปลอดภัยจากอาชญากรรมไม�แตกต�างกัน 

ข�อเสนอแนะ 
ข�อเสนอแนะในการน�าผลการวิจัยไปใช� 
1. ความพึงพอใจของคณะกรรมการตรวจสอบ

และติดตามการบริหารงานต�ารวจต�อการป�องกันปราบปราม
อาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 ภาพรวมและรายด�านอยู�ใน
ระดับมาก กองบังคบัการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 
ควรให�ต�ารวจภูธรจังหวัดในฐานะหน�วยงานภายใต�การบังคับ
บัญชามีการพัฒนางานในแต�ละด�านให�มากขึ้นเพ่ือการ
พัฒนาที่ยั่งยืนต�อไป 

2. ด�านที่มีค�าเฉลี่ยสูงสุดคือด�านการประสานงาน
เจ�าของพ้ืนที่ ต�ารวจภูธรจังหวัดควรมีการศึกษาพัฒนาอย�าง
ต�อเน่ืองเพ่ือเป�นแบบอย�างด�านการพัฒนาท่ีดี 
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3. ด�านการปฏิบั ติงานของเจ�าหน�าที่ต�ารวจมี
ค�าเฉลี่ยต่�าที่สุด ต�ารวจภูธรจังหวัดควรมีการปรับปรุง แก�ไข
พัฒนาเป�นอันดับแรก 

ข�อเสนอแนะในการวจิัยครั้งต�อไป 

1. ควรมีการศึกษาป�จจัยที่ส�งผลต�อปฏิบัติงานของ
เจ�าหน�าท่ีต�ารวจ ในเขตรับผิดชอบของต�ารวจภูธรจังหวัด 

2 .  ค ว ร มี ก า ร ศึ ก ษ า ค ว า ม พึ ง พ อ ใ จ ข อ ง
คณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานต�ารวจ
ต�อการป�องกันปราบปรามอาชญากรรมในเขตรับผิดชอบ
ของกองบังคับการสืบสวนสอบสวนต�ารวจภูธรภาคอื่น ๆ 
เพื่อมาเปรียบเทียบดูความแตกต�าง 

 
6. กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยในคร้ังน้ีเกิดขึ้นและส�าเ ร็จลุล�วงไปได�
ด�วยดี ผู�ท�าวิจัยขอขอบพระคุณคณะกรรมการตรวจสอบและ
ติดตามการบริหารงานต�ารวจต�อการป�องกันปราบปราม
อาชญากรรมในเขตรับผิดชอบของกองบังคับการสืบสวน
สอบสวนต�ารวจภูธรภาค 6 ซ่ึงสละเวลาให�ความร�วมมือใน
การตอบแบบสอบถาม จนงานวิจัยส�าเร็จลลุ�วงด�วยดี 
 และส่ิงส�าคัญท่ีสุดคือขอขอบคุณ มหาวิทยาลัย
พิษณุโลกท่ี สนับสนุนงบประมาณและให�โอกาสแก�ผู� วิจัย
ด�วยดีเสมอมา การวิจัยฉบับน้ีส�าเร็จเป�นรูปเล�มออกมาได�  
ประโยชน�อันใดท่ีเกิดจากการท�าวิจัยในคร้ังนี้ ย�อมเป�นผลมา
จากความกรุณาดังกล�าวข�างต�น 
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ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต่อปัญหาระบบการจราจรและการแก้ไขปัญหาระบบการจราจร    
ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก  

Public Attitude towards Traffic Management System Problem and Traffic 
Management Solution in Phitsanulok Municipality 

 
พชรดนัย วัชรธนพัฒน์ธาดา1* กฤษณ์ ภูรีพงศ์2 และ พิสิฐพล พานุรัตน์3 

Pacharadanai Watcharathanapattada1* Krit Phureephong2 and Phisitpol Phanurat3 

 
1,2,3 มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 93 หมู่ 5 ต าบลสมอแข อ าเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

1,2,3 Phitsanulok University 93 M.5, Samo Khae Subdistrict, Mueang District, Phitsanulok Province 65000 
 

บทคัดย่อ 
 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษา 1) ทัศนคติของประชาชนต่อปัญหาระบบการจราจร 2) ทัศนคติของประชาชนต่อ
การแก้ไขปัญหาระบบการจราจร และ3) ปัจจัยที่ส่งผลต่อทัศนคติของประชาชนที่มีต่อการแก้ไขปัญหาระบบการจราจรในเขต
เทศบาล นครพิษณุโลก กลุ่มตัวอย่างคือประชาชนที่มีภูมิล าเนาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อายุ 18 ปีข้ึนไป จ านวน 398 คน 
ได้มาโดย ตารางส าเร็จของทาโร ยามาเน่ ใช้การสุ่มอย่างง่าย กลุ่มตัวอย่างที่สัมภาษณ์เป็นเจ้าหน้าที่ต ารวจจราจร 3 นาย 
ผู้แทนของเทศบาลบาลนครพิษณุโลก 5 คน และผู้แทนส านักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก 2 คน และ
ใช้แบบสอบถามในการ เก็บรวบรวมข้อมูล สถิติวิเคราะห์ข้อมูลคือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะห์การ
ถดถอยแบบ Stepwise ผลการวิจัยพบว่า ระดับทัศนคติของประชาชนต่อปัญหาระบบการจราจร และระดับทัศนคติของ
ประชาชนต่อการแก้ไขปัญหาระบบ การจราจรภาพรวมอยู่ในระดับมาก ตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ ร่วมกัน
ท านายการแก้ไขปัญหาระบบจราจรได้ร้อยละ 40.0 (R 2 =0.40) การจัดการแก้ไขปัญหาระบบการจราจรมีความสัมพันธ์กับ
ปัญหาการจราจรทุกด้านอย่างมีนัยส าคัญทางสถิติที่ ระดับ .001 ซึ่งการจัดการแก้ไขปัญหาระบบจราจรสามารถท านายได้ร้อย
ละ 9.50  
 
ค าส าคัญ: ทัศนคติ, ปัญหาระบบการจราจร, การแก้ไขปัญหาระบบการจราจร  
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Abstract 
This research aimed to study 1) attitudes towards traffic management system problems, 2) attitudes 

towards traffic management solutions, and 3) factors affecting attitudes towards traffic management 
solutions in Phitsanulok Municipality. The samples of this research were calculated by using the Taro 
Yamane formula and the random sampling method. The samples were 398 local people in the area of 
Phitsanulok municipality. They were 18 years old and over. The interviewers were three traffic police 
officers, five representatives of Phitsanulok municipality, and two representatives of the Phitsanulok disaster 
prevention and mitigation office. The questionnaires were used to collect the data. The data were analyzed 
by mean, standard deviation, and Stepwise regression analysis. The results found that level of public 
attitude towards traffic management system problems and traffic management solutions in general were at 
a high level. Gender variables, education, and occupation levels jointly predicted 40.0 percent of traffic 
management solutions (R2 =0.40). The relationship with all aspects of traffic management system problem 
was statistically significant at the .001 level, where traffic management solutions were able to predict at 
9.50 percent.  
 
Keywords: Attitudes, traffic management system problem, traffic management solution 

 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

662 663
กลุ่ม 6 : งานวิจัยรับใช้สังคม, งานวิจัยนวัตกรรมชุมชน

1. บทน�ำ 
กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร�างพ้ืนฐานด�าน

คมนาคมขนส�งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ของกระทรวง
คมนาคมได�ก�าหนดเป�าหมายในการเสริมสร�างฐานรากฐาน
ความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมความปลอดภัยสร�างโอกาสใน
การแข�งขันให�ประเทศได�ประโยชน์สูงสุดจากการเป�น
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่ ง ในระยะเร� งด� วนจะ
ด�าเนินการพัฒนาโครงข�ายคมนาคมเชื่อมโยงกับเมืองหลักใน
ภูมภิาคและแก�ไขป�ญหาจราจร โดยกระทรวงคมนาคมได�ให�
ความส�าคัญในการแก�ไขป�ญหาการจราจรในเมืองหลักใน
ภาคจ�านวน 6 เมือง คือเมืองเชียงใหม� เมืองพิษณุโลก เมือง
นครราชสีมา เมืองขอนแก�น เมืองภูเก็ต และเมืองหาดใหญ�
โดยการพัฒนาระบบขนส�งสาธารณะและน�าแนวคิด Future 

City มาใช�ในการพัฒนาและแก�ไขป�ญหาการจราจร ใน
ภาพรวมจังหวัดพิษณุโลก เป�นจังหวัดหนึ่ ง ท่ีกระทรวง
คมนาคมได�ให�ความส�าคัญในการแก�ไขป�ญหาการจราจรใน
เมืองหลักภูมิภาคเป�นจงัหวัดท่ีมีประวัติศาสตร์ยาวนานและ
มีโบราณสถานจ�านวนมากรวมทั้งเป�นศูนย์กลางด�านการ
คมนาคมเศรษฐกิจการศึกษาและการท�องเที่ยวของ
ภาคเหนือตอนล�าง ประกอบกับภูมิศาสตร์ที่ต้ังของจังหวัด
พิษณุโลกยังสามารถเช่ือมโยงระหว�างสหภาพเมียนมาร์ลาว
และเวียดนามตามแนวเส�นทางถนน East-West corridor 

และอยู�ในแผนยุทธศาสตร์ของประเทศไทยที่จะพัฒนา
โครงการระบบรถไฟฟ�าทางคู�และรถไฟความเร็วสูงจะท�าให�
เมืองพิษณุโลกมีการเศรษฐกิจและการขยายตัวของเมือง
เ ป�น ไปอ ย� า ง ร วดเ ร็ วโ ด ย เฉพ าะ กา ร ขยาย ตั ว ด� า น
อสังหาริมทรัพย์และปริมาณรถยนต์ประกอบกับเมือง
พิษณุโลกไม�มีระบบขนส�งสาธารณะจึงจัดให�เกิดป�ญหา
จราจรและขนส�งซ่ึงหากไม�มีการแก�ไขป�ญหาดังกล�าวอนาคต
เมืองพิษณุโลกจะเกิดวิกฤตด�านการขนส�งและจราจรยากกับ
การแก�ไขและส�งผลกระทบต�อการพัฒนาเมืองป�ญหาด�าน
การขนส�งและการจราจรรวมทั้งยังไม�มีระบบขนส�งสาธารณะ
ท่ีมีผลิตค�า (ส�านกังานนโยบายและแผนการขนส�งและจราจร 
กระทรวงคมนาคม, 2563) 

สภาพป�ญหาการจราจรในพิษณุโลกเป�นป�ญหา
หลัก ๆ ในตัวเมอืง เน่ืองจากมรีางรถไฟผ�ากลางเมือง และตัว
เมืองก็ขนาบด�วยถนนสายหลัก และแม�น้�าน�าน เราเคยจับ
เวลา รถไฟ 1 ขบวนว่ิงผ�าน ใช�เวลา 2 นาที ถ�า 5 ขบวน     
ก็ 10 นาที ปริมาณรถจึงสะสมข้ึนเร่ือย ๆ นอกจากนี้ปริมาณ
รถก็ยังมีเพ่ิมข้ึน ขณะท่ีปริมาณถนนก็มีเท�าเดิม ส�วนระบบ
ขนส�งมวลชนก็มีไม�เพียงพอ ป�ญหาการจราจรติดขัดและมี
แนวโน�มจะรุนแรงมากย่ิงขึ้น ซึ่งเป�นผลมาจากการพัฒนา
พื้นที่ใช�สอยในเขตเมืองที่หนาแน�นไปด�วย สิ่งปลูกสร�างและ
อาคารสถานที่ต�าง ๆ กอปรกับปริมาณของรถยนต์และความ
ต�องการใช�รถใช�ถนนของประชาชนท่ีเพิ่มข้ึนอย�างต�อเน่ือง 
ท�าให�สภาพการจราจรบนท�องถนนไม�มีความคล�องตัวและ
มักเกิดสภาวะการจราจรติดขัดในหลาย ๆ พ้ืนท่ี หากไม�มี
การเตรียมพร�อมส�าหรับการแก�ไขหรือมีแผนงาน ส�าหรับ
รองรับกับป�ญหาการจราจรดังกล�าว อาจเกิดผลกระทบต�อ
ระบบการคมนาคมขนส�งโดยรวมของเมืองพิษณุโลกในระยะ
ยาวได� การอ�านวยความสะดวกแก�ประชาชนด�านงานจราจร 
ของต�ารวจจราจร มักประสบกับป�ญหาและอุปสรรคอยู�เสมอ 
ท้ังป�ญหาจากการบริหารจัดการภายในองค์กร ป�ญหาจาก
นโยบายของผู�บังคับบัญชา และป�ญหาที่เกิดจากตัวของ
เจ�าหน�าท่ีต�ารวจจราจรผู�ปฏิบัติงานเอง ท้ังนี้ในป�จจุบัน
ต�ารวจภูธรจังหวดัพิษณโุลก ประสบกับป�ญหาด�านการขาด
แคลนเจ�าหน�าท่ีต�ารวจในการปฏิบัติงานด�านงานจราจร 
โดยเฉพาะอย�างยิ่ งก�าลั งพลระดับชั้นประทวนซึ่ ง เป�น
ผู�ปฏิบัติงานหลัก (ต�ารวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก, 2563) 
ป�ญหาการจราจรติดขัด เป�นสาเหตุหนึ่งที่ท�าให�ประชาชน
ผู� ใช� รถใช�ถนนได� รับความเดือดร�อนไปทุกหย�อมหญ� า 
กลายเป�นป�ญหาสังคมท่ีเร้ือรังมายาวนาน แม�ว�าบางพ้ืนที่จะ
ใช�มาตรการเคร�งครดัเพ่ือจัดระเบียบการจราจรแต�ยังคงพบ
ป�ญหาเช�นเดิม สาเหตุหลัก ๆ ท่ีพบว�าเป�นป�ญหาคือการน�า
เคร่ืองกีดขวาง เช�น กรวย แผงเหล็ก ล�อยางรถยนต์ แผงไม� 
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และรถยนต์ที่เสียแล�วมาจอดขวางเอาไว� เพ่ือประโยชน์ของ
ตนเอง (สภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศ, 2563)  

สาเหตุที่คนเมืองใหญ� ๆ ใช�รถส�วนตัวกนัมากเป�น
ท้ังเร่ืองค�านิยม และเนื่องมาจากไม�มีบริการขนส�งสาธารณะ
ท่ีดีพอ ป�ญหาการจราจรคับค่ังในเมือง สะท�อนให�เห็นว�า
ความเจริญทางเศรษฐกิจรวมศูนย์ท่ี ในเมืองมากไป คนช้ัน
กลางช้ันสูงใช�รถส�วนตัวกันมาก การจะแก�ป�ญหาจราจรใน
เมือง ต�องเช่ือมโยงกับการแก�ไขนโยบายพฒันาประเทศให�มุ�ง
กระจายการพัฒนาสู�ชนบท และ พัฒนาเพ่ือคนจนมากข้ึน 
ไม�ใช�แค�แก�ป�ญหาจราจร เท�านั้น ซึ่งนอกจากจะแก�ไม�ได�ผล
แล�ว ยังต�องใช� งบประมาณส้ินเปลืองมาก ข้ึน ท�าให�มี
งบประมาณเหลือไปช�วยชนบทลดลงไปอีก กลายเป�นป�ญหา
ต�อเน่ือง (กรมการขนส�งทางบก, 2563: 3) การขับขี่ ท่ีขาด
วินัยจราจรของคน เป�นผลมาจากค�านิยม ทัศนคติ และความ
เคยชินของคนท่ีมีความคิดอย�างผิด ๆ ก�อให�เกิดป�ญหาต�อ
ผู�อื่น ท�าให�การจราจรติดขัด เกดิอุบัติเหตุ สิ่งแวดล�อมเป�น
พิษ ความไม�สะดวก ไม�คล�องตัวในการเดินทางสัญจรไปมา
เพื่อด�าเนินชีวิตประจ�าวัน จึงจ�าเป�นจะต�องมีการจัดการ
เกี่ยวกับการให�บริการทางด�านการจราจรอย� างเป�นระบบ 
(อนุสรณ์ พัฒนถาบุตร, 2562: 13) ผลกระทบท่ีตามมาจาก
ป�ญหาการจรา จรดังกล� าว ไม� เ พียงแต�จะสร� างความ
ยากล�าบากในการเดินทางของประชาชน ยงัก�อเกิดป�ญหา
ด�านอื่น อาทิ การสูญเสียชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน 
เกดิป�ญหามลพิษทางอากาศ เนื่องจากควันพิษที่เกดิจากการ
เผาผลาญน้�ามัน การสูญเสียน้�ามันเชื้อเพลิงอย�างสูญเปล�าไป
กับการหยุดน่ิงของการจราจร การสูญเสียโอกาสทาง
เศรษฐกิจ อันเนื่องมาจากเวลาการเดินทางที่เสียไปกับการ
ติดขัดของจราจร และท่ีต�องสูญเสียงบประมาณเพื่อรักษา
ผู�ป�วยท่ีรับผลกระทบจากมลพิษ การแก�ไขป�ญหาจราจรจึง
เป�นป�ญหาระดับชาติ การแก�ไขป�ญหาการจราจรและ
อุบติัเหตุการจราจรทางบกในอดีตเป�นไปแบบต�างคนต�างท�า 
ในทิศทางท่ีแตกต�างกันตามภารกิจหลักของแต�ละหน�วยงาน 
ขาดการประสานงานอย�างจริงจัง มีการประชุมและจัดท�า
แผนงานซ้�าซ�อนกัน ตลอดจนมีแผนงานหลายรูปแบบที่ได�รับ

การน�าเสนอไปยังผู�บริหารในระดับต�าง ๆ แต�ไม�สามารถ
ด�าเนินการได�อย�างจริงจังและต�อเน่ือง ขาด เป�าหมายและ
การท�างานที่เป�นระบบ (กระทรวงคมนาคม, 2563: 6)  

ด�วยสภาพของป�ญหาดังกล�าวข�างต�น ผู�ศึกษาจึงให�
ความสนใจที่จะศึกษาทัศนคติของประชาชนที่มีต�อป�ญหา
และการแก�ไขป�ญหาระบบการจราจร ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก เพื่อหาค�าตอบของป�จจัยสาเหตุที่แท�จริงของ
ป�ญหาการจรจร รวมถึงหน�วยงานต�าง ๆ ท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องใน
การแก�ไขป�ญหา อ�านวยความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชนและนักท�องเที่ยวไปยังสถานท่ีราชการแหล�ง
ท�องเที่ยวและวัฒนธรรมที่ส�า คัญของจังหวัดพิษณุโลก
นอกจากนียั้งเป�นการเพ่ิมขีดความสามารถในการแข�งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศลดการใช�และน�าเข�าพลังงานจาก
ต�างประเทศและแก�ไขป�ญหาการจราจรอย�างย่ังยืนต�อไป 

           วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
1. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อป�ญหา

ระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

2. เพ่ือศึกษาทัศนคติของประชาชนต�อการแก�ไข
ป�ญหาระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

3.  เพื่ อศึกษาป� จ จัย ท่ีส� งผลต�อ ทัศนค ติของ
ประชาชนที่มีต�อการแก�ไขป�ญหาระบบการจราจรในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก 

 

2. แนวคิดทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 
2.1 แนวคิดทัศนคติ เป�นความคิดเห็น ความรู�สึกนึกคิด

ของแต�ละบุคคล ต�อสิ่งใดส่ิงหน่ึง ซึ่งความรู�สึกดังกล�าวเกิด
จากประสบการณ์ส�วนบุคคล จึงท�าให�ทัศนคติของแต�ละ
บุคคลแตกต� างกันออกไป และบุคคลจะมีพฤติกรรม
ตอบสนองต�อสิ่งน้ัน ๆ ไปตามทัศนคติของตน 

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการบังคับใช�กฎหมายจราจร เป�น
ความพยายามที่จะ  ควบคุมบุคคลทั่วไปให�ปฏิ บัติตาม
กฎหมายจราจร หลังจากท่ีมาตรการเกี่ยวกับการให�
การศึกษาฝ�กหัด ผู�ขับข่ียวดยาน การวิศวกรรมจราจร และ
กิจกรรมอื่นๆ ท�านองเดียวกัน ประสบความล�มเหลวท่ีจะ 
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บรรลุเป�าหมายของการควบคุมจราจร การบงัคับใช�กฎหมาย
จัดเป�นส�วนหน่ึงของการให�การศึกษาแก�บุคคลซึ่งไม�สามารถ
เรียนรู�ได�ด�วยวธิีการอื่น ๆ  

2.3 แนวคิดเก่ียวกับการเกิดอุบั ติภัยและการเกิด
อุบติัภยัจราจร ป�จจัยท่ีส�าคัญ 4 ประการคือ 1) ป�จจัยด�านผู�
ขับขี่ 2) ป�จจยัด�านยานพาหนะ 3) ป�จจยัด�านถนน และ 4)
ป�จจยัด�านสิ่งแวดล�อมซ่ึงการเกิดอุบัติเหตุแต�ละคร้ัง อาจมี
สาเหตุมาจากป�จจัยเดียว หรือจากหลายป�จจัยเกิด ข้ึน 
ร�วมกันโดยมีรายละเอียดของแต�ละป�จจัย 

2.4 แนวคิดเก่ียวกับทฤษฎีโดมิโน (Domino theory) 
เป�นทฤษฎีท่ีกล�าวเกี่ยวกับการป�องกันอุบัติเหตุ อุบัติเหตุ  
ต�าง ๆ ท่ีเกิดข้ึนเป�นอุบัติเหตุที่สามารถป�องกันได�  เฮนริค 
เป�นผู�คิดทฤษฎีโดมิโน ได�มีแนวความคิดปรากฏการณ์ต�างๆ 
ท่ีเกิดข้ึน สิ่งหนึ่งจะเกิดขึ้นเม่ือมีส่ิงหนึ่งได�เกิดข้ึนแล�ว การ
เกิดจะเป�นไปในลักษณะต�อเนื่องเป�นลูกโซ�เหมือนกับการต้ัง
ตัวโดมิโนไว�ในแถวเรียงกัน 5 ตัว เมื่อตัวแรกล�มลงจะท�าให�
ตัวถัดมาล�มลงต�อกันไปเร่ือย ๆ จนหมดอุบติัเหตุที่เกิดข้ึนนั้น
เป�นโดมิโนตัวหนึ่งใน ระบบลูกโซ�ถ�าขบวนการเหล� านี้ถูก
ขัดขวาง โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่ง ตัวโดมิโนอาจไม�ล�มเหลว
ท้ังแถว อบุัติเหตุและการบาดเจ็บหรือเสียหายอาจไม�เกิดข้ึน 
ซึ่งเปรยีบได�เหมือนตัวโดมโินที่เรียงกันอยู� 5 ตัวใกล�กัน เมื่อ
ตัวที่หนึ่งล�ม ย�อมมีผลท�าให�ตัวโดมิโนถัดไปล�มตามไปด�วย 
ตัวโดมิโนท้ัง 5 ตัว ได�แก� 1) สภาพแวดล�อมหรือภูมิหลังของ
บุคคล (Social environment of background) 2) ความ
บกพร�องผิดปกติของบุคคล (Defects of person) 3. การ
กร ะท� า ห รือ สภาพแวด ล� อม ท่ี ไม� ปลอด ภัย  ( Unsafe 

acts/unsafe conditions) และ 4) อุ บัติเหตุ (Accident)  
 

3. วิธดี�ำเนินกำรวิจัย 
เป�นการวิจัยแบบผสม (Mixed Method) ประกอบด�วย 

การวิจัยเชงิปริมาณ และการวิจยัเชิงคุณภาพ  
1. ประชากรและกลุ�ม ตัวอย�าง  คือประชาชนท่ีมี

ภูมิล�าเนาในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก อายุ 18 ป�ข้ึนไป 
เพราะในช�วงอายุนี้ประชาชนได�รับการศึกษาการอบรมมา

พอควรแล�ว สามารถดูแลตัวเอง พร�อมกับสามารถรู�ถึงสิ่งที่
ตัวเองจะท�าอย�างมีสติสัมปชัญญะ และรับผิดชอบผลท่ี
ตัวเองได�กระท�าลงไปได� จ�านวนทั้งหมด 52,012 คน ก�าหนด
ขนาดของกลุ�มตัวอย�างของทาโร ยามาเน� (Yamane, 1973) 
ท่ีระดับความเช่ือม่ัน 95% และมีความคลาดเคล่ือน 0.05 
โดยการสุ�มอย�างง�าย ในแต�ละเขต จ�านวน 4 เขตแล�วค�านวน
สัดส�วน ได�กลุ�มตัวอย�างท้ังส้ิน จ�านวน 398 คน ส�วน     กลุ�ม
ตัวอย�างที่สัมภาษณ์ ประกอบด�วยเจ�าหน�าท่ีต�ารวจจราจร 
จ�านวน 3 นาย และผู�แทนของเทศบาลบาลนครพิษณุโลก 
จ�านวน 5 คน และผู�แทนส�านักงานป�องกันและบรรเทาสา
ธารณภัยจังหวัดพิษณุโลก จ�านวน 2 คน 

2. เคร่ืองมือที่ใช�ในการศึกษาวิจัยเชิงปริมาณ เป�น
แบบสอบถาม (Questionnaire) แบ�งออกเป�น 3 ตอน ดังนี ้

ตอนที่ 1 เป�นแบบสอบถามเก่ียวกับข�อมูลทั่วไปของ
ผู�ตอบแบบสอบถาม ได�แก� เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
แบบสอบถามเป�นแบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

ตอนที่ 2 เป�นแบบสอบถามทัศนคติของประชาชนต�อ
ป�ญหาระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกแบ�ง
ออกเป�น 4 ด�านดังนี้ 1) ถนนและผังเมือง 2) ปริมาณรถและ
ทิศทางการเดินรถ 3) พฤติกรรมการขับข่ี  และ 4) การ
บรหิารงานจราจร แบบสอบถามเป�นมาตราส�วนประเมินค�า 
(Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2552: 69-71) 

 ตอนที่ 3 เป�นแบบสอบถามทัศนคติของประชาชน
ต�อการแก�ไขป�ญหาระบบการจราจรในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกแบ�งออกเป�น 5 ด�าน ดงัน้ี 1) การให�ความรู� 2) การ
บังคับใช�กฎหมาย 3) การวางแผนการจราจร 4) การ
ประสานงานหน�วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวข�อง ละ 5) การปฏิบัติงาน
ของต�ารวจจราจร แบบสอบถามเป�นมาตราส�วนประเมินค�า 
(Rating Scale) 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 2552: 69-71) 

3. การสร�างและการพัฒนาเคร่ืองมือท่ีใช�ในการวิจัย 

 3.1 ศึกษาเอกสารต� าง ๆ  ได�แก�  ทฤษฎี ต�ารา 
บทความและงานวิ จัย ท่ีเกี่ยวข�องกับ การจราจร สร�าง
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แบบสอบถามท่ีเหมาะสมและสอดคล�องกับบริบทของเนื้อหา
การวิจัย 

3.2 น�าร�างแบบสอบถามที่ได�เสนอต�อผู�เช่ียวชาญเพื่อ
ขอข�อเสนอแนะและแนะน�า หลังจากผู�เช่ียวชาญจ�านวน 3 
คน ได�ตรวจความเท่ียงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) 
ตลอดจนความสอดคล�องระหว�างวัตถุประสงค์การวิจัยกับข�อ
ค�าถามแล�วน�ามาหาค�า ดัชนีความสอดคล�อง ( Index of 

Item-Objective Congruence: IOC) และน�ามาหาค�าดัชนี
ความสอดคล�อง IOC ได�ค�า 1.00 ทุกข�อ น�ามาปรับปรุงแก�ไข
แบบสอบถามตามข�อเ สนอแนะและค� าแนะน� าของ
ผู�เช่ียวชาญ 

3.3 น�าแบบสอบถามไปทดลองใช� (Try Out) กับ
ประชาชนท่ีมีภูมิล�าเนาในเขตเมืองนครสวรรค ์ อายุ 18 ป� 
ข้ึนไปท่ีมีบริบทคล�ายประชากรที่ศึกษา จ�านวน 30 คนแล�ว
น�ามาค�านวณหาค�าความเช่ือมั่น (Reliability) ด�วยวิธีการหา
ค�าสัมประสิทธ์แอลฟา (α −            ) ได�ค�าความ
เช่ือม่ันของแบบสอบถาม เท�ากับ 0.82 

3.4 จัดท�าแบบสอบถามฉบับสมบูรณ์เพื่อใช� เก็บ
รวบรวมข�อมูลกับกลุ�มตัวอย�างต�อไป 

4. เคร่ืองมือที่ใช�ในการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพเป�นแบบ
สัมภาษณ์ประชาชนในเร่ืองเกี่ยวกับสภาพการจราจรในเขต
เมืองของจังหวัดพิษณุโลกได�แก� ศักยภาพของถนน ความ
ต�องการในการเดินทาง และการจัดการระบบจราจร 
ตลอดจนวิธีการแก�ไขป�ญหาการจราจร เป�นต�น และแบบ
สัมภาษณ์หน�วยงานท่ีเกี่ ยวข�อง โดยมีประเด็นค�าถาม
เกี่ยวกับสภาพการจราจรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ สาเหตุของ
ป�ญหาจราจร และการแก�ไขป�ญหาจราจร 

5. การเก็บรวบรวมข�อมูลวิจัย ผู�วิจัยได�ด�าเนินการ
เกบ็รวบรวมข�อมลูโดยมีข้ันตอน ดังนี้ 

5. 1 ผู� วิจั ยจัดท� าหนังสื อจากคณะนิ ติศา ส ตร์  
มหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพื่อขอความอนุเคราะห์ในการเก็บ
รวบรวมข�อมูลจากนายอ�าเภอเมืองพิษณุโลก 

5.2 ผู� วิจัยเก็บข� อมูลด�วยตนเอง โดยเ ร่ิมเ ก็บ 

ข�อมูลระหว�างสิงหาคม 2563 ถึง มกราคม 2564 

5.3 น�าแบบสอบถามท่ีเก็บรวบรวมได�ไปตรวจให�
คะแนนตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไว�หลังจากน้ัน น�าข� อมูล
แบบสอบถามแต�ละชุดมาวิเคราะห์ข�อมูลทางสถิติ 

6. การวิเคราะห์ข�อมูล โดยการหาค�าเฉลี่ย (Mean) 
และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) แล�ว
น�า เสนอในรูปแบบตาราง การวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ระหว�างทัศนคติของประชาชน กับ ป�ญหาระบบการจราจร
ในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ใช�การวิเคราะห์สถิติเชิง
อนุมาน (Inferential Statistics) ในการทดสอบสมมติฐาน 
ใช�การวิเคราะห์ค�าสถิ ติการวิเคราะห์การถดถอยแบบ 

Stepwise ในการพยากรณ์ป�ญหาระบบการจราจรในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก  

7. การแปลผลการวิจัย 

การแปลผลการวิจัยที่ใช�ระดับการวัดข�อมูลประเภท
อันตรภาคชั้น  ( Interval Scale)  ใช� เกณฑ์การแปล ผล
ความหมาย ดังนี้ (บุญชม ศรีสะอาด, 2557: 103) 

ค�าเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ทัศนคติอยู�ในระดับมากท่ีสุด 

ค�าเฉลี่ย 3.51 – 4.50 ทัศนคติอยู�ในระดับมาก 

ค�าเฉลี่ย 2.51 – 3.50 ทัศนคติอยู�ในระดับปานกลาง 
ค�าเฉลี่ย 1.51 – 2.50 ทัศนคติอยู�ในระดับน�อย 

ค�าเฉลี่ย 1.00 – 1.50 ทัศนคติอยู�ในระดับน�อยที่สุด 

 

4. ผลกำรวิจัย 
1. จากการสัมภาษณ์เจ�าหน�าท่ีต�ารวจจราจร พบว�า 

ป�ญหาระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก มี
การจราจรติดขัดอย�างมากในช�วงเวลาเช�าและเย็น ถนนแทบ
ทุกสายในเขตตัวเมืองพิษณุโลก จะมีรถหนาแน�นโดยเฉพาะ
แยก ท่ี ติด ขัดในช�วง เวลาเร�งด� วน เช�น แยกธนารัก ษ์         
แยกสุเหร�า ช�วงเช�ารถจะติดขัดมากต้ังแต�เวลา 07.15 น.-
08.00 น. ช�วงเย็นต้ังแต�เวลา 16.45 น.-17.30 น. ป�ญหา
การจราจรบริเวณทางเข�าหมู�บ�านพิษณุโลกเมืองใหม�และจุด
กลบัรถบริเวณหน�าห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลพลาซ�าพิษณุโลก 
การจอดรถกีดขวางทางเข�าออกหมู�บ�าน  และป�ญหา
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การจราจรบริเวณหน�าศนูย์การค�าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก 
มีการต�อแถวจอดรถเป�นจ�านวนหลายคันท�าให�การขับรถ
เป�นไปด�วยความล�าช�า รวมถึงความเสี่ยงท่ีจะเกิดอุบัติเหตุได�
ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช�วงเวลาช�วงเย็นถึงเวลา 21.30 น.
และวันเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์สาเหตุส�าคัญ
ท่ีท�าให�เกิดป�ญหาระบบการจราจรในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกได�แก�การเติบโตของเมืองการเพิ่มข้ึนของประชาชน 
การย�ายถ่ินฐานของประชาชนเข�ามาท�างาน การวางแผน
การจราจรไม�สัมพันธ์กับการเติบโตของพ้ืนที ่ถนนโครงข�ายมี
ปริมาณจ�ากัด สภาพพื้นผวิจราจรไม�ดี รถโดยสารประจ�าทาง
มีไม�เพียงพอ บริการไม�ดี สญัญาณไฟจราจรเสยี เจ�าหน�าที่
ต�ารวจมีน�อย  มีของวางเกะกะบนผิวถนนหรือข�างถนนหรือ
บนทางเท�าท�าให�คนเดินเท�าต�องลงมาเดินรมิถนน ประชาชน
นิยมใช�รถยนต์ส�วนตัวเพ่ือความสะดวกรวดเ ร็วในการ
เดินทาง ผู� ใช� รถใช�ถนนขาดจิตส� านึกต�อระเบียบ วินัย
การจราจรชอบ ฝ� าฝ� นกฎจราจร วิธีการแก� ไขป�ญหา
การจราจร ได�แก� ปรับเปลี่ยนจุดกลับรถ อบรมให�ความรู�กับ
ประชาชนเก่ียวกับการ ใช�รถใช�ถนน อบรมพัฒนาการ
ให�บริการของพนักงานที่ให�บริการรถประจ�าทาง เพ่ิมไฟ
จราจรตามทางแยกหรือปรังปรุงให�พร�อมใช�งานอยู� เสมอ 
จั ด ก า ร จ ร าจ ร ท่ีบ ริ เ ว ณ ท า งแ ยก ยู เ ทิ ร์ น อ อ ก จ าก
ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลพลาซ�า  

2. การสัมภาษณ์ผู�แทนของเทศบาลบาลนครพิษณุโลก 
และผู�แทนส�านักงานป�องกนัและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
พิษณุโลก สภาพการจราจรในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ พบว�า         มี
ปริมาณรถจ�านวนมาก รถติดบ�อยในช่ัวโมงเร�งด�วน จ�านวน
รถยนต์ส�วนบุคคลมีมากข้ึนโดยมีความหนาแน�น ในช�วงเวลา 
06.00-09.00 น. และช�วงเวลา 16.00-19.00 น. โดยเฉพาะ
ป�ญหาการจราจรบริเวณทางเข�าหมู�บ�านพิษณุโลกเมืองใหม�
และจุดกลับรถบริเวณหน�าห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลพลาซ�า
พิษณุโลก มีการจอดรถกีดขวางทางเข�าออก หมู�บ�าน และ
ป�ญหาการจราจรบริเวณหน�าศูนย์การค�าเซ็นทรัลพลาซา
พิษณุโลก มีการต�อแถวจอดรถเป�นจ�านวนหลายคัน ท�าให�

การขับรถเป�นไปด�วยความล�าช�า รวมถึงความเส่ียงท่ีจะเกิด
อุบัติเหตุได�ตลอดเวลาโดยเฉพาะในช�วงเวลาช�วงเย็นถึงเวลา 
21.30 น.และวันเสาร์-อาทิตย์ รวมถึงวันหยุดนักขัตฤกษ์ 
วิ ธีการแก�ไขป�ญหาการจราจร ได�แก�  ประสานเจ�าหน�าที่
ต� ารวจจราจรเปลี่ ยนจุดก ลับรถ อบรมให�ความรู� กับ
ประชาชนเก่ียวกับการใช�รถใช�ถนน อบรมพัฒนาการ
ให�บริการของพนักงานท่ีให�บริการรถประจ�าทาง เพ่ิมไฟ
จราจรตามทางแยกหรือปรังปรุงให�พร�อมใช�งานอยู� เสมอ 
จั ด ก า ร จ ร าจ ร ท่ี บ ริ เ ว ณ ทา งแ ยก ยู เ ทิ ร์ น อ อ ก จ าก
ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลพลาซ�า ให�สามารถกลับรถได� โดย
ทางแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก ได�ด�าเนินการติดต้ัง
สัญญาณเตือนจราจรแล�ว 

การแก�ไขป�ญหาระยาว ประสานความร�วมมือกับ
กรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะก�อสร�างถนนผงัเมืองรวม สาย 
ฉ2 ผั งเมืองรวม จังหวัดพิษณุโ ลก ส� งเสริมเศรษฐกิจ
แก�ป�ญหาจราจรติดขัด รับการเจริญเติบโตของเมืองใน
อนาคต ท่ีมุ�งเน�นระบบการคมนาคมขนส�งในเขตชุมชนเมือง 
ให�เกดิความสะดวกรวดเร็ว รองรับการพฒันาเมอืงในอนาคต 
จึงมีโครงการก�อสร�างถนนตามผังเมืองรวม ถนนสาย ฉ.2 ผัง
เมืองรวมเมืองพิษณุโลก เป�นถนนโครงการก�อสร�างใหม� 
เริ่มต�นท่ีถนนทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 12 ช�วง กม.ที่ 
30+80 ซึ่งห�างจากถนนทางหลวงชนบทสาย พล.2032 

ประมาณ 660 เมตร ไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือตัดกับ
ทางหลวงแผ�นดินหมายเลข 11 ช�วง กม.ที่ 2+180 บรรจบ
กับถนนธรรมบชูา (ถนนของ อบจ.พิษณุโลก) เป�นจุดสิ้นสุด
โครงการ ระยะทางรวมประมาณ 9.627 กม. รูปแบบถนน
โครงการเป�นถนนลาดยางขนาด 4 ช�องจราจร มีความกว�าง
ผิวจราจรช�องละ 3.50 เมตร มีไหล�ทางข�างละ 3.50 เมตร 
เขตทางประมาณ 30 เมตร 

3. ผลการวิเคราะห์ข�อมูลจากแบบสอบถาม 

 3.1 ทัศนคติของประชาชนต�อป�ญหาระบบการจราจรในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตำรำงที่  1 แสดงระดับทัศนคติของประชาชนต�อป�ญหา
ระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

ป�ญหาระบบการจราจร   
(รายด�าน) 

ค�าเฉล่ีย S.D. ระดับ 

1.ถนนและผังเมือง 3.52 .67 มาก 
2.ปริมาณรถและทิศทางการ

เดินรถ 

4.53 .24 มาก 

3. พฤติกรรมการขับข่ี 4.56 .32 มาก 
4. การบริหารงานจราจร 3.57 .62 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.12 .49 มาก 
จากตารางท่ี 1 พบว�าระดับทัศนคติของประชาชนต�อ

ป�ญหาระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก
ภาพรวมและรายด�านอยู�ในระดับมาก โดยด�านพฤติกรรม
การขับขีมี่ค�าเฉลี่ยสูงที่สุด รองลงมาด�านปริมาณรถและทิศ
ทางการเดินรถ ด�านการบริหารงานจราจร และด�านถนน
และผังเมืองมีค�าเฉล่ียต่�าที่สุด 

3.2 ทัศนคติของประชาชนต�อการแก�ไขป�ญหาระบบ
การจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก แสดงดังตารางที่ 2 

ตำรำงที่ 2 แสดงระดับทัศนคติของประชาชนต�อการแก�ไข
ป�ญหาระบบการจราจร ในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก 

การแก�ไขป�ญหาระบบ
การจราจร (รายด�าน) 

ค�าเฉลี่ย S.D. ระดับ 

1. การให�ความรู� 4.23 .42 มาก 
2. การบังคับใช�กฎหมาย 4.56 .39 มากที่สุด 
3. การวางแผนการจราจร 3.89 .41 มาก 
4. การประสานหน�วยงานที่

เกี่ยวข�อง 
4.10 .43 มาก 

5. การปฏิบัติของต�ารวจราจร 3.56 .68 มาก 
รวมเฉลี่ย 4.09 .40 มาก 

จากตารางท่ี 2 พบว�าระดับทัศนคติของประชาชน
ต�อการแก�ไขป�ญหาระบบการจราจรในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกภาพรวมอยู� ในระดับมาก ด�านการบังคับใ ช�

กฎหมายอยู�ในระดับมากท่ีสุด ส�วนด�านอื่น ๆ อยู�ในระดับ
มาก โดยด�านการปฏิบัติของต�ารวจราจรมีค�าเฉลี่ยต่�าที่สุด 

3.3 ป�จจัยท่ีส�งผลต�อทัศนคติของประชาชนท่ีมีต�อ
ป�ญหาระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

1) ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนที่มีป�จจัย
ลักษณะส�วนบุคคล ได�แก� เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ต�างกัน มีทัศนคติต�อป�ญหาการจราจร และการแก�ไขป�ญหา
ระบบจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกภาพรวมและราย
ด�านแตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.001  

2) ผลการวิ เคราะ ห์การถดถอยพหุคูณแบบ 
Stepwise ในการพยากรณ์การแก�ไขป�ญหาระบบจราจรใน
เขตเทศบาลนครพิษณุโลก แสดงดังตารางที่ 3 

ตำรำงที ่3 การวิเคราะห์การถดถอยแบบ Stepwise ในการ
พยากรณ์การแก�ไขป�ญหาระบบจราจร ในเขต
เทศบาลนครพิษณุโลก 

ตัวแปร b β t Sig. 
1. เพศ .36 .51 6.8 .001* 
2. ระดับการศึกษา 3.09 .38 5.1 .001* 
3.อาชีพ .09 0.2 2.7 .001* 
ค�าคงท่ี (Constant)         3.20            -2.5     .014* 
R = 0.63    R2 = 0.40    F = 25.58   p value < .001 

จากตารางที่ 3 การศึกษาป�จจัยท่ีสามารถ
ร�วมกันท�านายการแก�ไขป�ญหาระบบจราจรในเขตเทศบาล
นครพิษณุโลก พบว�ามีตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา และ
อาชีพท่ีร�วมกันท�านายการแก�ไขป�ญหาระบบจราจรได�อย�างมี
นัยส�าคัญทางสถิติ (p value < .001) ซึ่ งตัวแปรทั้ งสาม
สามารถอธบิายการแก�ไขป�ญหาระบบจราจรได�ร�อยละ 40.0 
(R2=0.40)     

3) การจัดการแก�ไขป�ญหาระบบการจราจรมี
ความสัมพันธ์กับป�ญหาการจราจรในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลก ท้ังภาพรวมและรายด�านทุกด�านอย�างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยการจดัการแก�ไขป�ญหาการจราจร
ท่ีสามารถท�านายทัศนคติของประชาชนท่ีมีต�อป�ญหา
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การจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได�แก�การให�ความรู� 
การบังคับใช�กฎหมาย การวางแผนการจราจร การประสาน
หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�อง ซ่ึงการจดัการแก�ไขป�ญหาระบบจราจร 

สามารถท�านายได�ร�อยละ 9.50 

 
5. อภิปรำยผลและสรปุผลกำรวิจัย

5.1  ทัศนคติของประชาชนต�อป� ญหาระบบ
การจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกภาพรวมและราย
ด�านอยู�ในระดับมาก เป�นเพราะว�าประชาชนได�รับผลกระทบ
การจราจรติดขัดในช�วงเวลาเช�าและเย็น รถหนาแน�น 
โดยเฉพาะเวลาเร�งด�วน ป�ญหาการจราจรบริเวณทางเข�า
หมู�บ�านพิษณุโลกเมืองใหม�และจุดกลับรถบริเวณหน�า
ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลพลาซ�าพิษณุโลก การจอดรถกีด
ขวางทางเข�าออกหมู�บ�าน และป�ญหาการจราจรบริเวณหน�า
ศูนย์การค�าเซ็นทรัลพลาซาพิษณุโลก อุบัติเหตุเกิดข้ึนบ�อย
มาก ผู�ใช�รถใช�ถนนขาดจิตส�านึกต�อระเบียบวินัยการจราจร
ชอบฝ�าฝ�นกฎจราจร ท�าให�ทัศนคติของประชนชนต�อป�ญหา
ระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกภาพรวมและ
รายด�านอยู�ในระดับมาก สอดคล�องกับ  ธนพัฒน์ เกิดผล 
(2561) ที่ศึกษาเรื่องป�จจัยที่ส�งผลต�อทัศนคติของประชาชน
ท่ีมีต�อป�ญหาการจราจรในจังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล 
ผลการวิจัยพบว�า ทัศนคติของประชาชนท่ีมีต�อป�ญหา
การจราจรในจังหวัดปทุมธานีและปริมณฑล อยู�ในระดับมาก  

5.2 ทัศนคติของประชาชนต�อการแก�ไขป�ญหา
ระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ภาพรวมอยู�
ในระดับมาก ด�านการบังคับใช�กฎหมายอยู�ในระดับมากท่ีสุด 
ส�วนด�านอื่น ๆ อยู�ในระดับมาก เป�นเพราะว�าประชาชนเห็น
ว�าการแก�ไขป�ญหาการจราจร ได�แก�  ประสานเจ�าหน�าที่
ต�ารวจจราจรเปล่ียนจุดกลับรถ การอบรมให�ความรู�กับ
ประชาชนเกี่ยวกับการใช�รถใช�ถนน การอบรมพัฒนาการ
ให�บริการของพนักงานที่ให�บริการรถประจ�าทาง มีการเพิ่ม
ไฟจราจรตามทางแยกและปรังปรุงให�พร�อมใช�งานอยู�เสมอ 

มีการ จัดการจราจรที่บริเวณทางแยกยู เทิ ร์นออกจา ก
ห�างสรรพสินค�าเซ็นทรัลพลาซ�า ให�สามารถกลับรถได�        2 

เส�นทางจราจร โดยแขวงการทางจังหวัดพิษณุโลก ได�
ด�าเนินการติดต้ังสัญญาณเตือนจราจร และประชาชนเห็นว�า
มีการแก�ไขป�ญหาในระยาว โดยมีการประสานความร�วมมือ
กับกรมทางหลวงชนบท (ทช.) จะก�อสร�างถนนผังเมืองรวม 
สาย ฉ2 ผังเมอืงรวม จังหวัดพิษณุโลก ให�เกิดความสะดวก
รวดเร็ว รองรับการพัฒนาเมืองในอนาคต จึงท�าให�ทัศนคติ
ของประชาชนต�อการแก�ไขป�ญหาระบบการจราจรภาพ
รวมอยู�ในระดับมาก ด�านการบังคับใช�กฎหมายอยู�ในระดับ
มากที่สุด สอดคล�องกับจักรแก�ว พิพัฒน์ (2561) ศึกษาเร่ือง
ความพึงพอใจของประชาชนที่มตี�อการให�บริการงานจราจร
ในเขต ต�าบลหนองหอย อ�าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม�  
ผลการวิจัยพบว�าความพึงพอใจของประชาชนที่มีต�อการ
ให�บริการงานจราจรอยุ�ในระดับมาก และยังสอดคล�องกับ 
สุรเมศวร์ พิริยะวัฒน์ (2560) ท่ีศึกษาเร่ืองทัศนคติของผู�ใช�
รถยนต์ส�วนบุคคลเพ่ือประยุกต์ใช�มาตรการควบคุมความ
ต�องการเดินทางอย�างย่ังยืน ผลการวิจัยพบว�า ทัศนคติของ
ผู�ใช�รถยนต์ส�วนบุคคลเพื่อประยุกต์ใช�มาตรการควบคุมความ
ต�องการเดินทางอย�างย่ังยืนอยู�ในระดับมากเช�นกัน 

5.3 ป�จจัยที่ส�งผลต�อทศันคตขิองประชาชนที่มีต�อ
ป�ญหาระบบการจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

1) ผลการทดสอบสมมติฐาน ประชาชนที่มีป�จจัย
ลักษณะส�วนบุคคล ได�แก� เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพ 
ต�างกัน มีทัศนคติต�อป�ญหาการจราจร และการแก�ไขป�ญหา
ระบบจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกภาพรวมและราย
ด�านแตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติที่ระดับ 0.001 
เป�นเพราะว�าประชาชนทุกเพศวัย ระดับการศึกษา หรือ
อาชีพท่ีแตกต�างกัน ต�างก็ต�องเดินทางย�อมในระยะเวลาที่
แตกต�างกนั ประสบป�ญหาด�านระบบจราจร มีพฤติกรรมการ
ขับขี่ท่ีแตกต�างกัน ความต�องการเดินทางในชวิีตประจ�าวันไม�
เหมือนกัน ย�อมมีทัศนคติต�อป�ญหาการจราจรแตกต�างกัน 
ซึ่งสอดคล�องกับสุวิทย์ วัฒนสขุ (2559) ที่ศึกษาเร่ืองความ
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คิดเหน็ของประชาชนที่มีต�อการปฏิบติังานจราจรของต�ารวจ
จราจร สถานีต�ารวจภูธรเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัด
นครศรีธรรมราช ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นท่ีมีต�อการ
ปฏบิติังานจราจรของต�ารวจจราจร สถานีต�ารวจภูธรเมือง
นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช ของประชาชนที่มี
เพศ อายุระดับ การศึกษา อาชีพ รายได�ต�อเดือน และเรื่องที่
ติดต�องานจราจรแตกต�างกันอย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติท่ี
ระดับ .001 

2) การศึกษาป�จจัยที่สามารถร�วมกันท�านายการ
แก�ไขป�ญหาระบบจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก พบว�า
มีตัวแปร เพศ ระดับการศึกษา และอาชีพที่ร�วมกันท�านาย
การแก�ไขป�ญหาระบบจราจรได�อย�างมีนัยส�าคัญทางสถิติ (p 

value < .001) ซึ่งตัวแปรท้ังสามสามารถอธิบายการแก�ไข
ป�ญหาระบบจราจรได�ร�อยละ 40.0 (R2=0.40)     

3 )  ก า ร จั ดก า รแ ก� ไ ขป� ญห าก า รจ ร า จ ร มี
ความสัมพันธ์กับป�ญหาการจราจรในเขตเทศบาลนคร
พิษณุโลกทั้งภาพรวมและรายด�านทุกด�านอย�างมีนัยส�าคัญ
ทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยการจัดการแก�ไขป�ญหาการจราจร
ท่ีสามารถท�านายทัศนคติของประชา ชนที่ มีต�อป�ญหา
การจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก ได�แก� การให�ความรู� 
การบังคับใช�กฎหมาย การวางแผนการจราจร การประสาน
หน�วยงานที่เก่ียวข�อง การปฏิบัติงานของเจ�าหน�าท่ีต�ารวจ
จราจรสามารถร�วมกันท�านายได�ร�อยละ 9.50 

ข้อเสนอแนะ 

ข�อเสนอแนะในการน�าผลวิจัยไปใช� 
1 .  ทัศนค ติของประชาชน ต�อป� ญหา ระบบ

การจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกภาพรวมและราย
ด�านอยู�ในระดับมาก หน�วยงานท่ีเกี่ยวข�องควรปรบัปรุงแก�ไข
อย�างเร�งด�วน โดยเฉพาะในเร่ืองของพฤติกรรมการขับข่ีที่มี
ค�าสูงที่สุด 

2. ทัศนคติของประชาชนต�อการแก�ไขป�ญหาระบบ
การจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลกภาพรวมอยู�ในระดับ

มาก ด�านการบังคับใช�กฎหมายอยู�ในระดับมากท่ีสุด ต�ารวจ
จราจรควรด�าเนินการใช�กฎหมายอย�างเคร�งครัด รวมถึง
หน�วยงานต�าง ๆ ท่ีมีส�วนเกี่ยวข�องในการแก�ไขป�ญหา 
อ�านวยความสะดวกในการเดินทางของประชาชนและ
นักท�องเที่ยว เป�นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน
ทางเศรษฐกิจของประเทศลดการใช�และน�าเข�าพลังงานจาก
ต�างประเทศและแก�ไขป�ญหาการจราจรอย�างย่ังยืน 

ข�อเสนอแนะในการวิจยัคร้ังต�อไป 

1. ควรศึกษาวิจัยการแก�ไขป�ญหาการจราจรใน
เมืองหลักในแต�ละภาค จ�านวน 6 เมือง คือเมืองเชียงใหม� 
เมืองพิษณุโลก เมืองนครราชสีมา เมืองขอนแก�น เมืองภูเก็ต 
และเมืองหาดใหญ� แล�วน�าผลการวิจัยมาเปรียบเทียบกัน 

2. ควรศึกษาการพัฒนาระบบขนส�งสาธารณะและ
น�าแนวคิด Future City มาใช�ในการพัฒนาและแก�ไขป�ญหา
การจราจรในเขตเทศบาลนครพิษณุโลก 

 
6. กิตติกรรมประกำศ 

งานวิจัยในคร้ังน้ีเกิดขึ้นและส�าเ ร็จลุล�วงไปได�
ด�วยดี ผู�ท�าวิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ท่ี 
สนับสนุนงบประมาณและให�โอกาสแก�ผู�วิจัยด�วยดีเสมอมา 
การวิจัยฉบับนี้ส�าเร็จเป�นรูปเล�มออกมาได� ประโยชน์อันใดที่
เกิดจากการท�าวิจัยในคร้ังนี้ ย�อมเป�นผลมาจากความกรุณา
ดังกล�าวข�างต�น 
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บทคัดย่อ 
 การวิจัยนี้เป็นการสำรวจความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน โดยมีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา
ความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงาน ของสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า รหัส 60 และ 61 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง และรวบรวมข้อมูลผลการประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการที่มี
ต่อนักศึกษาสาขา วิศวกรรมไฟฟ้า จากแบบประเมินผลการฝึกงานของนักศึกษา 26 สถานประกอบการ และนักศึกษาท่ีฝึกงาน
ทั้งหมด 54 คน ซึ่งมี องค์ประกอบในการประเมิน 4 ด้าน คือ ด้านผลสำเร็จของงาน ด้านความรู้ความสามารถ ด้านความรับ
ชอบต่อหน้าท่ี และด้านลักษณะ บุคคล โดยใช้สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
ผลการวิจัยพบว่า นักศึกษาฝึกงานส่วนใหญ่ เลือกฝึกงานในสถานประกอบการประเภทบริษัทเอกชนมากที่สุด และความพึง
พอใจของสถานประกอบการที่มีต่อนักศึกษาฝึกงานโดยภาพ รวมอยู่ในระดับมาก มีความพึงพอใจสูงสุดคือ ด้านลักษณะส่วน
บุคคล ด้านความสำเร็จของงาน ด้านความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และด้าน ความรู้ความสามารถ ตามลำดับ สรุปได้ว่าลักษณะ
ส่วนบุคคลของนักศึกษาเป็นท่ีพึงพอใจสูงสุดของสถานประกอบการ สามารถใช้เป็นจุด แข็งในการพัฒนาหลักสูตรต่อไป 
  
คำสำคัญ: ความพึงพอใจ สถานประกอบการ นกัศึกษาฝกึงาน 
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Abstract 

 This research was a survey of the satisfaction of establishments with the student trainees.  The 
objective of this research was to study the satisfaction of establishments on the student trainees for 
electrical engineering students, code 60 and 61, faculty of Engineering, Rajamangala University of 
Technology Lanna Lampang. The data was collected from form 26 establishments and 54 student traineees, 
which were assessed in 4 components:  job achievement, knowledge and ability, the responsibility and 
personal characteristics.  The statistics used to analyze the data included percentage, mean and standard 
deviation.  The results of the research were as follows:  most of student trainees chose private companies 
for the internship. The overall satisfaction of the establishment on the student trainees was at a high level. 
The most satisfaction was personal characteristics, work completion, responsibility, knowledge and ability 
respectively.  It can be concluded that the personal characteristics of the student trainees was the most 
satisfactory for the establishments and can be used as a strength in further development of the course and 
program. 
  
Keywords: Satisfaction, Establishments, Student Trainees 
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1. บทน�ำ  
สถาบันอุดมศึกษาถือได�ว�าเป�นหนึ่ง ในองค�กร ท่ี มี

ความส�าคัญอย�างย่ิงต�อแวดวงการศึกษา โดยมีภารกิจที่ส�าคัญ
ประการหน่ึง คือการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให�เป�นผู�มีความเป�น
เลิศทางวิชาการ มีบุคลิกภาพที่ดี มีมนุษยสัมพันธ�  มีความรู�คู�
คุณธรรม มีความพร�อมในการก�าวสู�การท�างานโดยใช�ความรู�
ความสามารถอย�างเต็ม ศักยภาพ จากนโยบายการพัฒนา
การศึกษา ของรัฐบาลและการก�าหนดบทบาทของมหาวิทยาลัย
ไทยต�อ Thailand 4.0 ซึ่งมีที่มาจากการที่โลกยุคป�จจุบันหรือโลก
ในศตวรรษที่ 21 มีความเปลี่ยนแปลงจากศตวรรษที่ 20 อย�าง
สิ้นเชิง ท�าให�มีความจ�าเป�นในการเตรียมการและเตรียมก�าลังคน
ให�มีความพร�อมกับการเปลี่ยนแปลงของโลกด�วยการสร�าง คน
ไทยในศตวรรษที่  21 ไปสู�การเป�นพลเมือง ท่ี มีคุณภาพ มี
จุดมุ�งหมาย มีหลักคิดสร�างสรรค� และมีจิตสาธารณะ จึง ท�าให�
สถาบันอุดมศึกษาต�องร�วมกันผลักดันและสร�างผู�เรียนให�มี ท้ัง
ความรู�ทางวิชาการ ทักษะในการท�างาน ทักษะใน การเข�าสังคม
และอยู�ร�วมกับผู�อ่ืน (อรพรรณ ฤทธ์ิม่ัน และบัลลังก� โลหิตเสถยีร, 
2561) 

คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลล�านนา ล�าปาง ได�มีการจัดการเรียนการสอนในระดับ
ประกาศนยีบัตรวิชาชีพช้ันสูง (ปวส.) และระดับปริญญาตรี       
ในสาขาวศิวกรรมและเทคโนโลยี มีการเรียนการสอน 3 หลักสูตร 
ได�แก�  หลักสูตร วศ .บ. วิศวกรรมไฟฟ�า  วศ.บ.วิศวกรรม             
อุตสาหการ และหลักสูตร วศ.บ.วิศวกรรมเกษตรและชีวภาพ ซ่ึง
ท้ัง 3 หลักสูตรมีผู�เรียนให�ความสนใจเนื่องจากเมื่อเรียนจบ
หลักสูตรแล�วมีแนวทางในการประกอบอาชีพท่ีหลากหลาย มั่นคง 
และ เป�นที่ ต� อ งการขอ งตลาด แร งง าน ดังนั้ นทา งคณะ
วิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
ล�าปาง ได�มองเห็นความส�าคัญท่ีจะมุ�งเน�นการจัดการเรียนการ
สอนทีจ่ะส�งเสริมผู�เรียน ให�เรียนรู�จากการลงมือปฏิบัติการเรียนรู�
จากประสบการณ�จริงด�วยการฝ�กสหกิจศึกษา/ฝ�กงาน ซึ่งเป�น
กระบวนการหน่ึงของการศึกษา ท่ีเน�นให� ผู�เ รียนได�ประยุกต�ใช�
ความรู�ความสามารถของตนในการปฏิบัติงานจ ริงในสถาน
ประกอบการ เรียนรู�วิธีการ ปรับตัวเพื่อให�เข�ากับองค�กรและ
ท�างานร�วมกับผู�อื่นได� การพัฒนาบุคลิกภาพและมนษุยสัมพันธ� 
การมีทัศนคติที่ดีต�อ การท�างาน รวมท้ังการสร�างความเชื่อม่ัน

และเจตคติที่ดีต�อวิชาชีพ เพ่ือเป�นการเตรียมความพร�อมให�
ผู�เ รียนเป�น บัณฑิตที่มีคุณภาพและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค�
ตามความต�องการของตลาดแรงงาน 

หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ� า  คณะวิศวกรรมศาสตร�  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ล�าปาง ได�บรรจุวิชา
ฝ�กสหกิจศึกษา/ฝ�กงานของนักศึกษาให�เป�นไปตามเกณฑ�ของ 
สกอ. โดยก�าหนดให�นักศึกษาต�องฝ�กสหกิจศึกษา/ฝ�กงาน จึงจะ
เรียนครบตามหลักสูตร และขอส�าเร็จการศึกษาได� ตามโครงสร�าง
ของหลักสูตร ซึ่งในฝ�กสหกิจศึกษา/ฝ�กงานของหลักสูตรนั้นได�
ก�าหนดให�มีการประเมินผลนักศึกษาฝ�กสหกิจศึกษา/ฝ�กงานใน
สถานประกอบการเม่ือนักศึกษาฝ�กสหกิจ/ฝ�กงาน เสร็จส้ินแล�ว  

ดั ง น้ัน  ผู� วิ จั ย จึ งศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการท่ีมีต�อนักศึกษาฝ�กงาน หลักสูตรวิศวกรรมไฟฟ�า 
คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
ล�าปาง เพ่ือน�าผลการศึกษามาเป�นแนวทางในการพัฒนา
นักศึกษา โดยหลักสูตรสามารถน�าผลการศึกษานี้ไปปรับใช�กับ
การจัดการเรียนการสอน เสริมสร�างความรู�ในด�านท่ีนักศึกษามี
ผลการประเมินต่�า เพ่ือพัฒนาและเตรียมความพร�อมให�กับ
นักศึกษาก�อนเข�าฝ�กสหกิจ/ฝ�กงาน ให�เป�นที่พึงพอใจของสถาน
ประกอบการ และสอดคล�องกับความต�องการของตลาดแรงงาน
ในรุ�นต�อๆไป โดยพิจารณาจาก ข�อมูลท่ัวไปของนักศึกษาและ
หน�วยงาน ผลส�าเ ร็จของงาน  ความรู�ความสามารถความ
รับผิดชอบต�อหน�าที่ และลักษณะเฉพาะบุคคล ของนักศึกษา  
 
2.วัตถุประสงค์ของกำรวิจัย 
 งานวิจัยนี้ มีวัตถุประสงค�ในการศึกษาเพื่อท�าการ
รวบรวมข�อมูล วเิคราะห�ข�อมูล และสรุปผล โดยมีวัตถุประสงค� 
ดังนี ้
   2.1 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ี
มีต�อนักศึกษาฝ�กงาน ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ�า รหัส 60 
และ 61 คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา ล�าปาง  
  2.2 เพ่ือรวบรวมข�อมูลผลการประเมินความพึงพอใจ
ของสถานประกอบการ และน�าไปเป�นแนวทางในการพัฒนา
หลักสูตรต�อไป 
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3. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�อง 
 การวิจัยครั้งนี้เป�นการศึกษาความพึงพอใจของสถาน
ประกอบการที่มีต�อนักศึกษาฝ�กงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า คณะ
วิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
ล�าปาง ได�รวบรวมแนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวข�อง เพื่อน�ามาประกอบ
งานวิจัย มีดังนี้ 
 3.1 ทฤษฎีความพึงพอใจ  
เชลล่ี (อ�างถึงใน ปราการ กองแก�ว,2546, หน�า 17) ได�ศึกษา
แนวคิด เกี่ยวกับความพึงพอใจ สรปุได�ว�าเป�นความรู�สึกสองแบบ
ของมนุษย� คือ ความรู� สึกในทางบวกและ ความรู�สึกในทางลบ 
ความรู�สึกในทางบวกเป�นความรู�สึก ท่ีเมื่อเกิดข้ึนแล�วท าให�
ความรู�สึกท่ีมีระบบ ย�อนกลับและความสุขนี้สามารถท�าให�เกิด
ความสุขหรือความรู�สึกทางบวกเพ่ิมข้ึนได�อีก ดังนั้น จะเห็นได�ว�า
ความสุขเป�นความรู�สึกที่สลับซับซ�อนและความสุขน้ีจะมีผลต�อ
บุคคลมากกว�า ความรู�สึกในทางบวกอื่น ๆ ความรู�สึกทางลบ 
ความรู�สึกทางบวกและความสุขมีความสัมพันธ�กัน  อย�าง
สลับซับซ�อนและระบบความสัมพันธ�ของความรู�สึกท้ังสามนี้
เรียกว�าระบบความพึงพอใจ 9 โดยความพึงพอใจจะเกิดขึ้นเมื่อ
ระบบความพึงพอใจมีความรู�สึกทางบวกมากกว�าทางลบ 
  3.2 ด�านผลส�าเร็จของงาน 
              3.2.1 ผลส�าเร็จของงานเชิงปริมาณ คือผลงานที่เกิด
จากการปฏิบัติงาน มีผลส�าเร็จในเชิงปริมาณที่เกิดขึ้น มีปริมาณ
ของผลงานเมื่อเปรียบเทียบกับเป�าหมาย หรือ ข�อตกลงตามท่ีได�
ก�าหนด 
               3.2.2 ผลส�าเร็จของงานเชิงคุณภาพ คือผลงานที่ได�
แสดงให�เห็นถึงการตอบสนองตามวัตถุประสงค�และแนวคิด ที่มี
ความเป�นไปได�ในการน�าไปใช�ประโยชน�และมีข�อมูลที่อ�างอิงได� 

3.3 ความรู�ความสามาถ  
   3.3.1 ทักษะด�านเทคนิค หมายถึงความสามารถใน

การเข�าใจและใช�เทคนิค ความรู�และเคร่ืองมือที่จ�าเป�นในการ
ท�า งานในหน�วยงานหรือแผนกน้ัน ๆ  และสามารถน�ามา
ประยุกต�ใช�กับการปฏิบัติงานได� 
              3.3.2 ทักษะด�านมนุษยสัมพันธ� หมายถึงทักษะที่
เกี่ยวข�องกับบุคคลอื่น เป�นความสามารถของบุคคลในการท�างาน
กับบุคคลอื่นหรือโดยผ�านบุคคลอ่ืนอย�างมีประสิทธิผล ทักษะน้ี

เ กี่ ย ว ข� อ ง กั บ ก า ร ติ ด ต� อ สื่ อ ส า ร  ก า ร น� า บุ ค ค ล อื่ น 
ให�ท�าตาม  
             3.3.3 ทักษะด�านความคิด หมายถึงความสามารถของ
บุคคลในการมองเห็นองค�การในภาพรวมหรือในเชิงบูรณาการ
เห็นความสัมพันธ�ระหว�างส�วนต�าง ๆ ในองค�การและสามารถเห็น
การเปล่ียนแปลงของส�วนใดที่มีผลต�อองค�การในภาพรวม ทักษะ
ในลักษณะนี้ มีความส�าคัญอย�างย่ิงในการพัฒนาแผนส�าหรับ
ทิศทางในอนาคตขององค�การ  
 3.4 ความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี 

ความรับผิดชอบต�อหน�าที่การงาน หมายถึงจิตส�านึก
และความ รับผิดชอบในหน�าที่  โดยเอาใจใส�มุ� ง ม่ันให�งานที่
รับผิดชอบส�าเร็จตามวัตถปุระสงค� ร�วมรับผดิชอบในภารกิจและ
เป�าหมายของหน�วยงานและองค�กร 
ระดับ 1 developing : รับผิดชอบในหน�าท่ีที่ได�รับมอบหมาย 
และพร�อมต�อการพัฒนา ทันก�าหนดภายใต�ค�าแนะน�ารับรู�สภาพ
ป�ญหาที่เกี่ยวข�องกับงาน 
ระดับ 2 Performer : ต้ังใจปฏิบัติงานให�บรรลุเป�าหมายตาม
นโยบายและแผนเสร็จทันเวลาที่ก�าหนด ด�วยตนเองวิเคราะห�
และแก�ไขป�ญหาเฉพาะหน�าท่ีมีผลกระทบต�องานได� 
ระดับ 3  Achievement : มุ�งมั่นในความส�าเร็จของหน�วยงาน
วางแผนการด�าเนินงานและปฏิบัติจนบรรลุวัตถุประสงค� และ
เป�าหมาย และมีการวางแผนเตรียมรับสถานการณ�ต�าง ๆ ได� 
ระดับ 4  Role model : เป�นแบบอย�างที่ดีในการปฏิบัติงาน    มี
พฤติกรรมการปฏิบัติงานท่ีดีอย�างสม่�าเสมอจนเป�นท่ียอมรับเป�น
แบบอย�าง  
ระ ดับ 5 Inspire culture :  สร� างวัฒนธรรมองค�กรในกา ร
ปฏิบัติงานสร�างบรรยากาศ สนับสนุน  ส�งเสริม  และผลักดันให�
บุคลากรมีจิตส�านึก และความรับผิดชอบในหน�าที่ ท่ีดีในการ
ปฏบิัติงาน  
 3.5 ลักษณะส�วนบุคคล  
    3.5.1 สร�างความเช่ือมั่นในตนเอง  คือ พ่ึงตนเอง มี
ความรู�สึกมั่นคง วินิจฉัยป�ญหาได�ด�วยตนเอง ตัดสินใจได�ด�วย
ตนเอง 
           3.5.2 พยายามวิเคราะห�ประเมินตนเองอย�างแท�จริง คือ
พิจารณาว�าตนมีความสามารถใดและขาดความสามารถทางใด 
แล�วใช�ความสามารถที่มีอยู�ให�ได�ประโยชน�มากท่ีสุด  
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            3.5.3 ท�าใจให�พร�อมในการเผชิญความจริง โดยคิดว�า
ในโลกนี้มีข้ึนมีลงมีทั้งสิ่งดีและไม�ดี มท้ัีงคนดีมากและคนดีน�อย มี
ความพร�อมอยู�เสมอที่จะปรับปรุงชีวิตของตนเองให� ดีขึ้น ไม�
หวั่นไหวไปกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเป�นไปตามกฎธรรมชาติจนเกิน
กว�าเหตุ 
           3.5.4 ฝ�กตนให�มีความสามารถในการควบคุมอารมณ�
ของตนเองไม�ว�าจะอยู�ในสถานการณ�ใด คือ มีอารมณ�มั่นคง ไม�
ปล�อยตนเป�นทาสของอารมณ�ตามธรรมชาติจนเกินไป  
           3.5.5 ฝ� กต นใ ห� ท� า งาน โ ดย มี ก า ร วา ง แผ น แ ล ะ
เป�าหมาย คือ ไม�ปล�อยชีวิตให�เป�นไปตามลมเพลมพัด เม่ือจะ
ท�างานก็ควรจะถามตัวเองว�า ท�าเพ่ือใคร ท�าอะไร ท�าเม่ือใด และ
ท�าอย�างไร มีการเตรียมแผนการล�วงหน�า  
          3.5.6 รู�จักบังคับใจตนเอง คือ ท�าตนให�มีความสามารถ
ในการรอ ความสามารถในการรอคอยจะช�วยให�มีสัมพนัธภาพที่ดี
กับผู�อื่น และแก�ป�ญหาทางอารมณ�ได�มาก เช�น สามารถรอคอยผู�
ท่ีผิดนัดได� หรืออดทนรอการอนมุัติในบางเรื่องที่ส�าคัญต�อตนเอง 
       3.5.7 ตระหนักในคุณค�าของตนเองและของผู�อื่น คือ รู�จัก
ยอมรับในคุณค�าของผู�อ่ืนที่ไม�เหมอืนตน ก็จะท�าให�เราอยู�กับเขา
ได�สบายใจขึ้น ท�าให�มีสุขภาพจิตดี บุคลิกภาพของเราก็ดีขึ้น   
       3.5.8 พยายามปรับชีวิตให�เข�ากับสังคม คือ ท�าตนให�มี
ความสุขในทุกสภาพของ 
        3.5.9 ควบคุมตนให�คิดถึงผู�อื่นมากกว�าคิดถึงตนเอง คือ 
สนใจผู�อื่นมากกว�าสนใจตนเอง ช�วยเหลือการงานของผู�อื่น 
เสียสละ ไม�เห็นแก�ตัว เอาใจใส�ในสารทกุข�สุกดิบของผู�อื่น  
        3.5.10 ฝ�กความอดทนและอดกลั้นให�กับตนเอง คือ 
อดทนต�อความคิดของผู�อื่นท่ีขัดแย�งกับตน อดทนกับพฤติกรรม
ของคนบางคน ยอมรับฟ�งค�าวิจารณ�จากคนอ่ืน เพราะสิ่ง 
เหล�านั้นจะท�าให�ตนได�ปรับปรุง  
        3.5.11 มีความสามารถในการรับและแก�ไขสิ่งท่ีไม�ชอบ  
        3.5.12 ใช�ความสามารถที่มีอยู�ให�เป�นประโยชน�ทั้งตนเอง
และองค�การให�มากที่สุด  
        3.5.13 สร�างความรู�สึกพอใจที่จะได�ปฏิบัติตามระเบียบ
ข�อบังคับ ท้ังนี้ เพราะกฎและระเบียบท�าให�อยู�ร�วมกันได�อย�าง
ปกติสขุ มีความอ�อนน�อมถ�อมตนกับผู�อื่น 

 
4. วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 

     4.1 ประชากรและกลุ�มตัวอย�าง 
     ประชากรท่ีใช�ในการศึกษาในคร้ังน้ี คือ นักศึกษา
สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า รหัส 60 และ 61 คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ล�าปาง ท่ีได�ฝ�กสหกิจ
ศึกษา/ฝ�กงาน ในภาคเรียนท่ี 2/2563 จ�านวน 54 คน สถาน
ประกอบการจ�านวน 26 แห�ง  
     4.2 เคร่ืองมือท่ีใช�ในการศึกษา 
     เคร่ืองมือ ท่ีใช� ในการศึกษาในค ร้ังนี้  คือ แบบ
ประเมินความพึงพอใจผลการประเมินนักศกึษาฝ�กงานของสถาน
ประกอบการ ของนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ�า รหัส 60 และ 
61 คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา ล�าปาง จ�านวน 54 คน สถานประกอบการจ�านวน 26 
แห�ง ซึ่งแบบประเมินประกอบด�วยข�อมูล 2 ส�วน คือ ตอนที่ 1 
ข�อมูลของนักศึกษาและสถานประกอบการ และตอนที่ 2 แบบ
ประเมินผลการฝ�กงานของนักศึกษา แบ�งออกเป�น 4 ด�าน ดังนี้ 1) 
ด�านผลส�าเร็จของงาน 2) ด�านความรู�ความสามารถ 3) ด�านความ
รับผิดชอบต�อหน�าที่ 4) ด�านลักษณะส�วนบุคคล ผู�วิจัยได�น�าแบบ
ประเมินความพึงพอใจมาหาค�าความเชื่อม่ัน (Reliability)  ซึ่งได�
ค�าความเชื่อม่ันเท�ากับ 0.83 
    4.3 การเก็บรวบรวมข�อมูลและวิเคราะห�ผล 

ผู�วิจัยได�ด�าเนินการรวบรวมข�อมูลจากแบบประเมิน
ความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต�อนักศึกษา สาขา
วิศวกรรมไฟฟ�า คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล�านนาล�าปาง ของนักศึกษาจ�านวน 54 ราย จากสถาน
ประกอบการ 26 แห�ง และด�าเ นินการวิเคราะห�ข�อมูลเ ชิง
พรรณนา (Descriptive Statistic) จากค�าเฉลี่ย ( ) และค�า
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: S.D.) และน�าข�อมูล
ไปสรุปผลในลักษณะบรรยายเชิงพรรณนา และแบบสอบถาม
ประเมินความพึงพอใจใช� scale 5 ระดับ ตามเทคนิคของของ   
ลิเคิร์ท (Likert Technique) หรือ แบบสอบถามมาตราส�วน
ประมาณค�า 5 ระดับ ของลิเคิร�ทสเกล โดยแบ�งค�าระดับความพึง
พอใจเป�น 5 ระดับ ดังแสดงในตารางท่ี 1 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำรำงที่ 1 ระดับคะแนนควำมพึงพอใจ 
ระดับคะแนน ความหมาย 

ระดับ 5 มากที่สุด 
ระดับ 4 มาก 
ระดับ 3 ปานกลาง 
ระดับ 2 น�อย 
ระดับ 1 น�อยท่ีสดุ 

 

5. ผลกำรวิจัย  
     5.1 ข�อมูลนกัศึกษาและหน�วยงาน  
 ข�อมูลท่ัวไปของนักศึกษา มีจ�านวนนักศึกษาที่ได�รับการ
ประเมินผลการฝ�กงาน จ�านวน 54 คน โดยแบ�งเป�นนกัศึกษารหัส 
60 จ�านวน 12 คน (ร�อยละ 21.8) และนักศึกษารหัส 61 จ�านวน 
42 คน (ร�อยละ 77.8) และในส�วนของข�อมูลทั่วไปของสถาน
ประกอบการ แบ�งออกเป�น 4 ประเภท คือ  1) หน�วยงานราชการ 
(ไม�มีนักศึกษาเลือกไปฝ�กงาน)  2) รัฐวิสาหกิจ 9 แห�ง (34.6%)  
3) บริษัทเอกชน 13 แห�ง (50%) และ 4) ห�างร�าน/ธุรกิจส�วนตัว 
4 แห�ง (15.4%)  ซึ่งสรุปผลการวิเคราะห�ข�อมูล   ดังแสดงใน
ตารางท่ี 2  
5.2 ผลเชิงสถิติ  
 ผลการวิเคราะห�เ ชิงสถิ ติ ค�าเฉลี่ย  ส�วนเบ่ียงเบน
มาตรฐาน ความพึงพอใจของสถานประกอบการทีมีต�อนักศึกษา
ฝ�กงาน สาขาวศิวกรรมไฟฟ�า คณะวิศวกรรมศาสตร� มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ล�าปาง ดังแสดงในตารางที่ 3 
 

ตำรำงที่ 2 ผลกำรวิเครำะห์ข�อมูลนักศึกษำและสถำน
ประกอบกำร 

ข�อมูลนกัศึกษา ผลการส�ารวจ 
นักศึกษารหัส 60 
นักศึกษารหัส 61 

12 คน (21.8%) 
42 คน (77.8%) 

ข�อมูลของสถานประกอบการ ผลการส�ารวจ 
หน�วยงานราชการ 
รัฐวิสาหกิจ 
บริษัทเอกชน 
ห�างร�าน/ธุรกิจส�วนตัว 

0 
9 แห�ง (34.6%) 
13 แห�ง (50%) 
4 แห�ง (15.4%) 

  5.3 ข�อมูลผลการวิเคราะห�ความพึงพอใจ  
       5.3.1 ด�านผลส�าเร็จของงาน มีค�าเฉล่ียโดยรวม ( ) 
เท�ากับ 4.59 และ S.D. เท�ากับ 0.56 ซ่ึงสถานประกอบการมี
ความพึงพอใจสูงสุดต�อปริมาณงานที่ปฏิบตัิส�าเร็จตามหน�าที่หรือ   

ตามท่ีได�รับมอบหมายภายในระยะเวลาที่ก�าหนด (ในระดับ       

ท่ีนกัศึกษาจะปฏิบัติได�) เม่ือเทียบกับนักศึกษาท่ัวไป  ( ) เท�ากับ 
4.37) 

 5.3.2 ด�านความรู�ความสามารถ ค�าเฉลี่ยโดยรวม ( ) 
เท�ากับ 4.26 และ S.D. เท�ากับ 0.65 ซ่ึงสถานประกอบการมี
ความพึงพอใจสูงสุดต�อความเหมาะสมกับต�าแหน�งงานท่ีได�รับ
มอบหมาย สามารถพัฒนาตนเองให�ปฏิบัติงานตามต�าแหน�งงาน

และมีคุณลักษณะของผู�ปฏิบัติงานในต�าแหน�งที่มอบหมายได�

อย�างเหมาะสม ( เท�ากับ 4.37)    
   5.3.3 ด�านความรับผิดชอบต�อหน�าท่ี มีค�าเฉล่ีย ( � ) 

เท�ากับ 4.52 และ S.D. เท�ากับ 0.69 ซ่ึงสถานประกอบการมี
ความพึงพอใจเป�นอันดับสูงสุด ในความสามารถในการเรียนรู�และ

ประยุกต์วิชาการ ความรวดเร็วในการเรียนรู� เข�าใจข�อมูลข�าวสาร 

และวิธีการท�างาน ตลอดจนการน�าความรู�ไปประยุกต์ใช�งาน (  
เท�ากับ 4.61)   
       5.3.4 ด� านลักษณะส� วนบุคคล มีค� า เฉ ล่ีย ( ) 
เท�ากับ 4.68 และ S.D. เท�ากับ 0.53 สถานประกอบการมีความ
พึงพอใจสูงสุดต�อคุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย� สุจริต มี
จิตใจสะอาด รู�จักเสยีสละ ไม�เห็นแก�ตัว เอื้อเฟ��อช�วยเหลือผู�อื่น 
(  เท�ากับ 4.76)   
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กลุ่ม 7 :งานประจ�าสู่งานวิจัย

ตำรำงที่ 3 ผลกำรวิเครำะห์เชิงสถิติ ค�ำเฉล่ีย ส�วนเบ่ียงเบนมำตรฐำน ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรทีมีต�อนักศึกษำฝ�กงำน 
สำขำวิศวกรรมไฟฟ้ำ คณะวิศวกรรมศำสตร์ มหำวิทยำลยัเทคโนโลยรีำชมงคลล�ำนนำ ล�ำปำง 

ควำมพึงพอใจของสถำนประกอบกำรทีมีต�อนักศึกษำฝ�กงำน ( ) S.D. ผลประเมิน 
ด�ำนควำมส�ำเรจ็ของงำน 4.55 0.57 มำก 
1. ปริมาณงาน ปริมาณงานท่ีปฏิบัติส�าเร็จตามเป�าหมายภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด (ในระดับที่นักศึกษาจะ

ปฏิบัติได�) และเทียบกับนักศึกษาท่ัวไป

4.59 0.56 มาก

2.  คุณภาพงาน ท�างานได�ถูกต�องครบถ�วนสมบูรณ์ มีความประณีตเรียบร�อย มีความรอบคอบ ไม�เกิดป�ญหา

ติดตามมา ท�างานเสร็จทนัเวลาหรือก�อนเวลาที่ก�าหนด

4.50 0.57 มาก

ด�ำนควำมรู�ควำมสำมำรถ 4.26 0.65 มาก 

3.  ความรู�ความสามารถทางวิชาการ นักศึกษามคีวามรู�ทางวิชาการเพียงพอท่ีจะท�างานตามท่ีได�รับ

มอบหมาย (ในระดับท่ีนักศึกษาจะปฏิบัติได�)

4.24 0.58 มาก

4.  ความสามารถในการเรียนรู�และประยุกต์วิชาการ ความรวดเร็วในการเรียนรู� เข�าใจข�อมูล ข�าวสาร และ

วิธีการท�างาน ตลอดจนการน�าความรู�ไปประยุกต์ใช�งาน

4.35 0.58 มาก

5.  ความรู�ความช�านาญด�านปฏิบัติงาน 4.20 0.65 มาก

6.  วิจารณญาณและการตัดสินใจ ตัดสินใจได�ดี ถกูต�อง รวดเร็ว มีการวิเคราะห์ข�อมูลและป�ญหาต�างๆ อย�าง
รอบคอบก�อนการตัดสินใจ สามารถแก�ป�ญหาเฉพาะหน�า สามารถไว�วางใจให�ตัดสินใจได�ด�วยตนเอง

4.11 0.59 มาก

7.  การจัดการและวางแผน ก�าหนดเป�าหมายและวิธีการในการปฏิบัติงานให�ส�าเร็จลุล�วง โดยอาศัย
ทรัพยากรที่มีอยู�อย�างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล

4.26 0.61 มาก

8.  ทกัษะการส่ือสาร ความสามารถในการติดต�อสื่อสาร การพูด การเขียน และการน�าเสนอ สามารถสื่อให�

เข�าใจได�ง�าย เรียบร�อย ชัดเจน ถูกต�อง รัดกุม มีล�าดับขั้นตอนที่ดี ไม�ก�อให�เกิดความสับสนต�อการท�างาน 

รู�จักสอบถาม รู�จักชี้แจงผลการปฏิบติังานและข�อขัดข�องให�ทราบ

4.30 0.71 มาก

9.  ความเหมาะสมต�อต�าแหน�งงานท่ีได�รับมอบหมาย สามารถพัฒนาตนเองให�ปฏิบัติงานตามต�าแหน�งงาน

และมีคุณลักษณะของผู�ปฏิบัติงานในต�าแหน�งท่ีมอบหมายได�อย�างเหมาะสม

4.37 0.85 มาก

ด�ำนควำมรับผิดชอบต�อหน�ำท่ี 4.52 0.69 มาก 

10. ความรับผิดชอบและเป�นผู�ที่ไว�วางใจได� ด�าเนินงานให�ส�าเร็จลุล�วงโดยค�านึงถึงเป�าหมาย และความส�าเร็จ
ของงานเป�นหลัก สามารถปล�อยให�ท�างานได�โดยไม�ต�องควบคุมมากจนเกินไป  

4.52 0.71 มาก

11. ความสนใจ อุตสาหะในการท�างาน มีความสนใจและความกระตือรือร�นในการท�างาน มีความพยายาม 
ความต้ังใจที่จะท�างานได�ส�าเร็จ ไม�ย�อท�อต�ออุปสรรคและป�ญหา

4.61 0.76 มาก

12. ความสามารถเร่ิมต�นท�างานได�ด�วยตนเอง เมื่อได�รับค�าชี้แนะ สามารถเร่ิมท�างานได�เองโดยไม�ต�องรอ
ค�าสั่ง เสนอตัวเข�าช�วยงานแทบทุกอย�าง มาขอรับงานใหม�ๆ ไปท�า ไม�ปล�อยเวลาว�างให�ล�วงเลยไปโดยเปล�า
ประโยชน์

4.41 0.65 มาก

13. การตอบสนองต�อการส่ังการ ยินดีรับค�าส่ัง ค�าแนะน�า ค�าวิจารณ์ ไม�แสดงความอึดอัดใจ เม่ือได�รับค�าติ
เตือนและวิจารณ์ มีความรวดเร็วในการปฏิบัตติามค�าส่ัง การปรับตัวปฏิบัติตามค�าแนะน�า ข�อเสนอแนะ 

และวิจารณ์

4.56 0.66 มาก

ด�ำนลกัษณะส�วนบคุคล 4.68 0.53 มาก 

14. บุคลิกภาพและการวางตัว มบุีคลิกภาพและวางตัวได�เหมาะสม เช�น ทศันคติ วฒุิภาวะ ความอ�อนน�อม

ถ�อมตน การแต�งกาย กิริยาวาจา การตรงต�อเวลา และอื่นๆ

4.65 0.65 มาก

15. มนษุยสัมพนัธ์ สามารถร�วมงานกับผู�อื่น การท�างานเป�นทีม สร�างมนุษยสัมพันธ์ได�ดี เป�นท่ีรกัใคร�ชอบ

พอของผู�ร�วมงาน เป�นผู�ท่ีช�วยก�อให�เกิดความร�วมมอืประสานงาน

4.61 0.52 มาก

16. ความมีระเบียบวินัย ปฏิบัติตามวัฒนธรรม กฎระเบียบขององค์กร นโยบายต�างๆ และปฏบัิติตามโดย

เต็มใจ การปฏิบัติตามระเบียบบริหารงานบุคคล (การเข�างาน ลางาน) ปฏิบัติตามกฎการรักษาความ

ปลอดภัย การควบคมุคุณภาพและอ่ืนๆ

4.70 0.50 มาก

17. คุณธรรมและจริยธรรม   มีความซื่อสัตย์ สุจริต รู�จักเสียสละ ไม�เห็นแก�ตัว เอื้อเฟ��อช�วยเหลือผู�อ่ืน 4.76 0.47 มาก
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6. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  
     6.1 อภิปรายผลการวิจยั  
 จากผลการวิเคราะห�ข�อมูลทั่วไปของนักศึกษาและ
สถานประกอบการ นักศึกษาส�วนใหญ�เป�นนกัศึกษารหัส 61 ซึ่งมี
จ� านวนนัก ศึกษามากก ว� า นักศึ กษ ารหัส  60 และสถาน
ประกอบการท่ีนักศึกษาเลือกไปฝ�กสหกิจศึกษา/ฝ�กงาน ส�วนใหญ�
เป�นสถานประกอบการประเภทบริษัทเอกชน และส�วนใหญ�ต้ังอยู�
ในเขตพื้นท่ีของภาคเหนือ เนื่องจากบริษัทเอกชนได�มีแผนกหรือ
ฝ�ายของการปฏิบัติงานที่ตรงตามวิชาชีพของนักศึกษา อีกท้ังยังมี
สวัสดิการต�างๆ และมีโอกาสได�งานท�าหลังจากเรียนจบ อีกท้ัง
สถานประกอบการส�วนใหญ�ยังอยู�ในพื้นท่ีที่ใกล�กับภูมิล�าเนาของ
นักศึกษา สถานประกอบการประเภทบริษัทเอกชนจึงเป�นสถาน
ประกอบการท่ีนักศึกษาให�ความสนใจเลือกท่ีจะไปฝ�กสหกิจ /
ฝ�กงานมากกว�าสถานประกอบการประเภทอื่นๆ 

ส�าหรับความพึงพอใจของสถานประกอบการท่ีมีต�อ
นักศึกษาฝ�กงาน สาขาวิศวกรรมไฟฟ�า คณะวิศวกรรมศาสตร� 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนาโดยผลการประเมินภาพ
รวมอยู�ในระดับมาก และความพึงพอใจสูงสุดที่มีต�อนักศึกษา
ฝ�กงาน คือด�านลักษณะส�วนบุคคล ที่นักศึกษามีคุณธรรมและ
จริยธรรม มีความซื่อสัตย� สุจริต รู�จักเสียสละ ไม�เห็นแก�ตัว มี
ความเอื้อเฟ��อช�วยเหลือผู�อื่น อย�างไรก็ตาม ผลการส�ารวจความ
พึงพอใจท้ัง 4 ด�าน ในด�านที่มีผลการประเมินต่�าสามารถอภิปราย
ได�ดังนี ้

  6.1.1 ด�านผลส�าเสร็จของงาน ทั้ง 2 หัวข�อ มีผลการ
ประเมินใกล�เคียงกัน แสดงให�เห็นว�านักศึกษาสามารถปฏิบัติงาน
ให�ส�าเร็จตามปริมาณงานและเวลาที่ได�รับมอบหมายได�อย�างดี 
ถูกต�องครบถ�วนสมบูรณ� ซึ่ งเป�นจุดเด�นของหลักสูตร วศ.บ.
วิศวกรรมไฟฟ�า 

 6.1.2 ด�านความรู�ความสามาถ หัวข�อวิจารณญาณ
และการตัดสินใจ มีผลการประเมินต่�าท่ีสุด แสดงให�เห็นว�า สถาน
ประกอบการมีความเห็นตรงกันว�านักศึกษายังไม�มีความรอบคอบ
การก�อนตัดสินใจ และไม�สามารถแก�ป�ญหาเฉพาะหน�าได�อย�าง
ทันท�วงที ซ่ึงจะได�น�าไปเป�นแนวทางในการพัฒนาการเรียนการ
สอนในหลักสูตร โดยเน�นย้�า และฝ�กฝนความรอบคอบ การใช�
วิจารณญาณก�อนการตัดสินใจต�อไป 

   

6.1.3 ด�านความรับผิดชอบต�อหน�าที่ ในทุกหัวข�อผล
การประเมินความพึงพอใจมีผลใกล� เ คียงกัน แสดงให�เห็น
นักศึกษาในหลักสูตรมีความรับผิดชอบ มีความสนใจและต้ังใจใน
การท�างาน ตอบสนองการส่ังการได�ดี และเริ่มต�นงานได�ด�วย
ตัวเอง ซ่ึงจะได�น�าผลดังกล�าวไปเสริมการจัดการเรียนการสอน
เพ่ือให�เกิดความแข็งแกร�ง ท�าให�เป�นอัตลักษณ�ที่ดีของหลักสูตร
ต�อไป 

  6.1.4 ด�านลักษณะส�วนบุคคล ผลประเมินความพึง
พอใจจากสถานประกอบการมีค�าใกล�เคียงกัน แสดงให�เห็น
นักศึกษามีวินัยในการปฏิบัติงานสูง มีมนุษยสัมพันธ�ที่ดี สามารถ
วางตัวในการท�างานได�ดี ไม�มีลักษณะท่ีไม�พึงประสงค� และยัง
แสดงให�เห็นอย�างชัดเจนว�านักศึกษามีคุณธรรม จริยธรรมในการ
ท�างาน มีจรรณยาบรรณในการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมไฟฟ�า
ได�อย�างดี ซ่ึงจะได�น�าเสนอข�อมูลดังกล�าวต�อหลักสูตร เพ่ือพัฒนา
ให�เป�นจุดแข็งของนักศึกษาในหลักสูตรต�อไป 
อุตสาหะ และความกระตือรือร�นในการท�างาน มีพยายามที่จะ
ต้ังใจท�างานให�ส�าเร็จ ไม�ย�อท�อต�ออุปสรรคและป�ญหาที่พบเจอ 
และสามาถแก�ป�ญหาได� 
    6.2.3 ด�านลักษณะส�วนบุคคล สถานประกอบการมี
ความพึงพอใจระดับมาก ในด�านที่ นักศึกษาเป�นบุคคลที่ มี
คุณธรรมและจริยธรรม มีความซื่อสัตย� สุจริต มีความเสียสละ ไม�
เห็นแก�ตัว เอื้อเฟ��อเผ่ือแผ� และช�วยเหลือผู�อื่น 
 ผลที่ ไ ด� จากงานวิจัย น้ี ท้ังหมด จะ ถูกน�า เสนอต�อ
หลักสูตร วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ�า เพ่ือก�าหนดเป�นแนวทางในการ
จัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 
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บทคัดย่อ 
 การศึกษาวิจัยในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาและออกแบบคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการขออนุญาตลาศึกษา
ต่อของ บุคลากรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 2) ศึกษาผลการใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการขอ
อนุญาตลาศึกษา ต่อภายในประเทศและต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 3) สำรวจความพึงพอใจของ
ผู้ใช้คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องการขออนุญาตลาศึกษาต่อของบุคลกรสายวิชาการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา กลุ่ม
ตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ครั้งนี้ คือบุคลากรสายวิชาการที่อยู่ระหว่างศึกษาต่อ จำนวน 30 ราย เก็บข้อมูลโดยการสัมภาษณ์
ทางโทรศัพท์และ ใช้แบบสอบถามประเมินคุณภาพ และแบบประเมินความพึงพอใจ วิเคราะห์ข้อมูลค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และ
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบว่า คู่มืออิเล็กทรอนิกส์ฯ ที่ได้รับการพัฒนาและออกแบบ มีสีสันสดใส ใช้งานง่ายผ่าน
การสแกน QR code โดยมี ข้อมูลของขั้นตอน ระเบียบที่เกี่ยวข้อง และแบบฟอร์มต่างๆ ที่ผู้ใช้สามารถค้นหาและดาวน์โหลด
ไปใช้ได้ง่าย ซึ่งผลการประเมิน คุณภาพคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ จากกลุ่มตัวอย่างมีคุณภาพภาพรวมอยู่ในระดับดีมีค่าเฉลี่ย 4.47 
ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.13 ผลการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อคู่มืออิเล็กทรอนิกส์ภาพรวมอยู่ในระดับดีมาก มีค่าเฉลี่ย 
4.56 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.14  
 
คำสำคัญ : คู่มืออิเล็กทรอนิกส์, การขออนุญาตลาศึกษาต่อ, มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา  
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Abstract 

 This research aimed to 1) develop and design electronic manuals for requesting permission to 
study of Rajamangala University of Technology Lanna's academic staff 2) study the results of the use of 
electronic manuals for requesting permission to study abroad and domestically of Rajamangala University 
of Technology Lanna's academic staff 3) survey users' satisfaction of electronic manuals for requesting 
permission to study abroad and domestically of Rajamangala University of Technology Lanna's academic 
staff. The samples were 30 academic staff who were in the process of studying. The data was collected by 
phone interview, quality evaluation forms, and satisfaction evaluation forms. The data was analyzed by 
percentage, average, and standard deviation. The results showed that the electronic manuals were a vivid 
color, easy to use via QR code, had enough information, and easy to download. From the samples, the 
quality of the picture was good, with an average of 4.47 and a standard deviation was 0.13. The user's 
satisfaction towards the E-manual was very good. The average was 4.56, and the standard deviation was 
0.14. 
 
Keywords : electronic manuals, requesting permission to study, Rajamangala University of Technology Lanna 
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1. บทน�ำ 
ป�จจุบันเทคโนโลยีได�เข�ามามีบทบาทอย�างมากใน

การใช�ชีวิต ไม�ว�าจการเรียน การท�างาน หรือแม�แต�การ
ติดต�อสื่อสาร ค�นคว�าหาความรู� ต�างก็ต�องพึ่งพาเทคโนโลยี
เรียกได�ว�าเราก�าลังก�าวสู�ยุคดิจิตอลและการเข�ามาของระบบ 
E – learning ในห�องเรียนตลอดจนการท�างานและการ
สนทนาเป�นกลุ�มแบบออนไลน� (online discussion group)  
เราอาจปฏิ เสธไม�ได�ว�าระบ บเทคโนโล ยีสารสนเทศมี
ผลกระทบต�อชีวิตประจ�าวันของเราอย�างมากมาย ไม�ว�าจะ
เป�นเคร่ืองมือทางโซเชียลต�างๆ ท่ีใช�ในการติดต�อสื่อสาร การ
ใช�โปรแกรมประชุมออนไลน�อย�างเช�น MS-team, Zoom 

ทดแทน การประชุ ม ใน รูปแบบเดิม  ก ารใช� จดหมาย
อิเล็กทรอนิกส�หรืออี เมลล�ในการส�งเอกสาร ข�อมูลต�างๆ 
รวมถึง E-book หรือหนังสืออิเล็กทรอนิกส� ท่ีเข�ามาทอด
แทนหนังสือหรือเอกสารในรูปแบบ paper print ซึ่งก็เป�น
อีกทางเลือกหน่ึงในยุคศตวรรษที่ 21  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา มีการ
น�าเอาเทคโนโลยีและระบบสารสนเทศต�าง ๆ มาประยุกต�ใช�
เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานในส�วนต�าง ๆ ขององค�กร อาทิ
เซ�น ระบบ HR.RMUTL หรือระบบสารสนเทศเพื่ อการ
บริหาร เพื่อให�สามารถท�างานได�อย�างมีประสิทธภิาพ โดยจะ
สรุปสารสนเทศซึ่งรวบรวมจากฐานข�อมูลท้ังหมดขององค�กร 
ระบบสารสนเทศเป�นระบบภาพรวม ข�อมูลมีขนาดใหญ� ใช�
เป�นฐานข�อมูลบุคลากรทั้งหมดของมหาวิทยาลัย รวมถึงหน�า
เว็บไซต�ของหน�วยงานท่ีมไีว�อ�านวยความสะดวกบุคลากร ใน
การประชาสมัพันธ�ข�อมูลข�าวสาร รวมถึงเอกสารดาวน�โหลด
ท่ีเกี่ยวข�อง แต�เนื่องด�วยข�อมูลในเว็บไซต�มีหมวดข�อมูลท่ีแบ�ง
ไปตามหน� วยงานย�อยภายใน มีการกระจายของข�อมูล
พอสมควร เน่ืองจากมีผู�ดูแลระบบส�วนกลางแบ�งแยกเป�น
หลายส�วน ดูแลข�อมูลในแต�ละส�วนแตกต�างกัน จึงท�าให�
ข�อมูลท่ีได�คลาดเคลื่อน ไม�ครบถ�วนและไม� มีรายละเอียด
เฉพาะมากเพียงพอ (ผลการส�ารวจความพึงพอใจต�อหน�าเว็บ
ของบุคลากรกองบริหารงานบุคคล มทร.ล�านนา,2562)  

งานพัฒนาบุคลากร กองบริห ารงานบุคคล 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา มีหน�าที่รับผิดชอบ
หลักในการดูแลส�วนของการรับทุนไปศึกษาต�อ ฝ�กอบรม              
ดูงาน ปฏิบัติงานวิจัย และผลงานทางวิชาการ ของบุคลากร
ในสังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนาท้ังหมด    
ซึ่ ง ใ นก ารป ฏิ บั ติ งานนั้ น มี ข� อ มู ล ใน แต� ล ะ ส� วน งาน
ค�อนข�างมาก และแตกต�างกัน ไม�ว�าจะเป�นเร่ืองของข้ันตอน
การปฏิบัติ เอกสารท่ีเก่ียวข�อง แบบฟอร�มต�างๆ ท่ีใช� รวมถึง
ระ เบียบ/ค� าสั่ง/ข�อบังคับที่ เก่ียวข� องอีกค�อนข� างมาก                  
บ�อยคร้ังที่สร�างความสับสนให�กับผู�ใช�บริการ ไม�ว�าจะเป�น
บุคลากรสายวิชาการ ห รือ บุคลากรหน�วยงานต�าง ๆ                     
ท่ีเกี่ยวข�อง 

ดังน้ันจึงได�เลง็เห็นความส�าคัญของการพัฒนาคู�มือ
เกี่ยวกับการขออนุญาตลาศึกษาต�อทั้ งในประเทศและ
ต�างประเทศ ในรูปแบบหนังสืออิเล็กทรอนกิส� เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติงานของงานพัฒนาบุคลากร เพ่ือให�สอดคล�อง 
เหมาะสม และได�ข�อมูลสนับสนุนท่ีตรงตามความต�องการ
ของหน� วยงาน อีก ท้ังยังเป�นการพัฒน าคู�มือ ท่ีทันสมัย               
ใช� งา น ง� า ย  ช� ว ย ให� ก า รท� า ง าน เกิ ด ป ระ สิ ท ธิ ภ า พ                   
ส�งผลทางบวกต�อบุคลากรสายวิชาการที่อยู�ระหว�างลาศึกษา
ต�อ และเจ�าหน�าที่ที่เกี่ยวข�อง อาทิเช�น การท�างานท่ีรวดเร็ว 
ลดความผิดพลาดในการท�างานข้ันตอนต�างๆ ลดความ
ยุ�งยากในการค�นหาเอกสารหรือแบบฟอร�มที่เกี่ยวข�อง และ
สร�างความเข�าใจให� บุคลากรสายวิชาการที่อยู�ระหว�างลา
ศึกษาต�อ หรือก�าลังจะไปศึกษาต�อได�ทราบข�อมูลท่ีถูกต�อง
อีกด�วย 

 

2.วัตถปุระสงค์  

     2.1 พัฒนาและออกแบบคู�มืออิเล็กทรอนิกส� เร่ืองการ
ขออนุญาตลาศึกษาต�อภายในประเทศและต�างประเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  
     2.2 ศึกษาผลการใช�คู�มืออเิล็กทรอนิกส�  เร่ืองการขอ
อนุญาตลาศึกษาต�อภายในประเทศและต�างประเทศ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

684 685
กลุ่ม 7 :งานประจ�าสู่งานวิจัย

 

     2.3 ส�ารวจความพึงพอใจของผู�ใช�คู�มืออิเล็กทรอนิกส� 
เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อภาย ในประเทศและ
ต�างประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  
 

3. แนวคิด ทฤษฎีที่เก่ียวข�อง  
 3.1 ห ลักกำ รและท ฤษฎี เ ก่ียว กับ ห นั งสื อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

ควำมหมำยของหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 
หนังสืออิเล็กทรอนิกส� หรือที่รู�จักกันในชื่ออีบุ๊ค 

(eBook หรือ e-Book) เป�นค�าภาษาต�างประเทศ ย�อมาจาก
ค�าว�า electronic book หมายถึง หนังสือท่ีสร�างข้ึนด�วย
โปรแกรมคอมพิวเตอร� มีลักษณะเป�นเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
โดยปกติมักจะเป�นแฟ�มข�อมูลที่สามารถอ�านเอกสารผ�านทาง
หน�าจอคอมพิวเตอร� ทั้งในระบบออฟไลน�และออนไลน�
ผู�อ�านสามารถอ�านผ�านทางอินเทอร�เน็ต หรือ อุปกรณ�
อิเล็กทรอนิกส�พกพาอื่นๆได�  ส�าหรับหนังสือ หรือเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�น้ี จะมีความหมายรวมถึงเน้ือหาท่ีถกูดัดแปลง
อยู�ในรูปแบบท่ีสามารถแสดงผลออกมาได�โดยเครื่องมือ
อิเล็กทรอนิกส�  แต�ก็ให�มีลักษณะการน�าเสนอท่ีสอดคล�อง
และคล�ายคลึงกับการอ�านหนังสือทั่วๆไปในชีวติประจ�าวัน 
แต�จะมีลักษณะพิเศษ คือ สะดวกและรวดเร็วในการค�นหา 
และผู�อ�านสามารถอ�านพร�อมๆ กันได�โดยไม�ต�องรอให�อีกฝ�าย
ส�งคืนห�องสมุด เช�นเดียวกับหนังสือในห�องสมุดทั่ว  ๆ ไป            
(ณัฐพร เขียวขาว, 2556) 

เกวลี  พิชัยสวัสด์ิ (2545) ได�กล�าวว�า “เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�เป�นเอกสารที่มีการเชื่อมโยง ส�วนต�างๆ ใน
เอกสารเข�าด�วยกัน เป�นการเช่ือมโยง (Hyperlink) เพื่อให�
ผู� ใช�สามารถเลือกไปดูส�วนต�าง ๆ  ของเอกสารที่อยู�หน�า
เดียวกัน หรือคนละหน�าได�สะดวกและรวดเร็วขึ้น เม่ือกดปุ�ม
ท่ีจุดเช่ือมโยงที่ก�าหนดไว� โปรแกรมจะท าการเป�ดส�วนของ
เอกสารท่ีถูกก�าหนดไว�ทันที”     

ประโยชน์ของหนังสอือิเล็กทรอนิกส์ 

หนังสืออิเล็กทรอนิกส�นั้นมีประโยชน�ต�อผู�อ�าน โดย
มีรายละเอียดโดยสรุป ดังต�อไปน้ี (เสาวลักษณ� ญาณสมบัติ, 

2545) 

1.) ช�วยให�ผู�เรียนสามารถย�อนกลับเพ่ือทบทวน
บทเรียนหากไม�ข�าใจ และสามารถเลือกเรียนได�ตามเวลา
และสถานที่ท่ีตนเองสะดวก 

2.) การตอบสนองท่ีรวดเร็วของคอมพิวเตอร�ท่ีให�
ท้ังสสีัน ภาพ และเสียง เกิดความต่ืนเต�นและไม�เบ่ือหน�าย 

3.) ช� ว ย ให� ก า ร เรี ย น มี ป ระ สิ ท ธิภ าพ แ ล ะ
ประสิทธิผล มีประสิทธิภาพในแง�ที่ลดเวลาลดค�าใช�จ�าย 
สนองความต� องการและค วามสามารถของบุคคล  มี
ประสิทธิผลในแง�ที่ท�า ให�ผู�เรยีนบรรลุจุดมุ�งหมาย 

4.) ผู�เรียนสามารถเลือกเรียนหัวข�อที่สนใจข�อใด
ก�อนก็ได� และสามารถย�อนกลับไปกลับมาในเอกสาร หรือ
กลบัมาเร่ิมต�นที่จุดเร่ิมต�นใหม�ได�อย�างสะดวกรวดเร็ว 

5.)  ส า ม า ร ถ แ ส ด ง ท้ั ง ข� อ ค ว าม  ภ า พ นิ่ ง 
ภาพเคลื่อนไหว และเสียงได�พร�อมกัน หรือจะเลือกให�แสดง
เพียงอย�างใดอย�างหนึ่งก็ได� 

6.) การจัดเก็บข�อมูลจะสามารถจัดเก็บไฟล�แยก
ระหว�างตัวอักษร ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหวและเสียง โดยใช�
เท็กซ�ไฟล�เป�นศูนย�รวม แล�วเรียกมาใช�ร�วมกันได�โดยการ
เช่ือมโยงข�อมูลจากส่ือต�างๆ ที่อยู�คนละท่ีเข�าด�วยกนั     

7.) สามารถปรับเปลี่ยน แก�ไข เพิ่มเติมข�อมูลได�
ง�าย สะดวกและรวดเร็ว ท�าให�สามารถปรับปรุงบทเรียนให�
ทันสมัยกับเหตุการณ�ได�เป�นอย�างดี 

          8.) ผู�เ รียนสามารถค�นหาข�อมูลที่ เก่ียวข�องกันกับ
เร่ืองท่ีก�าลังศึกษา จากแฟ�มเอกสารอื่นๆ ที่เชื่อมโยงอยู�ได�
อย�างไม�จ�ากัดจากท่ัวโลก 

          9.) เสริมสร�างให�ผู�เรียนเป�นผู�มีเหตุผล มีความคิด
และทัศนะท่ี เป�น Logical เพราะการโต�ตอบกับเค ร่ือง
คอมพิวเตอร� ผู�เรียนจะต�องท�า อย�างมีข้ันตอน มีระเบียบ 
และมีเหตุผลพอสมควรเป�นการฝ�กลักษณะนิสัยที่ดีให�กับ
ผู�เรียน 
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          10.) ผู�เรียนสามารถบูรณาการการเรียนการสอนใน
วิชาต�างๆ เข�าด�วยกันได�อย�างเกี่ยวเน่ืองและมีความหมาย 

3.2 แนวคิดกำรพัฒนำตำมคุณภำพเดมิ่ง (PDCA)   
PDCA คือ วงจรการบริหารงานคุณภาพ ย�อมา

จาก 4 ค�า  ได�แก�  Plan (วางแผน), Do (ปฏิบัติ ), Check 

(ตรวจสอบ) และ Act (การด�าเนินการให�เหมาะสม) ซึ่งเป�น
แนวคิดซึ่งถูกคิดค�นโดย Dr. Edwards W. Deming  

PDCA คื อ ก ระ บ ว น ก า ร ที่ ใ ช� เ พ่ื อ พั ฒ น า
กระบวนการอ่ืนๆ เหมาะส�าหรับองค�กรหรือโครงการ ท่ี
อยากจะเพิ่มประสิทธิภาพการท�างาน เป�นอีกเคร่ืองมือหนึ่ง
ท่ีส�าคัญส�าหรับการวางแผนแก�ป�ญหาอย�างย่ังยืน ซ่ึงเป�นที่
นิยมใช�เป�นอย�างมากในประเทศญี่ปุ�น ดังน้ันจึงพิสูจน�แล�วว�า
หลักการ PDCA สามารถน�ามาใช�เพ่ือกรปรับปรุงและพัฒนา
ระบบการท�างานขององค�กรให�ดีข้ึนได�แม�กระทั่งองค�กรนั้น
ไม� ได� เกี่ ย วข� อง กั บการผ ลิต ในอุ ต สาหกรรม  เพรา ะ
ห ลั ก ก า ร  PDCA Plan-Do-Check-Act ส าม า ร ถ น� าม า
ประยุกต�ใช�ได�กับทุกงานแม�กระทั่งการด�าเนินชีวิตประจ�าวัน 
(วีรพันธ� เกษสังข�, 2561) โดยข้ันตอนของ PDCA มีดังนี้ 
           (P) Plan – การวางแผน: หมายถึงการต้ังเป�าหมาย
จากป�ญหาหรือโอกาสต�างๆ และสร�างแผนการท�างานหรือ
กระบวนการเพ่ือท�าให�เป�าหมายนี้ประสบความส�าเร็จ 

         (D) Do – ปฏิบัติ/การทดสอบ: หมายถึงข้ันตอนการ
ทดสอบ เป�นการลงมือท�าและเก็บข�อมูลเพ่ือหาจุดอ�อนหรือ
จุดที่สามารถพัฒนามากขึ้นได� รวมถึงการแก�ป�ญหาเฉพาะ
หน�าต�างๆด�วย 

         (C) Check – การตรวจสอบ: หมายถึงข้ันตอนการ
ตรว จส อบ  เป� น ข้ันตอ น ห าช� อ งท า งแ ละ วิ ธี พั ฒ นา
กระบวนการต�างๆให�เร็วขึ้นหรือมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
รวมถึงการจัดล�าดับความส�าคัญของโอกาสและอุปกรรค
ต�างๆในกระบวนการ 
       (A) Action – ก า ร ด� า เ นิ น ก า ร /ป รั บ ป รุ ง
แก�ไข: หมายถึงการด�าเนินการเพื่อปรับปรุงแก�ไข เพ่ือให�
กระบวนการข้ันตอนต�างๆเร็วข้ึน ดีขึ้น หรือมีค�าใช�จ�ายน�อย
กว�าเดิม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
รูปที่ 1 วงจร PDCA ของ Dr. Edwards W. Deming 

PDCA เป�นกระบวนการท่ีเรียบง�าย สามารถท�าซ้�า
ได�  และมีความเสี่ยงต่�า เหมาะส�าหรับองค�กรที่คาดหวัง
ผลลัพธ�ในระยะยาว และสามารถยึดติดกับกระบวนการเดิม 
ๆ ได�โดยไม�หย�อนประสิทธิภาพ  

3.3 กรอบแนวคิด 
กรอบแนวคิดในการวิจัย ครั้งนี้  พัฒน าตาม

กระบวนก ารขอ งวงจ รเด ม่ิง  ซึ่ ง เป� นก ระบวน การที่
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนาใช�ในการวางแผน
และพัฒนางานต�างๆ ในส�วนงานบริหาร จึงได�น�าหลักการที่
ใช�เป�นประจ�าในการท�างานมาเป�นแนวคิดพัฒนางานวิจัย 
ดังน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ศึกษาสภาพป�จจุบันและป�ญหาของ
การขออนญุาตลาศึกษาต�อในประเทศ
และต�างประเทศ มทร.ล�านนา 

   พัฒนาคู�มือ
อิเล็กทรอนิกส� เร่ือง การ
ขออนุญาตลาศึกษาต�อใน
ประเทศและต�างประเทศ 

มทร.ล�านนา 

 

ปรับปรุงคู�มืออิเล็กทรอนิกส� ฯ 
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รูปที่ 2 กรอบแนวคิดตามแนวคิดวงจรเดม่ิง 

4.วิธีกำรวิจัย  
การวิจัยในคร้ังนี้มุ� งพัฒนา คู� มืออิ เล็กทรอนิกส� 

เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ 
สังกดัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา โดยมีวิธีการ
ด�าเนินการวิจัย ดังน้ี 

4.1 ประชำกรและกลุ�มตัวอย�ำง 
ประชากรในการวิจัยคร้ังน้ี ประกอบด�วยบุคลากร

สายวิชาการ (สายสอน) สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลล�านนา ท่ีอยู�ระหว�างลาศึกษาต�อทั้งในประเทศ
และต�างประเทศ ท้ังหมดจ�านวน 48 คน (ข�อมูล ณ วันท่ี 15 
มีนาคม 2564) 

กลุ�ม ตั วอย�างท่ี ใช�ในการศึกษา ประกอบด� วย
บุคลากรสายวิชาการ (สายสอน) อยู�ระหว�างลาศึกษาต�อ
ภายในประเทศ จ�านวน 20 คน และอยู�ระหว�างลาศึกษาต�อ
ต�างประเทศ จ�านวน 10 คน โดยใช�วิธีการเลือกแบบเจาะจง 
(Purposive Sampling) 

4.2 กำรสร�ำงคู�มืออิเล็กทรอนิกส์  
การสร�างคู�มืออิเล็กทรอนิกส� เร่ืองการขออนุญาต

ลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา มีข้ันตอนดังน้ี 

1.) ก� า ห น ด แ น ว คิ ด ก า รอ อ ก แ บ บ  : คู� มื อ
อิเล็กทรอนกิส� เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาฯ มีแนวคิดท่ีจะ
ออกแบบคู�มือท่ีรวบรวมข�อ ข้ันตอน เอกสารและแบบฟอร�ม
ต�างๆ ที่เกี่ยวข�องกับการขออนุญาตลาศึกษาต�อ ให�ออกมา
ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� ท่ีสามารถเข�าถึงได�ง�ายเพยีงแสกน 
QR code มีรูปแบบท่ีสวยงาม สีสันน�าสนใจมากข้ึน  

2.) ร�า ง content : ก� าหนดประเด็นหลัก และ
ประเด็นย�อยท่ีเก่ียวข�อง แบ�งเป�นหมวดหมู� ตามล�าดับ เพื่อ
การท�าความเข�าใจท่ีง�ายข้ึน 

3.) ออกแบบและจัดท�าคู�มือฯ : ด�วยเคร่ืองมือ
ออกแบบกราฟ�กออนไลน� Canva ซึ่งเหมาะส�าหรับผู� ท่ีไม�
ช�านาญเกี่ยวกับการออกแบบหรือไม�ใช�นักออกแบบมืออาชีพ 

โดยมีเนื้อหาตามที่ก�าหนด และดาวน�โหลดเป�นไฟล� pdf. 

4.) ท� าก า รแป ลงไฟ ล�  : จ าก ไฟ ล�  pdf. เป� น                     
e-book ด� วยโปรแกรม FlipHTML5 ซึ่ ง เป� น โป รแกรม
ออนไลน�ส�าหรับการท�า e-book ที่สะดวกและง�าย โดยท�า
การน�าเข�า (upload) ไฟล� pdf. ท่ีเตรียมไว� และส�งออกไฟล� 
ซึ่งผู�วิจัยเลือกวิธีการดาวน�โหลดเป�นแบบ QR code  

4.3 เคร่ืองมือที่ใช�ในกำรวิจยั 
เคร่ืองมือที่ใช�ในวิจัยครั้งนี้เป�นแบบสอบถามปลาย

ป�ด (Closed Ended response Questions) มี 4 ส�วนดังนี ้
1.) แ บ บ ส อ บ ถ า ม เกี่ ย ว กั บ ลั ก ษ ณ ะท า ง

ประชากรศาสตร� ได�แก�เพศ และคณะท่ีสงักัด 

2.) แบบประเมินคุณภาพ คู� มืออิเล็กทรอนิกส� 
เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ 
สังกดัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  

3.) แบบประเมินความพึงพอใจของบุคลากร             

สายวิชาการในการใช� คู� มืออิ เล็กทรอ นิกส� เร่ืองการขอ
อนุญาตลาศึกษาต� อของบุคลากรสายวิชาการ สั งกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 

โดยแบบสอบถาม น้ีใช�มาตราวัดแบบ Rating 

Scale ตามรูปแบบของ Likert Scale ในส�วนท่ี 2 และ 3 
ของแบบสอบถาม โดยให�ผู�ตอบค�าถามเลือกตอบได�เพียง
ค�าตอบเดียว มี 5 ระดับ ใช�ระดับในการวัดข�อมูลประเภท
อันตรภาค (Interval Scale) ซึ่งก�าหนดเกณฑ�การให�คะแนน
ดังน้ี  

1.) แบบประเมินคุณภาพ ฯ เรียงล�าดับคะแนน
จาก 1 - 5 คือ ไม�เห็นด�วยอย�างย่ิง, ไม�เห็นด�วย, เป�นกลาง, 
เห็นด�วย และเหน็ด�วยอย�างยิ่ง 

กลุ�มตัวอย�างทดลองใช�คู�มืออิเล็กทรอนิกส� ฯ 
จ าก นั้ น ป ระ เมิ น คุ ณ ภ า พ แ ล ะ ค ว าม                
พงึพอใจ จากแบบสอบถาม 
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2.) แบบประเมินความพึงพอใจฯ เรียงล�าดับ
คะแนนจาก 1 -5 คือ พอใจน�อยท่ีสุด, พอใจน�อย, พอใจ
ปานกลาง, พอใจมาก และพอใจมากท่ีสดุ 

การประเมินคุณภาพของเคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย 
ผู�วิจยัท�าการทดสอบ 2 ส�วนคือค�าความเท่ียงตรงของเน้ือหา 
(Validity) ค�าความเช่ือม่ัน (Reliability) ของแบบสอบถาม 
ดังน้ี 

 ค� าค วาม เท่ี ย งต รงของเนื้ อห า  (Validity)                 
น�าแบบสอบถามที่สร�างขึ้นมาน�าไปให�อาจารย�/ผู�เช่ียวชาญ 
จ�านวน 3 ท�าน ช�วยตรวจสอบความถูกต�อง ความครอบคลุม 
และความเหมาะสมของเนื้อหา โดยมี ผู�ช�วยศาสตราจารย�
สุภทัรา  ปานสุวรรณจิตร  อดีตผู�อ�านวยการกองบริหารงาน
บุคคล, ผู�ช�วยศาสตราจารย�ไกรลาศ  ดอนชัย อดีตผู�รับ
ทุ นก ารศึ กษ าระ ดับป ริญ ญ าเอก   และน างเฉ ลิมศ รี                    
สันติธรางกูร บุคลากรช�านาญการพิเศษ อดีตผู�อ�านวยการ
กองบริหารงานบุคคล โดยท�าการวิเคราะห�ดัชนีความ
สอดคล�อง (IOC) ได�เท�ากับ 0.86 

 ค� าค วาม เชื่ อ ม่ั น  (Reliability) ผู� วิ จั ย น� า
แบบสอบถามที่สร�างข้ึนมาไปท�าการทดสอบ (pilot test) 
จ�านวน 30 ชุด กับกลุ�มบุคลากรสายวิชาการที่ได�รับอนญุาต
ให� ลาศึ กษาต� อ  และส� า เร็จการศึ กษาเรียบ ร� อยแล� ว                    
โดยใช�วิธีการหาค�าสัมประสิทธ์ิอัลฟา ของ Cronbach’s 
alpha เพ่ือตรวจสอบความน�าเช่ือถือของแบบสอบถาม               
ว�าสามารถสื่อสารได�ตรงความต�องการและเหมาะสมหรือไม�
โดยผลพบว�า ทุกตัวแปรของแบบประเมินคุณภาพ และแบบ
ประเมินความพึ งพอใจ มีค�าระดับความน�าเชื่อมั่นของ
แบบสอบถามเท�ากับ   0.96 ซ่ึงอยู� ในระดับท่ียอมรับได� 
กล�าวคือ หากค�า Cronbach’s alpha > 0.7 แสดงว�าอยู�ใน
ระดับยอมรับได�  (George and Mallery, 2003 อ�างถึงใน 
Gliem and Gliem, 2003) 

4.4 กำรเก็บรวบรวมข�อมูล 
 1.) การเก็บรวบรวมข�อมูลด�วยแบบวิเคราะห�
เอกสาร โดยศึกษา รวบรวม วิเคราะห�สังเคราะห�ข�อมูลจาก
เอกสารและ งานวิจัยท่ีเก่ียวข�อง และสรุปข�อมูล  

 2.)  การเก็บรวบข�อมูลจากแบบประเมินคุณภาพ
และความพึงพอใจฯ จากกลุ�มตัวอย�าง 

4.5 ขั้นตอนกำรด�ำเนินกำรวิจัย 
การวิจัยในคร้ังนี้ ผู�วิจัยได�ใช�กระบวนการพัฒนา

ตามคุณภาพเดม่ิง (PDCA) ซึ่งมีข้ันตอน ดังน้ี 

1.) ข้ันตอนการวางแผน (Plan) 
1.1)  ศึกษาสภาพป�ญหาท่ีเกิดข้ึน 

1.2) ก�าหนดวัตถุประสงค�และขอบเขตการ
ด�าเนินงาน  

1.3) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยที่
เกี่ยวข�อง  

1.4) มอบหมายความ รับผิ ดชอบในการ
ด�าเนินงานส�วนต�างๆ 

2.) ข้ันตอนการปฏิบติัตามแผน (Do) 
2.1) ด�าเนินการพัฒนาคู� มืออิเล็กทรอนิกส� 

เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ 
สังกดัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา   

  2.2) ออกแบบเคร่ืองมือแบบสอบถาม/แบบ
ประเมิน และท�าการทดสอบเคร่ืองมือ 

3.) ข้ันตอนการติดตามประเมินผล (Check) 
      3.1) ด�าเนินการน�าคู�มือฯ ที่พัฒนาขึ้น ไปให�

กลุ�มตัวอย�าง จ�านวน 30 ราย ทดลองใช�  
 3.2) ประเมินคุณภาพ, ประเมินความพึงพอใจ 

โดยกลุ�มตัวอย�าง และแปลผลการวิเคราะห�ข�อมูล 

4.) ข้ันการปรับปรุงแก�ไข (Action) 
ผู�วิจัยท�าการปรับปรุงคู�มืออิเล็กทรอนิกส� 

เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ 
สังกดัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ให�สมบูรณ� 

4.6 กำรวิเครำะห์ข�อมูลและสถิติที่ใช� 
ในการวิจยัครั้งนี้ ผู�วิจัยได�ใช�วิธีการวิเคราะห�ข�อมูล

เชิงปริมาณ 3 ส�วน ได�แก� 
ส�วนที่  1 แบบสอบถามเก่ียวกับลักษณะทาง

ประชากรศาสตร� ได�แก�เพศ และคณะที่สังกัด โดยวิธีการหา
ค�าความถ่ี (Frequency) และค�าร�อยละ (Percentage) 
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ส�วนท่ี  2 ผลการแบบประเมินคุณภาพ คู� มือ
อิเล็กทรอนิกส� เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อของบคุลากร
สายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา  
โด ย วิ ธี ก ารห าค� า ค ว า ม ถี่  (Frequency) ค� า ร� อ ย ล ะ 
(Percentage) การวิ เค ราะ ห� ค� า เฉลี่ ย  (  X ) แล ะส� วน
เบ่ียงเบนมาตรฐาน (S.D.) 

 ส�วนที่ 3 ผลการแบบประเมินความพึงพอใจของ
บุคลากรสายวิชาการในการใช�คู�มืออิเล็กทรอนิกส� เร่ืองการ
ขออนุญาตลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา โดยวิธีการหา
ค�าความถ่ี  (Frequency) ค�าร�อยละ (Percentage) การ
วิเคราะห�ค�าเฉล่ีย ( X ) และส�วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  

โดยใช�เกณฑ�การแปลความหมายของคะแนน ใน
ส�วนที่ 2 และ 3 ดังนี ้
คะแนนเฉล่ียน 4.21 – 5.00  หมายถึง ดีมาก/มากที่สุด 

คะแนนเฉล่ียน 3.41 – 4.20  หมายถึง ดี/มาก 

คะแนนเฉล่ียน 2.61 – 3.40  หมายถึง ปานกลาง 
คะแนนเฉล่ียน 1.81 – 2.60  หมายถึง พอใจ/น�อย 

คะแนนเฉล่ียน 1.00 – 1.80  หมายถึง ปรับปรุง/น�อยท่ีสุด 

 

 

 

5. ผลกำรวิจัย  
ผลการพัฒนาคู�มืออิเล็กทรอนิกส� เรื่องการขอ

อนุญาตลาศึกษาต� อของบุคลากรสายวิชาการ สั งกัด
มหา วิทย าลัย เท ค โน โล ยีราชม งคลล� านน า ได� คู� มื อ
อิเล็กทรอนิกส�ฯ จ�านวน 100 หน�า ท่ีออกแบบให�มีสีสัน
สดใส ดูไม�เป�นทางการมากเกินไป ผสมผสานกับเอกสารตาม
แบบฟอร�มของทางราชการ สามารถเข�าถึงได�โดยการแสกน 
QR code  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3  การจัดท�า คู�มืออิเล็กทรอนิกส� ฯ ด�วยโปรแกรม 
FlipHTML5 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4 คู�มืออิเล็กทรอนิกส� เรื่องการขออนุญาตลาศึกษาต�อ
ของบุคลากรสายวิชาการ สังกัด มทร.ล�านนา (บางส�วน) 
 จากการพัฒนาคู�มือฯ ได�ท�าการประเมินคุณภาพ
และความพึงพอใจด�วยแบบสอบถาม ได�ผลการวิจัย ดังนี้ 
 ตารางที่ 1 ข�อมูลจ�ำนวนและร�อยละของกลุ�ม
ตัวอย�ำงจ�ำแนกตำมเพศ  

 
 จำกตำรำงท่ี 1 ข�อมูลของกลุ�มตัวอย�ำงจ�ำแนกตำม

เพศ แสดงให�เห็นว�ำกลุ�ม ตัวอย�ำงส�วนใหญ�เป�นเพศชำย 
จ�ำนวน 17 รำย คิดเป�นร�อยละ 56.67 และรองลงมำเพศ
หญิง จ�ำนวน 13 รำย คิดเป�นร�อยละ 43.33 
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ตำรำงที่ 2 ข�อมูลจ�านวนและร�อยละของกลุ�มตัวอย�าง
จ�าแนกตามคณะ  

 
จำกตำรำงที่ 2 ข�อมูลจ�ำนวนและร�อยละของกลุ�ม

ตัวอย�ำงจ�ำแนกตำมคณะ โดยเรียงล�ำดับจำกมำกไปน�อย 

ดังนี้ คณะวิศวกรรมฯ, คณะวทิยำศำสตร์ฯ, คณะบริหำรฯ, 
คณะศิลปกรรมฯ และวิทยำลัยฯ ตำมล�ำดับ 

ตำรำงที่  3 ผลการประเมินคุณภาพของคู�มือ
อิเล็กทรอนิกส� เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อของบุคลากร
สายวิชาการ สังกดัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 

 
 

 

 

 

 จากตารางท่ี 3 พบว�าผลการประเมินคุณภาพ     
ภาพรวมอยู�ในระดับดีมาก มีค�าเฉล่ีย 4.47 ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.13 อยู�ในระดับดีมากท้ัง 10 รายการ ในส�วน
ของรายละเอียดประกอบมีดังน้ี สามารถน�าไปใช�ปฏิบัติ              
ได�จริง มีค�าเฉล่ียสูงสุดเท�ากับ 4.70 ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.60 ขนาดของคู�มือเหมาะสม ค�าเฉลี่ย 4.63 ค�าเบี่ยงเบน
มาตรฐาน 0.67 ความเหมาะสมของปริมาณเน้ือหา/ข�อมูล 
ค�าเฉลี่ย 4.57 ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.73 และ 0.74  
เนื้อหาครอบคลุมเ ค�าเฉลี่ย 4.50 ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
0.68 เนื้อหามีความชัดเจนทุก ข้ันตอน ค�าเฉลี่ย 4.47 ค�า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.68 การจัดเรียงเนื้อหา/ข�อมลูเป�นไป

อย�างเหมาะสม, ความสวยงามของปกหน�า ค�าเฉลี่ย เท�ากัน 
คือ 4.37 ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.72 และ 0.76 ตามล�าดับ 
เนื้อหา/ข�อมูลมีความถูกต�อง ชัดเจน, ภาษาที่ใช�สื่อสารมี
ความเหมาะสม และใช�ค�าศัพท�ได�ถูกต�อง ค�าเฉลี่ย 4.33 
เท�ากัน ค�าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.76 และ 0.66 ตามล�าดับ 

 ตำรำงที่ 4 ผลการประเมินความพึงพอใจของผู�ใช�
ท่ีมีต�อคู�มืออิเลก็ทรอนิกส� เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อ
ของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี             
ราชมงคลล�านนา 

 
 จากตารางท่ี 4 พบว�าผลการประเมินความพึง
พอใจของผู�ใช�ท่ีมีต�อคู�มืออิเล็กทรอนิกส� เร่ืองการขออนุญาต
ลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ภาพรวมความพึงพอใจอยู�ใน
ระดับพึงพอ ใจมาก ท่ีสุด  มีค� าเฉลี่ย  4.56 ค�าเบ่ียงเบน
มาตรฐาน 0.14 ในส�วนของรายละเอียดประกอบอยู�ในระดับ
พึงพอใจมากที่สุด 5 รายการ ดังนี้ สำมำรถเข�ำถึงและใช�

คู�มือ ได� อย�ำงสะดวก มีค� าเฉลี่ย สูง สุด เท�ากับ 4.70 ค� า
เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.47 คู�มือฯ ช�วยลดควำมผิดพลำด และ

ลดควำมล�ำช�ำของข้ันตอนกำรขออนุญำตฯ ค�าเฉลี่ย 4.67 

ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.55  คู�มือฯ สำมำรถปฏิบัติตำมได�

อย�ำ งง�ำย ค�าเฉลี่ ย  4.60 ค�า เบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.56                 
คู�มือช�วยให�เข�ำใจข้ันตอน/เอกสำรที่เกี่ยวข�อง/ระเบียบต�ำงๆ 
ได�มำกขึ้นค�า เฉลี่ย 4.43  ค�า เบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.68                

คู�มืออิเล็กทรอนิกส์ช�วยประหยัดต�นทุน (ค�ำใช�จ�ำย) และ
ประหยัดเวลำ ค�าเฉลี่ย 4.40 ค�าเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.67 
ตามล�าดับ 
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6. สรุปและอภิปรำยผลกำรวิจัย  
การพัฒนาคู�มืออิเล็กทรอนิกส� เร่ืองการขออนุญาต

ลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ได�ด�าเนินการตามระเบียบวิธี
วิจยั ซึ่งเป�นการวิจัยเชิงปริมาณ มีการน�ากระบวนการพัฒนา
ตามวงจรคุณภาพเดมม่ิง (PDCA) มาใช�ในการด�าเนินงาน 
สามารถสรุปและอภิปรายผลได�ดังนี ้

1. กำรพัฒนำคู�มืออิเล็กทรอนิกส์ เร่ืองกำรขอ
อนุญำตลำศึกษำต�อของบุคลำกรสำยวิชำกำร สังกัด
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล�ำนนำ : จากการศึกษา
สภาพป�ญหาที่เกิดข้ึนเกี่ยวกับการขออนุญาตลาศึกษาต�อ 
พบว�าบุคลากรสายวิชาการท่ีอยู�ระหว�างลาศึกษาต�อ ยังขาด
ความรู�ความเข�าใจเกี่ยวกับขั้นตอน ระเบียบและเอกสารที่
เกี่ยวข�อง และไม�สามารถค�นหาเอกสารจากหน�าเว็บไซต�เพ่ือ
น�ามาใช�ได�อย�างถูกต�อง ประกอบกับยังไม�เคยมีการจัดท�า     
คู�มือการขออนุญาตลาศึกษาต�อแบบรูปเล�ม มีเพียงเอกสาร
แบบฟอร�มท่ีต�องใช� ให�ดาวน�โหลดจากหน�าเว็บไซน�ของ             
กองบริหารงานบุคคลเท�าน้ัน  

 

 
 

 

รูป ท่ี 5 แบบฟอร�มส�าหรับดาวน� โหลด เกี่ยวกับการขอ
อนุญาตลาศึกษา เว็บไซน�กองบริหารงานบุคคล มทร.ล�านนา 
 

ดั งนั้ น ผู� วิ จั ย จึ ง ได� จั ด ท� า คู� มื อ ใน รู ป แ บ บ
อิเล็กทรอนิกส�ให�กับบุคลากรสายวิชาการที่อยู�ระหว�างลา
ศึกษาต�อ ให�สอดคล�องกับยุคสมัย ย่ิงในสถานการณ�โควิด             
ท่ีต�องใช�การติดต�อส่ือสารและการท�างานผ�านระบบออนไลน�

นั้น คู�มือแบบอิเล็กทรอนิกส�ฯ จึงถือได�ว�าเป�นเคร่ืองมือที่
เหมาะสมอย�างยิ่ง โดยการพัฒนาคู�มืออิเล็กทรินิกส�ฯ ได�
ด�าเนินการออกแบบผ�านโปรแกรมการออกแบบกราฟ�ก 
ออนไลน� “CANVA” เข�ามาช�วยในการออกแบบสื่อส่ิงพิมพ� 
และท�าการแปลงไฟล�มาเป�น E-manual หรือคู� มือแบบ
อิเล็กทรอนิกส� ด�วยโปรแกรมออนไลน�  “FlipHTML5”              
ซึ่งหลังจากกลุ�มตัวอย�างได�ทดลองใช� พบว�าผู�ใช� เกิดความ
เข�าใจในข้ันตอนต�างๆ ได�ดีมากข้ึน ลดความผิดพลาดของ
การเตรียมเอกสารต�างๆ ที่ใช�ในการขออนุญาตลาศึกษาต�อ 
รวมถึงลดระยะเวลาในการด�าเนินการและการประสานงาน
ต�างๆ ของทุกฝ�ายท่ีเก่ียวข�องลงด�วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 6 คู�มืออิเล็กทรอนิกส�ฯ บนสมาร�ทโฟน 

 

2. ผลกำรประเมินคุณภำพคู�มืออิเล็กทรอนิกส์ 
เรื่องกำรขออนุญำตลำศึกษำต�อของบุคลำกรสำยวิชำกำร 
สังกัดมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล�ำนนำ : หลงัจาก
น�าคู� มืออิเล็กทรอนิกส�ฯ น�าไปทดลองใช�กับกลุ�มตัวอย�าง 
จ�านวน 30 ราย พบว�ากลุ�มตัวอย�างมีความคิดเห็นภาพรวม
คุณภาพอยู� ในระดับดีมาก โดยเฉพาะในเรื่องของการ
น�าไปใช�ปฏิ บั ติได� จริง กลุ� มตัวอย�างท่ี เห็นด�วยอย�างย่ิ ง                  
มีจ�านวนมากถึง 23 ราย คดิเป�นร�อยละ 76.67 ของจ�านวน
กลุ� ม ตัวอย� างท้ังหมด ซึ่ งไม� ใช�เพียงกลุ�ม ตัวอย�าง ห รือ
บุคลากรสายวิชาการที่อยู�ระหว�างลาศึกษาต�อเท�านั้น ขณะน้ี
คู�มืออิเล็กทรอนิกส� เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อของ
บุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
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มงคลล�านนา ยังได�รับความสนใจและผลตอบรับที่ดีจาก
เจ�าหน�าท่ีที่ เกี่ยวข�องในส�วนงานต�างๆ อีกด�วย อาทิเช�น 
เจ�าหน�าท่ีบุคลากรของคณะฯ เป�นต�น 

3. ผลกำรประเมินควำมพึงพอใจของบุคลำกร
สำยวิชำกำรที่มีต�อคู�มืออิเล็กทรอนิกส์ เรื่องกำรขออนญุำต
ลำศกึษำต�อของบุคลำกรสำยวิชำกำร สังกัดมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล�ำนนำ : เมื่อท�าการประเมินความพึง
พอใจที่มีต�อ คู�มืออิเล็กทรอนิกส� เ ร่ืองการขออนุญาตลา
ศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ สังกัดมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา พบว�าความพึงพอใจของกลุ�ม
ตัวอย�างโดยรวมอยู�ในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด โดยมีความ
คิดเหน็ว�าสามารถเข�าถึงและใช�คู�มือได�อย�างสะดวก มีจ�านวน
มากถึง 21 ราย คิดเป�นร�อยละ 70.00 โดยเฉพาะอย�างย่ิงใน
ยุคป�จจุบันที่มีการท�างานและติดต�อส่ือสารผ�านทางออนไลน�
มากข้ึน ประกอบกับสถานการณ�โค วิดในป�จ จุบันยังไม�
คลี่คลาย ดังน้ันเพ่ือลดการพบปะ คู�มืออิเล็กทรอนิกส�ฯ จึง
สร�างความพึงพอใจให�กับทั้งผู�อยู�ระหว�างลาศึกษาต�อ และ
เจ�าหน�าท่ีที่เกี่ยวข�องอีกด�วย 

4. ข�อเสนอแนะ : การพัฒนาคู�มืออิเลก็ทรอนิกส� 
เร่ืองการขออนุญาตลาศึกษาต�อของบุคลากรสายวิชาการ 
สังกดัมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ดังน้ี 

 ออกแบบแบนเนอร�บนหน�าเว็บไซต�เกี่ยวกับ
การขออนุญาตลาศึกษาต�อ โดยมี QR code และล้ิงของ
คู�มือฯ ด�วย เพื่อให�ผู�ที่มีความประสงค�จะขออนุญาตลาศึกษา
ต�อได�เข�ามาศึกษาข�อมูล เพ่ือการวางแผน เตรียมตัวให�พร�อม 
และปฏิบัติได�ถูกต�อง รวมถึงผู�ท่ีอยู�ระหว�างขั้นตอนเตรียมยื่น
พิจารณาได�เข�าใจขั้นตอนต�อไป สามารถจัดท�าเอกสารได�
ถูกต�องครบถ�วนตามข้ันตอน ไม�เกินก�าหนดระยะเวลาที่
ก�าหนด สามารถพิจารณาอนุญาตได�ทันตามรอบป�การศึกษา 
7. กิตติกรรมประกำศ 

ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา ท่ีสนับสนุนและส�งเสริมการท�าวิจัยในครั้งนี้  และ
ขอขอบคุณผู�ทรงคุณวุฒิ รวมถึงหน�วยงานต�างๆ ที่เก่ียวข�อง
ในการเอื้อเฟ��อข�อมูลคร้ังน้ี 
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การสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการจัดการความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์  
ของเกษตรกรผู้ปลูกพริกในอำเภอหนองม่วงไข่ จงัหวัดแพร่ 
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บทคัดย่อ 
ในการศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ 1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ของกลุ่ม

เกษตรกรผู้ ปลูกพริกในอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ และ 2) เพื่อเสนอแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการ
จัดการความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ของเกษตรผู้ปลกูพริกในอำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่ โดยใช้แบบสัมภาษณ์เชิงลึกเป็น
เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล ซึ่งผู้ให้ข้อมูลสำคัญรวมทั้งสิ้น 30 คน ผลการศึกษาตามวัตถุประสงค์ข้อแรกพบว่า กลุ่ม
เกษตรกรผู้ปลูกพริก (1) ต้องการมุ่งเน้นไปที่การทำเกษตรอินทรีย์เป็นหลัก (2) เน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์ แลกเปลี่ยน
ความคิดเห็น การลงมือทำ(3) มีการแจ้งหรือประกาศให้ทราบ เกี่ยวกับความรู้ในการทำเกษตรอินทรีย์ (4) การสร้างความรู้ที่
เน้นการลงมือปฏิบัติจริง (5) ต้องมีการพัฒนารูปแบบการจัดเก็บความรู้เพื่อให้ ทันสมัยในรูปแบบสื่อต่างๆ (6) ทันต่อความ
เปลี่ยนแปลงของสังคมภายนอก และแนวทางในการสร้างชุมชนเข้มแข็ง ได้แก่ (1) สร้างความ ตื่นตัว การตระหนักถึงปัญหา
และความต้องการของตนเอง (2) รวบรวมความรู้ที่หลากหลายและกระจัดกระจายให้เป็นระบบ (3) สร้างเวที แลกเปลี่ยน
ความรู้ที่สามารถเสนอความคิดเห็นได้อย่างเท่าเทียม (4) สร้างความรู้เชิงนวัตกรรมที่น่าสนใจเพื่อประชาสัมพันธ์ และ (5) 
เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ภายนอก  
 
คำสำคัญ: กระบวนการจัดการความรู้, ชุมชนเข้มแข็ง, การทำเกษตรอินทรยี์  
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Abstract 
The objectives of this research were 1)  to study the knowledge management process in organic 

agriculture of the chili growers in Nongmuangkhai district Phrae province and 2)  to propose a guideline to 
strengthen the community with the knowledge management process in organic agriculture.  An in- depth 
interview was used to collect the research data from the participants.  The results of this research showed 
that the participants wanted to 1) put the main focus on organic agriculture 2) emphasize on the knowledge 
process and knowledge exchange 3) be informed about the organic agriculture knowledge 4) participate in 
hands-on training 5) have up-to-date management models 6) keep up with the changes of society outside. 
The guidelines for building a strong community were to 1) raise awareness 2) collect the data systematically 
3)  exchange the ideas and knowledge equally ( 4)  publicize the innovative knowledge, and 5)  develop a 
partnership network system.  

 
Keywords: Knowledge management process, developing strengthened community, organic agriculture 
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1. บทน�ำ 
จากแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ ฉบับที่ 

12 น้ันได�ต้ังเป�าให�ภาคเกษตรสู�ความเป�นเลิศ เป�นแหล�งผลิต
สินค�าเกษตรกรรมย่ังยืน โดยเน�นที่ความผาสุกของเกษตรกรและ
ชุมชนการเกษตรมีความเข�มแข็งขึ้นเป�นล�าดับแรก พร�อมท้ังสร�าง
ความเข�มแข็งให�กับเกษตรกรและสถาบันเกษตรกร ด�วยการน�อม
น�าแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาขยายผลให�เกษตรกร
สามารถพ่ึงพาตนเองได� ส�งเสริมการท�าเกษตรกรรมย่ังยืน เกษตร
ทฤษฎีใหม� เกษตรอินทรีย� สร�างองค�ความรู�ผ�านศูนย�เรียนรู�การ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 

แนวทางดังกล�าวแสดงให�เห็นว�า รัฐและภาคส�วนท่ี
เกี่ยวข�องมุ�งเน�นการท�าเกษตรกรรมแบบย่ังยนื ซ่ึงรูปแบบหน่ึงที่
ปรากฏเด�นชัด หรือได� รับความนิยมคือ การท�าเกษตรอินทรีย� 
โดยเช่ือว�าแนวทางนี้จะน�าไปสู�การผลิตภาคเกษตรที่เข�มแข็งและ
ย่ังยืน ไม�ท�าลายทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล�อม แต�ในการ
ปฏิบัติจริงแล�วนั้นในชุมชนท�องถิ่นหน่ึงๆ ยังไม�ได�ท�าเกษตร
อินทรีย�ครอบคลุมท้ังพ้ืนท่ี ในจังหวัดแพร�ได�มีการท�าเกษตรอย�าง
หลากหลาย โดยมีผลผลิตทางการเกษตรท่ีส�าคัญหลายอย�าง เช�น 
ข�าว ยาสูบ ข�าวโพด และพริก ในส�วนของพริกมีพื้นที่ปลูกเป�น
อันดับสองในภาคเหนือตอนบนรองจากจังหวัดเชียงใหม� โดยมี
พ้ืนที่ปลูก 4,128 ไร� ผลผลิตเฉลี่ย 2,100 กิโลกรัม/ไร� ปลูกมากที่
อ�าเภอหนองม�วงไข�สองและเมือง (ส�านักงานเกษตรจังหวัดแพร�, 
2550) พริก ท่ีปลูกส�วนใหญ�เป�นพริกใหญ� หรือพริกช้ีฟ�า ซึ่ง
เกษตรกรขายในรูปพริกสดให�โรงงานอุตสาหกรรมซอสพริก
จังหวัดเชียงใหม� ล�าพูน ชลบุรี และสมทุรปราการ เพื่อใช�ส�าหรบั
แปรรูปเป�นซอสพริก (ร�อยละ 90) ส�วนพริกสดก�ามปูเกษตรกร
ส�งออกต�างประเทศ เช�น มาเลเซีย และไต�หวัน 

ป�ญหาส�าคัญของการปลูกพริกในภาคเหนือตอนบน 
คือ โรค แมลง และต�นทุนการผลิตที่สูง โรคที่ส�าคัญของพริก คือ 
โรคเห่ียวที่เกิดจากเชื้อรา และเช้ือแบคทีเรีย โรคยอดเน�า โรค
โคนเน�า และโรคแอนแทรคโนส โดยเฉพาะพริกที่ปลูกในช�วงฤดู
ฝน (เดือนสิงหาคม และเดือนกันยายน) นอกจากท�าให�ผลผลิต
พริกต�อพื้นที่ลดลงแล�ว ผลผลิตพริกที่เก็บเก่ียวได�ยังอาจเน�าเสีย
อีกด�วย ท�าให�เกษตรกรขายได�ราคาต่�า เกษตรกรจึงเน�นการใช�
สารเคมีป�องกันก�าจัดศัตรูพืช ถึงแม�จะรู�ว�าอาจมีผลกระทบต�อ
ความปลอดภัยของเกษตรกรและความเสี่ยงที่ผลผลิตพริกมี

สารเคมีตกค�างในปริมาณสูงเกินค�าความปลอดภัยที่ก�าหนดไว� 
นอกจากนี้ยังเพ่ิมต�นทุนการผลิตของค�าป�จจัยการผลิตและ
แรงงาน จากการประเมินพบว�าต�นทุนที่เพิ่มมากที่สุด คือ ค�า
สารเคมีป�องกันก�าจัดศัตรูพืชซึ่งประมาณร�อยละ47 รองลงมา คือ 
ค�าปุ๋ยซึ่งประมาณร�อยละ 28 (ส�านักวิจัยและพัฒนาการเกษตร
เขตท่ี 1 กรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ�, 2556) 
การจะเปลี่ยนแปลงแนวคิดในการใช�สารเคมีของเกษตรกรผู�ปลกู
พริกในอ�าเภอหนองม�วงไข�เป�นสิ่งท่ียาก และต�องท�าแบบค�อย
เป�นค�อยไป ในงานวิจัยน้ีจึงได�เสนอรูปแบบคุณลักษณะผู�น�าใน
การสร�างชุมชนเข�มแข็งตามแนวการท�าเกษตรแบบยั่งยืนข�อหนึ่ง 
คือ ผู�น�าท่ีส�งเสริมการจัดการความรู� และสร�างชุมชนแห�งการ
เรียนรู� กล�าวคือ ผู�น�าต�องสามารถสืบค�น รวบรวมข�อมูลทาง
วิชาการ และผลที่เกิดขึ้นจากการท�าเกษตรอินทรีย�ในบางพ้ืนที่ ท่ี
ประสบความส�าเร็จ รวมถึงข�อมูลอื่นๆ ท่ีส�าคัญน�ามาจดัเก็บ และ
เผยแพร�อย�างเป�นระบบตลอดจนสร�างชุมชนแห�งการเรียนรู�อย�าง
ต�อเน่ือง 

ด�วยเหตุผลดังกล�าวผู�วิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษา
การสร�างชุมชนเข�มแข็งด�วยกระบวนการจัดการความรู�ในการท�า
เกษตรอินทรีย�ของเกษตรผู�ปลูกพริกในอ�าเภอหนองม�วงไ ข� 
จังหวัดแพร�เพื่อน�าไปสู�การสร�างกระบวนการส่ือสารในลักษณะ
เครือข�ายการจัดการความรู� อันจะก�อให�เกิดการพัฒนาภาค
การเกษตรอย�างย่ังยืนต�อไป 
วัตถุประสงค์กำรศึกษำ 

1) เพื่อศึกษากระบวนการจัดการความรู�ในการท�า
เกษตรอินทรีย�ของกลุ�มเกษตรกรผู�ปลกูพริกในอ�าเภอหนองม�วง
ไข� จงัหวัดแพร� 

2) เพ่ือเสนอแนวทางในการสร�างชุมชนเข�มแข็งด�วย
กระบวนการจัดการความรู�ในการท�าเกษตรอินทรีย�ของเกษตรผู�
ปลูกพริกในอ�าเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�อง  
แนวคิดชุมชนเข�มแข็ง 

  ชุมชนเข�มแข็ง คือ ชุมชนท่ีมีสมาชิกในชุมชน
ท่ีเอื้ออาทรต�อกัน เรียนรู�ร�วมกันในการแก�ไขป�ญหาของชุมชน 
เป�นผลมาจากการที่สมาชิกในชุมชนมีความรู�สึกเป�นอันหนึ่ งอัน
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เดียวกัน โดยมีลักษณะท่ีส�าคัญ (ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห�งชาติ, 2544) ดังน้ี 

1) สมาชิกของชุมชนมีความเช่ือมั่นในศักยภาพของตน
และชุมชนท่ีจะแก�ไขป�ญหาและพัฒนาชีวิตความเป�นอยู�ของ
ตนเอง 

2) สมาชิกของชุมชนพร�อมท่ีจะร�วมกันจัดการกับ
ป�ญหาของตนและชุมชน 

3) มีกระบวนการชุมชนท่ีมีการเคลื่อนไหวอย�า ง
ต�อเน่ืองจนเป�นวิถีของชุมชน ซ่ึงขับเคลื่อนโดยผู�น�าองค�กรชุมชน 
ในลักษณะเป�ดโอกาสให�แก�สมาชิกทั้งมวลเข�ามามีส�วนร�วมมี
ความโปร�งใส�และสามารถตรวจสอบได� 

4) สมาชิกทุกคนมีส�วนร�วมในการประเมินสถานการณ�
ของชุมชน กาหนดวิสัยทัศน�ร�วมร�วมคิด ตัดสินใจ ด�าเนินงาน 
ติดตาม และประเมินผลการแก�ไขป�ญหาและการพัฒนาของ
ชุมชนผ�านกระบวนการของชุมชน 
 
แนวคิดกำรจดักำรควำมรู� 

เป�นกระบวนการในการรวบรวม ประมวลผลข�อมูล 
ความคิด องค�ความรู�ที่กระจัดกระจายอยู�ในองค�กรหรือตัวบุคคล 
เพื่อสร�างความรู�และจัดเก็บข�อมูลท่ีสามารถเข�าถึงได�จากช�องทาง
ต�างๆ อันจะก�อให�เกิดการกระจายและการแบ�งป�นข�อมูลเพื่อให�
เกิดประสิทธิภาพในการท�างานให�เพิ่มมากข้ึน โดยกระบวนการ
จัดการความรู�ตามแนวทางของ Kucza (2011 อ�างถึงใน พรธิดา 
วิเชียรป�ญญา, 2547) มีรูปแบบในทางปฏิบัติของการจัดการ
ความรู� 6 ประการดังนี้  

1) การระบุถึงความต�องการความรู� (Identification of 
Need for Knowledge) เป�นการบอกถึงความรู�ที่องค�กรหรือ
บุคคลต�องการ 

2) การแบ�งป�นความรู� (Knowledge Pull) เป�นความ
ต�องการในการให�ผู�อื่นรับทราบถึงข�อมูลที่มีอยู� 

3) การส�งมอบความ (Knowledge Push) เป�นกาส�ง
มอบความรู�ไปให�กับผู� ท่ีต�องการโดยการแจ�งหรือประกาศให�
ทราบถึงความรู�และแบ�งป�นความรู�ในโอกาสต�างๆ 

4) การสร�างความรู� (Creation of Knowledge) 
5) การรวบรวม และจัดเก็บความรู�  (Knowledge 

Collection and Storage) 

6) การปรับปรงุความรู� (Knowledge Update) เพ่ือให�
สอดคล�องกับความเปล่ียนแปลง และความต�องการที่ไม�หยุดน่ิง 

Mckeen and Smith (2003 อ�างถึงใน ชมภูนุช หุ�น
นาค, 2559) ได�กล�าวว�า การจัดความรู�ประกอบด�วยกระบวนการ 
5 ข้ันตอน ท่ีเริ่มจาก 

1) การก�าหนดความ รู�ที่ต�องการใช�  ซึ่งต�องอาศัย
พนักงานท่ีมีความรูความสามารถและมี ความคิดใหม�ๆ เพื่อให�
เกิดความรู�ใหม�ที่จะสนับสนนุความส�าเร็จขององค�กรได� 

2) การเข�าถึงความรู� ซึ่งองค�กรต�องรู�ว�าจะเข�าถึงความรู�
ได�อย�างไร ซึ่งอาจได�จากผู�รู�หรือ เครือข�ายต�างๆ 

3) การยึดความรู� ซึ่งส�วนมากจะได�จากความรู�ท่ีฝ�งลึก
ในคน 

4) การสร�างความรู� ซ่ึงกระบวนการที่ส�าคัญท่ีสุดจะท�า
ให�เกิดความส�าเร็จเพราะจะได�จากการ แลกเปล่ียนระหว�างคน
ระหว�างกลุ�มหรือระห�างองค�กร 

5) การใช�ความรู�  เพ่ือประโยชน�ของพนักงานและ
องค�การ โดยองค�การจะต�องสร�างวัฒนธรรม การใฝ�รู�ให�เกิดกับ
พนักงานภายใต�ศาสตร�แห�งการจัดการความรู� 

สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ (อ�างถึงใน ธัญนันท� สิน
ชัย , 2551: 13) ได�ระบุว�า การจัดการ ความรู�ประกอบด�วย
กิจกรรมและกระบวนการต�อไปนี้เป�นอย�างน�อย 

1) การขุดค�นและรวบรวมความรู� 2) การจัดหมวดหมู�
ความรู�ให�เหมาะสมต�อการใช�งาน 3) การจดัเก็บความรู�เพื่อให�
ค�นหาได�ง�าย 4) การสื่อสารเพื่อถ�ายทอดความรู� 5) การจัด
กิจกรรมและกระบวนการเพื่อให�เกิดการแลกเปลี่ยนความรู� 6) 
การวิเคราะห� สังเคราะห� เพ่ือยกระดับความรู� และ7) การสร�าง
ความรู�ใหม� 
 
แนวคิดเก่ียวกบัเกษตรอินทรีย์ 

เกษตรอินท รีย�  คื อ  ระบบการผลิต  ที่ ค� า นึ ง ถึ ง
สภาพแวดล�อมรักษาสมดุลของธรรมชาติและความหลากหลาย
ของทางชีวภาพ โดยมีระบบการจัดการนิเวศวิทยาท่ีคล�ายคลึง
กับธรรมชาติและหลีกเล่ียงการใช�สารสังเคราะห� ไม�ว�าจะเป�น
ปุ๋ยเคมี สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชและฮอร�โมนต�าง ๆ ตลอดจนไม�ใช�
พืชหรือสัตว�ท่ีเกิดจากการตัดต�อทางพันธกุรรมท่ีอาจเกิดมลพิษ
ในสภาพแวดล�อม เน�นการใช�อินทรียวัตถุ เช�น ปุ๋ยคอก ปุ๋ยหมัก 
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ปุ๋ยพืชสด และปุ๋ยชีวภาพในการปรับปรุงบ�ารุงให�มีความอุดม
สมบูรณ� เพ่ือให�ต�นพืช มีความแข็งแรงสามารถต�านทานโรคและ
แมลงด�วยตนเอง รวมถึงการน�าเอาภูมิป�ญญาชาวบ�าน มาใช�
ประโยชน�ด�วย ผลผลิตท่ีได�จะปลอดภัยจากสารพิษตกค�างท�าให�
ปลอดภัยทั้งผู�ผลิตและ ผู�บริโภคและไม�ท�าให� สภาพแวดล�อม
เสื่อมโทรมอีกด�วย โดยหลักการและแนวทางของระบบเกษตร
อินทรีย�แตกต�างจากเกษตรปลอดภัยสารเคมี คือ (มูลนิธิสายใย
แผ�นดิน, 2544) ระบบเกษตรอินทรีย�เน�นการอนุรักษ� และฟ��นฟู
สิ่งแวดล�อม โดยไม�ใช�สารเคมีทุกชนิดในการผลิตรวมถึงไม�ใช�
ปุ๋ยเคมีสังเคราะห� และให�ปรับปรุงบ�ารุงดินด�วยอินทรียวัตถุ 
ควบคุมป�องกันมลพิษโดยอาศัยพึ่งพาตนเองในด�านป�จจัย การ
ผลิต ในขณะท่ีเกษตรปลอดสารเคมีจะควบคุมปริมาณการใช�
สารเคมีก�าจัดศัตรูพืช โดยไม�ได�มุ�งเน�นกับการอนุรักษ�ส่ิงแวดล�อม 
หลักการและแนวทางของระบบเกษตรอินทรีย�มีดังน้ี 

1) การหมุนเวียนของธาตุอาหาร ระบบเกษตรอินทรีย�
จะมุ�งให�ความส�าคัญ กับทรัพยากรที่มีอยู�ในท�องถ่ินมาใช�อย�างมี
ค�าและเพ่ิมประโยชน�อย�างสงูสุด โดยทรัพยากรต�างๆ จะน�ามา
แปรสภาพในหลาย ๆ รูปแบบ เช�น การท�าปุ๋ยหมักด�วยเศษใบไม� 
เพ่ือทดแทนการใช�สารเคมี รวมถึงการใช�ปุ๋ยคอก ซ่ึงได�จากมูล
สัตว� ถือเป�นระบบการหมุนเวียน ของธาตุอาหารให�เกิดประโยชน� 
รวมถึงการปลูกพืชหมุนเวียน เพ่ือบ�ารุงดินให�มีความอุดมสมบูรณ�
มากย่ิงข้ึน  

2) ความอุดมสมบูรณ�ของธาตุอาหารในดิน ดินท่ีมี
ความอุดมสมบูรณ�ถือเป�นหัวใจหลักของระบบเกษตรอินทรีย� 
โดยเกษตรกรอาจหาวิธีหรือกระบวนการต�าง ๆ เพ่ือจะช�วย
บ�ารุงรักษาดินมาใช�เช�น น�าฟาง ใบไม�ต�างๆ มาคลุมหน�าดินเสมอ 
ซึ่งเมื่อเศษใบไม�ต�าง ๆ เกดิการย�อยสลายก็จะกลายเป�นอาหาร
ของสิ่งมีชีวิต และจุลินทรีย�ในดิน ไม�ควรท�าการเผาหญ�าเพื่อ
ก�าจัดวัชพืชเพราะจะท�าให�หน�า ดินเกิดการขาดธาตุอาหาร 
รวมถึงการไม�ใช�สารเคมีก�าจัดวัชพืชกจ็ะช�วยท�าให�ดินมีความอุดม
สมบูรณ�อย�างรวดเร็ว 

3) ความหลากหลายที่สัมพันธ�กันอย�างสมดุลในระบบ
นิเวศ โดยการปลูกพืชร�วมหลายชนิดในเวลาเดียวกัน การปลูก
พืชหมุนเวียนต�างชนิดกัน รวมท้ังการเลี้ยงสัตว� สามารถสร�าง
ระบบความสมดุลในระบบนิเวศได�อย�างลงตัว และถือเป�นการน�า
ทรัพยากรท่ีมีอยู�มาใช�อย�างมีประสิทธิภาพ รวมถึงลดป�ญหา

ทางด�านโรคและแมลงศัตรูพืชระบาด รวมทั้งการไม�ใช�สารเคมี
ก�าจัดศัตรูพืชจะช�วยท�าให�ศัตรูธรรมชาติสามารถควบคุมศัตรูพืช 
ซึ่ ง เป�นกา รสร� า งค วา มสม ดุลของระบบนิ เ วศ ได� อย� า งมี
ประสิทธิภาพ 

4) การอนุรักษ�ระบบนิเวศการเกษตรและส่ิงแวดล�อม
ด�วยการไม�ใช�สารเคมีทุกชนิด ทั้งน้ีเพราะป�จจัยการผลิตที่เป�น
สารเคมีท�าลายสมดุลนิเวศการเกษตรและส�งผลกระทบด�าน
สิ่งแวดล�อม การใช�สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชมีผลต�อ สิ่งมีชีวิตต�าง ๆ 
ท่ีอยู�ในฟาร�มทั้งสัตว� แมลง และจลุินทรีย�ทั้งท่ี อยู�บนผิวดินและ
ใต�ดิน ในระบบกลไกธรรมชาติ ส่ิงมีชีวิตต�าง ๆ เหล�านี้มีบทบาท
ส�าคัญในการสร�างสมดุลของระบบนิเวศการเกษตร ดังนั้นเม่ือมี
การใช�สารเคมีก�าจัดศัตรูพืชแมลงที่เป�นประโยชน� จึงอาจถูก
ท�าลายได�ง�าย ในขณะที่แมลงศัตรูพืชสามารถอยู�รอดได�โดยไม�
เป�นอันตราย รวมทั้งปุ๋ยเคมี เองก็มีผลเสียต�อจุลินทรีย�และ
สิ่งมีชีวิตในดินท�าให�สมดุลของนิเวศดินเสีย  

5) การฟ��นฟูระบบนิเวศการเกษตร แนวทางหลักใน
การฟ��นฟูนิ เวศการเกษตรก็ คือ การปรับปรุงบ�ารุงดินด� วย
อินทรียวัตถุและการเพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ท�าให�
ต�นไม�ได�รับธาตุอาหารอย�างครบถ�วน และสมดุลซึ่งจะช�วยให�
ต�นไม�แข็งแรงมีความต�านทานต�อการระบาดของโรคและแมลง 
นอกจากนี้ผลผลิตของระบบเกษตรอินทรีย�ยังมีรสชาติท่ีดีมี
คุณค�าทางโภชนาการท่ีครบถ�วนและยังสามารถเพ่ิมผลผลิตได�
อย�างยั่งยืน กว�าการเพาะปลูกด�วยระบบเกษตรเคมีอีกด�วย  

6) การพ่ึงพากลไกธรรมชาติในการท�าเกษตร หลักการ
ระบบเกษตรอินทรีย�มีแนวคิดทางการเกษตรที่ยั่งยืนต�องเป�น
การเกษตรที่เป�นไปตามธรรมชาติ ระบบท่ีมีความส�าคญัต�อการ
ท�าการเกษตรอินทรีย�ได�แก� วงจรการหมุนเวียนธาตุอาหาร วงจร
การหมุนเวียนของน้�า ระบบภมูิอากาศและแสงอาทิตย� รวมท้ัง
การพ่ึงพากนัของส่ิงมีชีวิตอย�างสมดุลในระบบนิเวศทั้งในเชิงของ
การเกื้อกูล เกษตรกรที่ท�าเกษตรอินทรีย�จึงจ�าเป�นท่ีจะต�องเรียน
รูถึงสภาพเง่ือนไขของสภาพท�องถ่ินที่ตนเองท�าการเกษตรอยู�  
การหมั่นสังเกต เรียนรู� วิเคราะห�-สังเคราะห� และท�าการทดลอง
เป�นกระบวนการการเรียนรู�ที่ต�องด�าเนินการไปอย�างต�อเนื่อง 

7) การควบคุมและป�องกันมลพิษ ผลกระทบต�อการท�า
ระบบเกษตรอินทรีย� ไม�ว�าจะเป�นมลพิษทางน้�า อากาศ หรือ
แม�แต�ในดินเอง ดังน้ันเกษตรท่ีท�าระบบเกษตรอินทรีย�จึงต�อง
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พยายามอย�างเต็มท่ีในการป�องกันมลพิษต�าง ๆ จากภายนอกมิ
ให�ปนเป��อน ดังน้ันแนวทางปฏิบัติของเกษตรอินทรีย�จึงเน�นความ
พยายามของเกษตรกรในการป�องกนัมลพิษในกระบวนการผลิต
ของฟาร�มจะต�องมีระบบจัดการขยะและน�าเสียก�อนที่จะปล�อย
ออกฟาร�มหรือการไม�ใช�วัสดบุรรจุผลผลิตท่ีมีสารพิษปนเป��อน 

8) การพ่ึงพาตนเองด�านป�จจัยการผลิต ในการท�าฟาร�ม
ระบบเกษตรอินทรีย�เกษตรกรจ�าเป�นต�องใช�ป�จจัยการผลิตต�าง ๆ 
เช�น ปุ๋ยอินทรีย� เมล็ดพันธุ�และอื่นๆ เกษตรอินทรีย�มีหลักการท่ี
มุ�งให�เกษตรพยายามผลิตป�จจัยการผลติต�าง ๆ ด�วยตนเองใน
ฟาร�มให�ได�มากที่สุดแต�ในกรณีท่ีเกษตรกรไม�สามารถผลติได�เอง 
เช�น มีพื้นท่ีการผลิตไม�เพียงพอ หรอืมีการลงทุนสูง ส�าหรับการ
ผลิตป�จจัยการผลิตที่จ�าเป�นต�องใช� เกษตรกรก็สามารถซื้อหา
ป�จจยัการผลิตจากภายนอกฟาร�มได� แต�ป�จจัยการผลิตนั้นควร
เป�นป�จจัยการผลิตท่ีมีอยู�แล�วในท�องถ่ิน 
 
กำรทบทวนวรรณกรรม/สำรสนเทศที่เก่ียวข�อง 

สมบูรณ� ธรรมลังกา (2555) ได�ศึกษารูปแบบการ
เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยใช�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินเป�น
ฐานในจังหวดัเชียงราย ผลการศึกษาพบว�า ป�จจัยส�าคัญประการ
หนึ่งท่ีก�อให�เกิดชุมชนเข�มแข็งคือ กระบวนการเรียนรู�ของชุมชน 
ระบบเครือข�าย ระบบความสัมพันธ�ในชุมชน และภูมิป�ญญา
ท�องถ่ิน ในการพฒันารูปแบบการเสริมสร�างความเข�มแข็งของ
ชุมชนโดยใช�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินเป�นฐานได�ใช�ป�จจัยต�างๆเหล�าน้ีมา
ก�าหนดรูปแบบการเสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนและ
ตัวชี้วัดความเข�มแข็งของชมุชน ส�วนกลยุทธ�การน�ารูปแบบการ
เสริมสร�างความเข�มแข็งของชุมชนโดยใช�ภูมิป�ญญาท�องถ่ินเป�น
ฐาน ได�แก� กลยุทธ�การบริหารจัดการชุมชน กลยุทธ�การมีส�วน
ร�วมของชุมชน กลยุทธ�การสร�างกระบวนการเรียนรู� กลยุทธ�การ
สร�างเครือข�าย และกลยุทธ�สร�างจิตส�านึกรักบ�านเกิด ซึ่ง
สอดคล�องกับงานวิจัยของ พัชราวดี ตรีชัย (2552) ที่ได� ศึกษา
ความเป�นชุมชนเข�มแข็งของหมู�บ�านหนองกลางดง ต�าบลศิลา
ลอยอ�าเภอสามร�อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ� ผลการศึกษา
พบว�า ป�จจัยส�าคัญของการพลิกฟ��นจากสงัคมท่ีมีป�ญหาวิกฤติใน
ด�านต�างๆ สามารถท�าให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็งและพึ่งตนเองได� 
เป�นลักษณะเฉพาะที่ส�าคัญคือ ประการแรกการมีผู�น�าที่ มีภาวะ
ผู�น�า โดดเด�นในด�านขีดความสามารถของผู�น�าในการสร�าง

กระบวนการประชาธิปไตย ในการบริหารงาน เป�นผู�น�าที่มี
ประสิทธิภาพในการสร�างแรงบันดาลใจให�เกิดความเช่ือมั่น 
ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธคิีด เห็นคุณค�าและพลังใน
การพัฒนาชุมชน ตระหนักสร�างจิตส�านึกให�ชุมชนรู�จักพ่ึงพา
ตนเอง ลดการพ่ึงพิงจากภายนอก เป�นผู�น�าท่ีมีความมั่นใจใน
ตนเองสูง มีวิสัยทัศน�กว�างไกลมุ�งมั่น และมีความสามารถในการ
ถ�ายทอดอย�างชัดเจน ประการท่ีสองคือการมีส�วนร�วมของ
ประชาชนชุมชนบ�านหนองกลางดง การสร�างพลังการท�างานเป�น
ทีม สร�างคนดี คนเก�ง คนมีความสามารถ สร�างผู�น�าในชุมชน 
ประสานผนึกก�าลัง ร�วมคิดร�วมท�า ประการที่สามคือการมีทุน
ทางสังคมในมิติต�างๆ ความสัมพนัธ�เกื้อกูลภายในชุมชนความรัก
สามัคคี ผูกพันกัน สานสัมพันธ�กันในระบบอาวุโส ภูมิป�ญญา
ชาวบ�าน เก�งคิดเก�งท�า เห็นผลได�ในทางปฏบิัติ ประการสุดท�าย
คือทุนทางเศรษฐกิจ สามารถพ่ึงตนเองได� มีการรวมกลุ�มทาง
อาชีพ น�าภูมิป�ญญาเพ่ิมมูลค�าผลผลิต (แปรรูป) ลดป�ญหาการ
ว�างงาน สร�างรายได�ชุมชนปลอดหน้ี สังคมมีความสุข 
 
3. วิธีด�ำเนนิกำรวิจัย  

วิธีการศึกษาวิจัย ใช�วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ (qualitative 
study) ใช� วิธีการวิจัยแบบชาติพัน ธุ� วรรณนา (ethnographic 
approach) และแบบกรณีศึกษา (case study approach) โดยศึกษา
จากเอกสาร (documentary study) ข�อมูลที่เกี่ยวข�อง แนวคิด
ทฤษฎี งานวิจัยท่ีเกี่ยวข�อง ท้ังในรูปของหนังสือ และเอกสาร
ต�างๆ รวมถึงส่ืออื่น เพ่ือความครบถ�วน และความเป�นป�จจุบัน
ของข�อมูล และการสัมภาษณ�เชิงลึก (in-depth interview) ซึ่งแบบ
สัมภาษณ�ก�อนน�าไปใช�จะมีการทดลองใช�กับกลุ�มท่ีมีคุณสมบัติ
เหมอืนกับกลุ�มท่ีไปสัมภาษณ�เจาะลึก หลังจากนั้นน�ามาปรับปรุง
ก�อนน�าไปใช� เวลาลงไปภาคสนาม (fieldwork) ตามชุมชนที่
คณะผู� วิ จั ยได� ระบุ ไว�  รวม ถึงกา รสั ง เ กตแบบ มี ส� วนร� วม 
(participant observation) โดยคณะผู�วิจัยเข�าไปเก่ียวข�อง และมี
ปฏิสัมพันธ�โดยตรงกับคนในพื้นที่ที่ท�าการศึกษาจนได�รับความ
เช่ือใจ เสมือนว�าเป�นส�วนหนึ่งกับประชากรท่ีตนศึกษา เพ่ือให�
ได�รับข�อมูลเชิงคุณภาพระดับลึก เพื่อน�าไปสู�การรับรู�และเข�าใจ
ปรากฏการณ�ต�างๆ อย�างลึกซึ้งในกรณีที่ศึกษา (intrinsic case)  

หน�วยในการวิเคราะห�เป�นระดับบุคคล ซ่ึงเน�นตัว
บุคคลท่ีสามารถให�ข�อมูลส�าหรับใช�ตอบค�าถามการวิจัยได�อย�าง



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์

(The 7th Conference on Research and Creative Innovations: CRCI 2021 Online)

698 699
กลุ่ม 7 :งานประจ�าสู่งานวิจัย

ครบถ�วน ซึ่งได�แก�บุคคลท่ีเกี่ยวข�องกับการท�าเกษตรอินทรีย�ใน
ชุมชน เจ�าหน�าท่ีหน�วยงานภาครัฐท่ีเกี่ยวข�อง รวมถึงนักวิชาการ
ผู�ทรงคุณวุฒิที่มีความรู� ความเข�าใจในประเด็นดังกล�าวเป�นอย�าง
ดีโดยศึกษาจากจ�านวนคน 30 คน ส�าหรับการศึกษาข�อมูลเชิงลึก 
การสุ�มกลุ�มตัวอย�าง ( sampling) ไม� ใช�ทฤษฎีความน�าจะเป�น 
(non-probability selection sampling) ใช�วิธีการเลอืกแบบเจาะจง 
(purposive selection) 

การวิเคราะห�ข�อมูล เริ่มต้ังแต�การจัดระเบียบข�อมูล 
(data processing) ท�าการเก็บรวบรวมข�อมูลโดยใช�เค ร่ืองมือ
ตามที่ระบุไว� แล�วมาจัดหมวดหมู� (classification) หาแบบแผน
ความสัมพันธ�ระหว�างข�อมูล (relationship patterns) เนื่องจาก
ข�อมูลมีท่ีมาจากหลากหลายแหล�ง ทั้งการสัมภาษณ�ผู�ให�ข�อมูล
ส�าคัญ ท�าทีน้�าเสียง พฤติกรรม การแสดงออกต�างๆ ระหว�างการ
สัมภาษณ� เอกสาร ข�าวสารทางหนังสือพิมพ� เวบ็ไซต� และการ
เข�าร�วมประชุมเสวนาทางวิชาการ เป�นต�น 

การแสดงข�อมูลและหาข�อสรุป โดยการน�า ข�อมูลที่จัด
หมวดหมู�ไว� จัดแบ�งตามความเชื่อมโยงของเนื้อหาสาระ และ
วิเคราะห� หาข�อสรุปว�าข�อมูลท่ีมีอยู�น้ัน สามารถท่ีจะตอบป�ญหา
การวิจัยในส�วนใดได�บ�าง อย�างไร จากนั้นแสดงข�อมูลในลักษณะ
ของการอธิบาย บรรยาย ทั้งนี้ การแสดงข�อมูลและการหา
ข�อสรุปคณะผู�วิจัยท�าการวิเคราะห�หลังจากเสร็จสิ้นการเก็บ
ข�อมูล และวิเคราะห�ร�วมกับชุมชน และกลุ�มประชากรตัวอย�าง
การตีความผลการวิจัยจากข�อค�นพบ ส�าหรับการตีความค�าตอบ
ท่ีได�จากการสัมภาษณ�เชิงลึก และการสังเกตนั้นส�วนหนึ่งเน�นการ
พิจารณาบริบท ทัง้บริบททางสังคม วัฒนธรรม และส่ิงแวดล�อม
อื่นๆ ด�วย เพ่ือน�าไปสู�การเข�าใจความหมายนั้นอย�างสมบูรณ� 
ท้ังนี้การตีความต้ังอยู�บนฐานของทฤษฎีหลักเหตุผล และ
ข�อเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน โดยมิได�ใช�วิธีการทางสถิติในการวเิคราะห� 

 
4. ผลกำรวิจัย  

จากการลงพ้ืนที่เพื่อศึกษาบริบทต�างๆ ท�าให�ทราบถึง
การรวมกลุ�มของเกษตรกรผู�ปลกูพริกในชุมชนส�วนหน่ึงได�รวมตัว
กันภายใต�ศูนย�เรียนรู�การเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร 
อ�าเภอหนองม�วงไข� หมู�ที่ 3 ต�าบลหนองม�วงไข� อ�าเภอหนองม�วง
ไข� จังหวัดแพร� เพ่ือท�าการผลิตแบบอินทรีย�โดยเน�นผลิตพริกเป�น
หลัก ผลการวิจัยแบ�งออกเป�น 2 ส�วนดังนี้  

1. กระบวนการจัดการความรู�ในการท�าเกษตรอินทรีย�
ของกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกพริกในอ�าเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� 
สามารถแบ�งออกได�เป�น 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1) การระบุความต�องการของความรู� เกษตรกรผู�ปลูก
พริกในพื้นที่ได�มีการการระบุและก�าหนดความต�องการความที่
มุ�งเน�นไปที่กระบวนการของการท�าเกษตรอินทรีย�เป�นหลัก โดยมี
ผู�น�าเป�นส�วนส�าคัญในการริเร่ิมทั้งการชวนคิด การท�าให�ดูเป�น
ตัวอย�าง แนะน�าวิธีท�า วิธีการแก�ป�ญหา อีกทั้งยังมีการรวมกลุ�ม
พบปะพดูคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย�างต�อเน่ือง ท�าให�เกิด
การตระหนักรู�ถึงส่ิงที่ขาดร�วมกัน หรือเข�าใจว�าตนเองต�องการ
ความรู�ท่ีจะมาช�วยเติมเต็มอะไรบ�าง ซึ่งได�แก� กระบวนการปลูกท่ี
ไม�ใช�สารเคมี การดูแลรักษา การสงัเกตโรค แมลง หรือสภาพ
อากาศ สภาพแวดล�อมอย�างไร เป�นต�น แต�ในช�วงเร่ิมต�นยังมี
ชาวบ�านบางส�วนที่ยังไม�เชื่อมั่นต�อการท�าเกษตรอินทรีย�ว�าจะได�
ผลผลิตท่ีดีหรือไม� 

2 )  ก าร คั ด เ ลื อ ก ค ว าม รู�  เ ป� น ผล ม า จ าก จ าก
ประสบการณ� กระบวนการคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การลง
มือท�า โดยเน�นให�เกิดความเหมาะสมต�อการปลูกพริกในพ้ืนที่เป�น
หลัก จากการท่ีมีหน�วยงานเข�าไปสนับสนุนและการไปศึกษาหา
ความรู�ของสมาชิกกลุ�มผู�ปลกูพริก ก็ก�อให�เกิดการแลกเปล่ียน
คองค�ความรู�ต�างๆ และสกัดออกมาเพื่อน�ามาใช�ได� อย� าง
เหมาะสมกับการเพาะปลูกพริกอินทรีย�ในพ้ืนท่ีของตน 

3) การส�งมอบความรู� เกษตรกรที่เป�นสมาชิกของกลุ�ม
จะได�รับทราบข�อมูลข�าวสารต�างๆ จากการประกาศให�ทราบ
เกี่ยวกับความรู� ในการท�า เกษตรอินทรีย� เ ม่ือมีหน�วยงาน 
ภายนอกเข�ามาอบรมก็จะมีการแจ�งข�าวทางโทรศัพท� และการ
พูดคุยเม่ือพบเจอกันในชุมชน นอกจากนี้เมื่อสมาชิกกลุ�มได�ไปดู
งานตามพ้ืนที่ต�างๆ ก็จะน�ากลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นทั้งท่ีเป�นทางการ เช�น การประชุมกลุ�ม ณ ศูนย�เรียนรู�การ
เพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตสินค�าเกษตร และไม�เป�นทางการ เช�น 
การพบปะกันตามตลาด โรงเรียน หรือวัด เป�นต�น 

4) การสร�างความรู� จากการศึกษาพบว�ากลุ�มผู�ปลูก
พรกิมีกระบวนการท่ีส�าคัญคือ (1) การระบุถึงความคิดใหม�ๆ โดย
เน�นถึงความสอดคล�องกับพ้ืนท่ีและบริบทในการปลูกพริก เช�น 
การค�นหาวิธีการในการควบคุมโรคและแมลงแบบใหม�ๆ เป�นต�น 
(2) การประมวลความคิดใหม�ๆ ผ�านการประเมินถึงล�า ดับ
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ความส�าคัญของส่ิงที่จะท�า และลงมือท�าส่ิงเหล�าน้ัน (3) การ
สร�างความรู� โดยผ�านการพูดคุยแลกเปลี่ยนถึงสิ่งท่ีเป�นผลลัพธ�
จากการลงมือท�า ปฏิบัติตามองค�ความรู�ใหม�ๆ ท่ีได� ซึ่งมีท้ังที่
ประสบความส�าเร็จและไม�ส�าเร็จ แต�ก็เกิดการแลกเปลี่ยนองค�
ความรู�ของคนในพ้ืนท่ี เพื่อให�เกิดพูดคุยถกเถยีง และแนะน�าถึง
สิ่งท่ีควรจะท�าต�อไป  

5) การรวบรวมและจัดเก็บ เม่ือได�ด�าเนินการต�างๆ 
แล�วในระยะหน่ึง กลุ�มผู�ปลูกพริกอินทรีย�จะมกีารทบทวนผล การ
ด�าเนินงานร�วมกัน ว�าสิ่งท่ีกลุ�มได�ร�วมกนัท�านั้นส�าเรจ็หรือไม� มี
ป�ญหา อปุสรรคอะไร มี ความส�าเรจ็ในส�วนใดบ�าง มีองค�ความรู�
ด�านใดบ�างที่ต�องพัฒนาต�อยอดเพ่ิมเติม แต�ในการท�าในการ
จัดเก็บความรู�ยังเป�นจุดอ�อนของกลุ�มผู�ปลูกพริก เน่ืองจากส�วน
ใหญ�จะอาศัยประสบการณ� การลงมือท�าและความเคยชิน จึง
ไม�ได�ท�าการจัดเก็บความรู�ที่มปีระสิทธิภาพมากนกั อีกทั้งยังขาด
ความรู�ทางด�านเทคโนโลยี และความสามารถในการออกแบบสื่อ
ต�างๆ 

6) การปรับปรุงความรู� โดยทางกลุ�มผู�ปลูกพริกอินทรีย�
มีการระบุถึงความเปลี่ยนแปลงที่เ ก่ียวข�องกับการท�าเกษตร
อินทรีย� ให�ความส�าคัญกับการ มีส�วนร�วมของทุกคนในกลุ�ม และ
การท�าเกษตรอินทรีย�ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา มกีารพัฒนาอยู�
อย�างต�อเน่ืองจนเกิดความเข�มแข็งภายในกลุ�ม ป�จจัยหลักที่ท�าให�
เกิดการพัฒนาในทิศทางท่ีดี คือ ทกุคนมีความใส�ใจ สนใจและลุก
ข้ึนมาจัดการกับป�ญหาของตนเองร�วมกัน ช�วยเหลือเก้ือกูลกัน 
และให�เกียรติซึ่งกันและกัน พร�อมกันน้ียังมีการการปรับปรุง
ความรู�ให�ทันสมัย โดยต�องพัฒนาความรู�ให�สอดคล�องกบัสภาพ
ป�ญหา ความต�องการของตลาดอีกด�วย 

2. เสนอแนวทางในการสร�างชุมชนเข�มแข็งด� วย
กระบวนการจัดการความรู�ในการท�าเกษตรอินทรีย� โดยผู�วิจัย
น�าเสนอแนวทางในการสร�างชุมชนเข�มแข็งด�วยกระบวนการ
จัดการความรู�ในการท�าเกษตรอินทรีย� ดังนี ้

1) ต�องสร�างความตื่นตัว การตระหนักถึงป�ญหาและ
ความต�องการ และโดยหันมาจัดการ ตนเอง และพ่ึงพาตนเอง
ของคนในชุมชน ซึ่งถือเป�นป�จจัยส�าคัญที่ส�งผลต�อการจัดการ
ความรู� รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา และการแก�ไขป�ญหาต�างๆ 
ท้ังนี้ กลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกพริกในอ�าเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� 
ตระหนักดีว�า การท�าเกษตรโดยใช�สารเคมีส�งผลเสียต�อสุขภาพ

ของตนเอง คนในครอบครัว และผู�บริโภค รวมถงึท�าให�ทรัพยากร
ดินและน้�าเสื่อมโทรม อีกทั้งก�อให�เกิดโรคพืชใหม�ๆ ต�อมาเม่ือมี
ผู�น�ามาชักชวนให�ปลูกพืชอินทรีย� จึงได�เร่ิมปรับเปลี่ยนวิถีการ
ปลูก มีการช�วยเหลือ เรียนรู�กันในกลุ�ม และจากประสบการณ� 
การได�เรียนรู�และพัฒนาตนเอง 

2) การรวบรวมความรู� ท่ีหลากหลาย และกระจัด
กระจายให�เป�นระบบ ในกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกพริกในอ�าเภอหนอง
ม�วงไข� จังหวัดแพร� มีประสบการณ� ภูมปิ�ญญาในการท�าเกษตร
อินทรีย�เป�นอย�างดี และมีการเรียนรู�เพิ่มเติมอยู�ตลอดเวลา แต�
ขาดการรวบรวมความรู�อย�างเป�นระบบ เนื่องจากปฏิบัติโดย
อาศัยความเคยชิน ส�วนการแบ�งป�นความรู�ระหว�างกันเป�น
ลักษณะการพูดคุย และลงมือปฏิบัติเป�นแบบอย�าง จึงท�าให�ไม�
เห็นความส�าคัญของการรวบรวมความรู�จากแหล�งต�างๆ ท้ังน้ี 
หากชุมชนมีการ รวบรวมความรู�อย�างเป�นระบบ ผลที่เกิดข้ึน
ไม�ใช� เฉพาะคนในกลุ�มได�เรียนรู�และพัฒนาศักยภาพร�วมกัน
เท�านั้น แต�ยังส�งผลไปถึงเครือข�ายภายนอกที่ท�าเกษตรอินทรีย� 
หรือสนใจท่ีจะท�าเกษตรอินทรีย�ได�มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู�
ด�วย 

3) การพัฒนาคนในชุมชนด�วยการสร�างเวทีแลกเปล่ียน
ความรู� มีเวทีที่เป�นที่ส�าหรับให�ทุกรู�สึกว�าตนเองสามารถเสนอ
ความคิดเห็นได� มีการจัดล�าดับความส�าคัญ ว�าอะไรมาก�อนมา
หลัง และท�าอย�างไรภายใต�ทรัพยากรของกลุ�มท่ีมีอยู�อย�างจ�ากัด 
ซึ่งสอดคล�องกับหลักการของระบอบประชาธิปไตย เกิดการ
พัฒนาองค�ความรู�ไปสู�การปฏิบัติเพ่ือเป�นส�วนส�าคัญในการ
พัฒนาชุมชนต�อไป 

4) สร�างความรู�เชิงนวัตกรรม (Innovative Knowledge) 
เป�นความรู�ที่จะท�าให�ชุมชนเป�นผู�น�าทางองค�ความรู�และการปลกู
พริกในระบบอินทรีย�ได�  รวมไปถึงการพัฒนาความรู� ด�า น
เทคโนโลยีสารสนเทศ ดังน้ัน ความรู�เชิงนวัตกรรมทั้งหลาย ได�แก� 
กระบวนการปลูก การดูแลและการส่ือสารในรูปแบบใหม�ๆ ที่ 
น�าสนใจเพื่อประชาสัมพันธ� เป�นต�น จงึเป�นสิ่งท่ีส�าคัญอย�างยิ่ง 

5) การเ ช่ือมโยงกับภาคีเค รือข�ายเกษตรอินทรีย�
ภายนอก เป�นการจัดกิจกรรมเผยแพร�ความรู�ผ�านรูปแบบที่
หลากหลายเช�น การเสวนา การจัดนิทรรศการ หรือการเล�าเร่ือง 
ประสบการณ� หรือความส�าเร็จเพ่ือเป�นการแบ�งป�นความรู� 
ประสานเช่ือมโยงกันระหว�างเครือข�ายต�างๆ 



การประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ ครั้งที่ 7 รูปแบบออนไลน์
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5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  

ในกระบวนการจัดการความรู�ในการท�าเกษตรอินทรีย�
ของกลุ�มเกษตรกรผู�ปลูกพริกในอ�าเภอหนองม�วงไข� จังหวัดแพร� 
สามารถแบ�งออกได�เป�น 6 ขั้นตอน ดังนี ้

1) การระบุและก�าหนดความต�องการความรู� มุ�งเน�นไป
ท่ีกระบวนการของการท�าเกษตรอินทรีย�เป�นหลัก เนื่องจาก เป�น
ความรู� วิถีการผลิตแบบใหม�ๆ ที่ชุมชนไม�คุ�นเคยกับการปฏิบัติ 
จากวิถีการท�าเกษตรที่อาศัยสารเคมีและยังมีการรวมกลุ�มพบปะ
พูดคุย แลกเปล่ียนความคิดเห็นอย�างต�อเนื่อง ท�าให�เกิดการ
ตระหนักรู�ถึงสิ่งท่ีขาดร�วมกัน หรือเข�าใจว�าตนเองต�องการความรู�
ท่ีจะมาช�วยเติมเต็มอะไรบ�าง ซึ่งสอดคล�องกับ ผลการวิจัยของ 
สมบูรณ� ธรรมลังกา (2555)  ที่พบว�า กระบวนการเรียนรู�ของ
ชุมชนผ�านการพูดคุยและปรึกษาหารือกันเป�นสิ่งส�าคัญ โดยผู�น�า
เป�นผู� มีส�วนส�าคัญในการชวนคิด ชวนคุย เ ร่ิมท�าให�ดู เป�น
แบบอย�าง แนะน�าวิธีท�า วิธีการแก�ป�ญหา และประสานเครือข�าย
ภายนอกในเร่ืองต�างๆ ซึ่งสอดคล�องกับ พัชราวดี ตรีชัย (2552) 
ป�จจยัส�าคัญท่ีท�าให�ชุมชนเกิดความเข�มแข็งและพ่ึงตนเองได� คือ
การมีผู�น�าท่ีมีภาวะผู�น�าโดดเด�นในด�านขีดความสามารถของผู�น�า
ในการสร�างกระบวนการประชาธิปไตย ในการบริหารงาน เป�น
ผู�น�าที่มีประสิทธิภาพในการสร�างแรงบันดาลใจให�เกิดความ
เชื่อมั่น ศรัทธา การมีจุดยืนทางความคิด วิธีคิด เห็นคุณค�าและ
พลังในการพัฒนาชุมชน ตระหนักสร�างจิตส�านึกให�ชุมชนรู�จัก
พ่ึงพาตนเอง ลดการพึ่งพิงจากภายนอก 

2 )  ก าร คั ด เ ลือ กค ว าม รู�  เน� นก าร เ รี ยน รู� จ า ก
ประสบการณ� กระบวนการคิด แลกเปลี่ยนความคิดเห็น การลง
มือท�า ท�าให�สามารถสกัดความรู�ได�ว�า ความรู�ใดเหมาะสมกับการ
น�ามาใช�ในพ้ืนที่ตน สอดคล�องกับงานวิจัยของ ศุภวัฒน� ปภัสสรา
กาญจน� (2558) ที่กล�าวว�า การแก�ป�ญหาของชุมชนที่ดีเกิดจาก
การใช�ต�นทุนทางสังคม และทรัพยากรที่มีอยู�ภายในชุมชนอย�าง
เหมาะสม ผ�านการปฏิบัติ ลองผิดลองถูกจนได�วิธีการที่เหมาะสม
กับพื้นท่ีของตนเอง 

3) การส�งมอบความรู� ทางกลุ�มผู�ปลุกพริกมีการแจ�ง 
หรือประกาศให�ทราบเกี่ยวกบัความรู�ในการท�าเกษตรอินทรีย�ทั้ง
การอบรม ดูงานนอกสถานท่ี หรือมี หน�วยงานจากภายนอกเข�า
มาให�ความรู�ให�ทุกคนในชุมชนได�รับรู�เท�ากันผ�านช�องทางต�างๆ 

เช�น โทรศัพท� และการพูดคุยเมื่อพบเจอกันในชุมชน เป�นต�น ซึ่ง
สอดคล�องกับผลการวิจัยของ สมบูรณ� ธรรมลังกา (2555) ท่ี
พบว�า หากชุมชนมีการส�รางระบบความสัมพันธ�ในชุมชนเพ่ือให�
เกิดการแจ�งข�าวสาร ข�อมูลต�างๆ ย�อมสามารถท�าให�ชุมชนบรรลุ
เป�าหมายที่ต้ังไว�ได� นอกจากนี้ยังมีการแบ�งป�นความรู�ในโอกาส
ต�างๆ มีลักษณะไม�จ�ากัดรูปแบบ และไม�เน�นความเป�นทางการ 
การแบ�งป�นความรู�กลายเป�นส�วนหนึ่งของวิถีชี วิตชุมชนซึ่ ง
สอดคล�องกบั พัชราวดี ตรีชัย (2552)  ที่มองว�า ความสัมพันธ�
เกื้อกูลภายในชุมชนในการแบ�งป�นสิ่งต�างๆ ร�วมกัน ก�อให�เกิด
การท�างานร�วมกันของสมาชิกในสังคมได� 

4) การสร�างความรู� โดยมีการระบุถึงความคิดใหม�ๆ ให�
ความส�าคัญกับการพัฒนาท่ีสอดคล�องกับข�อเท็จจริงและสภาพ
บรบิทของชุมชน โดยร�วมคิด ร�วมปรึกษาหารือในทุกๆ ข้ันตอน 
การสร�างความรู�ของชุมชนในการท�าเกษตรอินทรีย� ไม�ได�เป�นไป
ในลักษณะเป�นระบบ ตายตัว หรือมีความเป�นทางการ เน�นการ
สร�างความรู�จากการลองถูกลองผิด การลงมือปฏิบัติจริง การ
สังเกต รวมถึงการปรึกษาหารือกันในกลุ�ม หากสิ่งใดไม�ได�ผลจะ
ท�าการปรับเปลี่ยนใหม� และบอกกล�าวถึงผลท่ีเกิดขึ้น อัน
สอดคล�องต�อลักษณะชุมชนเข�มแข็งในการสร�างกระบวนการ
เรียนรู�ของชุมชน และมีกระบวนการตัดสินใจ ซ่ึงจ�าเป�นต�อง
เรียนรู�ซึ่งกนัและกันผ�านการแลกเปล่ียนข�อมูล ความคิดเห็นกับ
คนในชุมชน ประชาชนจ�าต�องพูดคุย ถกเถียง และแลกเปล่ียน
ข�อมูลความคิดเห็นซึ่งกันและกนั (ทวีศักด์ิ นพเกสร, 2542) 

5) การรวบรวมและจัดเก็บ เ ม่ือความ รู�ต�างๆ ได�
ด�าเนินการไปในระยะเวลาหนึ่ง กลุ�มผู�ปลกูพริกอินทรีย�จะมีการ
ทบทวนผล การด�าเนินงานร�วมกัน ว�าส่ิงที่กลุ�มได�ร�วมกันท�านั้น
บรรลุวัตถุประสงค�หรือไม� มีป�ญหาอปุสรรคอะไร มี ความส�าเร็จ
ในส�วนใดบ�าง มีองค�ความรู�ด�านใดบ�างท่ีต�องพัฒนาต�อยอด
เพิ่มเติม อันจะก�อให�เกิดให�การยอมรับ และมีความต�องการเข�า
มามีส�วนร�วมในโครงการพัฒนาต�างๆ ท่ีเข�ามาในชุมชน ซึ่งท�าให�
การด�าเนินกิจกรรมต�า งๆ มีผลต�อการพัฒนาของชุมชนจน
ประสบความส�าเร็จได�ง�าย (อคิน รพีพัฒน�, 2527) แต�ยังมีจุดอ�อน
ใน เร่ืองการออกแบบสิ่งท่ีใช�เก็บความรู� เนื่องจากสิ่งที่ปฏิบัติกัน
ในกลุ�มอาศัยประสบการณ� ความเคยชิน เป�นส�าคัญ ขาดความรู�
ทางด�าน เทคโนโลยี และความสามารถในการออกแบบสื่อต�างๆ  
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6) การปรับปรุงความรู� มีการระบุถึงความเปลี่ยนแปลง
ท่ีเกี่ยวข�องกับการท�าเกษตรอินทรีย� ให�ความส�าคัญกับการ มี
ส�วนร�วมของทุกคนในกลุ�ม ซึ่งจากการเก็บข�อมูล พบว�า กลุ�มผู�
ปลูกพริกอินทรีย�มีความคิดเห็นท่ีสอดคล�องกันว�า การท�าเกษตร
อินทรีย�ตลอดระยะเวลาท่ีผ�านมา มีการพัฒนาอยู�อย�างต�อเนื่อง
จนท�าให�ชุมชนมีความเข�มแข็ง โดยมีป�จจัยหลักที่ท�า ให�เกดิการ
พัฒนาในทศิทางที่ดี คือ ทกุคนมีความใส�ใจ สนใจและลุกข้ึนมา
จัดการกับป�ญหาของตนเองร�วมกัน ช�วยเหลือเกื้อกูลกัน และให�
เกียรติซ่ึงกันและกัน พร�อมท้ังมีการปรับปรุงความรู�ให�ทันสมัย 
ส�าหรับการปรับปรุงความรู�ให�ทันสมัยสมาชกิในกลุ�มมองไปถึง
การทันต�อความเปล่ียนแปลงของสังคมภายนอกด�วย กล�าวคือ 
พัฒนาความรู�ให�สอดคล�องกับสภาพป�ญหา ความต�องการ ซ่ึงเป�น
ลักษณะของการสร�างอดุมการณ�หรือวิสัยทัศน�ของคนในชุมชน 
อันจะช�วยยึดเหนี่ยวคนในชุมชนและเป�นแรงจูงในที่ท�าให�ทุกคน
เกิดส�านึกและร�วมในกิจกรรมการพัฒนา (ธีระพงษ� แก�วหาวงษ� , 
2544) 
 
แนวทำงในกำรสร�ำงชมชนเข�มแข็งด�วยกระบวนกำรจัดกำร
ควำมรู�ในกำรท�ำเกษตรอินทรีย์  

กลุ�มผู�ปลูกพริกต�องสร�างความต่ืนตัว การตระหนักถึง
ป�ญหาและความต�องการ โดยหันมาจัดการตนเอง และพ่ึงพา
ตนเองของคนในชุมชน ซึ่งถือเป�นป�จจัยส�าคัญท่ีส�งผลต�อการ
จัดการความรู� รวมถึงสนับสนุนการพัฒนา และการแก�ไขป�ญหา
ทุกๆ ด�านของชุมชน และยังต�องรวบรวมความรู�ท่ีหลากหลาย 
และกระจดักระจายให�เป�นระบบ ถึงแม�จะมีประสบการณ� ภูมิ
ป�ญญาในการท�าเกษตรอินทรีย�เป�นอย�างดี และมีการเรียนรู�
เพ่ิมเติมอยู�ตลอดเวลา แต�ขาดการรวบรวมความรู�อย�างเป�น
ระบบ ส�วนการแบ�งป�นความรู�ระหว�างกนัเป�นลักษณะการพูดคุย 
และลงมือปฏิบัติเป�นแบบอย�าง หากชุมชนมีการ รวบรวมความรู�
อย�างเป�นระบบ ผลท่ีเกิดข้ึนไม�ใช�เฉพาะคนในกลุ�มได�เรียน รู�และ
พัฒนาศักยภาพร�วม กันเท�านั้น แต� ยังส�งผลไปถึงเครือข�าย
ภายนอกที่ท�าเกษตรอินทรีย� นอกจากน้ีต�องพัฒนาคนในชุมชน
ด�วยการสร�างเวทีแลกเปลี่ยนความรู� มีเวทีที่เป�นที่ส�าหรบัให�ทุก
รู�สึกว�าตนเองสามารถเสนอความคิดเห็นได� ซ่ึงสอดคล�องกับ
หลักการของระบอบประชาธิปไตย เกิดการพัฒนาองค�ความรู�
ไปสู�การปฏิบัติเพ่ือเป�นส�วนส�าคัญในการขับเคลื่อนชุมชนต�อไป 

ประการต�อมาคือการสร�างความรู�เชิงนวัตกรรม ( Innovative 
Knowledge) เป�นความรู�ที่จะท�าให�ชุมชนเป�นผู�น�าทางองค�ความรู�
และการผลิตในระบบอินทรีย�ได� รวมไปถึงการพัฒนาความรู�ด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศ ท่ีน�าสนใจเพื่อประชาสัมพันธ� ประการ
สุดท�าย การเช่ือมโยงกับภาคีเครือข�ายเกษตรอินทรีย�ภายนอก 
เป�นการจัดกิจกรรมเผยแพร�ความรู�ผ�านรูปแบบท่ีหลากหลายเช�น 
การเสวนา การจัดนิทรรศการ หรอืการเล�าเร่ือง ประสบการณ� 
หรือความส�าเร็จ ซ่ึงนับเป�นการช�วยเหลือเกื้ อกูลกันระหว�าง
เครือข�ายที่ผลิตสนิค�าเกษตรอินทรีย� 
 
ข�อเสนอแนะส�ำหรับกำรวจิัยครั้งต�อไป 

การวิจัยในคร้ังต�อไปควรมีการศึกษาในลักษณะผสาน
วิธี กล�าวคอื ใช�ทั้งเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ เพื่อให�ข�อมูลเชิง
ลึก และข�อมูลที่เป�นตัวเลข การหาความสัมพันธ� ระหว�างการ
จัดการความรู�กับความเข�มแข็งของชุมชน เป�นต�น 

 

6. กิตติกรรมประกำศ  
 การศึกษาวิจัยชิ้นนี้ ส�าเร็จได�อย�างสมบูรณ� คณะผู�วิจัย
ขอกราบขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยแม�โจ� - แพร� เฉลิมพระเกียรติ 
งบประมาณเงินแผ�นดิน ประจ�าป� 2562 ท่ีได�กรุณาให�ทุน
สนับสนุนการวิจัยในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ซึ่งนับเป�นการมอบ
โอกาสให�คณะผู�วิจัยได�มีโอกาสพฒันาองค�ความรู�ในศาสตร�ของ
ตนและถ�ายทอดเทคโนโลยี อนัจะเป�นประโยชน�ต�อการเรียนการ
สอน ตลอดจนการพัฒนาชุมชน ท�องถ่ินในประเด็นการสร�าง
ชุมชนเข�มแข็งด�วยกระบวนการจัดการความรู�ในการท�าเกษตร
อินทรีย� 
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บทคัดย่อ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนารูปแบบการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วมในสถานศึกษาพ้ืนที่
จังหวัดเชียงราย และได้รวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการติดตามประเมินผล ทั้งข้อมูลเชิงปริมาณ และเชิง
คุณภาพอย่างมีส่วนร่วมกับหน่วยงานด้านการศึกษา โรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด หน่วยงานท้องถิ่น และบุคลากรครู/แกนนำนักเรียนในจังหวัดเชียงราย ประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง ได้มีการคัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 306 คน ประกอบด้วย 1.ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา  2 คน 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ/
ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 5 คน 3.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 3 คน 4.ผู้แทนจากภาคประชาชน  3 คน 5.ครู จาก
โรงเรียน 8 แห่งในจังหวัดเชียงราย จำนวน 18 คน 6.นักเรียน จากโรงเรียน 8 แห่งในจังหวัดเชียงราย จำนวน 275 คน โรงเรียนเป็น
โรงเรียนที่สังกัดคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 แห่ง ที่มาจาก 8 อำเภอ ของจังหวัด
เชียงราย โดยจำแนกพื้นที่อำเภอที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่เป็น 3 ลักษณะเพื่อเป็นตัวแทนการวิจัยและพัฒนาของจังหวัด ได้แก่ 1. พื้นที่
อำเภอเมือง 2. พื้นที่เขตชนบทที่เป็นพื้นราบ และ 3. พื้นที่เขตชนบทที่เป็นพื้นที่สูง ได้ดำเนินการวิจัยตั้งแต่เดือน มกราคม – 
ธันวาคม  2563 เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยได้แนวคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม, แนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก, แบบ
ประเมินความรู้เกี่ยวกับกับการแพทย์ฉุกเฉิน, แบบประเมินทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นของนักเรียน และการ
วิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณโดยใช้สถิติเชิงพรรณนาและใช้การวิเคราะห์เน้ือหาในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ  

ผลการวิจัยและพัฒนา  มีเนื้อหาและรูปแบบการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน โดยจัดทำเป็นเอกสารประกอบการ
เรียนการสอนด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักเรียน จัดทำเวปไซด์www.ems4children.com เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้และ
ทดสอบความเข้าใจของผู้เรียน มีแผนการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน ผลการจัดการ
เรียนการสอนพบว่า คะแนนของนักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.5 และการทำสอบด้วยกิจกรรม EMS rally นักเรียนมีความ
เข้าใจและสามารถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในทุกฐานร้อยละ 77.4 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75 ทั้ง 2 วิธีทดสอบ 
สำหรับข้อมูลเชิงคุณภาพ พบความมีความเห็นสอดคล้องในทิศทางเดียวกันทั้งผู้บริหาร บุคลากรครู และนักเรียน ที่เห็นว่า 
แผนการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสามารถถ่ายทอดเป็น “ต้นแบบ” และต่อยอดในวงกว้างได้ 
  
คำสำคัญ:  การแพทย์ฉุกเฉิน, การมีส่วนร่วม, สถานศึกษา,การเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วม,รูปแบบการเรียนรู้ 
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Abstract 
The purpose of this research was to develop the participatory learning on emergency medicine in 

academic institutions in Chiang Rai province. The project was conducted with relation to development, 
evaluation and follow up by using both participated quantitative and qualitative data collection with 
Educational Service Area Offices, National Institute for Emergency Medicine, hospitals, Provincial Public 
Health Offices, local agencies and teaching personnel / student leaders in Chiang Rai province. 306  
population and samples are selected and consisted of: educational experts (2), qualified experts / 
emergency medicine specialists (5), local administrative organization officers (3), public sector 
representatives (3), teachers from 8  schools in Chiang Rai province (18), students from 8  schools in Chiang 
Rai province (275), schools (8) affiliated with the Basic Education Commission (OBEC), Ministry of Education 
from 8 districts in Chiang Rai province, and classified into 3  categories as the provincial research and 
development representatives which consists of: 1. Mueang district area 2. Rural plain area and 3.Rural high 
area. The project was conducted from January to December 2 0 2 0 . The instruments used to collect data 
were: group discussion, in-depth interview questionnaires, emergency medicine knowledge assessment 
form, skills related to basic emergency medicine for students, quantitative data analyzed by using 
descriptive statistics and qualitative content data analysis. 

The results of research and development consisted of contents and learning forms of emergency 
medicine by preparing documents for teaching and learning emergency medicine for students, 
www.ems4children.com website as learning resources and testing the students’ understanding and learning 
plan of emergency medicine appropriated for students. For results in aspect of teaching and learning 
management, it found that the student's score showed average score of 78.5% and in aspect of EMS rally 
activity testing, it found that the students showed understanding and could practice the emergency 
medicine in all bases (77.4%) which was considered to pass the 75% required criteria both two testing 
methods. For qualitative data, it indicated that the group discussion was identical in the same direction by 
administrators, teaching personnel and students showing the emergency medical learning plan was able to 
pass on to be the "prototype" and bring into broaden practice. 
 

Key words: Emergency Medicine, Participation, Academic Institution, participatory learning, learning style 
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1. บทนำ 
ภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉิน เช่น โรคหลอดเลือดสมอง 

โรคหัวใจขาดเลือด และอุบัต ิ เหตุทางถนน เป็นป ัญหา
สาธารณสุขของประเทศไทย (4)  เป็นกลุ่มโรคที่เป็นสาเหตุของ
การสูญเสียปีสุขภาวะในลำดับต้นๆ ทั ้งในเพศชายและเพศ
หญิง(9)  และส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศด้านอื่นอย่าง
มาก นอกจากปัญหาสำคัญเหล่าน้ีแล้ว ปัญหาภาวะหัวใจหยุด
เต้นเฉียบพลันก็เป็นภาวะอาการหนึ่งที่พบสถิติแต่ละปีที่มี
ประชาชนเสียชีวิตมากกว่า 50,000 คน หรือเท่ากับว่าใน 1 
ชั่วโมงจะมีคนเสียชีวิตจากโรคหัวใจมากถึง 6 คน (5)  ซึ่งโรค
หรือภาวะอาการเหล่านี้ หากผู้ป่วยได้รับการช่วยเหลือและ
ดูแลอย่างต่อเนื่องตามขั้นตอนของห่วงโซ่การรอดชีวิตอย่าง
เหมาะสม จะเพ่ิมโอกาสรอดชีวิตของผู้ป่วยได้มากกว่าร้อยละ 
50 ซึ่งการช่วยเหลือผู้ป่วยเบื้องต้น เป็นบทบาทสำคัญของผู้
พบเห็นเหตุการณ์ นั ่นคือ เป็นผู ้ที ่มีความรู ้เบื ้องต้นด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินและสามารถประเมินสถานการณ์ ประเมิน
อาการเบ ื ้องต ้น แจ ้งเหตุขอความช ่วยเหล ือตามระบบ
การแพทย์ฉุกเฉิน และหากผู้ป่วยหมดสติก็สามารถทำการนวด
หัวใจหรือช่วยฟื้นคืนชีพขั ้นพื ้นฐาน (CPR) และใช้เคร ื ่อง
กระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า (AED) ให้เร็วที่สุดและทำการช่วยเหลือ
ต่อไปจนกระทั่งผู้ให้บริการทางการแพทย์เข้ามาช่วยเหลือหรือ
จนกระทั่งผู้ป่วยรู้สึกตัว 

เด็กและกลุ่มเยาวชน ถือเป็นอีกกลุ่มที่ควรเข้าใจ
การแพทย์ฉุกเฉินและให้การช่วยเหลือหรือปฐมพยาบาล
เบื้องต้น จากการเก็บรวบรวมข้อมูลและการสำรวจพบว่า
ปัญหาการเสียชีวิตก่อนวัยอันควรอันดับหนึ่งของเด็กวัย
เรียนคือ การจมน้ำ กระทรวงสาธารณสุขระบุว่าแต่ละปมีี
เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เสียชีวิตจากการจมน้ำเฉลี่ย 1,300 
ราย คิดเป็นอัตราการเสียชีวิตประมาณ 8-12 ต่อแสน
ประชากร  จากสถานการณ์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าการ
เจ็บป่วยฉุกเฉินเกิดขึ้นได้กับทุกเพศ ทุกวัย ถึงแม้ไม่เกิด
ขึ้นกับตนเองก็มีโอกาสเกิดขึ้นกับคนในครอบครัว คนใน
ชุมชน โดยเฉพาะสังคมในต่างจังหวัดมักพบว่าเด็กและ
เยาวชนอยู่อาศัยกับผู้สูงอายุมากข้ึน เน่ืองจากพ่อแม่ต้องไป
ทำงานในเม ืองใหญ่ (3) ด้วยเหตุน ี ้ นอกจาการณรงค์
ประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมความรู ้ ความเข้าใจการแพทย์
ฉุกเฉิน และฝึกปฏิบัติเมื ่อเกิดเจ ็บป่วยฉุกเฉินในกลุ่ม

ประชาชนทั่วไปแล้ว จึงควรปลูกฝังการเรียนรู้การแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้นในระดับโรงเรียน ต้ังแต่ระดับประถมศึกษา
จนถึงมัธยมศึกษา เพ่ือนักเรียนจะนำไปใช้ประโยชน์ทั้งกับ
ตนเอง ครอบครัว คนรอบข้าง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์
กับภาวะเจ็บป่วยฉุกเฉินในผู้สูงอายุที่มักพบนักเรียนอาศัย
อยู่กับผู้สูงอายุตามลำพังมากข้ึน 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบการวิจัย 
 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข้อง 

เกร ียงศักดิ ์ ยุทโท (2560:63) ได้ทำวิจ ัย การ
พัฒนารูปแบบการสอนด้านการแพทย์ฉุกเฉินในรายวิชาสุข
ศึกษา สำหรับนักเรียนบนพื้นที่สูง ผลการวิจัยพบว่า ผล
การทดสอบหาประสิทธิภาพของบทเรียนสื่อประสม ผ่าน
ตามเกณฑ ์ท ี ่ ต ั ้ ง ไ ว ้ ค ื อ  70/70 โดยเฉล ี ่ ย เท ่ า กั บ  
78.66/79.95  และผลการศึกษาระดับความคิดเห็นของ
นักเรียนที่มีต่อบทเรียนสื่อประสมการแพทย์ฉุกเฉิน สำหรับ
นักเรียนบนพ้ืนที่สูง อยู่ในระดับมากที่สุด  
             เพ ็ญพ ักตร์  ไชยสง เม ื อง  (2560:55) ได ้นำ
โปรแกรมสอนการช่วยเหลือข้ันพ้ืนฐานภาวะหัวใจหยุดเต้น
ต่อความรู้และทักษะของนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลาย พบว่าค่าเฉลี ่ยคะแนนความรู้และทักษะก่อนและ
หลังได้รับโปรแกรมเพิ ่มขึ้น นักเรียนมากกว่าร้อยละ 80 
สามารถปฏิบัติทักษะภาพรวมได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทุก
ขั ้นตอน ผลของโปรแกรมสอนการช่วยเหลือขั ้นพื ้นฐาน
ภาวะหัวใจหยุดเต้นต่อความรู ้และทักษะของนักเรียน 
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โรงเรียนมัธยมประจำจังหวัด
แห่งหน่ึงในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและพบว่า ด้านการมี 
ประสบการณ์พบเห็นเหตุการณ์การช่วยเหลือขั ้นพื ้นฐาน 
ภาวะหัวใจหยุดเต้น  ส ่วนใหญ่ไม่เคยมีประสบการณ์  
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จำนวน 28 คน ร้อยละ 93.30 ด้านทัศนคติ ต่อการเรียน รู้
การช่วยเหลือขั้นพื ้นฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นพบว่า ส่วน
ใหญ่คิดว่าตนเองสามารถเรียนรู้และช่วยเหลือผู้ป่วยได้จริง 
นักวิจัยเสนอแนะเชิงนโยบายให้มีการบรรจุหลักสูตรสอน
การช่วยเหลือขั ้นพื ้นฐานในภาวะหัวใจหยุดเต้นที ่เป็น
มาตรฐานลงในรายวิชาสุขศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายทั่วประเทศ และให้เกิดการฝึกอบรมวิทยากรหรือครู
ในสถานศึกษาทั ่วประเทศ  ให้มีความรู ้และทักษะการ
ช่วยเหลือข้ันพ้ืนฐานภาวะหัวใจหยุดเต้นในระดับที่สามารถ
ถ่ายทอดความรู้สู่นักเรียนในสถานศึกษาได้  

จากการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี ่ยวข้อง  
สรุปได้ว่า สอนการช่วยเหลือข้ันพ้ืนฐานภาวะหัวใจหยุดเต้น
ต่อความรู้และทักษะของนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอน
ปลายและการสอนด้านการแพทย์ฉุกเฉินสามารถใช้ในการ
จัดการเรียนการสอนสำหรับนักเรียนได้ เนื ่องมีบทเรียน 
วิธีการเรียนรู ้ มีสื่อที่ช่วยกระตุ ้นความสนใจของ ช่วยให้
นักเรียน เรียนตามความสามารถของตนเอง และส่งผลต่อ
ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียน และทักษะการเรียนรู้
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
 สมใจ ปราบพล (2544, หน้า13-14) กล่าว ว่า 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม หมายถึงการที่นักเรียนแต่ละคน
มีส่วนร่วมโดยการเอาจิตใจเข้า ร่วมทำให้เกิดการเรียนรู้ทั้ง
ทางตรงและทางอ ้ อม  อาศ ั ยหล ักการ เร ี ยนร ู ้ เ ชิ ง
ประสบการณ์ และการ เรียนรู ้ที ่มีประสิทธิภาพ ได้รับ
ประสบการณ์ที่ สัมพันธ์กับชีวิตจริง ได้รับการฝึกฝนทักษะ
การ แสวงหาความรู้ ทักษะการบันทึกความรู้ ทักษะ การ
คิด ทักษะการจัดการความรู้ ทักษะการแสดงออก ทักษะ
การสร้างความรู้ใหม่และทักษะการทำงานกลุ่ม  

อรจรีย์ ณ ตะกั ่วทุ ่ง (2545, หน้า 41) กล่าวว่า 
การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการเปิด โอกาสให้นักเรียนมี
ส่วนร่วมในการแสดงความ คิดเห็น ตัดสินใจเลือกบทเรียน
ที่ต้องการเรียนรู้ ในลักษณะกลุ่มหรือศึกษาด้วยตนเอง  

สุมณฑา พรหมบุญ และอรพรรณ พรสีมา (2549, 
หน้า 34-35) กล่าวว่า การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการ
เปิดโอกาสให้นักเรียนได้รับผิดชอบต่อการเรียนรู้ของตนเอง
ได้ลงมือปฏิบัติ ทำกิจกรรมกลุ่ม ฝึกฝนทักษะการเรียนรู้ 
ทักษะการบริหารการจัดการการเป็นผู้นำผู้ตาม 

กล่าวโดยสรุปการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมเป็นการ
จัดการเรียนรู้ที่ยึดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรม
การเรียนการสอน ซึ่งประกอบด้วยขั ้นตอน 4 ขั้นตอน 
ได้แก่ ข้ันประสบการณ์ (Experience) ข้ันการสะท้อนและ 
อภิปราย (Reflection and Discussion) ข้ัน ความคิดรวบ
ยอด (Concept) และข้ันการ ทดลอง/การประยุกต์แนวคิด 
(Experimentation/ Application) ซ ึ ่งการจัดการเร ียน
การสอน เปิดโอกาสให้ผู้เรียนเชื่อมโยง ประสบการณ์เดิม
กับความรู้ใหม่ มีส่วนร่วมในการอภิปรายประเด็นปัญหา
ข้ันตอนเหล่าน้ีซึ่งเป็นกระบวนการเรียนที่ฝึกให้นักศึกษาได้ 
พัฒนาทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณและการแก้ไข
ปัญหา 
 
3.วิธีการดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่าง
มีส่วนร่วมในสถานศึกษาพื้นที่จังหวัดเชียงราย ใช้รูปแบบ
การศึกษาในลักษณะวิจัยและพัฒนา การพัฒนาการเรียนรู้
ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วมในสถานศึกษาเน้น
การมีส ่วนร่วมของผู ้เก ี ่ยวข้อง  ได้แก่ หน่วยงานด้าน
การศึกษา โรงเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา  สถาบัน
การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  โรงพยาบาล สาธารณสุขจังหวัด 
หน่วยงานท้องถิ ่น และบุคลากรครู/แกนนำนักเรียนใน
จังหวัดเช ียงราย ประชากรและกลุ ่มตัวอย่าง ได้ม ีการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 306 คน ประกอบด้วย 1.
ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา  2 คน 2.ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญ
ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 5 คน 3.เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่น 3 คน 4.ผู้แทนจากภาคประชาชน  3 คน 5.ครู จาก
โรงเรียน 8 แห่งในจังหวัดเชียงราย จำนวน 18 คน 6.นักเรียน 
จากโรงเร ียน 8 แห่งในจังหวัดเช ียงราย จำนวน 275 คน 
โรงเรียนเป็นโรงเรียนที่สังกัดคณะกรรมการการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ จำนวน 8 แห่ง ที่มาจาก 
8 อำเภอ ของจังหวัดเช ียงราย โดยจำแนกพื ้นที ่อำเภอท่ี
โรงเรียนนั้นตั ้งอยู ่เป็น 3 ลักษณะเพื่อเป็นตัวแทนการวิจัย 
ได้แก่ 1. พื้นที่อำเภอเมือง 2. พื้นที่เขตชนบทที่เป็นพื้นราบ 
และ 3. พื ้นที ่เขตชนบทที ่เป็นพื ้นที ่สูง เคร ื ่องมือที ่ใช้ใน
การศึกษาวิจัยได้แนวคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม, แนว
คำถามที ่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก, แบบประเมินความรู้
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เกี่ยวกับกับการแพทย์ฉุกเฉิน, แบบประเมินทักษะที่เกี่ยวข้อง
กับการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้นของนักเรียน และการวิเคราะห์
ข้อมูลเช ิงปริมาณโดยใช้สถิติเช ิงพรรณนาและใช้การ
วิเคราะห์เน้ือหาในส่วนข้อมูลเชิงคุณภาพ โดยเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาและข้อมูลการติดตามในแต่
ละขั ้นตอนทั้งเชิงปริมาณ (Quantitative data) และเชิง
ค ุณภาพ (Qualitative data) สำหรับนำมาพัฒนาและ
ปรับปรุงต้นแบบ “การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์
ฉ ุกเฉ ินอย่างม ีส ่วนร ่วมในสถานศ ึกษาพื ้นท ี ่จ ังหวัด
เชียงราย ” ทั ้งจากหน่วยงานด้านการศึกษา การแพทย์
ฉุกเฉิน หน่วยงานท้องถิ่น บุคลากรและแกนนำนักเรียนใน
จังหวัดเชียงราย และนำร่องในโรงเรียนต้นแบบ จำแนก
พื้นที่อำเภอออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1. พื้นที่อำเภอเมือง 
(ได้แก่ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาฯเชียงราย,โรงเรียน
สามัคคีวิทยาคม 2) 2. พื้นที ่เขตชนบทที่เป็นพื ้นที ่ราบ 
(ได้แก่ โรงเรียนบ้านค่ายเทพกาญจนอุปถัมภ์,โรงเรียนเวียง
เชียงรุ ้งวิทยาคม,โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 1) และ 3. 
พื้นที ่สูง (ได้แก่ โรงเรียนบ้านห้วยผึ ้ง ,โรงเรียนสันติค ีรี
วิทยาคม,โรงเรียนบ้านเทอดไทย) มีการทดสอบ ฝึกอบรม
ครูพี่เลี้ยงและมอบสื่อประกอบการเรียนรู้ ได้แก่ เวปไซด์
การเรียนรู้และทดสอบความเข้าใจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
www.ems4children.com, หุ่นจำลอง CPR เครื่อง AED 
จำลอง  มีวิธีดำเนินการดังน้ี 
 1.การพัฒนาการเรียนรู้ฯ ใช้ข้อมูลสภาพปัญหา
และความต้องการของโรงเรียนและชุมชนกำหนดจุดมุ่งหมาย 
หลักการและโครงสร้างของรูปแบบการเรียนรู้ รวมถึงนำข้อมูล
ที่ได้จากการวิเคราะห์และรูปแบบการพัฒนาการเรียนรู้และ
การสอนของ วิชัย วงษ์ใหญ่ มาใช้เป็นตามกรอบในการพัฒนา
รูปแบบการเรียนรู้ 
 2.ยกร่างเนื้อหาสาระแต่ละหน่วยการเรียน และ
แต่ละรายวิชา โดยปรึกษาหารือผู้เชี่ยวชาญ คณะกรรมการฯ 
ร่วมกับผู ้เชี ่ยวชาญกำหนดผลการเรียนรู ้ จุดประสงค์การ
เรียนรู้ การวางแผนการสอน แบบบันทึก และผลิตสื่อการสอน  
 3.ทดลองใช้รูปแบบการเรียนรู้ในสถานศึกษานำ
ร่อง และนำมาปรับแก้ไขโดยการอบรมผู้สอน ผู้บริหาร และ
บุคลากรทางการศึกษาให้เข้าใจรูปแบบการเรียนรู้และแนว

ทางการใช้ โดยปฏิบัติการสอน ซึ่งกิจกรรมการใช้รูปแบบการ
เรียนรู้ใหม่ มี 4 ประการ คือ 
 1.กิจกรรมการนำรูปแบบการเรียนรู้ไปสู่การสอน 
คือ วิธี/แนวทางการสอนแบบใหม่ การจัดหาวัสดุ สื่อการสอน 
การเรียนรู้จากอุปกรณ์ สื่อการสอนจริง 
 2.กิจกรรมการจัดการในโรงเรียน โดยผู ้บริหาร
กำหนดนโยบายการเร ียนรู ้ การจัดเตร ียมสิ ่งต่างๆ เช่น 
บุคลากร (ครู) วัสดุรูปแบบการเรียนรู ้ เครื ่องมือ วิธีการ 
ห้องเรียน สื่อ สถานที่ 
 3.การสอนและการเร ี ยนร ู ้  โดยคร ูผ ู ้ สอน
ประจำการและทำหน้าที่ดำเนินการสอนตามแผนการสอน 
 4.การประเมินผล ประเมินทั้งผลการเรียนและ
รูปแบบการเรียนรู้แล้วนำไปแก้ไข 
 5.สรุปรูปแบบ/ วิธีการหรือกระบวนการจัดการ
เรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักเรียนทั้งในและนอก
ห้องเรียน รวมทั้งบุคลากรและครูผู้สอนในสถานศึกษา เพ่ือ
เตรียมการนำไปใช้นำร่องในโรงเรียนต้นแบบ มีการจัดประชุม
ประชาวิจารณ์ (Public hearing) ผู้เกี่ยวข้องเพ่ือเตรียมพร้อม
สำหรับการนำรูปแบบฯ ไปใช้ในพื้นที่ จัดประชุมชี ้แจงและ
ฝึกอบรม “การเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส่วนร่วม
ในสถานศึกษาพื้นที ่จังหวัดเชียงราย” ให้กับบุคลากรที่
เกี ่ยวข้อง ได้แก่ ครู นักเรียนแกนนำ ผู ้แทนจากสำนักงาน 
สพฐ และหน่วยงานด้านการศึกษา  วิทยากรจากโรงพยาบาล
และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และที่ปรึกษาจากสถาบัน
การแพทย์ฉ ุกเฉ ินแห ่งชาตินำร ูปแบบการเร ียนร ู ้ และ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน ไปใช้ใน
โรงเรียนเป้าหมาย 8 แห่ง โดยจัดการเรียนการสอนในโรงเรียน
อย่างน้อย 1 ภาคเรียน  มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การนำ
รูปแบบไปใช้ในการเรียนการสอนระหว่างครู นักเรียน เพ่ือ
ปรับปรุงรูปแบบฯ อย่างต่อเนื่อง การติดตามและประเมินผล
แบบเสร ิมพล ังเป ็นกระบวนการท ี ่ เน ้นให ้ม ีการสร ้าง
กระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แบบเสริมพลังของหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ บุคลากรและครูผู้สอนในสถานศึกษา นักเรียน 
หน่วยงานทางการศึกษา หน่วยงานด้านการแพทย์ฉุกเฉิน 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ ่น และภาคประชาชน โดยมีการ 
ประช ุมเพื ่อแลกเปล ี ่ยน/ร ับฟังความค ิดเห ็น ติดตาม
ความก้าวหน้าการดำเนินงานของโรงเร ียนเป้าหมาย จัด
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กิจกรรม EMS School Rally ของโรงเรียนเป ้าหมายเพ่ือ
ประเมินผลการนำไปใช้ โดยมีนักเรียนเข้าร่วมในการทดสอบ
รวมทั้งสิ้น 50 คน จาก 8 โรงเรียน มีทั้งหมด 5 ฐาน แต่ละ
ฐานใช้เวลา 15 นาที 
 กลุ่มเป้าหมาย  
 ประชากร คือ ผู้เชี่ยวชาญและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนารูปแบบการเรียนรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน ครู 
และนักเร ียนในจังหวัดเช ียงราย กลุ ่มตัวอย่าง ได้ม ีการ
คัดเลือกแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 310 คน ประกอบด้วย 
 1. ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา จำนวน 1 คน 
 2. ผู้เชี่ยวชาญด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จำนวน 5 คน 
 3. ผู้แทนหน่วยงานด้านการศึกษา  3 คน 
 4. เจ ้าหน้าที่ โรงพยาบาล,สำนักงานสาธารณสุข
จังหวัด 5 คน 

5. ที่ปรึกษาจากสภาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ 3 
คน 

 6. ครูจากโรงเร ียน 8 แห่งที ่ส ังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการ ในจังหวัด
เชียงราย จำนวน 18 คน  
 7.นักเรียน จากโรงเรียน 8 แห่งที่สังกัดคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) กระทรวงศึกษาธิการในจังหวัด
เชียงราย จำนวน 275 คน 

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ี ประกอบด้วย 
1) แนวคำถามที่ใช้ในการสนทนากลุ่ม ผู้วิจัยสร้าง

แนวคำถามเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับรูปแบบการ
เร ียนรู ้และร ูปแบบการพัฒนากระบวนการเร ียนร ู ้ด ้ าน
การแพทย์ฉุกเฉินเชิงสร้างสรรค์  

2) แนวคำถามที่ใช้ในการสัมภาษณ์เชิงลึก ผู ้วิจัย
สร้างแนวคำถามเพื ่อสอบถามความคิดเห็นผู ้บริหาร และ
บุคลากรครู สำหรับข้อคิดเห็นเชิงลึกเพ่ิมเติม  

3) แบบประเมินความรู้เกี่ยวกับกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
ผ ู ้ว ิจ ัยพัฒนาขึ ้นเองโดยประยุกต ์มาจากการทบทวน
วรรณกรรม ลักษณะของแบบประเมินความรู้ประกอบด้วยข้อ
คำถามทั้งหมด 4 ด้าน ประกอบด้วย 1) อาการฉุกเฉินที่ควร
โทรแจ้ง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตที่ส่งผลต่อชีวิตและ
อวัยวะสำคัญ 2) การแพทย์ฉุกเฉิน และการแจ้งเหตุขอความ
ช่วยเหลือ 1669 3) การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐาน (CPR) และ

การใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ (AED) 4) 
การช่วยเหลือเบื ้องต้นและการปฐมพยาบาล ซึ่งแต่ละด้าน
ประกอบด้วยข้อคำถาม 10 ข้อ ลักษณะคำถามเป็นแบบ
ปรนัย 4 ตัวเลือก เกณฑ์การให้คะแนนคือ ถ้าตอบถูกได้ 1 
คะแนน ตอบผิดได้ 0 คะแนน รวมจำนวนทั้งสิ ้น 40 ข้อ 
กำหนดเกณฑ์การประเมิน คือคะแนนมากกว่าหรือเท่ากับ
ร้อยละ 75 หมายถึงผ่านเกณฑ์ คะแนนต่ำกว่า  ร้อยละ 74
หมายถึง ไม่ผ่านเกณฑ์ 

4) แบบประเมินทักษะที่เกี ่ยวข้องกับการแพทย์
ฉุกเฉินเบื้องต้นของนักเรียน ซึ่งพัฒนาข้ึนโดยผู้เชี่ยวชาญของ
โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ และสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ เป็นการวัดทักษะ 5  ด้าน ประกอบด้วย 1) 
การฟื ้นคืนชีพขั ้นพื ้นฐานและการใช้ AED (basic CPR & 
AED) 2) การห้ามเลือดและการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย 3) การแจ้ง
เหตุร้องขอความช่วยเหลือ 4) การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และ 
5) การสำลัก การอุดกั้นทางเดินหายใจ (ตามภาคผนวก 1) 
โดยวิทยากรประจำฐานจะเป็นผู้ให้คะแนน ลักษณะคำถาม
เป็นการเลือกตอบ 3 ตัวเลือก คือ ทำถูกต้องครบถ้วน ทำ
ถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน และไม่ทำ/ไม่ถูกต้อง เกณฑ์การให้
คะแนนต้องผ่านที่คะแนน คือ 416.25 คะแนน มีจำนวน
ทั้งหมด 80 ข้อ รวม 555 คะแนน 

การวิเคราะห์ข้อมูล  
 ผู้วิจัยนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ข้อมูล ดังน้ี1.ข้อมูล
เชิงคุณภาพ นำมาวิเคราะห์เชิงเนื้อหา (Content analysis) 
โดยจัดระเบียบและจำแนกข้อมูลตามหมวดหมู่ แล้วนำมา
สรุปเป็นประเด็นต่าง ๆ 2.ข้อมูลเชิงปริมาณ ได้มีการนำมา
วิเคราะห์โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางคอมพิวเตอร์ โดยใช้
สถิติเชิงพรรณา ได้แก่ การแจกแจงความถี่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย 
และส่วนเบีย่งเบนมาตรฐาน 
 
4. ผลการวิจัย   

ผลการเร ียนร ู ้การพ ัฒนาการเร ียนร ู ้ ด ้ าน
การแพทย์ฉุกเฉินอย่างมีส ่วนร่วมในสถานศึกษาพื้นที่
จังหวัดเชียงราย ผู้วิจัยประเมินผลการนำการเรียนรู ้และ
กระบวนการถ่ายทอดความรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินไปใช้ 
โดยแบ่งการนำเสนอออกเป็น 4 ส่วน ดังน้ี 

1) ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม 
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2) ความรู้เก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉิน 
3) ทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉินเบื้องต้น 
4) ความคิดเห็นต่อการนำความรู้ด้านการแพทย์

ฉุกเฉิน 
 4.1) ข้อมูลทั่วไปของนักเรียนที่เข้าร่วมอบรม 

มีนักเรียนทำการทดสอบความความรู้ความ
เข้าใจการแพทย์ฉุกเฉินจำนวนทั้งสิ ้น 275 คน ส่วนใหญ่
เป็นเพศหญิงจำนวน 172 คน คิดเป็น ร้อยละ 62.5 เมื่อ
แยกตามระด ับช ั ้นเร ียน ส ่วนใหญ ่กำล ั งศ ึกษาชั้ น
ม ัธยมศ ึกษาป ีท ี ่  6 ร ้อยละ 38.9 รองลงมาค ือ ชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 5 ร้อยละ 33.5 ดังแสดงในตารางที่ 3 
 
ตารางที่ 1  จำนวนและร้อยละของนักเรียน จำแนกตาม
เพศและระดับชั้น 

 
 

4.2) ความรู้เก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉิน  
ผลจากการประเมินความรู ้เกี ่ยวกับการแพทย์

ฉุกเฉินภายหลังจากการจัดการเร ียนการสอน พบว่า 
นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทั้ง 4 แผนการเรียนรู้เฉลี่ย 
31.1 คะแนน เมื ่อพิจารณารายด้านพบว่า นักเร ียนมี
คะแนนเฉลี่ยความรู้เกี่ยวกับการแพทย์ฉุกเฉิน และการแจ้ง
เหตุขอความช่วยเหลือ 1669 สูงที่สุด คือ 8.0 รองลงมาคือ 
ด้านอาการฉุกเฉินที ่ควรโทรแจ้ง 1669 และอาการฉุกเฉิน
วิกฤตที่ส่งผลต่อชีวิตและอวัยวะสำคัญ และด้านการช่วยฟ้ืน
คืนชีพขั้นพื ้นฐาน และการใช้เครื ่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากันที่ 7.8 คะแนน สำหรับ
ความรู้ด้านการช่วยเหลือเบื ้องต้นและการปฐมพยาบาล มี
คะแนนน้อยที่สุด คือ 7.5 คะแนน  
 
 
 
 

 
ตารางที ่2 แสดงคะแนนความรู ้ความเข้าใจการแพทย์
ฉุกเฉิน จำแนกตามรายด้าน 

 
 
ตารางที่3 แสดงจำนวนและร้อยละของคะแนนความรู้
เก่ียวกับการแพทย์ฉุกเฉิน จำแนกตามรายด้าน (n =275) 

 
 

4.3 ทักษะที ่ เก ี ่ยวข ้องก ับการแพทย์ฉ ุกเฉิน
เบื้องต้น 
 ภายหลังจากการจัดให้ความรู้ภายนอกห้องเรียน 
(EMS School rally) พบว่า นักเรียนมีทักษะที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉินเบื ้องต้นเฉลี่ย 429.8 คะแนน เมื่อปรับ
คะแนนให้เป็นร้อยละ พบว่านักเรียนมีทักษะโดยภาพรวม
ร้อยละ 77.4 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่กำหนด 
เมื่อพิจารณาจำแนกตามโรงเรียน พบว่า มีโรงเรียน 6 แห่ง 
(ร้อยละ 75) ที่ผ่านเกณฑ์ และมีโรงเรียน 2 แห่ง (ร้อยละ 
25) ที่ไม่ผ่านเกณฑ์  
 เมื่อเปรียบเทียบคะแนนในแต่ละฐาน พบว่า ฐาน
ที่ 1 การฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานและการใช้ AED (basic CPR & 
AED) มีคะแนนเฉลี่ย 129.9/150 คะแนน ฐานที่ 2 การห้าม
เลือดและการเคลื ่อนย้ายผู้ป่วย มีคะแนนเฉลี่ย 65.1/85 
คะแนน ฐานที่ 3 การแจ้งเหตุร้องขอความช่วยเหลือ มี
คะแนนเฉล ี ่ ย 82.4/120 คะแนน  ฐานท ี ่  4 การปฐม
พยาบาลเบื้องต้น มีคะแนนเฉลี่ย 68.1/100 คะแนน และ
ฐานที่ 5 การสำลัก การอุดกั ้นทางเดินหายใจ  มีคะแนน
เฉลี่ย 84.3/100 คะแนน เมื่อปรับปรับคะแนนให้เป็นร้อย
ละ พบว่าฐานที ่ 1 ได้คะแนนมากที ่ส ุด (ร ้อยละ 86.1) 
รองลงมาเป็นฐานที่ 5 2 3 และ 4 (ร้อยละ 84.3 76.6 68.6 
และ 68.1 ตามลำดับ)  
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เมื ่อเทียบเกณฑ์การทดสอบ พบว่า มี 3 ฐานที่ผ่าน
เกณฑ์ร้อยละ 75 ได้แก่ ฐานที่ 1 การฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน
และการใช้ AED (basic CPR & AED) ฐานที ่ 5 การสำลัก 
การอุดกั้นทางเดินหายใจ และฐานที่ 2 การห้ามเลือดและ
การเคลื่อนย้ายผู้ป่วย และมี 2 ฐานที่ไม่ผ่านเกณฑ์รอ้ยละ 
75 ได้แก่ ฐานที่ 3 การแจ้งเหตุร้องขอความช่วยเหลือ และ
ฐานที่ 4 การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 
ตารางที่4 คะแนนทักษะที่เกี่ยวข้องกับการแพทย์ฉุกเฉิน
เบื้องต้น  (n =275) 

 
 

4.4) ความค ิด เห ็นต ่ อการนำความร ู ้ ด ้ า น
การแพทย์ฉุกเฉิน  

ความคิดเห็นต่อการเรียนรู ้และกระบวนการ
ถ่ายทอดความรู ้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินเชิงสร้างสรรค์
อย่างมีส่วนร่วม จังหวัดเชียงราย 
 ครูทุกคนที ่เข้าร ่วมเป็นโรงเรียนนำร่องในการ
พัฒนาและนำไปใช้สอนนักเรียนเห็นตรงกันว่ามีความจำ
เป็นมากที่นักเรียนควรมีความรู ้ความเข้าใจแนวทางการ
ประเมินอาการ การร้องขอความช่วยเหลือ 1669 การปฐม
พยาบาล และที่สำคัญนักเรียนรวมทั้งบุคลากรครูทุกคน
ควรรู้และสามารถปฏิบัติการช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ันพ้ืนฐานหรือ
การทำ CPR ได้ โดยเหตุผลสำคัญที่ครูเห็นสอดคล้องกัน 
นั้นคือ ประเด็นการเจ็บป่วยฉุกเฉินเป็นเรื่องที ่ไม่ไกลตัว 
สามารถเกิดข้ึนได้กับทุกคน ทั้งตัวเด็ก ครอบครัวและสังคม
รอบข้าง  
 
 
 

ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขปัญหาการจัดการ
เรียนการสอน  

1) สื่อประกอบการเรียนรู้และอุปกรณ์มีจำนวนไม่
เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน 

2) เวลาในการจัดการเรียนค่อนข้างจำกัดเนื ่อง
ด้วยมีกิจกรรมอื่นๆ มาสอดแทรก 

3) บุคลากรครูไม่เพียงพอ รวมทั้งบุคลากรครูขาด
ทักษะการสอน 
แนวทางแก้ไข 

1. หน่วยงานของร ัฐ ท ั ้งสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา,โรงเรียน,โรงพยาบาล,อบต. ควรสนับสนุนเรื่อง
งบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณ์ หรือ การขอยืมอุปกรณ์
จากหน่วยงานที่รับผิดชอบ 

2. มีคาบสอนที่ชัดเจนในหลักสูตรของโรงเรียน
(วิชาเพ่ิมเติม 

3. อบรมครู/บุคคลกรในโรงเรียนให้สามารถเป็น 
Instructor สอนด้านการแพทย์ฉุกเฉิน(สถาบันการแพทย์
ฉุกเฉินแห่งชาติ)  

 
5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอยา่งมี
ส่วนร่วมในสถานศึกษาพื้นที ่จังหวัดเชียงราย ได้ศึกษา
รูปแบบการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินสรุปได้ดังน้ี 

1.รูปแบบการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉินอย่างมี
ส่วนร่วม โดยมีการประชุมแลกเปลี ่ยนความคิดเห็น ร่วม
กำหนดแนวทางในการสอน เคร ื ่องม ืออ ุปกรณ์ และ
แผนการเรียนรู้และการทดสอบทักษะความรู ้ของผู้เรียน 
ร่วมกับผู้เก่ียวข้อง ได้แก่  

1. ผู้ทรงคุณวุฒิสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ  
2. ศึกษานิเทศก์ 
3. แพทย์จากโรงพยาบาลเชียงรายประชานุ
เคราะห ์
4. สาธารณสุขจังหวัดเชียงราย 
5. ครูผู้สอน 
6. ตัวแทนนักเรียน 8 โรงเรียน  
2.การเรียนรู ้อย่างมีส่วนร่วมของนักเรียน โดย

นักเรียนได้แสดงความคิดเห็นในระหว่างการเรียน ร่วม
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ออกแบบแผนการเรียนรู้ (ในคาบชุมนุมและกิจกรรมพัฒนา
ผู้เรียน ) ค้นคว้าหาข้อมูลในเวปไซด์ การร่วมนำเสนอผล
การค้นหาข้อมูล และการสาธิต การปฎิบัติกิจกรรมการ 
CPR การใช้เครื่อง AEDและ การปฐมพยาบาลเบื้องต้น  
 3.เครื่องมือ/วิธีการจัดการเรียนการสอน 

1.ได้เอกสารประกอบการเร ียนการสอนด้าน
การแพทย ์ ฉ ุ ก เ ฉ ิ นส ำ หร ั บ น ั ก เ ร ี ย น  2 . เ ว ป ไ ซ ด์  
www.ems4children.com เพ ื ่อเป ็นแหล ่งเร ียนร ู ้และ
ทดสอบความเข้าใจของผู ้เร ียน 3.แผนการเรียนรู ้ด้าน
การแพทย์ฉุกเฉินที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียน 4.
กิจกรรม EMS School Rally 

 ผลการจัดการเรียนการสอนพบว่า คะแนนของ
นักเรียนมีคะแนนทั้ง 4 บทเรียนเฉลี่ยร้อยละ 78.5 และ
การทดสอบด้วยกิจกรรม EMS School Rally นักเรียนมี
ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในทุกฐาน
ร้อยละ 77.4 ซึ่งถือว่าผ่านเกณฑ์ที่กำหนดที่ร้อยละ 75 ทั้ง 
2 วิธีทดสอบ 
 ความจำเป็นและโอกาสพัฒนาการจัดการเรียนรู้
การเจ็บป่วยฉุกเฉินในนักเรียน การเรียนรู้ที่เกี่ยวข้องกับ
การแพทย์ฉุกเฉินของนักเรียนอย่างมีส่วนร่วมคือ นักเรียน
ได้ร่วมคิด ร่วมค้นหาข้อมูล ร่วมสาธิตทดลองปฎิบัติและ
ช่วยเหลือเพื ่อนในห้องเรียนโดยมี  การเรียนรู ้เรื่องเหตุ
ฉุกเฉิน การร้องขอความช่วยเหลือ การดูแลจัดการรวมทั้ง
ปฐมพยาบาลและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (CPR) ที่
ผ่านมาเป็นเพียงการฝึกอบรมปฏิบัติเพียงครั้งคราว ไม่มี
โปรแกรมหรือหลักสูตร รวมทั ้งกระบวนการถ่ายทอด
ความรู้เป็นรูปธรรม จากงานวิจัยน้ีชี้ให้เห็นการจัดแผนการ
เรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉินเป็นรายชั ่วโมงผ่านกระบวนการ
เรียนการสอนเชิงสร้างสรรค์ที่มีความต่อเนื ่อง และวัด
ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมได้ ทำให้คะแนน
ความรู้ ความเข้าใจด้านการแพทย์ฉุกเฉิน รวมทั้งผลการ
ปฏิบัติในการทดสอบแบบ EMS School Rally สูง ซึ่ง
สอดคล้องกับการศึกษาก่อนของเกรียงศักดิ ์ ยุทโท (2) 

 การพ ัฒนาเน ื ้ อหาและร ูปแบบการ เร ียน
การแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักเรียน สำหรับการศึกษานี้เน้น
สร้างกระบวนการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง 
ประกอบด้วย ผู ้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษา, 

ด้านสุขภาพและการแพทย์ฉุกเฉิน, ภาคประชาชนจาก
องค์การบริหารส่วนท้องถิ ่น รวมทั้งทีมวิจัยและนักเรียน
ของเกรียงศักดิ์ ยุทโท(2)  ที่เคยพัฒนาและเคยเรียนมากอ่น 
ที่สำคัญครูที ่รับผิดชอบทั้ง 8 โรงเรียนเข้าร่วม เพื ่อเป็น
คณะทำงานในการพัฒนาหลักสูตรการเรียนรู้การแพทย์
ฉุกเฉินในโรงเรียน เพื่อให้เป็นหลักสูตรกลางในการนำไป
ปรับประยุกต์เวลาท่ีใช้สอนจริง  

เนื้อหาการเรียนรู้ด้านการแพทย์ฉุกเฉิน จากการ
ประชุมของคณะทำงานเห็นตรงกันให้มีแผนการเรียน
ทั้งหมด 4 แผน ได้แก่ แผนการเรียนรู้ที่ 1 อาการฉุกเฉินที่
ควรโทรแจ้ง 1669 และอาการฉุกเฉินวิกฤตที่ส่งผลต่อชีวิต
และอวัยวะสำคัญ แผนการเรียนรู้ที่ 2 การแจ้งเหตุขอความ
ช่วยเหลือ 1669 แผนการเรียนรู้ที่ 3 การช่วยฟ้ืนคืนชีพข้ัน
พื้นฐาน (CPR) และการใช้เครื่องกระตุกหัวใจด้วยไฟฟ้า
แบบอัตโนมัติ (AED)และแผนการเรียนรู้ที่ 4 การช่วยเหลือ
การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ใกล้เคียงกับเกรียงศักด์ิ ยุทโท (2) 

แต่แตกต่างจากเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง (7) และ ปัญจ์ปพัชร
ภร บุญพร้อม และคณะ(6) ที่ทั้งสองงานวิจัยเน้นไปที่การ
ปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน 
(CPR) เป็นหลัก  

ความร ู ้ ค วาม เข ้ า ใจการแพทย ์ฉ ุ ก เฉ ินจาก
กระบวนการเรียนรู้ งานวิจัยน้ีทำการประเมินความรู้ความ
เข้าใจด้านการแพทย์ฉุกเฉินของนักเรียนใน 2 รูปแบบ 
ได้แก่ การวัดความรู้ด้วยแบบวัดความรู้ ภายหลังเรียนตาม
แผนการเรียนรู้ทั้ง 4 แผนแล้ว และการทดสอบความเข้าใจ
จากฐานการทดสอบ EMS rally ภายหล ัง เร ียนตาม
แผนการเรียนรู ้ท ั ้ง 4 แผนพบว่านักเรียนที ่ได้เรียนรู ้มี
คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 78.5 (ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ร้อยละ 
75) ซึ่งแผนการเรียนรู้ที่ 2 : การแจ้งเหตุขอความช่วยเหลือ 
1669 มีจำนวนนักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินมากที่สุดคือ 
ร้อยละ 72.0 และการทดสอบความเข้าใจจากฐานการ
ทดสอบ EMS rally พบว่านักเร ียนมีความเข ้าใจและ
สามารถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินในทุกฐานร้อยละ 77.4 ซึ่ง
ถือว่าผ่านเกณฑ์การทดสอบตามที่กำหนด โดยฐานที่ มี
คะแนนสูงสุดเป็นฐานทดสอบการฟื้นคืนชีพขั ้นพื ้นฐาน 
(CPR) และการใช้ AED (86.6 คะแนน) ซึ ่งการทดสอบ
ดังกล่าว แสดงให้เห็นว่าการพัฒนาการเรียนรู้ฯ น้ีสนับสนุน
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ให้นักเร ียนมีความรู ้การแพทย์ฉุกเฉินได้ มีงานวิจ ัยที่
สนับสนุนแนวคิดดังกล่าว ที ่พบคะแนนการเรียนรู ้ของ
นักเรียนเพ่ิมข้ึนอย่างเห็นได้ชัดของเพ็ญพักตร์ ไชยสงเมือง 
(7) และปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อมและคณะ(6) รวมถึงงานวิจัย
ของเกรียงศักด์ิ ยุทโท (2) ก่อนหน้าน้ี 

5.1 ข้อเสนอแนะงานวิจัย 

     จากการศึกษา “การพัฒนาการเรียนรู้ด้านการแพทย์
ฉ ุกเฉ ินอย่างม ีส ่วนร ่วมในสถานศ ึกษาพื ้นท ี ่จ ังหวัด
เชียงราย” เพื่อให้มีความยั่งยืนในการเรียนการสอนต่อไป มี
ข้อเสนอองค์ประกอบสำคัญที่จะต้องพิจารณาในแต่ละระดับ 
ดังน้ี 
 นโยบายชาติ : กระทรวงศึกษาธิการควรผลักดัน
เป็นนโยบายการเรียนการสอน โดยสอดแทรกในแผนการ
เรียนการสอน นำแนวทางการพัฒนาจากหลักสูตรน้ีไปปรับ
ประยุกต์ใช้  

นโยบายและการจัดการเขตการศึกษาและ
ผู้บริหาร: เขตพื้นที ่การศึกษาควรสนับสนุนการจัดการ
เรียนการสอนการแพทย์ฉุกเฉินให้กับโรงเรียน โดยทำ
บันทึกความร่วมมือ (MOU) กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น 
โรงเรียน โรงพยาบาล และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด 
เพื่อให้โรงเรียนในเขตพื้นที ่สามารถจัดการเรียนการสอน
การแพทย์ฉุกเฉินได้และผู้บริหารให้ความสำคัญ สนับสนุน
ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ด้านการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
 5.2 ข้อจำกัดในการวิจัย 
  จำนวนโรงเร ียนนำร ่องดำเน ินการไม ่ครบ
ระยะเวลาตามท่ีกำหนด โดยก่อนดำเนินโครงการมีโรงเรียน
ที่เข้าร่วมเป็นโรงเรียนต้นแบบ รวม 9 แห่ง แต่มีโรงเรียน 1 
แห่ง ไม่สามารถดำเนินการเป็นไปตามแผนการเรียนรู้ได้
อย่างต่อเนื่องและสมบูรณ์ตามที่กำหนด ด้วยเหตุผลความ
จำเป็นที ่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงผู้บริหารโรงเรียนและ
บุคลากรครูที่รับผิดชอบ จึงขอถอนตัว  
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บทคัดย่อ 
ปัจจัยที่มีความสำคัญต่อการบริหารองค์กรที่ส่งผลต่อการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทเป็นประเด็นสำคัญที่ถูกกล่าวถึง 

การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) ในอุตสาหกรรมผลติถึงแม้วิธีการปฏิบัติของการบริหารอาจแตกต่างกันแต่ แนวปรัชญา ความคิด 
หลักการสำคัญจะคล้ายกันซึ่งมุ่งเน้นปรับปรุงคุณภาพของสินค้าที่สูงขึ้น สร้างความแตกต่าง ช่วยลด ต้นทุนการผลิต ให้ผลผลิตที่เพิ่มขึ้น
และลดของเสียให้เป็นศูนย์ (Zero defect) ส่งผลให้บริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดมากขึ้น ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขันซึ่งอยู่บน
บรรทัดฐานเดียวกันกับการบริหารคุณภาพสิง่แวดล้อมทั่วทั้งองค์กร โดยการ บริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร (TQM) มุ่งเน้นไปที่ของเสียเมื่อ
กระบวนการผลิตไม่มีประสิทธิภาพ การแก้ปัญหาและปรับปรุง อย่างต่อเนื่องเพื่อให้เกิดผลด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์และบริการ ในขณะที่
การบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กร (TQEM) ให้ความสำคัญกับคุณภาพสิ่งแวดล้อมและการปรับปรุงด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง
ต่อเนื่อง การนำหลักการลดขยะให้เป็นศูนย์ (Zero waste) และการป้องกันมลพิษอาทิเช่น มลพิษทางน้ำ มลพิษทางอากาศ มลพิษทาง
เสียง และมลพิษที่เกิดจากขยะมูล ฝอยและของเสียอันตรายสามารถช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการควบคุมสิ่งแวดล้อม การใช้วัตถุดิบ
และพลังงานอย่างมี ประสิทธิภาพและการนำวัสดุกลับมาใช้ใหม่โดยการรีไซเคิลตลอดจนการปรบัปรุงกระบวนการผลิตช่วยลดต้นทุนการ
ผลิต ซึ่ง จะเห็นได้ว่าจุดมุ่งหมาย เครื่องมือ วิธีการและแนวทางปฏิบัติของ TQM และ TQEM หลายอย่างมีแนวทางปฏิบัติคล้ายคลึงกัน 
ด้วยเหตุนี้จะเห็นได้ว่าปัจจุบันในองค์กรต่าง ๆ  จึงให้ความสำคัญในการบูรณาการระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กรและ ระบบการ
บริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรโดยรวมทั้งสองระบบเข้าด้วยกันเพื่อความยั่งยืนขององค์กรและสร้างความ สมดุลของสาม
องค์ประกอบที่สำคัญอันได้แก่ เศรษฐกิจ (Economy) สังคม (Sociality) และสิ่งแวดล้อม (Environmental) บทความนี้นำเสนอการ
ทบทวนการบริหารทั้งสองหลักการโดยมีวัตถุประสงค์ของการวิจัยเพื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่าง การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร
และการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทั่วทั้งองค์กรกับผลการดำเนินงานอย่างยั่งยืนของบริษัทผลิตในอุตสาหกรรรมสีเขียวซึ่งประชากรและ
กลุ่มตัวอย่างในการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณได้แก่สถานประกอบการโรงงาน อุตสาหกรรมผลิตที่เข้าร่วมโครงการอุตสาหกรรมสีเขียวใน
ประเทศไทยโดยใช้โมเดลสมการโครงสรา้งในการวิเคราะห์ข้อมลู เพื่อให้ผู้ประกอบการไดเ้ห็นประสิทธิภาพและประสิทธิผลในเชิงประจักษ์
ถึงประโยชน์และความสำคัญการบูรณาการรูปแบบ การบริหารดังกล่าวในเชิงคำนึงถึงผลการดำเนินงานที่ยั่งยืนตลอดจนเป็นแนวทาง
การศึกษาในกรณีของบริษัทในอุตสาหกรรม ผลิตที่ได้รับการรับรองในอุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยต่อไป  

คำสำคัญ: การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์กร; การบริหารคุณภาพสิ่งแวดล้อมทัว่ทั้งองค์กร; `ผลการดำเนินงานอย่างยั่งยนื; อุตสาหกรรมสีเขียว  
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Abstract 
The importance of organizational management factors that affect the company's sustainable operation is one 

of the key issues that have been discussed. Total Quality Management (TQM) in the manufacturing industries, although 
management practices may differ, the key philosophies are similar, focusing on improving the higher quality of the product. 
Making a difference helps to reduce production costs, provide increased productivity and zero defects, the company has 
a greater market share, creating a competitive advantage.  This is based on the same criteria for environmental quality 
management throughout the organization.  Total Quality Management (TQM)  focuses on waste when production 
processes are ineffective. Problem-solving and continuous improvement to achieve product and service quality results. 
While Total Quality Environmental Management (TQEM) places great emphasis on environmental quality and continuous 
environmental improvement. Adopting the principle of zero waste reduction and pollution prevention such as water 
pollution, air pollution, noise pollution, and the pollution caused by solid waste and hazardous waste can help to save 
the cost of environmental control.  The efficient use of raw materials and energy, and the reuse of materials through 
recycling, as well as the improvement of production processes, reduces production costs.  It can be seen that the aims, 
tools, methods, and practices of many TQM and TQEM have similar guidelines. As a result, it can be seen that at present, 
among organizations, it is important to integrate the entire Total Quality Management System and Total Quality 
Environmental Management System are combining the two systems together for the sustainability of the organization 
and balancing the three key elements: Economy, Sociality and Environmental. This article presents a management review 
of the two principles. The objective of this research was to analysis the relationship between Total Quality Management, 
Total Quality Environmental Management, and the sustainable performance of manufacturing companies in the green 
industry, the population and sample groups in the green industry.  The quantitative data was collected, including 
manufacturing establishments participating in the green industry project in Thailand by using the structural equation 
model.  To provide entrepreneurs with an empirical view of efficiency and effectiveness of benefits and importance, 
integrating such a management model with regard to sustainable performance, as well as a study guideline in the case 
of companies in the manufacturing industry. That has been further certified in the green industry in Thailand.  
 
Keyword: Total Quality Management; Total Quality Environmental Management; Sustainability Performance; Green Industry 
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1. บทน�ำ  
การปฏิวั ติอุตสาหกรรมโดยประเทศอังกฤษ ประมาณ ค.ศ. 
1760-1850 เป�นจุดเปล่ียนส�าคัญซึ่งน�าโลกเข�าสู� ยุคแห� งการ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ (Robert C. Allen, 2011) ต้ังแต�
ศตวรรษที่ 17-21 โดยประเทศต�างๆ ท่ัวโลกได�พัฒนาเศรษฐกิจ
ให�เกิดการเจริญเติบโตอย�างต�อเนื่องโดยสังเกตุในบางประเทศได�
มีแผนแม�บทเน�นด�านภาคอุตสาหกรรมเป�นส�วนหน่ึงในการ
ขับเคล่ือนแต�ละประเทศก�อให�เกิดการเจริญโตทางด�านเศรษฐกิจ  
จากรายงานการจัดอันดับความสามารถในการแข�งขัน The 

Global Competitiveness Report ขอ ง  World Economic 

Forum (WEF) พบว�า ประเทศไทยถูกจดัให�อยู�ในกลุ�มประเทศที่
ขับเคลื่อนโดยการพัฒนาประสิทธิภาพการผลิต (Efficiency-
driven Country) เป�นหลัก (ส�านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห�งชาติ, 2561) และภาคอุตสาหกรรมมีความส�าคัญ
ต�อเศรษฐกิจไทยอย�างมากเน่ืองจากสร�างมูลค�าเพ่ิม (Value 

Added) ถึงเกือบหน่ึงในสามของผลิตภัณฑ�มวลรวมทั้งประเทศ
และมีผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) สูงสุดเม่ือเทียบ
กับภาคเกษตรและภาคบริการ อีกทั้ งมีสัดส�วนในมูลค�าการ
ส�งออกไทยมากท่ีสุดคิดเป�นสัดส�วนกว�าร�อยละ 80 ของมูลค�าการ
ส�งออกทั้งหมดรวมทั้งในแง�ของการจ�างงานโดยหน่ึงในสี่ของ
แรง งาน ท้ั งหม ดมีแหล� ง รา ย ได� หลักจ าก การท� า ง าน ใ น
ภาคอุตสาหกรรม (ชติุกา เกียรติเรืองไกร และคณะ, 2563) การ
ขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมอย�างต�อเนื่องถือว�าส�งผลในเชิง
บวกท�าให�เกิดการจ�างแรงงาน ประชาชนมีงานท�าในรูปทุน
แรงงาน มีชีวิตความเป�นอยู� ท่ีดี ข้ึนซึ่ งส�งผลให� เศรษฐกิจของ
ประเทศเจริญเติบโตและขยายตัวมากข้ึนแต�ในทางกลับกันในเชิง
ลบการเติบโตของภาคอุตสาหกรรมกลับส�งผลกระทบอย�าง
มากมายต�อสิ่ ง แ วดล� อม ในป� จุจบั นและอ นาคตโ ด ย ใ น
ภ า ค อุ ต ส า ห ก ร ร ม ก� อ ใ ห� เ กิ ด ป� ญ ห า ก า ร ล ด ล ง ข อ ง
ทรัพยากรธรรมชาติ ซึ่งเกิดจากการใช�อย�างไม�มีประสิทธิภาพ
และอาจก�อให�เกิดการขาดแคลนทรัพยากรในอนาคต ป�ญหา
มลพิษ ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล และป�ญหาของระบบนิเวศ
ตลอดจนป�ญหาสภาพอากาศเปล่ียนแปลงทวีเพิ่มข้ึนทุกวันซึ่ง
เป�นป�ญหาระดับประเทศและระดับโลกท่ีให�ความส�าคัญและเร่ิม
ตระหนักถึงป�ญหาภาวะโลกร�อน (Global warming) ท้ังน้ีสาเหตุ
หนึ่งเกิดจากการปล�อยก๊าซเรือนกระจกของภาคอุตสาหกรรม

และอาจส�งผลกระทบต�อการปรับเปล่ียนพฤติกรรมของผู�บริโภค
ท�าให�เกิดการลดการบริโภคสินค�าอุตสาหกรรมที่มีผลกระทบต�อ
สิ่งแวดล�อมรวมท้ังข�อเรียกร�องขององค�กรสิทธิต�างๆ ภายใต�
กระแสการแข�งขันทางการค�าระหว�างประเทศโดยการน�ากระแส
การอนุรักษ�ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล�อมมาใช� เป�น
เคร่ืองมือในการกีดกันทางการค�าท่ีเพ่ิมขึ้นส�งผลให�อุตสาหกรรม
ผลติในประเทศไทยต�องมีการปรับปรุงในส�วนของสิ่งแวดล�อมท่ี
เพิ่มข้ึนเพ่ือรองรับความย่ังยืนขององค�กรจากประเด็นป�ญหา
สิ่งแวดล�อมในระดับสากลซึ่งอาจส�งผลต�ออุตสาหกรรมผลิต โดย
วัตถุประสงค�การวิจัย 1) เพื่อศึกษาการบริหารคุณภาพทั่วทั้ง
องค�กรและการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล�อมทั่วทั้งองค�กรของ
บริษัทผลิตในอุตสาหกรรมสีเขียว 2) เพื่อวิเคราะห�ความสัมพันธ�
ระหว�างการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค�กรกับผลการด�าเนินงาน
อย�างยั่งยืนของบริษัทผลิตในอุตสาหกรรรมสีเขียว  3) เพื่อ
วิเคราะห�ความสัมพนัธ�ระหว�างการบริหารคุณภาพส่ิงแวดล�อมทั่ว
ท้ังองค�กรกับผลการด�าเนินงานอย�างย่ังยืนของบริษัทผลิตใน
อุตสาหกรรรมสีเขียว โดยประโยชน�ท่ีคาดว�าจะได�รับเ พ่ือให�
ผู�ประกอบการได�เห็นผลลัพธ�เชิงประจักษ�การประยุกต�ใช�การ
บริหารคุณภาพทั่วท้ังองค�กรและการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล�อม
ท่ัวท้ังองค�กรส�งผลต�อการด�าเนินงานอย�างยั่งยืนเพ่ือเป�นพื้นฐาน
ในการพิจารณาประยุกต�ใช� เคร่ืองมือในการบ ริหารจัดการ
สิ่งแวดล�อมส�าหรับโครงการอุตสาหกรรมสีเขียว 
 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�อง 

โครงกำรอุตสำหกรรมสีเขียวในประเทศไทยเพ่ือกำรพัฒนำ
อย�ำงยั่งยืน ประเทศไทยมุ�งสู�การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 

Development) ตามท่ีได�ให�สัตตยาบันรับรองปฏิญญาโจฮัสเน
ส เ บิ ร� ก ว� า ด� ว ยก า ร พั ฒน าอ ย� า ง ย่ั ง ยื น  ( Johannesburg 

Declaration on Sustainable Development - JDSD เ ม่ื อ ป�  
พ.ศ.2545 และปฏิญญามะนิลาว�าด�วยอุตสาหกรรมสี เขียว 
(Manila Declaration) เม่ือป� พ.ศ. 2552 รวมถึงได�รับรองความ
ตกลงปารีส (Paris Agreement) ในการประชุม COP 21 ณ กรุง
ปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส เม่ือป� พ.ศ. 2558 ซึ่งเป�นตราสาร
กฎหมายที่รับรองภายใต�กรอบอนุสัญญา UNFCCC มีข�อตกลง
ร�วมกันในการรักษาการเพิ่มขึ้นของอุณหภูมิเพ่ือลดความเสี่ยง
จากผลกระทบรุนแรงเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
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โดยประเทศไทยได�ด�าเนินโครงการอุตสาหกรรมสี เขียวต้ังแต�ป� 
2554 เพื่อส�งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศไทยให�
เป�นไปในแนวทางอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) และ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (Eco Industry) ซึ่งโครงการอตุสาหกรรม
สีเขียว (Green Industry) ของประเทศไทยเป�นการริเร่ิมหลัง
การประชุมGreen Industryขององค�การพัฒนาอุตสาหกรรม
แห�งสหประชาชาติUnited Nations Industrial Development 

Organization (UNIDO) มีการส�งเสริมผู�ประกอบการเพ่ือได�รับ
การรับรองการเป�นอุตสาหกรรมสีเขยีวใน 5 ระดับ ได�แก� ระดับ
ท่ี 1 ความมุ�ง ม่ันสีเขียว (Green Commitment) ระดับที่  2 
ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) ระดับท่ี 3 ระบบสี เขียว 
(Green System) ระดับท่ี 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) 
ระดับท่ี 5 เครือข�ายสีเขียว (Green Network)  โดยกระทรวง
อุตสาหกรรมได�น�าหลักการบริหารจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองค�กร 
(Total Quality Management: TQM) ผนวกกับหลักการสร�าง
ความสมดุลระหว�างเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล�อม (Triple 

Bottom Line)  พั ฒนา แ ละป รับ ปรุ ง เป� น หลั ก ก า รขอ ง
อุตสาหกรรมสีเขียวซึ่งเป�นอุตสาหกรรมท่ียึดม่ันในการปรับปรุง
กระบวนการผลิตและการบริหารจัดการ ส่ิงแวดล�อมอย�าง
ต�อเนื่องเพ่ือการประกอบกิจการท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล�อมพร�อม
กับการยึดมั่นในการประกอบกิจการด�วยความรับผิดชอบต�อ
สังคมทั้งภายในและภายนอกองค�กรตลอดห�วงโซ�อุปทานเพื่อการ
พัฒนาอย�างย่ังยืน (กรมโรงงานอุตสาหกรรม, 2562) 
 

แนวคิดกำรบริหำรคุณภำพท่ัวทั้งองค์กร (TQM) 
แนวคิดของ TQM เริ่มในประเทศสหรัฐอเมริกาและพัฒนา
เร่ือยมาในช�วงป� ค.ศ. 1920-1995 ในรูปแบบของการอบรมทาง
สถติิโดยคลอบคลุมวิธีที่หลากหลายในการจัดการเชิงคุณภาพเข�า
ด�วยกันเรียกว�า TQC (Total Quality Control) และได�รับการ
ยอมรับจนถึงป�จจุบันเร่ิมในป� ค.ศ. 1950 โดยประเทศญี่ปุ�นซึ่งใน
ขณะนั้นก�าลังประสบป�ญหาอย�างมากในเรื่องคุณภาพของสินค�า
ไม�ได�มาตรฐานจึงได�เชิญ Edwards Deming และ Joseph M. 
Juran มาให�แนวคิดเก่ียวกับการควบคุมคุณภาพให�กับผู�บริหาร
ของโรงงานอุตสาหกรรมในญ่ีปุ�น (สุธี ป�งสุธวิงศ� อ�างใน คงศักด์ิ 
ศรีแก�ว, 2560) โดยญ่ีปุ�นได�น�าแนวคิด TQM มาใช�ปรับปรุงและ
พัฒนาท�าให�ธุรกจิและอุตสาหกรรมภายในประเทศญ่ีปุ�นช�วงหลัง

สงครามโลกคร้ังที่ 2 ดีขึ้นจากสินค�าท่ีผลิตในประเทศญี่ปุ�นนั้นจะ
ถือเป�นสินค�าท่ีไม�มีคณุภาพกลายเป�นสินค�าเป�นท่ีต�องการของ
ตลาดเน�นการผลิตสินค�าท่ีมีคุณภาพดี และในป� ค.ศ. 1951 
ประเทศญี่ ปุ�นโดยสมาคมนักวิทยาศาสตร�และวิศวกรแห�ง
ประเทศญี่ปุ�นได�จัดท�ารางวัล Deming Prize เพื่อมอบให�กับ
บริษัทที่มีผลงานด�านคุณภาพที่ดีเด�นในแต�ละป� รางวลัดังกล�าวมี
ผลต�อการส�งเสริมการปรับปรุงคุณภาพสินค�าในญี่ปุ�นเป�นอย�าง
มากจากน้ันประเทศสหรัฐอเมริกาจึงได�เล็งเห็นความส�าคัญของ 
TQM และเร่ิมกลับมาสนใจในเร่ืองการปรับปรุงคุณภาพอย�าง
ต�อเนื่องอีกค ร้ังหนึ่ง ในป� ค.ศ.  1980 และในป� ค.ศ. 1987 
รัฐบาลสหรัฐอเมริกาได�มอบรางวัลคุณภาพแห�งป�ที่เรียกว�า 
Malcolm Baldrige Award (MBNQA) แก�องค�กร ท่ีมีผล งาน
ด�านการประกันคุณภาพยอดเย่ียม (Mehrotra, 2007 อ�างใน 
มินตรา จันทร�เสถียร และคณะ, 2560) ส�าหรับในประเทศไทยได�
จัดท� ารางวัล คุณภาพแห�งชาติ ( Thailand Quality Award: 
TQA) โดยมีสถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติเป�นหน�วยงานหลักใน
การขับเคลื่อนและผลักดันองค�กรต�าง ๆ น�าเกณฑ�รางวัลคุณภาพ
แห�งชาติไปพัฒนาขดีความสามารถด�านการบริหารจัดการโดยมี
พื้ นฐ านทางด� านเทคนิคและกระบวนการ ตัด สินร างวัล
เช�นเดียวกับรางวัลคุณภาพแห�งชาติของประเทศสหรัฐอเมริกา 
(MBNQA) (สถาบันเพ่ิมผลผลิตแห�งชาติ , 2563) และรางวัล
คุณภาพคา โน ( Kano Quality Award:  KQA)  โ ดยสมาคม
ส�งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ�น) ได�จัดต้ังรางวัลนี้ขึ้นเพ่ือเป�น
มาตรฐานในการประเมินองค�กรที่บริหารด�วย TQM สนับสนุน
แลกเปลี่ยนความรู�เพ่ือการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตในประเทศ
ไทย (สมาคมส�งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ�น, 2563) หลักการ
บริหารคุณภาพทั่ว ท้ังองค�กร (Total Quality Management: 
TQM) หมายถึง แนวทางการบริหารขององค�การ ท่ีมุ�ง เน�น
คุณภาพโดยพนักงานทุกระดับขององค�การมีส�วนร�วมและมุ�ง
หมายผลก�าไรในระยะยาวด�วยการสร�างความพึงพอใจให�แก�
ลูกค�ารวมท้ังสร�างผลประโยชน�ตอบแทนและความพึงพอใจให�แก�
พนักงานทุกระดับ โดยมีสาเหตุป�จจัยหลักแห�งความส�าเร็จ 8 

ประการดังน้ี (1) องค�กรที่มุ�งเน�นลูกค�า (Customer-focused 

organization) ในการบริหารองค�กรต�องให�ความส�าคัญกับลูกค�า
เป�นหลักยึดลูกค�าเป�นศูนย�กลางโดยการค�นหาความต�องการของ
ลูกค�าในป�จจุบันและอนาคต พร�อมทั้งก�าหนดนโยบายและ
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วิสัยทัศน�เพื่อตอบสนองความต�องการของลูกค�า (2) ภาวะผู�น�า 
(Leadership) ผู�บริหารต�องใช�ความเป�นผู�น�าบริหารองค�กรให�
สามารถตอบสนองกับความต�องการของลูกค�า ผู�บริหารจ�าเป�น
จะต�องสื่อสารและกระจายลงไปให�พนักงานทุกระดับได�รับทราบ
และเกิดความเข�าใจร�วมกัน (3) การมีส�วนร�วมของพนักงาน 
(Involvement of people) ผู�บริหารควรให�ความส�าคัญและ
ส�งเสริมให�พนักงานเกิดการมีส�วนร�วม ซึ่งจะท�าให�พนักงานเกิด
ความรู�สึกว�าตนเองเป�นส�วนหนึ่งขององค�กรโดยเน�นการส่ือสาร
ระหว�างกันเพื่อแลกเปล่ียนความคิดและประสบการณ�ซึ่งกันและ
กันและการรวมกลุ�มกันแก�ไขและพัฒนางาน (4) การมองอย�าง
เป�นกระบวนการ (Process approach) มองสิ่งต�างๆ ให�เป�น
กระบวนการท่ีจะบรรลุเป�าหมายและน�ามาใช�ให�ถูกต�องในแต�ละ
กระบวนการ (5) หลักการบริหารเชิงระบบ (System approach 

to management) การบริหารองค�กรให�มองอย�างเป�นระบบ 
กระบวนการและองค�ประกอบต�างๆ มีความสัมพันธ�ซึ่งกันและ
กัน (6) การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง (Continual improvement) 
ก�าหนดให�องค�กรมีกระบวนการปรับปรุงอย�างต�อเนื่องในด�าน
ประสิทธิผลของระบบการบริหารคุณภาพพร�อมทั้ ง มี การ
ตรวจสอบความถูกต�องด�วย (7) การใช�ข�อเท็จจริงในการตัดสินใจ 
(Factual approach to decision making) ตัดสินใจบนพื้นฐาน
ของการวิเคราะห�ข�อมูลโดยมีข�อมูลท่ีถูกต�องเช่ือถือได�ไม�ยึด
ความรู�สึกหรือประสบการณ�แต�เพียงอย�างเดียว (8) การมี
ความสัมพันธ�ท่ีดีต�อผู�ส�งมอบ (Mutually beneficial supplier 

relationships) องค�กรต�องมีการคัดสรรผู�ส�งมอบที่ ดีให� แก�
องค�กรและควรมีการตรวจสอบประเมินผลผู�ส�งมอบซ่ึงจะส�งผลท่ี
ดีให�แก�ลูกค�าท้ังน้ีควรมีการแลกเปลี่ยนข�อมูลข�าวสารท่ีเป�น
ประโยชน�ซึ่งกันและกันเพ่ือส�งผลให�ทั้งสองฝ�ายสามารถสร�าง
คุณค�าได�มากย่ิงข้ึน (สมาคมส�งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ ปุ�น, 

2555) 
 

แนวคิดกำรบริหำรคุณภำพส่ิงแวดล�อมท่ัวท้ังองค์กร (TQEM) 
ในป� 1992 หน�วยงาน Global Environmental Management 

Initiative (GEMI) ได�น�าเสนอแนวคิดการจัดการท่ีเรียกว�า Total 

Quality Environmental Management (TQEM)  โดยผสม 

ผสานหลักการของการจัดการคุณภาพท่ัวทั้งองค�กร (Total 

Quality Management) ซึ่งด�าเนินการโดยผู�เช่ียวชาญด�านการ

จัดการ Dr. W. Edwards Deming และเป�าหมายของการจดัการ
สิ่ งแวดล�อม (Environment Management) เข�าด�วยกัน ซึ่ ง
หน�วยงาน GEMI มุ�งมั่น ท่ีจะน�าเคร่ืองมือการจัดการคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมท่ัวท้ังองค�กร (TQEM) มาเน�นปรับปรุงกิจกรรมด�าน
สิ่งแวดล�อมของบริษัทอย�างต�อเน่ืองโดยองค�ประกอบพื้นฐานของ 
TQEM ตามแนวคิดของ GEMI อันได�แก� (1) การมุ�งหมายความ
พึงพอใจของลูกค�า (ผู� มีส�วนได�เสีย)  คุณภาพจะขึ้นอยู�กับ
สมมติฐานท่ีว�าลูกค�าถูกเสมอ ซ่ึงในความเป�นจริงคุณภาพถูก
ก�าหนดโดยสิ่งที่ลูกค�าต�องการโดยลูกค�าอาจได�แก�บุคคลภายนอก 
อาทิเช�นผู�บริโภค, ผู�ควบคุมกฎระเบียบ, ชุมชนและกลุ�มนัก
สิ่งแวดล�อมระดับชาติหรือบุคคลภายใน (เช�น หน�วยงานอื่น ๆ 
ภายในบริษัท อาทิเช�น พนักงาน ผู� จัดการ เป�นต�น (2) การ
ปรบัปรุงอย�างต�อเนื่อง เป�นการปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจ
อย�างต�อเนื่อ งซึ่ งก�อให� เกิดการเปลี่ยนมุมมองขององค�กร 
พนักงานมีแรงจูงใจในการแสวงหาทางเลือกที่เป�นนวัตกรรมใหม�
แทนท่ีกระบวนการและนโยบายที่ล�าสมัยด�วยการปรับปรุงอย�าง
ต�อเน่ืองไม�มีจุดสิ้นสุด (3) แนวทางเชิงรุกในการแก�ป�ญหา TQEM 

เป�นเคร่ืองมือช�วยขจัดป�ญหาสิ่งแวดล�อมก�อนที่ป�ญหาจะเกิดข้ึนสู�
วิกฤตสิ่งแวดล�อมเป�นลักษณะในเชิงป�องกันโดยมุ�งเน�นพนักงาน
ช�วยหาสาเหตุของป�ญหาสิ่งแวดล�อม เน�นความสามารถด�านการ
ลดต�นทุนในการก�าจัดของเสีย การรายงานต�อรัฐบาลและการ
ควบคุมวิกฤตโดยการลงทุนในเชิงป�องกันซ่ึงบริษัทสามารถ
ประหยัดค�าใช�จ�ายในระยะยาวในการปฏิบัติตามข�อก�าหนด 
ประหยัดทรัพยากรและหน้ีสนิท่ีอาจจะเกิดขึ้น โดยความหมาย
ต�นทุนคุณภาพ คือ ต�นทุนที่เกิดจากความเสียหายจากสินค�าไม�มี
คุณภาพซึ่งบริษัทต�องมีภาระในส�วนของต�นทุนในการจัดการ
สิ่งแวดล�อมเหล�านี้ถือเป�นของเสียซ่ึงไม�ก�อให�เกิดการเพิ่มคุณค�า
ของผลิตภัณฑ�หรือบริการท่ีมีต�อลูกค�า (4) วิธีการเชิงระบบท่ี
เกี่ยวข�องกับสภาพแวดล�อมทางธรรมชาติ TQEM สอนให�มอง
การจัดการสิ่งแวดล�อมแต�ละส�วนอย�างเป�นระบบ โดยระบบน้ี
รวมถึงอุปกรณ�และคนที่ต� องท� า งานร� วมกัน เพื่ อให�บรรลุ
วัตถุประสงค�ท่ีต�องการคุณภาพทั่วทั้งองค�กรเป�นการท�างานเป�น
ทีมที่เกี่ยวข�องกับทุกหน�าท่ี การปฏิสัมพันธ�ของคนและข้ันตอน
การตัดสินใจซ่ึงสามารถจัดท�าผังและวิเคราะห�อย�างเป�นระบบได�
โดยมุ�งความสนใจไปท่ีสิ่ งที่ผิดปกติกับระบบแทนที่จะบังคับและ
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กา รต� าห นิ ต� อบุ ค คล ใน องค� กร  ( Global Environmental 

Management Initiative, 1993) 
 

กำรด�ำเนินงำนอย�ำงยั่งยืนขององค์กร “การพัฒนาที่ย่ังยืน” 
(Sustainable Development:  SD) อาจกล�าวได� เป�นเ ร่ืองที่
เกี่ยวกับการค�านึงถึงการตอบสนองต�อความต�องการของคนใน
ป�จจบุันและคนในอนาคต โดยมุ�งเน�นการสร�างดุลยภาพระหว�าง
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม โดยคณะกรรมาธิการโลกว�า
ด� วยส่ิ งแวดล�อมและการพัฒนา องค�การสหประชาชาติ 
(Brundtland Report: 2530) ได�กล�าวว�า การพัฒนาท่ียั่ง ยืน 
หมายถึง วิธีการพัฒนาท่ีสามารถตอบสนองความต�องการของคน
ในรุ�นป�จจุบัน โดยไม�ลดทอนความสามารถในการตอบสนอง
ความต�องการของคนในอนาคต (United Nation, 1987) ใน
ส�วน OECD (2011) กล�าวถึง ค�าจ�ากัดความการผลิตท่ียั่งยืน 
(Sustainable manufacturing) โดยกระทรวงอุตสาหกรรมการ
ผลติท่ียั่งยืนของสหรัฐอเมริกา การสร�างผลิตภัณฑ�ที่ผลิตข้ึนที่ใช�
กระบวนการที่ลดผลกระทบต�อสิ่งแวดล�อมในเชิงลบ การอนุรักษ�
พลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ มีความปลอดภัยส�าหรับ
พนักงาน ชุมชนและผู�บริโภค และเพ่ือให�เข�าใจง�ายการผลิตที่
ย่ังยืนคือการลดความเสี่ยงทางธุรกิจที่หลากหลายในการ
ด�า เนินการผลิตในขณะที่ เพิ่มโอกาสใหม� ท่ีเกิดข้ึนจากการ
ปรับปรุงกระบวนการและผลิตภัณฑ� ครอบคลุมท้ังด�านเศรษฐกจิ 
สังคมและส่ิงแวดล�อม ในส�วนของตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศ
ไทย (2564) กล�าวถึงการด�าเนินธุรกิจอย�างย่ังยืน หมายถึง การท่ี
องค�กรให�ความส�าคัญกับการเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยมีนโยบาย
และแผนธุรกิจภายใต�หลักบรรษัทภิบาลและสามารถบริหาร
จัดการความเสี่ยงได�อย�างมีประสิทธิภาพ มีเงินทุนและผลก�าไรท่ี
ใช�ในการขยายกิจการ มีผลตอบแทนที่ดีแก�ผู�ถือหุ�นควบคู�ไปกบั
การด�าเนินธุรกิจอย�างมคีวามรับผดิชอบต�อสงัคมและสิ่งแวดล�อม 
รวมถึงขยายขอบเขตให�ครอบคลุมห�วงโซ�อุปทาน โดยป�จจุบัน
ภ าค ธุ รกิ จ ได� น� าพื้ น ฐ าน เ ป� าห ม ายกา ร พัฒน า ท่ี ย่ั ง ยื น 
(Sustainable Development Goals :  SDGs)  ระยะ 15  ป�  
(ค.ศ. 2016-2030) มีเป�าหมายหลัก 17 ข�อ ครอบคลุม 3 เสา
หลักด�านการพัฒนาท่ีย่ังยืน คือ เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล�อม
มาเลือกประยุกต�ใช�ส�าหรับองค�กรท่ีสอดคล�องกับธุรกิจอย�าง
เหมาะสม โดยมีผลการด�าเนินงานอย�างยั่งยืนถือเป�นผลผลิต 

(Output) และ ผลลัพธ� (Outcome) ท่ีได�จากกระบวนการผลติ
และบริการ ซึ่งท�าให�สามารถประเมินและเปรียบเทียบกับ
เป�าหมาย มาตรฐาน ผลลัพธ�ท่ีผ�านมาและองค�กรอื่นๆ ผลการ
ด�าเนินงานอย�างยั่งยืนอาจแสดงรูปแบบการเงินและท่ีไม�ใช�
การเงินซึ่งประกอบด�วยตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานอย�างย่ังยืน 
ด�านเศรษฐกิจ ด�านสังคม ด�านสิ่งแวดล�อม โดยพื้นฐานมาจาก
ทฤษฎีความย่ังยืน (Triple Bottom Line) โดย John Elkington 

(1997) ซ่ึงในอดีตธุรกิจส�วนใหญ�ให�ความส�าคัญกับข�อมูลท่ีเป�น
ตัวเงินเท�า น้ัน เ น่ืองจากข�อมูลดังกล�าวสามารถวัดผลการ
ด�าเนินงานของกิจการในรูปของยอดขาย ก�าไรสุทธิ รวมทั้งข�อมูล
ท่ีแสดงผลการด�าเนินงานและฐานะทางการเงินของกิจการเพ่ือ
ตอบสนองความต�องการของผู�ถือหุ�นและผู�ลงทุน โดยเป�าหมาย
สูงสุดของธุรกิจในขณะนั้นคือการสร�างก�าไรสูงสุด (Maximize 

Profit) แต�ในป�จจุบันจากกระแสของความรับผิดชอบต�อสังคม
และสิ่งแวดล�อมที่ได�รับผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ�อมของ
การพัฒนาทางเศรษฐกิจของกิจการเป�าหมายหลักของธุรกิจใน
ป�จจุบันคือการสร�างความม่ังคั่ งสูงสุด (Maximize Wealth) 
(ตลาดหลักทรัพย�แห�งประเทศไทย , 2557) จากการทบทวน
วรรณกรรมและงานวิจยัต�างๆ สรุปตัวช้ีวัดผลการด�าเนินงานเพ่ือ
วัดผลการด�าเนินงานด�านความยั่งยืนได�ดังนี้ 
ตำรำงที่ 1 สรุปตัวช้ีวัดผลกำรด�ำเนินงำนเพื่อวัดด�ำนควำม
ยั่งยืน (Corporate Sustainability Performance) 
 

ผลกำรด�ำเนินงำน ตัวช้ีวดั 
1. ความยั่งยืนทางด�าน 

   เศรษฐกจิ   
   (Economic  

   performance) 

1.1 ผลิตภัณฑ�ท่ีมีคุณภาพ 

1.2 ประสิทธิภาพของผลิตภัณฑ�
เทียบได�กับหรือดีกว�าของ
คู�แข�ง 

1.3 การใช�ผลิตภัณฑ�เป�นมติรต�อ
สิ่งแวดล�อม 

1.4 ผลผลิตโดยรวม (Overall 

productivity), ผลติภาพ
แรงงาน (Labour 

productivity), ผลติภาพทุน 
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ผลกำรด�ำเนินงำน ตัวชี้วัด 
 (Capital productivity), 
ผลติภาพพลงังาน (Energy 

productivity) 
1.5 การเติบโตของผลก�าไร, อัตรา

ผลตอบแทนจากการลงทุน 
(ROI) 

1.6 การเติบโตของส�วนแบ�ง
การตลาด 

1.7 สถานะขององค�กรมีความ
ม่ันคง แข�งขันได�และย่ังยืน 

2. ความยั่งยืนทางด�าน 

   สังคม (Social  

   performance) 
 

2.1 การปรับปรุงทักษะ    
     ความสามารถพนักงาน ขวัญ  
     ก�าลังใจ และความจงรักภักดี 
2.2 ความเส่ียงด�านสุขภาพและ 

     ความปลอดภัยของพนักงาน  
     ในสถานที่ท�างานและต�อ 

     ชุมชนลดลง 
2.3 มาตรการเก่ียวข�องกบัสุขภาพ 

     และความปลอดภัยดีข้ึน 

2.4 องค�กรสร�างความสัมพันธ�กับ 

     ลกูค�าดีข้ึน 

2.5 มีสมัพันธภาพผู�มีส�วนได�ส�วน 

     เสียท้ังหมดรวมถึงพนกังาน 

     ลกูค�า ซัพพลายเออร� หุ�นส�วน 

     ผู�ท�างานร�วมกัน ผู�ถือหุ�น  
     รัฐบาลหรือหน�วยงานก�ากบั 

     ดูแลและสมาชิกในชุมชนท่ี  
     เก่ียวข�อง 
2.6 การสร�างมูลค�าเพ่ิมส�าหรับผู�ม ี 
     ส�วนได�ส�วนเสยีมีความ 

     สอดคล�องและเป�นไปในเชิง 
     บวก 

2.7 มีภาพลักษณ�องค�กรที่ดีขึ้นเป�น 

     ต�นแบบของการปฏิบัติที่ดีของ 
     คนในชุมชน 

ผลกำรด�ำเนินงำน ตัวช้ีวดั 
3. ความยั่งยืนทางด�าน 

   ส่ิงแวดล�อม  
  (Environmental  

  performance) 
 

 

 

 

 

 

3.1 การลดการใช�ทรพัยากร  
     (Resource consumption  

     reduction, การใช�วัตถุดิบ  
    (Raw material   
    consumption), การใช� 
    พลังงาน (Energy  

    consumption),  
    ปริมาณการใช�น้�า (Water  

    consumption) 
3.2 การลดการปล�อยมลพิษทาง 
     อากาศ, การลดของเสียท่ีเป�น 

     ขยะมูลฝอย, ลดการใช�วสัดุที่ 
     เป�นอันตราย/เป�นพิษ 

3.3 ลดความถ่ีในการเกิดอุบัติเหต ุ

     ทางส่ิงแวดล�อมข้ึน 

3.4 มีระดับเสียงน�อยลงท้ังในและ 

     นอกสถานที่ท�างาน 

3.5 บทบาทขององค�กรในการ 

     ปกป�องสิ่งแวดล�อมได�รับการ 

     ปรับปรุงและการเบี่ยงเบนจาก 

     การปฏิบัติตามกฎหมายหรือ 

     ข�อบังคับท่ีน�อยลง 
     หรือไม�มีเลย 

3.6 มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ 

     ด�านสิ่งแวดล�อม 

3.7 มีการจดัการความเสี่ยงและ 

    ปรับปรุงความย่ังยืนของระบบ 

    นเิวศและ 

    สิ่งแวดล�อม 

 
 

ท่ีมา: จากการศึกษา 
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3. วิธีด�ำเนนิกำรวิจัย 

การวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อท่ี 1 ศึกษา
การบริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�กรและการบริหารคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมท่ัวทั้งองค�กรของบริษัทผลิตในอุตสาหกรรมสีเขียว
ผู�วจิัยด�าเนินการเก็บข�อมูลทุติยภูมิ (secondary data) รวบรวม
ข�อมูลศึกษาจากวรรณกรรม งานวิจัย วิทยานิพนธ� บทความ 
หนังสือเรียน วารสาร บทความเชิงวิชาการ ตลอดจนค�นหาข�อมูล 
นโยบาย คู�มืออุตสาหกรรมสีเขียว เกณฑ�การรับรองและส�งเสริม
โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียว คู�มืออ่ืน ๆ โดยศึกษาการน�าหลักการ
บริหารคุณภาพท่ัวท้ังองค�กร (Total Quality Management: 
TQM) และพัฒนาเป�นหลักการบริหารคุณภาพส่ิงแวดล�อมท่ัวท้ัง
องค�กร 
(Total Quality Environmental Management: TQEM)  
การเก็บรวบรวมข�อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เป�นการเก็บ
รว บร วมข� อ มู ลจ า ก ภ าค ส น า ม โ ด ย ใ ช� แ บบ ส อ บ ถ า ม 
(Questionnaire) จัดท�าแบบสอบถามและทดสอบหาค�าความ
เที่ยงตรง (Validity) และความเ ช่ือมั่น  (Reliability) ของ
แบบสอบถาม ก�าหนดเลือกประชากรและกลุ�มตัวอย�างโรงงาน
อุตสาหกรรมผลิตซ่ึงได�การรับรองในโครงการอุตสาหกรรรมสี
เขียวและไม�ได�การรับรองในโครงการอุตสาหกรรรมสีเขียวใน
ประเทศไทยการวิเคราะห�ข�อมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงค�ข�อที่ 2 
และ 3 วิเคราะห�ความสัมพันธ�ระหว�างการบริหารคุณภาพท่ัวทั้ง
องค�กรและการบริหารคุณภาพสิ่งแวดล�อมทั่วท้ังองค�กรกับผล
การด�าเนินงานอย�างย่ังยืนของบริษัทผลิตในอุตสาหกรรรมสเีขียว
โดยศึกษาหลักการบริหารจัดการคุณภาพทั่วท้ังองค�กร (Total 

Quality Management:  TQM) ตามแนวคิดป�จจัยหลักแห� ง
ความส�าเร็จที่ส�าคัญได�แก� (1) ภาวะผู�น�า (Leadership) (2) การ
วางแผนกลยุทธ� (Strategic planning) (3) การมุ�งเน�นลูกค�า 
(Customer focus) (4) การมุ�งเน�นแรงงาน (Workforce focus) 
(5) การจัดการกระบวนการ (Process management) (6) การ
ปรับปรุงอย�างต�อเนื่ อ ง (Continuous improvement) (7) 
การศึกษาและการฝ�กอบรม (Education and training) (8) การ
ตัดสินใจบนพ้ืนฐานความเป�นจริง (Factual based decision 

making) ตามแนวคิดของ W. Edward Deming และพัฒนา
หลักการบริหารจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อมท่ัวท้ังองค�กร 

 (Total Quality Environmental Management: TQEM) ซึ่ง
องค�ประกอบที่ส�าคัญ ได�แก� (1) การมุ�งเน�นลูกค�า (Customer 

focus) (2) การมุ�งเน�นสิ่งแวดล�อม (Environmental focus) (3) 
การมุ�งเน�นแรงงาน (Workforce focus) (4) วธิีระบบ (Systems 

Approach) (5) การปรับปรุงอย�างต�อ เ น่ือง (Continuous 

improvement) (6) การแก�ป�ญหาเชิงรุก (Proactive problem 

solving) ตามแนวคิดของ W. Edward Deming และ Global 

Environmental Management Initiative โดยศึกษาจากระบบ
การจัดการสิ่งแวดล�อมส�าหรับโรงงานอุตสาหกรรมผลิตและ
หลัก เกณฑ�ป ฏิ บั ติการ จัดการ ส่ิงแวดล� อมตามโครง การ
อุตสาหกรรมสีเขียวในประเทศไทยเพ่ือเป�นองค�ความรู�น�ามา
ประยุกต�ใช�กับอุตสาหกรรมการผลิตในประเทศไทยและศึกษา
ทฤษฎีความย่ังยืน (Theory of Sustainability and The Triple 

Bottom Line) ซึ่งเป�นแนวคิดของ John Elkington โดยพัฒนา
มาจากแนวคิดเดิมท่ี Brundtland Commission ขององค�การ
สหประชาชาติได�ก�าหนดไว� เม่ือป� ค.ศ. 1987 ซึ่ง Model/theory 

Elkington's triple bottom line ประกอบด�วย ก�าไร (Profit) 
ซึ่งวัดผลการด�าเนินงานความยั่งยืนด�านเศรษฐกิจ (Economic 

performance) , มนุษย� (People) ซึ่งวัดผลการด�าเนินงานความ
ย่ังยืนด�านสังคม  (Social performance) , โลก (Planet) ซึ่ง
วั ด ผ ล ก า ร ด� า เ นิ น ง า น ค ว า ม ย่ั ง ยื น ด� า นสิ่ ง แ ว ด ล� อ ม 
(Environmental performance) โดยใช�การวิเคราะห�สมการ
โ ค รงสร� า ง  ( Structural Equation modeling:  SEM)  กา ร
วิเคราะห�เส�นทาง (Path analysis) ด�วยเทคนิคการใช�หลักการ
ประมาณค�าควรจะเป�นสูงสุด (Maximum Likelihood: ML) ใน
การประมาณค�าสัมประสิทธ์ิเส�นทางเพื่อศึกษาอิทธิพลทางตรง
และทางอ�อมของตัวแปรมาตรฐานระบบบริหารงานคุณภาพ 
(QMS certified, ISO 9001) และมาตรฐานระบบการจัดการ
สิ่งแวดล�อม (EMS certified, ISO 14001) ว�ามีผลต�อตัวแปรตาม
มากน�อยเพียงใด (กัลยา วานิชย�บัญชา, 2562)  
 

4. ผลกำรวิจัย  
จากการศึกษางานวิจัยหลักการบริหารคุณภาพท่ัวทั้งองค�กรท่ี
เกี่ยวข�องต�าง ๆ Muhammad Tasleem (2017) ได�ศึกษาผล
การด�าเนินงานด�านความย่ังยืนขององค�กรในมุมมองของการ
บริห าร คุณภาพทั่ วทั้ ง องค�กรโ ดย วิ เคราะห�และกา ร วั ด
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ความสัมพันธ�ของป�จจัยซ่ึงประกอบด�วย ความเป�นผู�น�า , การ
วางแผนกลยุทธ�, การมุ�งเน�นลูกค�าและตลาด, การมุ�งเน�นแรงงาน, 

การจัดการกระบวนการ, การจัดการความรู�และสารสนเทศ ผล
การศึกษาพบว�า TQM ส�งผลกระทบอย�างมีนัยส�าคัญท้ัง 3 มิติ 
โดยสังเกตุได�ว�าองค�กรอุตสาหกรรมผลิตมุ�งเน�นไปที่มิติด�าน
เศรษฐกิจเป�นอันดับแรกซ่ึงเสถียรภาพในมิติเศรษฐกิจจะเป�น
ประโยชน�ในการปรับปรุงการด�าเนินงานด�านมิติสิ่งแวดล�อมและ
มิติสังคมในอันดับถัดไป Minh Hue Nguyen (2018) พบว�าการ
ปฏิบัติด�านการจัดการคุณภาพมีผลกระทบร�วมต�อผลการ
ด�าเนินงานอย�างยั่งยืนด�านทางเศรษฐกิจและสิ่งแวดล�อมและมี
ผลกระทบเชิงบวกต�อด�านสังคมโดยแนวปฏิบัติท่ีเป�นสาระส�าคัญ
ต�อผลการด�าเนินอย�างยั่งยืนโดยผลการวิจัยพบแนวทางปฏิบัติ
ด�านการจัดการคุณภาพ ประกอบด�วย ผู�บริหารระดับสูงให�การ
สนับสนุนการจัดการคุณภาพ, การออกแบบผลิตภัณฑ�อย�างมี
คุณภาพ, ข�อมูลและรายงานท่ีมีคุณภาพ และการปรับปรุงอย�าง
ต�อเนื่อง Anu P. Anil และ Satish K.P. (2019) ได�ศึกษาป�จจัย
ความส�าเร็จของ TQM ซึ่งประกอบด�วย ความเป�นผู�น�าและความ
มุ�งมั่นของผู�บริหารระดับสูง, การปรับปรุงอย�างต�อเนื่อง , การให�
การศึกษาและฝ�กอบรม, การจัดการความรู� โดยมีความสัมพันธ�
กับผลการด�าเนินงานเชิงบวกซ่ึงประกอบด�วย ผลการด�าเนินงาน
ด�านคุณภาพ, ระดับความพึงพอใจของลูกค�า , ผลงานของ
พนักงาน, ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน, ผลการด�าเนินงานเชิง
นวัตกรรม, ผลลัพธ�ทางสังคม, ผลการด�าเนินทางการเงิน ซึ่ง
เคร่ืองมือช้ีวัด (Key Performance Indicator) ดังกล�าวอยู� ใน
องค�ประกอบวัดผลการด�าเนินงานครอบคลุมในมิติด�านเศรษฐกิจ 
สังคม และส่ิงแวดล�อม จากการศึกษางานวิจัยหลักการบริหาร
คุณภาพสิ่งแวดล�อมทั่วทั้งองค�กร Syed Ali Raza Shah et al. 
(2019) ได�ศึกษาป�จจัยแห�งความส�าเร็จท่ีส�าคัญของการบูรณา
การการจัดการคุณภาพส่ิงแวดล�อมและวิเคราะห�ผลกระทบต�อ
ผลการด�าเนินงานด�านปฏิบัติการและผลการด�าเนินงานด�าน
สิ่งแวดล�อมในวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อมธุรกิจแปรรูป
อาหาร (SMEs) ผลการศึกษาป�จจัยแห�งความส�าเร็จที่ส�าคัญของ
การบูรณาการการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล�อม ได�แก� ความเป�น
ผู�น�า, การจัดการพนกังาน, การวางแผนเชิงกลยุทธ�, การจัดการ
ข�อมูล, การจัดการกระบวนการ, การจัดการซัพพลายเออร�และ
การมุ�งเน�นลูกค�าส�งผลต�อผลการด�าเนินงานด�านปฏิบั ติการ 

ป�จจัยท่ีไม�ส�งผลต�อผลการด�าเนินงานส่ิงแวดล�อมได�แก� การ
จัดการพนักงาน , การจัดการข�อมูล, การจัดการกระบวนการ, 

การจัดการซพัพลายเออร� 
 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  
การบริหารคุณภาพทั่วทั้ งองค�กรและการบริหารคุณภาพ
สิ่ งแวดล�อมท่ัวทั้งองค�กรทั้งสองระบบมักได� รับการศึกษาใน
พื้นฐานการจดัการคณุภาพและการจัดส่ิงแวดล�อมโดยมีการวัด
ประสิทธิผลของการน�าหลักการทั้งสองมาประยุกต�ใช� แนวทาง
ปฏิบัติทางธุรกิจเหล�าน้ีถูกน�ามาใช�มากข้ึน  ในเป�าหมายระยะ
ยาว TQEM ถือเป�นการผสมผสานกลยุทธ�เชิงรุกและกลยุทธ�เชิง
ป�องกันรองรับป�ญหาสิ่งแวดล�อมซ่ึงเกิดจากการออกแบบ
ผลติภัณฑ� การตัดสินใจท่ีเกี่ยวข�องกบัเทคโนโลยีและนวัตวกรรม 
และกระบวนการผลิตทั้งหมดรวมท้ังการบริการลูกค�า มากกว�า
นั้น TQM เป�าหมาย “Zero defect” มีความคล�ายคลึงกับ 
“Zero waste” โดย TQM มุ�งเน�นของเสียซึ่งเกิดจากกระบวน 

การผลติไม�มีประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเห็นได�ว�าจุดมุ�งหมาย เคร่ืองมือ 
วิธีการและแนวทางปฏิบัติของ TQM และ TQEM หลายอย�างมี
แนวทางปฏิบัติคล�ายคลึงกัน เช�นการน�าวงล�อ Deming (PDCA 

cycle) มาใช�ในการระบุป�ญหา ก�าหนดเป�าหมาย แก�ไขป�ญหา
และติดตามผลการแก�ป�ญหาเพ่ือการปรับปรุงต�อเน่ืองส�าหรับ
สินค�าไม�มีคุณภาพหรือป�ญหาส่ิงแวดล�อม การน�าเคร่ืองมือ
ส�าหรับการควบคุมคุณภาพ 7 อย�าง (The 7 QC Tools) มา
ประ ยุกต�ใ ช� อาทิ เช�นแผนผังพาเรโต (pareto chart) เ พ่ือ
วิเคราะห�ข�อมูลเพื่อหาสาเหตุของป�ญหาโดยอาศัยการจ�าแนก
ข�อมูลแล�วน�ามาจัดท�าเป�นแผนผังตามประเภทหรือลักษณะของ
ป�ญหา สิ่งส�าคัญท่ีสุดคือการศึกษาป�จจัยแห�งความส�าเร็จท่ีส�าคัญ
ของการบริหารคุณภาพทั่วท้ังองค�กรและการบริหารคุณภาพ
สิ่งแวดล�อมท่ัวทั้งองค�กรซ่ึงส�งผลต�อการด�าเนินอย�างย่ังยืนใน มติิ
เศรษฐกิจ มิติสงัคมและมิติสิ่งแวดล�อม อาทิเช�น ความเป�นผู�น�า, 

การวางแผนกลยุทธ�, การมุ�งเน�นลูกค�าหรือผู�มีส�วนได�เสีย , การ
จัดการกระบวนการ , การปรับปรุงอย� างต�อ เนื่อ ง , การให�
การศึกษาและฝ�กอบรม ซ่ึงเป�นพื้นฐานในการศึกษาเชิงประจักษ�
เพ่ือค�นหากลยุทธ�เพื่อสร�างความแตกต�าง ความอยู�รอดและความ
ย่ังยนืขององค�กร 
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บทคัดย่อ 
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการฝึกอบรมและทดสอบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ 

พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุใหม่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และนำข้อเสนอแนะไปปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตร
ด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศของการฝึกอบรมและทดสอบให้มีประสิทธิภาพตรงกับความต้องการและสอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
มหาวิทยาลัย กลุ่มตัวอย่างเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่ได้รับการบรรจุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ในปี พ.ศ. 2563 
จ านวน 65 คน เป็นงานวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใช้รูปแบบการเก็บข้อมูลผ่านระบบออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Microsoft 
form ผู้วิจัยได้ ทำการศึกษาแนวคิดทฤษฏีและงานวิจัยต่างๆ ที่มีความสอดคล้องกับเรื่องที่วิจัย โดยได้กำหนดมาเป็นแบบสอบถามและ
ข้อคำถามที่ใช้ งานวิจัย ประกอบด้วย ทักษะดิจิทัลก้าวสู่พลเมืองในศตวรรษที่ 21 และมาตรฐานสมรรถนะสาขาผู้ใช้ไอทีโดยสถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ (องค์กรมหาชน) ได้แบ่งขอบเขตของการประเมินแบบสอบถามออกเป็น 3 ตอน แบบสอบถามมีจำนวนทั้งสิ้น 18 ข้อ มี
ลักษณะการสอบถาม เป็นแบบมาตราส่วน และหาค่าความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ่มบุคลากรที่ไม่ใช่กลุ่มตัวอย่าง 
โดยการหาค่าสมัประสทิธิ์ อัลฟ่าของครอนบาค (Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค่าความเช่ือมั่นเท่ากับ 0.91 ผลการวิจัยพบว่า ความ
คิดเห็นเกี่ยวกับหลักสูตร การฝึกอบรมและทดสอบและความพึงพอใจในกระบวนการจัดสอบมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
พนักงาน ในแต่ละด้าน ประกอบด้วย ด้านหลักสูตรการฝึกอบรมและทดสอบ พบว่าเนื้อหาการฝึกอบรมและทดสอบมีความสอดคล้องกับ
ทักษะที่จำเป็นในการ ดำเนินชีวิตสอดคล้องกรอบทักษะพื้นฐานทางดิจิทัลของพลเมืองในศตวรรษที่ 21 ปัจจัยที่ส่งผลต่อการพัฒนาการ
ฝึกอบรมและทดสอบด้าน เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว่า หลักสูตรการฝึกอบรมและการทดสอบให้สอดคล้องตามทักษะที่จำเป็นต่อการ
ทำงานและการจัดกิจกรรมการ เรียนการสอน และไดร้ับการพัฒนา และมีการเพิ่มทักษะในการถ่ายทอดเนื้อหาการฝึกอบรมได้ดีทำให้ผู้
เข้ารับการอบรมและทดสอบมี กระบวนการเรียนรู้และเข้าใจในเนื้อหา ทั้งนี้มหาวิทยาลัยควรส่งเสรมิและสร้างความตระหนักในการเรียนรู้
และมีกระบวนการส่งเสริมทักษะทางด้านภาษา ซึ่งเป็นจุดอ่อนที่ทำให้ผู้เข้ารับการอบรมขาดทักษะ ความรู้อย่างลึกซึ้งในเนื้อหา และควร
มีการส่งเสริมให้มีหลักสูตรใน การเสริมสร้างทักษะใหม่ที่จำเป็นต้องการใช้งาน (Re Skills) และการพัฒนาเพื่อยกระดับทักษะเดิมให้ดีขึ้น 
(Up Skills) อย่างต่อเนื่อง  

คำสำคัญ: หลกัสูตรเทคโนโลยีสารสนเทศ , การพัฒนาบุคลากรที่บรรจุใหม่ , เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
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Abstract 
The objective of this research was to study factors affecting the development of training and testing 

on information technology skills of newly- hired university employees of Rajamangala University of 
Technology Lanna (RMUTL) , as well as to collect suggestions to improve and develop the effectiveness of 
IT training and testing courses to be in line with the needs and requirements of the university's strategic 
plan. The samples consisted of 65 newly-hired university employees of RMUTL in 2020. This survey research 
collected data via the Microsoft form program.  The researcher studied the concepts and related theories 
to develop the information technology competency test.  The test included digital skills, 21 st- century 
citizenship, and IT user competency standards specified by the Institute of Professional Qualifications (Public 
Organization). The test was divided into three sections with a total of 18 rating-scale questions. They were 
tested for reliability with a group of non- sample personnel by determining Cronbach's Alpha Coefficient 
and found the confidence value of 0 .91 .  It was found that the training and testing content corresponded 
with the fundamental digital skills framework needed for living as 21st-century citizens. Factors that affected 
the IT training and testing were courses that were in accordance with the skills necessary for work, as well 
as the organization of teaching and learning and development activities.  Course contents were well 
delivered, and the participants were able to learn and understand the contents.   However, the university 
should have promoted learning awareness and language skills. Language Barrier made the participants lack 
deep knowledge of the contents.  Moreover, a curriculum should have developed new skills needed for 
works (Re-skills) and to enhance existing skills (Up-Skills) on a continuous basis.  

Keywords: Information technology courses, newly-hired employee development, information and communication 
technology 
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1.บทน�ำ  
 เทคโนโลยีสารสนเทศได�มีบทบาทอย�างกว�างขว�างใน
การเข�ามาเป ล่ียนแปลงพัฒนาการท� า งานและการ เ พ่ิม
ประสิทธิภาพการให�บรกิาร จนกลายเป�นป�จจัยท่ีส�าคัญของการ
ท�างานที่ก�อให�เกิดความเปลี่ยนแปลงและพัฒนางานน้ันๆ มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน การเข�าถึงและการใช�
ประโยชน�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศจะเป�นรากฐานในการพัฒนา
สร�างความเจริญเติบโตขององค�กร เพ่ิมขีดความสามารถในการ
แข�งขันและการพัฒนาสังคม พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 ยุทธศาสตร�ที่  4 การ
ปรบัเปล่ียนภาครัฐเป�นรัฐบาลดิจิทัล และยุทธศาสตร�ท่ี 5 การ
พัฒนาก�า ลั งคนให�พร�อมเข�าสู� เศรษฐกิจและสังคมดิจิ ตัล 
(ส�านักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
แห�งชาติ,2560) แนวทางปรับเปลี่ยนภาครัฐเป�นรัฐบาลดิจัล 
หัวใจส�าคัญของการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ และการปรับเปล่ียน
กระบวนการท� า งาน เป�นกล ไลส� า คัญในการพัฒน า ให�
กระบวนการสร�างรัฐบาลดิจทิัล ส�าเรจ็ผล  
 แนวางการพัฒนาทักษาด�านดิจทิัลของข�าราชการและ
บุคลากรภาครัฐเพ่ือการปรับเปลี่ยนเป�นรัฐบาลดิจิทัล ตามมติ
คณะรัฐมนตรี วันที่ 26 กันยายน 2560  ประเด็นหลักในการ
พัฒนา ก�าหนดให�การพัฒนาคนเพื่อสร�างและพัฒนาระบบดิจิทัล 
และ การสร�างและพัฒนาคนให�เท�ากัน และสามารถใช�เทคโนโลยี
ได�อย�างรอบรู�  (ส� านักงานคณะกรรมกา รข�า ราชกา รพล
เรือน,2561) ความสามารถด�านดิจิทัลที่จ�าเป�นข�าราชการและ
บุคลากรภาครัฐ ประกอบด�วย 7 มิติ มิติที่ 1 ความสามารถด�าน
ความเข�าใจและใช�เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) มิติท่ี 2 
ความสามารถด�านการควบคุมก�ากับ และการปฏิบั ติตาม
กฏหมาย นโยบายและมาตรฐานด�านการจัดการด�านดิจิทัล 
(Digital Governance , Standard and Compliance) มิติท่ี 3 
ความสามารถด�านเทคโนโลยดีิจิทัลเพ่ือยกระดับศักยภาพองค�กร 
(Digital Technology) มิติที่ 4 ความสามารถด�านการออกแบบ
กระบวนการและการให�บริการด�วยระบบดิจิทัลเพื่อการพัฒนา
คุณภาพงานภาครัฐ (Digital Process and Service Design) 
มิติท่ี 5 ความสามารถด�านการบริหารกลยุทธ�และการจัดการ
โค รงกา ร (Strategic and Project Management)  มิ ติ ท่ี  6 
ความสามารถด�านผู�น�าดิจทิัล (Digital Leadership) และมิติท่ี 7 

ความสามารถด�านการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด�านดิจิทัล 
(Digital Transformation) (สถาบันข�าราชการพลเรือน,2561)  
 มหา วิ ทยาลั ย เทค โ นโ ล ยี ร า ชม งคลล� า นน าให�
ความส�าคัญกับการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยมุ�งเน�นความเป�น
เลิศด� านคุณภาพของบุคลากรอันเป�นกลไกส�า คัญในการ
ขับเคลื่อนองค�กรไปสู�ความก�าวหน�า โดยก�าหนดนโยบาย
ความส�าคัญในกระบวนการพัฒนาบุคลการทั้งด�านวิชาการและ
สายสนับสนุน ในแผนการสรรหาและอัตราก�าลงั โดยการก�าหนด
คุณสมบติัของบคุลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนท่ีได�รับการ
บรรจุใหม� ให�มีการผ�านการทดสอบสมรรถนะด�านภาษาองักฤษ
และด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเป�นการแสดงศักยภาพและ
คุณภาพ สามารถเตรียมความพร�อมก�อนการเข�ารับการบรรจเุป�น
พนักงานในสถาบันอุมศึกษา (แผนการบริหารและแผนพัฒนา
บุคลากรสายวิชาการสายสนับสนุน ประจ�าป�งบประมาณ 
2564,2564)  โดยมอบหมายในทางส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป�นหน�วยงานท่ีรับผิดชอบในการจัดท�า
หลักสูตรและสร�างเครื่องมอืในการวัดสมรรถนะด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคคลากรที่เข�ารับการบรรจุใหม� ให�สอดคล�อง
ตามทักษะด�านดิจิทัลของข�าราชการและบุคลากรภาครัฐ มิติท่ี 1 
รู�เท�าทันและใช�เทคโนโลยเีป�น (Digital Literacy)  ประกอบด�วย
เนื้ อหาการอบรมและทดสอบวัดสรรมถนะ 4 หลักสูตร 
ประกอบด�วย 1.หลักสูตรการใช�งานทักษะด�านคอมพิวเตอร�  
(Computer Essential)  2.หลักสูตรการ ใช� งา นเทคโนโล ยี
สารสนเทศในสังคมออนไลน� (Online Essential) 3.หลักสูตร
การใช�งานโปรแกรมประมวลผลค�า (Word Processing) และ  
4.หลักสูตรการใช�งานโปรแกรมตารางค�านวณ (Spreadsheet) 
 จากการด�าเนินงานของศูนย�ฝ�กอบรมและทดสอบ
มาตรฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการและ
เทคโนโลยีสารสนเทศ พบว�าในป� 2563 มีบุคลากรท่ีได� รับ 
การบรรจุเป�นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา เข�ารับการทดสอบ
แ ล ะ มี ผ ล ก า ร ท ด ส อ บ ผ� า น  ใ น แ ต� ล ะ ห ลั ก สู ต ร  
ดังตารางท่ี 1  
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ตำรำงที่  1 ผลการสอบหลักสูตรการพัฒนาด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศของพนกังานในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุใหม�  

ผู้เขำ้สอบ 
หลักสูตร 

จ�ำนวนผู้เข้ำสอบ (คน) คิดเป็นร้อยละ 
สอบผ�ำน สอบไม�ผ�ำน สอบผ�ำน สอบไม�ผ�ำน 

Computer 
Essential 

107 79 56.11 43.89 

Online Essential 80 181 30.65 69.35 
Word Processing 91 193 32.04 67.96 
Spreadsheet 97 211 31.49 68.51 

 
 จากข�อมูลพบว�า การด�าเนินงานของศูนย�ฝ�กอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศในการเ พ่ิมประสิทธิภาพด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีได�รับ
การบรรจุใหม� ป�ญหาคือมอีัตราส�วนที่ส�าเร็จต�อจ�านวนผู�เข�าสอบ
ในแต�ละรอบมีน�อย จากความเป�นมาและป�ญหาดังกล�าว ผู�วิจัย
จึงสนใจท่ีศกึษาเก่ียวกับป�จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการฝ�กอบรม
และทดสอบด� านเทคโนโ ลยีสารสนเทศของพนักงานใ น
สถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุใหม� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนาท่ีมีผลต�อการพัฒนาและเข�ารับการทดสอบในหลักสูตร
ของศูนย�ฝ�กอบรมและทดสอบดังกล�าว โดยท�าการศึกษาว�า
กระบวนการรับรู�ของผู�เข�ารับการอบรมหลักสูตรการฝ�กอบรม
และทดสอบด�านเทคโนโลยีสารสนเทศในช�องทางในที่ท�าให�
กระบวนการส่ือสารเกิดประสิทธิภาพ กระบวนการฝ�กอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานของศูนย�สอบตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเกิดประสิทธิภาพและตรงกับจุดการพัฒนาในระดับ
ใด และประสิทธภิาพของการความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน ซึ่งผลที่ได�จากงานวิจัยดังกล�าว
จะเป�นข�อมูลส�าหรับการวางแผนส�าหรับผู�บริหารของหน�วยงาน
ในการวางแผนการพัฒนาด�านเทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับ
บุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและยังเป�นประโยชน�ส�าหรับศูนย�
ทดสอบมาตรฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ ส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา ในการปรบัปรุงและพัฒนาหลักสูตรให�มีการตอบสนอง
ต�อทักษะท่ีจ�าเป�นในการเรียนรู� และน�ามาใช�เป�นแนวทางในการ
วางแผนและพัฒนาหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพ ตรงกับความ

ต�องการและสอดคล�อง กับแนวนโยบายการพัฒนาขอ ง
มหาวิทยาลัยต�อไป  
 
วัตถุประสงค์ของงำนวิจัย 
 1. เพื่อศึกษาการศึกษาป�จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนา 
การฝ�กอบรมและทดสอบด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน 
ในสถาบันอุดมศึกษา ท่ีบรรจุใหม�  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี 
ราชมงคลล�านนา 
 2. เพ่ือสรุปป�จจัยท่ีมีผลต�อการพัฒนาหลักสูตรด�าน
เทคโนโลยีสารสนเทศส�าหรับการพัฒนาศูนย�ฝ�กอบรมและ
ทดสอบมาตรฐานและการปรับปรุงหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพ 
 
ประโยชน์ของกำรวิจัย 
 1. ผลการวิจัยในคร้ังนี้ท�าให�ทราบถึงป�จจัยท่ีส�งผลต�อ
การพัฒนาการฝ�กอบรมและทดสอบด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีบรรจุใหม�  มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนาท่ีมีผลต�อการพัฒนาและเข�ารับการ
ทดสอบในหลักสตูรของศูนย�ฝ�กอบรมและทดสอบด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ  
 2.  ผ ล ก า รวิ จั ย ใ นค รั้ ง น้ี จ ะ เป� น ปร ะโ ยช น� ต�อ 
ศูนย�ฝ�กอบรมและทดสอบมาตรฐานด�านเทคโนโลยสีารสนเทศใน
การปรับปรุงและพัฒนาหลักสูตรให�มีการตอบสนองต�อทักษะที่
จ�าเป�นในการเรียนรู� และน�ามาใช�เป�นแนวทางในการวางแผน
และพัฒนาหลักสูตรให�มีประสิทธิภาพ ตรงกบัความต�องการและ
สอดคล�องกับแนวนโยบายการพัฒนาของมหาวิทยาลัย  
 
วิธีด�ำเนินกำรวิจัย 
 งานวจิัยเร่ือง ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการฝ�กอบรม
และทดสอบด� านเทคโนโลยีสารสนเทศของพ นักงานใ น
สถาบันอุดมศกึษาท่ีบรรจุใหม� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล� า น น า เ ป� น ง า น วิ จั ย เ ชิ ง ส� า ร ว จ  ( Survey Research)  
โดยมีวิธีการด�าเนินการวิจัย ตามข้ันตอนต�างๆ ดังน้ี 
 1. ประชากรท่ีน�ามาศึกษา เป�นบุคลากรท่ีได�รับการ
บรรจุเป�นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล�านนา ต้ังแต�ป�พ.ศ. 2563 ท่ีลงทะเบียนเข�ารับการ
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ทดสอบในศูนย� สอบมาตรฐานด� านเทคโนโลยีสารสน เทศ  
ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จ�านวน 65 คน  
 2. เคร่ืองมือที่ใช�ในการวิจัย เป�นแบบสอบถามโดยใช�
รูปแบบการเก็บข�อมูลผ�านระบบออนไลน� โดยใช�โปรแกรม 
Microsoft form ผู�วิจัยได�ท�าการศึกษาแนวคิดทฤษฏี และ
งานวิจัยต�างๆ ที่มคีวามสอดคล�องกับเร่ืองที่วิจัย โดยได�ก�าหนด
มาเป�นแบบสอบถามและข�อค�าถามที่ใช�งานวิจัย ประกอบด�วย 
ทั ก ษะ ดิ จิ ทั ล ก� า ว สู� พ ล เ มื อ ง ใ นศต ว รร ษที่  21 ( Digital 
intelligence :  DI)  แล ะมาต รฐ าน สมรรถ นะ สา ขา ผู� ใ ช� 
ไอที (Digital Literacy) โดยสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค�กร
มหาชน) ได�แบ�งขอบเขตของการประเมินแบบสอบถามออกเป�น 
4 ตอนประกอบด�วย 
 ตอนที่ 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไปของ
ผู�ตอบแบบสอบถาม 
 ตอนที่ 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการรับรู�กระบวนการ
จัดสอบมาตรฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย�สอบ 
 ตอนที่ 3 แบบสอบถามความคิดเห็นเก่ียวกับหลักสูตร
การฝ�กอบรมและทดสอบและความพึงพอใจในกระบวนการจัด
สอบมาตรฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงาน ส�าหรับ
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีบรรจุใหม� มหาวิทยาลัย  
 แบบสอบถามมีจ�านวนทั้งสิ้น 18 ข�อ มีลักษณะการ
สอบถามเป�นแบบมาตราส�วนประมาณค�า 5 ระดับ คือ มากท่ีสุด 
มาก ปานกลาง น�อย และน�อยที่ สุ ด หาค�าความเ ช่ือมั่น 
(Reliability) ของแบบสอบถามกับกลุ�มบุคลากรท่ีไม�ใช�กลุ�ม
ตัวอย� าง โดยการหาค�าสัมประสิท ธ์ิอัลฟ�าของครอนบาค 
(Cronbach’s Alpha Coefficient) มีค�าความเช่ือมั่นเท�ากับ 
0.91  
 3.  วิธี กา รเ ก็บรวบรวมข�อมูล  มี ข้ันตอนในการ
ด�าเนินการดังนี้คือ ด�าเนินการจัดท�าแบบสอบถามอยู�ในรูปแบบ
ของเอกสาร (Document) เพื่อหาค�าสัมประสิทธิ์อัลฟ�า จากน้ัน
น�าแบบสอบถามที่ผ�านการประเมินแล�ว มาจัดท�าให�อยู�ในรูปของ
แบบสอบถามออนไลน� โดยใช�เคร่ืองมือ Microsoft Form ใน
โดเมนการให�บริการของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา (Domain name @RMUTL) เพื่อให�ข�อมูลที่ ได�จาก
ผู�ตอบแบบสอบถามมีความถูกต�องแม�นย�ากับกลุ�มประชากรมาก
ย่ิงขึ้น 

 กระบวนการจัดเก็บแบบสอบถาม มีการจัดท�าป�าย
โฆษณาออนไลน� (Banner) จดัให�มีการประชาสัมพันธ�ผ�านทาง
ช�องทางออนไลน�  ท่ีเว็บไซต� htps://rcdl.rmutl.ac.th โดยมี
การประชาสมัพันธ�ให�บุคลากรที่ลงทะเบียนเข�ารับการทดสอบใน
แต�ละหลักสูตรของศูนย�ทดสอบมาตรฐานด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ได�รับทราบ
และเข�าท�าแบบประเมินผ�านระบบออนไลน� โดยน�าผลลัพธ�จาก
การประเมินที่ได�น�าไปสู�การวิเคราะห�และแปลผล และน�าเสนอ
ในรูปแบบของค�าสถติิ พร�อมทั้งค�าบรรยาย 
 4. การวิเคราะห�ข�อมูล การศึกษาวิจัยในคร้ังน้ีใช�สถิติ
ในการวิเคราะห�ข�อมูล ประกอบด�วย การวิเคราะห�ข�อมูลเชิง
ปริมาณ (Quantitative Research) ประกอบด�วย การวิเคราะห�
ข�อมูลเชิงปริมาณด�วยสถิติเชิงพรรณนา โดยใช�ค�าสถิติเบื้องต�น 
ประกอบด�วย การแจกแจงความถ่ี (Frequency) ค�าร�อยละ 
(Percentage) ค� า เฉล่ี ย (Mean) ส� วน เบี่ยงเบนมาตรฐาน 
( Standard Deviation)  เ พ่ื อ พ รร ณนา เกี่ ย ว กั บ ข� อ มู ล ใน
แบบสอบถามตอนท่ี 1 แบบสอบถามเก่ียวกับสถานภาพท่ัวไป
ของผู�ตอบแบบสอบถาม , ตอนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับการ
รับรู�กระบวนการจัดสอบมมาตรฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
ของศูนย�สอบ และ ตอนที ่3 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ
ป�จจยัท่ีส�งผลต�อการพัฒนาหลักสูตรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ
และความพึงพอใจในกระบวนการจัดสอบมาตรฐานด�าน
เทคโนโล ยีสารสนเทศของพนักงาน  ส� าหรับพนักงานใน
สถาบันอุดมศกึษาท่ีบรรจุใหม� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา และการวิเคราะห�ข�อมูลเชิงปริมาณด�วยสถิติเชิงอนุมาน 
เพื่อทดสอบสมมุติฐานงานวิจัยโดยใช�ค�าสถิติ t-test , f-test 
(One Way ANOVA)  แล ะก า รวิ เ ค รา ะ ห� ถ ด ถอ ย เ ชิ ง พ หุ  
(Multiple Regression Analysis) 
  
ผลกำรศึกษำ 
 จากงานวิจัยการศึกษาป�จจัยที่ส�งผลต�อการพัฒนาการ
ฝ�กอบรมและทดสอบด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของพนักงานใน
สถาบันอุดมศกึษาท่ีบรรจุใหม� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา สรุปผลการศึกษาได�ดังนี้  
 1 .  ข� อมูล เ ก่ี ยว กับส ถานภา พทั่ ว ไปขอ งผู� ต อ บ
แบบสอบถาม โดยกลุ�มประชากรที่ตอบแบบสอบถาม ร�อยละ 
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63 .64  เป�นบุคลากร ท่ีได� รับ การบรร จุ เป�นพนักงานใ น
สถาบันอุดมศึกษา สายวิชาการ และ ร�อยละ 36.36 เป�น
บุคลากรท่ีได�รับการบรรจุเป�นพนักงานในสถาบันอุดมศกึษา สาย
สนับสนุน โดยมีสังกัดตามเขตพื้นท่ีต�างๆ ภายในมหาวิทยาลัย
ประกอบด�วย มทร.ล�านนา เชียงใหม� คิดเป�นร�อยละ 49.23 , 
มทร.ล�านนา พิษณุโลก คิดเป�นร�อยละ 15.38 , มทร.ล�านนา ตาก 
คิดเป�นร�อยละ 13.85 , มทร.ล�านนา ล�าปาง คิดเป�นร�อยละ 
6.15 , มทร.ล�านนา เชียงราย และ มทร.ล�านนา น�าน คิดเป�น
ร�อยละ 6.15 ตามล�าดับ 
 2. ข�อ มูลเกี่ยวกับการรับรู� กระบวนการจัดสอบ
มาตรฐานด�านเทคโนโลยีสารสนเทศของศูนย�สอบ พบว�า กลุ�ม
ประชากรส�วนใหญ� ทราบว�ามหาวิทยาลัยมีการจัดการฝ�กอบรม
และทดสอบมาตรฐานผ�านทางช�องทางเว็บไซต�ส�านักวิทยบริการ
และเทคโนโลยีสารสนเทศ (https://arit.rmutl.ac.th) คิดเป�น
ร�อยละ 41.18 , การประชาสัมพันธ�ผ�านเว็บไซต�มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา (https://rmutl.ac.th) คิดเป�นร�อย
ละ 23.53 , การรับรู�จากสัญญาทดลองงาน คิดเป�นร�อยละ 
16.47 , การประชาสัมพันธ�ผ�านสื่อ Social Media คิดเป�นร�อย
ละ 11.76 , รับรู�จากทางหนังสือราชการที่เวียนแจ�งในหน�วยงาน 
คิดเป�นร�อยละ 5.88 และช�องทางอื่นๆ เป�นจ�านวนร�อยละ 1.18 
ตามล�าดับ 
 3. ข�อมูลเก่ียวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับป�จจัยที่ส�งผล
ต�อการพัฒนาการฝ�กอบรมและทดสอบด�านเทคโนโ ลยี
สารสนเทศของพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีบรรจุใหม�  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา สามารถพิจารณา
รายละเอียดในแต�ละด�าน ดังน้ี 
 3.1 ด�านหลักสูตรการฝ�กอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ส�าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุใหม�  โดยภาพรวมมี
ค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับดีมาก พิจารณาผลรายข�อพบว�า ข�อที่มี
ค�าเฉลี่ยสูงสุดได�แก� เน้ือหาการฝ�กอบรมและทดสอบมีความ
สอดคล�องกบัทักษะท่ีจ�าเป�นในการด�าเนินชีวิตสอดคล�องกรอบ
ทักษะพ้ืนฐานทางดิจิทัลของพลเมืองในศตวรรษที่ 21  และข�อท่ี
มีค�าเฉล่ียต่�าสุดคือ ผู�เข�าสอบสามารถเข�าใจเนื้อหาการฝ�กอบรม
ครบถ�วนตามวัตถุประสงค� 
 3.2 ด�านกระบวนการฝ�กอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ของศูนย�สอบ โดยภาพรวมมีค�าเฉล่ียอยู�ในระดับมาก พิจารณา

ผลรายข�อพบว�า ข�อ ท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุดได�แก� กระบวนการ
ด�าเนินการจัดสอบข�อศูนย�สอบมีมาตรฐาน โปร�งใส และยุติธรรม 
และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยต่�าสุดคือ ระยะเวลาของการทดสอบมาตรฐาน
มีความเหมาะสมต�อหลักสูตรไม�เพียงพอต�อการด�าเนินการสอบ 
 3.3 ด�านความส�าเร็จของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมและ
ทดสอบหลักสูตรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณารายข�อ
พบว�า ข�อท่ีมีค�าเฉล่ียสูงสดุได�แก� เนื้อหาหลักสูตรช�วยให�ผู�เข�ารับ
การอบรมมีความรู� และทักษะใหม� ซ่ึงมีความจ�าเป�นต�อการใช�
งาน และข�อที่มีค�าเฉล่ียต่�าที่สุดได�แก� ข้ันตอนการท�างานของ
ผู�ใช�งานและเนื้อหาทฤษฏีมีความแตกต�างกัน  
 3.4 ด�านทักษะ ความรู� ความสามารถของเนื้อหาการ
พัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ พิจารณารายผลราย
ข�อพบว�า ข�อที่มีค�าเฉล่ียสูงสุดได�แก� มีทักษะ ในการใช� งาน
เทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิบัติงานได�ดี ข้ึน และข�อท่ีมี
ค�าเฉล่ียต่�าที่สุดได�แก� มีความสามารถในการใช� เทคโนโลยี
สารสนเทศในการปฏิบัติงาน โดยมีข�อเสนอแนะคือ ควรมี
หลักสูตรการสร�างทักษะใหม�ท่ีจ�าเป�นต�อการใช�งาน (Re Skills) 
และการพัฒนาเพ่ือยกระดับทักษะเดิมให�ดีข้ึน (Up Skills) อย�าง
ต�อเน่ือง 

3.5  ด�านประสิทธิภาพของการความรู�ด�านเทคโนโลยี
สารสนเทศไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน โดยภาพรวมมี
ค�าเฉลี่ยอยู�ในระดับปานกลาง ข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยสูงสุดได�แก� การ
สนับสนุนให�พนักงานใหม� มีคว ามรู�  ความเข�า ใจ ในระบบ
สารสนเทศและทักษะท่ีจ�าเป�นต�อการปฏิบัติงานของหน�วยงาน 
และข�อท่ีมีค�าเฉลี่ยต่�าท่ีสุดคือ เนื้อหามีความเหมาะสมและน�าไป
บูรณางานกับงานประจ�าได� โดยมีข�อเสนอแนะคือ ควรมีการ
พัฒนาเน้ือหาให�เหมาะสมกับกลุ�มผู�เข�ารับการสอบเช�น หลักสูตร
ส�าหรับสายสนับสนุน ควรเน�นการบูรณาการการใช�งานโปรแกรม
ส�านักงานและการใช�ข�อมูลร�วมกัน หรือ หลักสูตรส�าหรับสาย
วิชาการ ควรออกแบบเน้ือหาที่ เป�น พ้ืนฐานในการสืบค�น
ฐานข�อมูลและการใช�งานสารสนเทศส�าหรับการเรียนการสอน 
 
อภิปรำยผล 
 จากผลการศึกษาดังกล�าว มีประเด็นส�าคัญสามารถ
น�ามาอภิปรายผลพบว�า ป�จจัยท่ีส�งผลต�อการพัฒนาการฝ�กอบรม
และทดสอบด� านเทคโนโลยีสารสนเทศของพ นักงานใ น
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สถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุใหม� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ล�านนา โดยภาพรวมอยู�ในระดับดี พิจารณาตามแบบสอบถาม
รายข�อพบว�า ด�านหลกัสูตรการฝ�กอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ส�าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาท่ีบรรจใุหม� มีค�าเฉล่ียสูงสดุ 
รองลงมาได�แก� ด�านกระบวนการฝ�กอบรมและทดสอบมาตรฐาน
ของศูนย�สอบ , ด�านทักษะ ความรู� ความสามารถของเนื้อหาการ
พัฒนาบุคลากรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ , ด�านหลักสูตรการ
ฝ� ก อ บ รม แล ะ ท ด ส อบ มา ต รฐ านส� า ห รั บ พ นัก ง า น ใ น
สถาบันอุดมศึกษาท่ีบรรจุใหม�  , ด�านประสิทธิภาพของการ
ความรู�ด�านเทคโนโลยีสารสนเทศไปประยุกต�ใช�ในการปฏิบัติงาน 
และด�านความส�าเร็จของผู�เข�ารับการฝ�กอบรมและทดสอบ
หลักสูตรด�านเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยผลท่ีการวิจัยเป�นเช�นนี้
เ น่ื องมาจาก บุคลากรที่พัฒนาหลั กสูตรด� านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารของมหาวิทยาลัย โดยส�านักวิทย
บริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ร�วมกับบุคลากรสายวิชารที่
ร�วมกันพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรการฝ�กอบรมและการ
ทดสอบให�สอดคล�องตามทักษะท่ีจ�าเป�นต�อการท�างานและการ
จัดกิจกรรมการเรียนการสอน และได�รับการพัฒนา และมีการ
เพิ่มทักษะในการถ�ายทอดเน้ือหาการฝ�กอบรมได�ดี ท�าให�ผู�เข�ารับ
การอบรมและทดสอบมีกระบวนการเรียนรู�และเข�าใจในเน้ือหา 
ท้ังน้ีมหาวิทยาลัยควรส�งเสริมและสร�างความตระหนักในการ
เรียนรู� และมีกระบวนการส�งเสริมทักษะทางด�านภาษา ซึ่งเป�น
จุดอ�อนท่ีท�าให�ผู�เข�ารับการอบรมขาดทักษะ ความรู�อย�างลกึซึ้ง
ในเน้ือหา และควรมีการส�งเสริมให�มีหลักสูตรในการเสริมสร�าง
ทักษะใหม�ท่ีจ�าเป�นต�อการใช�งาน (Re Skills) และการพัฒนาเพ่ือ
ยกระดับทักษะเดิมให�ดีขึ้น (Up Skills) อย�างต�อเน่ือง สอดคล�อง
กับการศึกษาของอรณี แสงตะคุ และคณะ (2559) ท่ีได�ศึกษา
เกี่ยวกับป�จจัยด�านการบริหารจัดการที่ส�งผลต�อประสิทธผิลของ
การน�าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช�ในการบริหารจัดการของ
ส�านักงานแรงงานจงัหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรมีการขยายขอบเขตพื้นท่ีการวิจัยในการศึกษา
เกี่ยวกับสมรรถนะของหลักสูตรด�านเทคโนโลยีสนเทศและการ
สื่อสารส�าหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาที่บรรจุใหม�  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา เพื่อจะสามารถวัด

ประสิทธิภาพและเป�าหมายว�าสอดคล�องกับความต�องการของ
มหาวิทยาลัยให�มีความชัดเจนมากย่ิงขึ้น 
 2. ควรมีการศึกษาป�จจัยที่มีผลเพ่ิมเติมในส�วนของ
บุคลากรท่ีเข�ารับการอบรมและฝ�กอบรม เพื่อจะได�น�าข�อมูลมา
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการสร�างหลักสูตรให�ตอบสนองกับ
กลุ�มเป�าหมายมากข้ึน 
 3. ควรใช�วิธีการสัมภาษณ�แบบเจาะลึกส�าหรับบุคลากร
ท่ีเข�ารับการสอบทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน เพื่อให�ได�
ข�อมูลเชิงลึกและมีความชัดเจนในแต�ละประเด็นมากข้ึน  
 
กิตติกรรมประกำศ 
 ขอขอบคุณกองบริหารงานบุคคล ส�านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ในการอ� านวย  
ความสะดวกในการสืบค�นเอกสาร ข�อมูลและการให�ข�อเสนอแนะ
เพ่ิมเติมในการท�าวิจยัครั้งน้ี 
 ขอขอบคุณเจ�าหน�าที่ส�านักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีอ�านวยความสะดวกในการด�าเนินการจัดเก็บข�อมูล
และให�บริการการด�าเนินการจัดฝ�กอบรมและสัมภาษณ�ข�อมลู 
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บทคัดย่อ 
  การวิจัยครั ้งนี ้มีวัตถุประสงค์เพื ่อพัฒนาระบบรับบทความงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา และแก้ไขปัญหาการทำงานของบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ใน การคัดกรองและจัดการบทความ มีความยุ่งยาก ซ้ำซ้อน รวมถึงการรวบรวมและสรุปรายงาน
ผลข้อมูลเพื่อการบริหารงานจากการรับ บทความผ่านช่องทางอีเมล ผู้วิจัยได้ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle) 7 ขั้นตอน และงานวิจัยต่างๆ นำมาปรับใช้ ผลการวิจัยพบว่า ระบบสามารถ
ช่วยลดระยะเวลาการทำงานลงกว่าเดิมคิดเป็นร้อยละ 50 ของการทำงาน ต่อ 600 บทความ ทำให้การดำเนินงานมีความ
สะดวก ได้ข้อมูลที่ถูกต้อง แม่นยำ รวมทั้งสามารถสรุปผลจำนวนบทความ เพื่อวิเคราะห์และ ประกอบการตัดสินใจในการ
บริหารงานรับบทความได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 
 
คำสำคัญ: การพัฒนาระบบ, ระบบรับบทความงานประชุมวิชาการ, งานประชุมวิชาการวิจยัและนวัตกรรมสร้างสรรค์  
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Abstract 
This research was to develop a journal submission system of a conference on Research and Creative 

Innovations, Rajamangala University of Technology Lanna ( RMUTL) , and to ease the work performance of 
the staff who was responsible for sorting complication of journal verification and management at RMUTL's 
Research and Development Institute.  The work also included compiling and concluding the data received 
through e- mail.  The researchers had studied and applied the theory related to the seven steps of the 
System Development Life Cycle and various relevant studies.  The results of the current study indicated 
that the system was able to shorten fifty percent of the working time period per six hundred journals.  It 
resulted in a more convenient and manageable workflow that brought correct and precise information with 
the conclusion of journal number in order to help analyze and decide a quick and efficient journal 
submission management.  
 
Keywords: Development System, Online Submission, Conference on Research and Creative Innovations 
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1. บทน�ำ  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา มีนโยบาย

สนับสนุนให�นักวิจัยในสังกัดได�มีโอกาสแสดงศักยภาพของตนเอง
ในการเข�าร�วมนําเสนอผลงานในระดับชาติและนานาชาติ เพื่อ
เป�นการยกระ ดับผลงานวิ จัยสู� ระ ดับสากล  แลกเปลี่ ยน
ประสบการณ�และแนวคิดในการพัฒนางานวิจัยในสาขาวชิาต�างๆ 
ระหว�างนักศึกษา คณาจารย� และสร�างเครือข�ายความร�วมมือ
ทางวิชาการ ตลอดจนเป�นเวทีให�นักวิจัยในระดับชาติ ซึ่งจะเป�น
การพัฒนาผลงานทางวิชาการ และสร�างงานวิจัยใหม�ร�วมกัน
ต�อไปในอนาคต จึงได�มีการจัดงานประชุมวิชาการ วิจัยและ
นวัตกรรมสร�างสรรค� ข้ึนครั้งแรกในป� พ.ศ. 2557 ขับเคลื่อนโดย
สถาบันวิจยัและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 
โดยมีการรับบทความและติดต�อผู�ส�งบทความผ�านช�องทางอีเมล 
ทําให�เกิดป�ญหาการคัดกรองบทความมีความยุ�งยาก ซํ้าซ�อน 
และใช�ระยะเวลาในการบริหารจัดการอย�างน�อย 60 ช่ัวโมงต�อ 
600 บทความ โดยใช�ทรัพยากรบุคคลอย�างน�อย 8 คน จําแนก
บทความตามสาขาวิชา จํานวน 7 สาขา รวมถึงการรวบรวมและ
สรุปรายงานผลในมติิภาพรวม  

สถาบันวิจัยและพัฒนา เล็งเห็นถึงป�ญหาท่ีเกิดข้ึน จึง
ได�ทําการวิเคราะห�ป�ญหา ถอดองค�ความรู�ในกระบวนการทํางาน 
นําไปสู�การออกแบบและพัฒนาระบบรับบทความด�วยเ ว็บ
แอพพลิเคช่ัน ซึ่งช�วยลดข้ันตอนและระยะเวลาการทํางาน ทําให�
การดําเนินงานมีความรวดเร็ว สะดวก ถูกต�อง แม�นยํา รวมทั้ง
สามารถสรุปผลจาํนวนบทความ เพื่อวิเคราะห�และประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารงานรับบทความได�อย�างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ 

 
2. แนวคิดและทฤษฎีที่เก่ียวข�อง
 การประชุมทางวชิาการ คือ การประชุมที่มีจุดประสงค�
ในการจัดต้ังข้ึนมา สําหรับนักวิจัยทั้งหลาย เพ่ือต้ังเป�นเวทีท้ัง
นําเสนอรวมทั้งอภิปรายเกี่ยวกับงานวิจัยน้ันๆ (The Emerge 

Conference, 2562) 
 ผู�วิจัยได�ศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life Cycle) 7 ข้ันตอน จาก
การพัฒนาต�นแบบระบบบริหารงานบริการด�านเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร�  มหาวิทยาลัยมหิดล (ทัช
พงษ� ป��นแก�ว, 2563) ซึ่งประกอบด�วย 

 ข้ันตอนที่ 1 การกําหนดป�ญหาและศึกษาความเป�นไป
ได� (Problem Recognition) เป�นข้ันตอนแรกท่ีสําคัญในการ
กําหนดเป�าหมายที่ชัดเจนในการปรับปรุงโดยใช�ระบบเข�ามาช�วย
นําข�อมูลป�ญหาท่ีได�มาจําแนกจัดกลุ�มและจัดลําดับความสําคัญ 
การกําหนดความต�องการระหว�างผู�วิเคราะห�กับผู�ใช�งาน โดยการ
รวบรวมข�อมูลจากการดําเนินงานต�าง ๆ เพื่อทําการสรุปเป�น
ข�อกาํหนดท่ีชัดเจน 

 ข้ันตอนที่ 2 การวิเคราะห� (Analysis) เป�นข้ันตอนของ
การวิเคราะห�การทํางานของระบบเดิม (As Is) และความต�องการ
ท่ีมีจากระบบใหม�  (To Be) เพ่ือเขียนมาเป�นแผนภาพผังงาน
ระบบ (System Flowchart) และทิศทางการไหลของข�อมูล 
(Data Flow Diagram) 
 ข้ันตอนที่ 3 การออกแบบ (Design) เป�นข้ันตอนนําผล
การวิเคราะห�มาออกแบบเป�นแนวคิด (Logical Design) เพ่ือ
แก�ไขป�ญหา การหาผลลพัธ�ท่ีได�จากการวิเคราะห� มาพัฒนาให�
สอดคล�อง โดยการออกแบบจะเร่ิมจากส�วนของอุปกรณ�และ
เทคโนโลยีต�างๆ และโปรแกรมคอมพิวเตอร�ท่ีนํามาพัฒนา การ
ออกแบบจาํลองข�อมูล การออกแบบรายงาน และการออกแบบ
จอภาพในการติดต�อกบัผู�ใช�งาน 

 ข้ันตอนที่ 4 การพัฒนาระบบ (Development) เป�น
ข้ันตอนของการพัฒนาโปรแกรมด�วยการสร�างชุดคําส่ังหรือเขียน
โปรแกรม (Coding) เพ่ือการสร�างระบบงาน โดยโปรแกรมท่ีใช�
ในการพัฒนาจะต�องพิจารณาถึงความเหมาะสมกบัเทคโนโลยีที่
ใช�งานอยู� ซึ่งช�วยอาํนวยความสะดวกและเอ้ือต�อการพัฒนา 
 ข้ันตอนที่ 5 การทดสอบและจัดเตรียมคู�มือการใช�งาน 
ทดสอบ (Testing) เป�นขั้นตอนของการทดสอบระบบก�อนที่จะ
นําไปปฏิบัติการใช�งานจริง โดยจะทําการทดสอบข�อมูลเบ้ืองต�น
ก�อน ด�วยการสร�างข�อมูลจําลองเพื่อตรวจสอบการทาํงานของ
ระบบ หากมีข�อผิดพลาดเกิดข้ึนก็ย�อนกลับไปในขั้นตอนการ
พัฒนาระบบ (Development) โดยการทดสอบมีการตรวจสอบ
ท้ังการเขียนชุดคําสั่ง (Coding) และการตรวจสอบวัตถุประสงค�
งาน 

 ข้ันตอนที่  6 การติดต้ัง (Implementation) ข้ันตอน
หลังจากท่ีได�ทําการทดสอบจนมีความมั่นใจแล�วว�าระบบสามารถ
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ทํางานได�จริง และตรงกับความต�องการของผู�ใช�ระบบ จากนั้นจึง
ดําเนินการติดต้ังระบบเพื่อใช�งานจริงต�อไป 

 ข้ัน ตอ นที่  7  การ บํ า รุง รั ก ษา ระบบ  (System 

Maintenance) เป�น ข้ันตอนของการปรับปรุงแก�ไ ขระบบ
หลังจากท่ีได�มีการติดต้ังและใช�งานแล�ว ในข้ันตอนนี้อาจเกิด
ป�ญหาของโปรแกรม ซึ่งโปรแกรมเมอร�จะต�องรีบแก�ไขให�ถูกต�อง 
หรอืเกิดจากความต�องการของผู�ใช�งานท่ีต�องการเพ่ิมการทํางาน
อื่น ๆ ซึ่งท้ังน้ีก็จะเกี่ยวข�องกบัความต�องการของผู�ใช�ท่ีเคยตกลง
กันก�อนหน�า 
 

3. วิธีด�ำเนนิกำรวิจัย 
 ผู�วิจัยได�ดําเนินการวิจัยและพัฒนาระบบรับบทความ
งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร�างสรรค� มหาวิทยาลยั
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ตามข้ันตอนทฤษฎีวงจรการพัฒนา
ระบบ (System Development Life) 7 ข้ันตอน (เกียรติพงษ� 
อุดมธนะธีระ, 2562) ดังน้ี 

 ข้ันตอนท่ี 1 กําหนดป�ญหาและศึกษาความเป�นไปได� 
โดยการศึกษาข�อมูลต�าง ๆ จากเอกสารและการดําเนินงานของ
ระบบงานเดิม คือ การรับบทความผ�านช�องทางอีเมล รวมทั้งการ
สัมภาษณ�และจัดประชุมกับบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา 

เพื่อรวบรวมป�ญหาและความต�องการ  นํามากําหนดเป�น
คุณสมบติัและความเป�นไปได�ในการพัฒนาระบบ 

 ข้ันตอนที่ 2 วิเคราะห�ความต�องการ โดยการนําป�ญหา
และความต�องการที่ได�ศึกษาจากขั้นตอนที่ 1 มาวิเคราะห�และ
กําหนดเป�นแนวทางในการพัฒนาระบบรับบทความงานประชุม
วิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร�างสรรค� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลล�านนาท่ีเขียนออกมาเป�นแผนภาพผังงานระบบ 
(System Flowchart) และทิศทางการไหลของข�อมูล (Data 

Flow Diagram) 
 ข้ันตอนท่ี 3 การออกแบบ (Design) 
 3.1 ผู� วิจัยนําผลวิเคราะห�มาดําเนินการออกแบบ 
Swim Lane Diagram เป�นการเขียนกระบวนงาน flow จาก
ซ�ายไปขวา ใช�ในกรณีที่มีความเกี่ยวข�องกับหลายบุคคล หรือ
หลายส�วนงาน (วิ จิตรา นุชอยู�, 2561) ดังรูปท่ี 1 เพื่อนํามา
พัฒนาโปรแกรมได�อย�างสมบูรณ� 
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ระบบรับบทความงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร�างสรรค�

กา
รทํ

างา
น

ผู�ดูแลระบบผู�ส�งบทความ เจ�าหน�าท่ี (คณะกรรมการ��ายวิชาการ)

ลงทะเบียนส�งบทความ

ส�งบทความเข�าระบบ

รายงานติดตามสถานะบทความ

รับบทความ

 � รายงานรายการบทความ
 � รายงานผู�ลงทะเบียน

จัดการบทความ

 � รายงานรายการบทความ
 � รายงานผู�ลงทะเบียน

แก�ไขข�อมูลลงทะเบียน จัดการข�อมูลลงทะเบียน

 
 

รูปที่ 1 Swim Lane Diagram การทํางานของระบบรับบทความ
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3.2 การออกแบบแผนภาพทิศทางการไหลของข�อมูล (Data 

Flow Diagram) ดังรูปท่ี 2 ผู�ส�งบทความทําการลงทะเบียน และ
ส�งบทความเข�าสู�ระบบ จากน้ันระบบจะแจ�งผลการลงทะเบียน

และสถานะบทความโดยอัตโนมัติ ซึ่งเจ�าหน�าที่สามารถคัดกรอง
บทความได�ทันที และมีข�อมูลที่ถูกต�อง 100 เปอร�เซ็นต� 
 

 

0

ระบบรับบทความ
งานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร�างสรรค� 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา

ผู�ส�งบทความ

ผู�ดูแลระบบ

เจ�าหน�าท่ี

ข�อมูลผู�ลงทะเบียน
ข�อมูลบทความ

ข�อมูลส�วนตัว
ข�อมูลบทความ
ข�อมูลสถานะบทความ

ข�อมูลผู�ลงทะเบียน
ข�อมูลบทความ
รายงานบทความ
รายงานผู�ลงทะเบียน

ข�อมูลผู�ลงทะเบียนที่แก�ไข
ข�อมูลสถานะบทความ

ข�อมูลผู�ลงทะเบียน
ข�อมูลบทความ

ข�อมูลผู�ลงทะเบียน
ข�อมูลบทความ
รายงานบทความ
รายงานผู�ลงทะเบียน

 
รูปที่ 2 Data Flow Diagram Level 0

3.3 การออกแบบโปรแกรม���งตอบโต�กับผู�ส�งบทความ (User 

Interface: UI) ดังรูปที่ 3 ผู�ส�งบทความทําการกรอกข�อมูลตาม
หัวข�อที่ปรากฎพร�อมแนบไฟล�บทความส�งเข�าสู�ระบบ โดยระบบ 

จะสร�างรหสับทความแบบอัตโนมัติ และแสดงผลข�อมูลพ้ืนฐาน
ของบทความ สถานะบทความ ดังรูปที่ 4

 

 

รูปที่ 3 หน�าแบบฟอร�มส�งบทความ 
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รูปที่ 4 หน�าแสดงรายการบทความที่ผู�ส�งบทความส�งเข�าระบบ 

 
ขั้นตอนที ่4 การพัฒนาระบบ (Development)  ผู�วิจัย

ใ ช� โ ป รแ ก รม  Visual Studio Code ภ าษ า  PHP 7 แล ะ 
Bootstrap Admin Dashboard Templates ด�วย AdminLTE  
Template (Colorlib, 2563)  เป�น เครื่อ งมือ ในการพัฒนา
โปรแกรมในรูปแบบ Web Application และโปรแกรม Navicat 
เพื่อจัดการฐานข�อมูล MySQL ในการจัดเก็บข�อมูล 

ขั้นตอ นที่  5 กา รท ดสอบระบบ (Testing)  และ
จัดเตรียมคู�มือการใช�งาน ในการทดสอบและประเมินผลระบบ
หลังจากที่ทาการพัฒนาระบบแล�ว เพื่อให�เป�นที่ยอมรับก�อนใช�
งานจริง การทดสอบจะเรียกว�า Acceptance Test ซึ่งผู�พัฒนา
ระบบได�เลือกวิธีการทดสอบแบบ Black box Testing เป�นการ
ทดสอบว�าข� อมูล ท่ีนํ า เข�า  ( Input) และข�อ มูล ท่ีแสดงผล 
(Output) น้ันมีความถูกต�องและสอดคล�องกันหรือไม� โดยแบ�ง
การทดสอบออกเป�น 2 ส�วน คือ การทดสอบระบบโดยผู�พัฒนา
ระบบและการทดสอบระบบโดยผู�เช่ียวชาญ ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต�อไปน้ี 

 5.1 การทดสอบระบบ โดยผู�พัฒนาระบบเป�นการ
ทดสอบการทํางานของระบบว�ากระบวนการทํางานถูกต�อง
เป�นไปตามความต�องการ และสามารถทํางานตามขอบเขตท่ีได� 
กําหนดไว�หรือไม� เมื่อพบข�อบกพร�องผู�พัฒนาระบบทําการแก�ไข 
 

และปรับปรุงให�ดีย่ิงข้ึน 

 5.2 การทดสอบระบบโดยผู�ใช�งาน ทําการทดสอบ
ผู� วิจัยใช�การสัมภาษณ�และสังเกตการใช�งานระบบ  โดยเก็บ
รวบรวมผลมาปรับปรุงแก�ไขการทํางานของระบบให�สอดคล�อง
กับความต�องการจากผู�ใช�งานให�ดีย่ิงขึ้น 

 ข้ันตอนที่6 การติดต้ังเพ่ือการใช�งาน ผู�วิจัยได�ติดต้ัง
ระบบรับบทความงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร�างสรรค� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา บนเครื่อง
แม�ข�าย (Server) ของมหาวิทยาลัย โดยแบ�งออกเป�น 2 ส�วน คือ 
1) Source code ใช�โปรแกรม File Zilla ในการอัปโหลดข�อมูล  
และ 2) ฐานข�อมูล (Database) ใช�โปรแกรม Navicat ในการ
จัดการฐานข�อมูลที่เช่ือมโยงกบัเคร่ืองแม�ข�าย (Server)  
 ข้ันตอนที่ 7 การบาํรุงรักษา หลังจากท่ีผู�วิจัยได�ติดต้ัง
ระบบรับบทความงานประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร�างสรรค� มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ไว�บนเคร่ือง
แม�ข�าย (Server) ของมหาวิทยาลัย และมีการนําไปใช�งานจริง 
ผู�วิจัยอาศัยข�อมูลการประเมินผลการใช�งานจริงจากผู�ใช� และจาก
การทดสอบใช�งานโดยผู�วิจัยและผู�เช่ียวชาญ เพ่ือทบทวนการ
ทํางานและปรับปรุงแก�ไขข�อผิดพลาดและความต�องการที่มาก
ข้ึนให�ระบบมีประสิทธิภาพต�อไป 
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4. ผลกำรวิจยั 

ตารางท่ี 1 ตารางเปรยีบเทียบขั้นตอนการท�างานแบบเดิมและแบบใหม� 

แบบเดิม รับบทความผ�านช�องทางอีเมล 

ใช�เวลา 60 ช่ัวโมงต�อ 600 บทความ 
แบบใหม� ระบบรับบทความ 

ใช�เวลา 30 ช่ัวโมงต�อ 600 บทความ 
 

เริ่ม

เข�า���ระบบอีเมล

�ัดกรองบท��าม�ากอีเมล

�ร�างรหั�บท��ามตาม�าขา�ิ�า

ตอบกล ับอ ีเมล

เ��่อแ��ง��านะบท��าม

เ�ร���้ิน

ร�บร�มและ�ัดท�ารายงาน

�ร�ป��าน�นบท��าม

 
 

 
เริ่ม

เ��าหน�าที่เข�า���ระบบรับบท��าม

แบ�ง�ิท�ิ�เข�า��งข�อม�ลตาม�าขา�ิ�า

ดา�น��หลดบท��าม�ากระบบ

น�าเข�า����ปแกรม Turnitin

อัป�หลด�ล Turnitin

และเปล่ียน��านะบท��าม

เ�ร���้ิน

รายงาน��านะ

บท��าม

 

4.1 ผลการศึกษาและวิเคราะห�ป�ญหาการรบับทความ
และติดต�อผู�ส�งบทความผ�านช�องทางอีเมล ทําให�เกิดป�ญหาการ
คัดกรองบทความมีความยุ�งยาก ซํ้าซ�อน และใช�ระยะเวลาในการ
บริหารจัดการอย�างน�อย 60 ช่ัวโมงต�อ 600 บทความ โดยใช�
ทรัพยากรบุคคลอย�างน�อย 8 คน จําแนกบทความตามสาขาวิชา 
จํานวน 7 สาขา รวมถึงการรวบรวมและสรุปรายงานผลในมิติ
ภาพรวม ดังตารางท่ี 1 จึงได�พัฒนาระบบรับบทความข้ึนเพื่อเป�น
เคร่ืองมือช�วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน รวมทั้ง

สามารถสรุปผลจํานวนบทความ เพื่อวิเคราะห�และประกอบการ
ตัดสินใจในการบริหารงานรับบทความได�อย�างรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพของงานประชุม วิชาการวิจัยและนวัตกรรม
สร�างสรรค�ของบุคลากร สถาบนัวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนาได�ดีย่ิงข้ึน 

4. 2  ผู� วิ จั ย ได� พัฒ นาร ะบบ แล ะทํ ากา รวั ด ผ ล
ประสิทธิภาพของระบบเพ่ือใช�ในการปรับปรุงหรือแก�ไขในทางท่ี
ดียิ่งข้ึน ได�นํามาถึงผลลัพธ�ดังรูปที่ 5 และรูปที่ 6 
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รูปที่ 3 หน�าแสดงผลรายงานจํานวนบทความจําแนกตามสาขาวิชา 

 

รูปที่ 4 หน�าแสดงตารางรายการบทความในระบบ 

 จากการสัมภาษณ�และสังเกตการใช�งานระบบ 
ผู�วิจัยเก็บรวบรวมผลมาปรับปรุงแก�ไขการทํางานของระบบ
ให�สอดคล�องกบัความต�องการจากผู�ใช�งานให�ดีย่ิงข้ึน และ
นํามาคํานวนระยะเวลาการทํางานได�ผลดังนี ้
  ใน 1 บทความ ใช�เวลา 3 นาที นํามาคาํนวณการทํางาน
เป�นช่ัวโมง จะได�จํานวน (60นาที/3นาที)  20 บทความต�อ
ช่ัวโมง ซึ่งในจํานวน 600 บทความ จะใช�เวลา (600บทความ
x3นาที)  1,800 นาที คิดเป� น (1,800นาทีx60นาที ) 30 
ช่ัวโมง 

5. อภิปรำยและสรุปผลกำรวิจัย  
 1. สรุปผลการดําเนินงาน 

 จากป�ญหาการรับบทความและติดต�อผู�ส�งบทความ
ผ�านช�องทางอีเมล ทําให�เกิดป�ญหาการคัดกรองบทความมี
ความยุ�งยาก ซ้ําซ�อน และใช�ระยะเวลาในการบริหารจัดการ 

 ผู�วิจัยจึงได�ทําการออกแบบระบบรับบทความงาน
ประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร�างสรรค�  เพื่อเป�น
เคร่ืองมือช�วยอํานวยความสะดวกในการดําเนินงาน รวมทั้ง
สามารถส รุปผล จํานวนบทความ  เพื่ อ วิเคราะห�และ
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ประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานรับบทความในเร่ือง
การขยายเวลาเป�ด รับหรือจะป�ดรับบทความได� ตาม
กําหนดเวลาหากมีจํานวนบทความได�บรรลุตามเป�าหมายที่
วางไว� ระบบที่พัฒนาข้ึนสามารถบอกจํานวนบทความที่ส�ง
เข�ามาในระบบ รายละเอียดและไฟล�บทความ ข�อมูลเจ�าของ
บทความและผู�นําเสนอ และการติดตามสถานะบทความ 
ระบบจะช�วยอํานวยความสะดวกให�แก�ผู�ส�งบทความ และ
เจ�าหน�าท่ี ช�วยลดเวลาในการทํางานจากเดิมใช�เวลา 60 
ช่ัวโมงต�อ 600 บทความ เหลือเพียง 30 ช่ัวโมงต�อ 600 
บทความ รวมท้ังสามารถสรุปผลจํานวนบทความ เพื่อ
วิเคราะห�และประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานรับ
บทความได�อย�างรวดเร็วและมปีระสิทธิภาพ 

 2. ป�ญหาที่พบในการดําเนินงาน 

 2.1 ความต�องการจากผู�ใช�งานท่ีเปล่ียนแปลงและ
เพิ่มข้ึน ทําให�ต�องใช� เวลาค�อนข�างมากในการปรับปรุง
โปรแกรมให�ตรงกับความต�องการของผู�ใช�งาน 

 2.2 การเก็บรวบรวมข�อมูลเพื่อมาวเิคราะห�ป�ญหา
และพัฒนาระบบต�องใช�เวลานาน เน่ืองจากมีการเปลี่ยน
ผู�บ ริหารและบริบทของงานประ ชุมวิชาการวิจัยและ
นวัตกรรมสร�างสรรค�ในแต�ละป� 
 3. ข�อเสนอแนะ 

 3.1 ควรศึกษาความต�องการให�ครบถ�วนและมีการ
ยืน ยันผลการเก็บข�อ มูลจากผู� ใ ช� งาน ท่ีชัด เจนให� เป�น
มาตรฐานของหน�วยงาน 

 3.2 ระบบมีแนวทางพัฒนาให�สามารถใช�งานได�ถึง
ฟ�งก�ชันการประเมินบทความของผู�ทรงคุณวุฒิ และการแจ�ง
ผลการประเมินผ�านระบบ 

 

6. กิตติกรรมประกำศ 
 ขอขอบคุณ ผู�บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและ
พัฒนา ท่ีช�วยสนับสนุนให�ข�อมูลความต�องการท่ีเอื้อต�อ
งานวิจัย ร�วมทดสอบการทํางานของระบบ ให�คําปรึกษาและ
ข�อเสนอแนะในการพัฒนาปรับปรุง 

 ขอขอบคุณ ผู�เชี่ยวชาญ นายเมธาฤทธ์ิ จันทร�ทอง 
อาจารย�ประจําหลักสูตรเพื่อการสื่อสารสากล มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล�านนา ตาก ให�ความอนุเคราะห�ด�าน
ภาษาต�างประเทศ ทําให�บทความน้ีสําเร็จสมบูรณ� 
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