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รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสร้างสรรค์ คร้ังท่ี 8 
The 8th Conference on Research and Creative Innovations 2022 

 

PROCEEDING 
 

“...สู่วจิัยรับใช้สังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม่ BCG 
ด้วยนวตักรรมอย่างย่ังยืน” 

 

เล่ม 2 สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
 

20-21 กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน ์
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ช่ือหนังสือ รายงานสืบเน่ืองการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 8 

 The 8th Conference on Research and Creative Innovations 2022 

 

เลม 2  สาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

 

เจาของลิขสิทธ์ิ  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา 

 

บรรณาธิการ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร พัชรประกิต ิ

 

จำนวนหนา 796 หนา 

 

เผยแพร สิงหาคม 2565 

 

จัดทำโดย สถาบันวิจัยและพัฒนา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 98 หมู 8 ตำบลปาปอง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม 50220 
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กรรมการผูทรงคุณวุฒิ พิจารณาบทความ และผลงานส่ิงประดิษฐนวัตกรรมผลงานสรางสรรค 

ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งท่ี 8 ประจำป 2565 

 

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก 

รองศาสตราจารยจำเนียร บุญมาก มหาวิทยาลยัแมโจ 

รองศาสตราจารยศิริชัย หงษวิทยากร มหาวิทยาลยัแมโจ 

รองศาสตราจารยเกศสุดา สิทธิสันติกุล มหาวิทยาลยัแมโจ 

รองศาสตราจารยกัญญสดุา น่ิมอนุสสรณกุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

รองศาสตราจารยชูชีพ พุทธประเสริฐ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

รองศาสตราจารย สญัญา สะสอง มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

รองศาสตราจารยธรรมกิตติ์ ธรรมโม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

รองศาสตราจารยไพฑรูย อินตะขัน มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 

รองศาสตราจารยบุญฑวรรณ วิงวอน มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 

รองศาสตราจารยพรชนก ทองลาด มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 

รองศาสตราจารยภาณุ พรอมพุทธางกูร มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลศรีวิชัย 

รองศาสตราจารยวรวิทย นิเทศศลิป มหาวิทยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ผูชวยศาสตราจารยปวีณา ฉัตรสูงเนิน มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยทัดพงศ อวิโรธนานนท มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เขียววิจิตร มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยชัยยศ สัมฤทธ์ิสกุล มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยวีณา นิลวงศ มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยวิยะดา ชัยเวช มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยศริิกุล ตลุาสมบัติ มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยแทนวุธธา ไทยสันทัด มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยภัทริกา มณีพันธ มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยจรีาภรณ อินทสาร มหาวิทยาลยัแมโจ 

ผูชวยศาสตราจารยพิชญลักษณ พิชญกุล มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยสุภัทร ชูประดษิฐ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยประพัณฐ หลวงสุข มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยอลิชา ตรีโรจนานนท มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยสุทธินันท ช่ืนชม มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยเจิมขวัญ รัชชุศานต ิ มหาวิทยาลยัราชภฎัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยศภุฤกษ ธาราพิทักษวงศ มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยชนินทร มหัทธนชัย มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยณัฏฐฤทัย อรณุศิโรจน มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยเสรมิศักดิ์ พงษเมษา มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยธนกร สิรสิุคันธา มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 
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ผูชวยศาสตราจารยณัฐนันท ฐิติยาปราโมทย มหาวิทยาลยัราชภฏัลำปาง 

ผูชวยศาสตราจารยณัฐตญิา บุญวิรัตน มหาวิทยาลยัฟารอีสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารยพงศกร จันทราช มหาวิทยาลยัฟารอีสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารยวีระพันธ อนันชัยธวัช มหาวิทยาลยัฟารอีสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารยจันทรจิตร เธียรสิร ิ มหาวิทยาลยัฟารอีสเทิรน 

ผูชวยศาสตราจารยเทียน เลรามญั มหาวิทยาลยัพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยสรรพร ศิริขันธ มหาวิทยาลยัพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยปาริชาติ คงสนันทน มหาวิทยาลยัพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยนฤพร เต็งไตรรัตน มหาวิทยาลยัพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยเพชรรัช ปะระไทย มหาวิทยาลยัพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยทุตยิาภรณ จติตะปาโล มหาวิทยาลยัพายัพ 

ผูชวยศาสตราจารยชุติพนธ อูยามโสม มหาวิทยาลยันอรท-เชียงใหม 

ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย สิทธิจักร มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 

ผูชวยศาสตราจารยสุรรีัตน เยีย่มตระกูล มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารยคมเดือน โพธิสุวรรณ มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลตะวันออก 

ผูชวยศาสตราจารยไกรฤกษ เชยช่ืน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรัตนโกสินทร 

ผูชวยศาสตราจารยศภุลักษณ สถิรชีวิน มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร 

อาจารยนิทัศน บุญไพศาลสถิตย มหาวิทยาลยัแมโจ 

อาจารยปารดา เดชะประทุมวัน มหาวิทยาลยัแมโจ 

อาจารยนเรศ สุยะโรจน มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

อาจารยกรรณิกาณ ดวงเจริญ มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

อาจารยประทุมพร ยิ่งธงชัย มหาวิทยาลยัเชียงใหม 

อาจารยภเูบศ พวงแกว มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม 

อาจารยพรนิภา จันทรนอย มหาวิทยาลยัฟารอีสเทิรน 

อาจารยสุพัฒนวรี ทิพยเจรญิ มหาวิทยาลยัฟารอีสเทิรน 

อาจารยพัชร บุญธีรารักษ มหาวิทยาลยัพายัพ 

อาจารยพงศศิริ คำขันแกว มหาวิทยาลยันอรท-เชียงใหม 

อาจารยสังวาร วังแจม มหาวิทยาลยันอรท-เชียงใหม 

อาจารยวีรวรรณ ศรีตะลานุคค มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

อาจารยภาวดี ศรสีังข มหาวิทยาลยับูรพา 
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ผูทรงคุณวุฒิภายใน 

รองศาสตราจารยพิชาภพ พันธุแพ 

รองศาสตราจารยตระกูลพันธ พัชรเมธา 

รองศาสตราจารยบัญจรัตน โจลานันท 

รองศาสตราจารยพรหทัย ตัณฑจิตานนท 

รองศาสตราจารยธงชัย ภูวนาถวิจิตร 

รองศาสตราจารยสิริโฉม พิเชษฐบุญเกียรติ 

รองศาสตราจารยวันเพ็ญ จิตรเจริญ 

ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตรี ทนงศักดิ์ สัสดีแพง 

ผูชวยศาสตราจารยกนกรัตน ดวงพิกุล

ผูชวยศาสตราจารยวรรณพร ทีเกง 

ผูชวยศาสตราจารยสุริยาพร นิพรรัมย 

ผูชวยศาสตราจารยอรไท ครุธเวโช 

ผูชวยศาสตราจารยณภัทร ทิพยศรี 

ผูชวยศาสตราจารยสุรีวรรณ ราชสม 

ผูชวยศาสตราจารยนทีชัย ผัสดี 

ผูชวยศาสตราจารยศักดิ์สายันต ใยสามเสน 

ผูชวยศาสตราจารยยุพดี หัตถสิน 

ผูชวยศาสตราจารยรุงนภา เขียววิจิตร  

ผูชวยศาสตราจารยชัชฎาพร ปุกแกว 

ผูชวยศาสตราจารยประเสริฐ ลือโขง 

ผูชวยศาสตราจารยกฤษดา ยิ่งขยัน 

ผูชวยศาสตราจารยจิรพัฒนพงษ เสนาบุตร 

ผูชวยศาสตราจารยชินานาฎ วิทยาประภากร 

ผูชวยศาสตราจารยนพพร พัชรประกิติ 

ผูชวยศาสตราจารยชัยวัฒน กิตติเดชา 

ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี ศรีแยม 

ผูชวยศาสตราจารยณัฐชัย เที่ยงบูรณธรรม 

ผูชวยศาสตราจารยวรจักร เมืองใจ 

ผูชวยศาสตราจารยวิษณุ ชางเนียม 

อาจารยพีรยา สมศักดิ์ 

อาจารยลมัย ผัสดี 

อาจารยกนกวรรณ คชสีห 

อาจารยตะวัน วาทกิจ 

อาจารยถาวร อินทโร

อาจารยธัญญา ภาคเพียร

อาจารยธีระศักดิ์ สมศักดิ์

อาจารยภาคภูมิ ภัควิภาส

อาจารยไพรพันธ ธนเลิศโศภิต
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คำนำ 
 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนเจาภาพหลักการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม

สรางสรรค ครั้งที่ 8 (8th CRCI) และการประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรมผลงานสรางสรรค ประจำป 2565 ภายใต

หัวขอ “...สูวิจัยรับใชสังคม ขับเคลื่อนโมเดลเศรษฐกิจใหม BCG ดวยนวัตกรรมอยางยั่งยืน ” ระหวางวันท่ี 20-21 

กรกฎาคม 2565 รูปแบบออนไลน เพื่อสรางผลงานวิจัย นวัตกรรม และบริการวิชาการที่ไดรับการเผยแพรใน

ระดับชาติ และนานาชาติ และเพ่ือเปนการสงเสริม สนับสนุน สรางโอกาสใหบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา ไดแสดงศักยภาพของตนเองในการเขารวมนำเสนอผลงานเผยแพรผลงานวิจัยของอาจารยและ

นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ตลอดจนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู พัฒนา สรางเครือขายดาน

วิชาการ ในระดับชาติและยกระดับผลงานวิจัยสูระดับสากลสอดคลองกับนโยบายสนับสนุนยกระดับผลงานวิจยัสู

ระดับสากล สรางเครือขายความรวมมือทางวิชาการ บูรณาการงานวิจัยรวมกันทั้งระดับ สาขา คณะ และ

มหาวิทยาลัย ในระดับชาต ิมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ขอขอบคุณทุกทานที่มีสวนรวมเสียสละ ท้ัง

แรงกาย และแรงใจ และเวลาอันมีคา เพื่อผลักดันใหเกิดการประชุมวิชาการในครั้งนี้ และหวังเปนอยางยิ่งวาพลัง

ความรวมมืออยางตอเนื่องในการสนับสนุนและสงเสริมการจัดประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรม จะพัฒนาและ

เติบโตตอเน่ืองไปทุกป จนกวาจะกาวสูการเปนมหาวิทยาลัยช้ันนำของประเทศ 

ในการประชุมวิชาการวิจัยและนวัตกรรมสรางสรรค ครั้งที่ 8 และการประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรม

ผลงานสรางสรรค ประจำป 2565 มีผลงานท่ีเขารวมนำเสนอมาจากนักวิจัย นักวิชาการ หลากหลายสาขา จำนวน 

127 ผลงาน ประกอบดวย ภาคบรรยาย 120 บทความ และการประกวดสิ่งประดิษฐนวัตกรรมผลงานสรางสรรค 

จำนวน 7 บทความ โดยมีวิทยากรบรรยายพิเศษ 2 ทาน และวิทยากรเสวนาวิชาการ 11 ทาน รายงานสืบ

เนื ่องจากการประชุมวิชาการ (Proceeding) เลม เลม 2 เปนของกลุมสาขามนุษยศาสตรและสังคมศาสตร

ประกอบดวย 1) 04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาตร 2) 05-ART สาขาศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 

3) 06-SE  งานวิจัยรับใชสังคม นวัตกรรมชุมชน และ 4) 07-R2R งานประจำสูงานวิจัย ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งวา

รายงานเลมน้ี จะเปนประโยชนแกผูสนใจ เพ่ือการนำไปแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการในอนาคต 

 

 

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลานนา
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สารบัญ 
 

01_BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ ภาคบรรยายออนไลน์ 

 

ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

BA-001 BA30-20220414161601P การสำรวจและออกแบบนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพองครวม 

โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณศีึกษา เสนทางการทองเท่ียวอำเภอเมือง – อำเภอวัง

ทอง จังหวัดพิษณุโลก 

คำเหล็ก แสนทะพูม 17-27 

BA-002 BA30-20220419174302P สำรวจความตองการของตลาดและศักยภาพในการรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

ของจังหวัดพิษณุโลก 

วิไรวรรณ แสนชะนะ 28-37 

BA-003 BA30-20220423212614P สวนประสมทางการตลาดของการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุร ี ปานณนาถ ศักดิ์ศริิคณุ 38-46 

BA-004 BA30-20220425155406P รูปแบบการสงเสริมการตลาดสินคาท่ีระลึกท่ีสงผลตอการรับรูของนักทองเท่ียวชาวไทย

ในจังหวัดเชียงใหม 

อิศร วัจนสุนทร 47-54 

BA-005 BA30-20220510135833P ความหลากหลายทางชีวภาพบริเวณบอน้ำรอนถ้ำเขาพลู อำเภอละแม จังหวัดชุมพร อำนาจ รักษาพล 55-64 

BA-006 BA28-20220405141946P ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาผานทางออนไลนในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

ดารณี ใจวงค 65-74 

BA-007 BA28-20220423065337P ความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของผูประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัด

ลำปาง 

กรรณิการ จันทรอินทร 75-82 

BA-008 BA28-20220425183430P การวิเคราะหตนทุนหวงโซอุปทานการปลูกสับปะรด กรณีศึกษาเกษตรกรบานปงชัย 

ตำบลบานเสด็จ อำเภอเมือง จังหวดั ลำปาง 

พวงทอง วังราษฏร 83-92 

BA-009 BA28-20220425234356P ตนทุนและผลตอบแทนผลติภณัฑแปรรูปเมลด็กาแฟสายพันธุอาราบิกา : กรณีศึกษา

กลุมเกษตรกรบานหวยแมเลี่ยม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

สุวิสา ทะยะธง 93-104 

BA-010 BA28-20220425235244P ตนทุนและผลตอบแทนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกร ในอำเภอพาน จังหวัด

เชียงราย 

อัจฉราภรณ  ชัยนันทนาพร 105-114 
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ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

BA-011 BA27-20220510141933P สวนประสมทางการตลาดในการตดัสินใจบรโิภคถ่ัวลิสงในจังหวัดลำปาง เตชิษ สันส ี 115-123 

BA-012 BA27-20220424232040P ผลกระทบของไวรสัโควิด 19 ท่ีมีตอผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม 

ในตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ปวีรัฐ ภักดณีรงค 124-135 

BA-013 BA27-20220425124422P ความเครยีดของนักศึกษามหาวิทยาลัย ช้ันปท่ี 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลพระ

นคร 

ชูชัย พิทักษเมืองแมน 136-147 

BA-014 BA27-20220425154254P การพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของตำรวจจราจรโดยใชบทฝกการสนทนาใน

ชีวิตประจำวัน 

เกิดศิริ ชมภูกาวิน 148-158 

BA-015 BA27-20220425161259P สวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคผลิตภณัฑแปรรูปจากกลวย กลุม

แมบานเกษตรกร บานวังตะคลอง จังหวัดพิจิตร 

เนตรนภางค ทองศรี 159-173 

BA-016 BA27-20220425170643P การพยากรณความตองการฟางอัดกอนกรณีศึกษาจันทรเปง ฟารม อริสรา มะโนวรรณ 174-183 

BA-017 BA27-20220425233401P แนวทางการลดหน้ีของชาวนาสูงอายุในกองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง ใน

จังหวัดพิษณุโลก 

สุพรรตัน ทองฟก 184-193 

BA-018 BA27-20220509133625P ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคช่ันชอปป ของผูบริโภคในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

อนิตา ประดาอินทร 194-202 

BA-019 BA27-20220510225104P การวิเคราะหผลการดำเนินงานภายใตสถานการณวิกฤตโควิด-19 ของบริษัทจดทะเบียน

ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

สุภาพร ทองราช 203-214 

BA-020 BA99-20220413211422P การจัดการทรัพยากรปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย กฤษณ ภูรีพงศ 215-225 

BA-021 BA99-20220414150949P การพัฒนาผลิตภณัฑจากภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ ในการจัดการชุมชน

อยางยั่งยืนของชุมชน จังหวัดเลย 

คำเหล็ก แสนทะพูม 226-234 

BA-022 BA99-20220416212438P การมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถ่ินในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอ

เมือง จังหวัดหนองคาย: ภายใตกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

แสงเดือน แกวสมพันธ 235-245 

BA-023 BA29-20220423171247P การศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรยีนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

สำหรับชุมชนทองเท่ียว อำเภอเมอืง จังหวัดแมฮองสอน 

กาญจนพิชชา ถวิลไทย 246-257 
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ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

BA-024 BA29-20220425145727P กลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

ตอรายวิชาการพูดในชุมชน 

จุไรรัตน สวัสดิ ์ 258-270 

BA-025 BA29-20220425185622P การสรางคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัด 

ในเขตอำเภอเมือง จงัหวัดนาน 

ขนิษฐา สุวรรณประชา 271-280 

BA-026 BA29-20220425221902P การพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอ

เมืองนาน จังหวัดนาน 

มินตรา ไชยชนะ 281-289 

BA-027 BA29-20220425231101P การวิเคราะหกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยจากบทเพลงในภาพยนตรเรื่อง 

ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ ภาค 1 และภาค 2 (FROZEN) 

ศิวลี ไชยคำ 290-297 

BA-028 BA29-20220426000505P การพัฒนาคูมือคำศัพทภาษาอังกฤษในกีฬาฟุตบอลสำหรับผูท่ีสนใจ ธีรวุฒิ ปงยศ 298-307 

BA-029 BA43-20220417111217P การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 

ศิธาชัย ศรีอุดม 308-318 

BA-030 BA43-20220423085606P การบริหารงานวิชาการกับระบบดแูลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

สิริกร รัตนศริิณิชกุล 319-333 

BA-031 BA43-20220424085637P การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอ

วิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ 

เขต 3 

รัตนชนก พราหมณศิร ิ 334-346 

BA-032 BA43-20220425080426P ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ศิธาชัย ศรีอุดม 347-357 

BA-033 BA43-20220506175035P ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

มานพ เกตุเมฆ 358-369 

BA-034 BA25-20220509121719P การสงเสริมการทองเท่ียวพระบรมธาตุเจดยีศรีนครินทราสถิตมหาสนัติคีรี ดอยแมสลอง 

จังหวัดเชียงราย ผานเทคโนโลยเีสมือนจรงิดวยมมุมอง 360 องศา 

วาท่ีร.ต.หญิง 

ภรณธิพัชร วิมุกตายน 

370-381 

BA-035 BA99-20220416213543P การศึกษาการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจสิติกสของสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว 

บุญพาณิชย แกวรุง 382-392 
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ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

BA-036 BA99-20220419124617P การบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 

มานพ เกตุเมฆ 393-406 

BA-037 BA99-20220424182857P โปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อำเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

ธมนวรรณ บุญไทย 407-418 

BA-038 BA99-20220424224116P การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล รณีศึกษา : หางหุนสวนจำกัด ลังกา 

แซทเทิรน 

ณัฐวุฒิ ไชยลังกา 419-431 

BA-039 BA99-20220425023117P การปรับปรุงกระบวนการจัดการคลังสินคา กรณีศึกษา รานชุติกาญจน การคา นนทวัฒน บุญผัด 432-441 

BA-040 BA99-20220425184120P การพัฒนาคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับพนักงานรานขายของ 

ท่ีระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

พรลภสั วิชา 442-452 

BA-041 BA99-20220425225720P การพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสินคา กรณศีึกษาซี.ที.เค.มารท พฤกษชาติ ชาติรังสรรค 453-463 

BA-042 BA99-20220510132223P การวิเคราะหการบริหารจัดการปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม มิติการเมือง 

เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย สภาพแวดลอม 

ไพรพันธ ธนเลิศโศภติ 464-474 
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05-ART สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ ภาคบรรยายออนไลน์ 

 

ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

ART-001 ART35-20220504175551P การออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัย โดยประยุกตใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน ศรีสัชนา

ลัย จังหวัดสโุขทัย 

ภาณุพงศ จงชานสิทโธ 475-486 

ART-002 ART37-20220422160609P เรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินและภูมิปญญาการสรางเรือนของคนจันทึก ในตำบลขนงพระ 

อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสมีา 

ศราวุฒิ ใจอดทน 487-501 

ART-003 ART37-20220425033826P การออกแบบเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการทำความเย็นดวยวิธีธรรมชาติ เพ่ือสรางสภาวะ

นาสบายในหองพักผูสูงอายุ : กรณีศึกษาศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ

วาสนะเวศม 

สุพิชฌาย วาณิชยปฏยิุทธ 502-509 

ART-004 ART99-20220425011552P พ้ืนท่ีเงาลมท่ีเปนผลมาจากอาคารสูงโดยการจำลองโปรแกรมคอมพิวเตอร 

คำนวณพลศาสตรของไหล : กรณศีึกษา อาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม 

ในเขตหาแยกลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

บัวตอง เรือชัย 510-522 

ART-005 ART37-20220510205336P บริบททางกายภาพและกลไกการพัฒนาพ้ืนท่ีคลองรังสิตประยูรศักดิ์ อำเภอธัญบุรี 

จังหวัดปทุมธานี สูเมืองแหงการเรยีนรู 

ธนภูมิ วงษบำหร ุ 523-541 

ART-006 ART38-20220425231750P แนวทางการออกแบบโถงบริการภายในท่ีทำการไปรษณียตามพฤติกรรมการใชงานใน

ปจจุบัน 

อรรณพ พลชนะ 542-553 

ART-007 ART34-20220424091649P การพัฒนาคอมพิวเตอรแอนิเมชันสงเสริมคณุธรรม การอยูรวมกันในสังคม วิธวัฒน สุขสาเกษ 554-564 
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06-SE งานวิจัยรับใช้สังคม นวัตกรรมชุมชน ภาคบรรยายออนไลน์ 
 

ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

SE-001 SE39-20220510194242P การสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายเุพ่ือการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน รังสิยา นารินทร 565-573 

SE-002 SE39-20220418115215P การประยุกตใชอากาศยานไรคนขับในงานสำรวจและสรางฐานขอมลูแผนท่ีภมูิสังคม

อยางมีสวนรวมเพ่ือการจัดการชุมชนตามบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

และชุมชนโดยรอบในจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอน 

รัชพล สัมพุทธานนท 574-589 

SE-003 SE39-20220507221804P การยกระดับคณุภาพชีวิตโดยการนำนวัตกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เพ็ญพรรณ เฟองฟูลอย 590-598 

SE-004 SE39-20220509153634P การสงเสริมการทองเท่ียวและพัฒนาอาชีพจากฐานทรัพยากรและอัตลักษณของชุมชน 

บานหวยลอย ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

บานจิตร สายรอคำ 599-609 

SE-005 SE39-20220510122812P แอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” รุง หมูลอม 610-626 

SE-006 SE39-20220506212924P การจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดติถ ดลนภา ทวมยัง 627-636 

SE-007 SE39-20220414073406P การศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

ของปราชญชุมชน จังหวัดพิจิตร 

พริมรฎา สุขคำภา 637-648 

SE-008 SE39-20220503152220P การทำงานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏบัิติงานของบุคลากรภาครัฐ ใน

จังหวัดพิษณุโลก 

พชรดนัย วัชรธนพัฒนธาดา 649-662 

SE-009 SE39-20220424221950P การพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายตุามแนววิถีพุทธ ชุมชนอำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

กุสุมาลย จันทรแกว 663-672 

SE-010 SE39-20220413203903P การสำรวจศักยภาพและพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่องเพ่ือการ

เรียนรูตลอดชีวิต พ้ืนท่ีตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

ประเชิญ ตรีเนตร 673-686 
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07-R2R งานประจำสู่งานวิจัย ภาคบรรยายออนไลน์ 

 

ลำดับท่ี รหัส ชื่อเร่ือง เจาของบทความ หนา 

R2R-001 R2R40-20220410123335P การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัด

แมฮองสอน 

ปทมา รัตนกมลวรรณ 689-699 

R2R-002 R2R40-20220413173905P การศึกษาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ประวัติ ยงบุตร 700-710 

R2R-003 R2R40-20220418114411P การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลสุวรรณภมูิ ของ

นักศึกษาศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563 

ประเสริฐศักดิ์ เอ่ียมใส 711-722 

R2R-004 R2R40-20220425165009P การวิเคราะหความแตกตางระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศกับขอกำหนดของ

มาตรฐาน ISO 27001:2013 กรณีศึกษา คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล 

ปภาดา บุทธิจักร 723-732 

R2R-005 R2R40-20220425233913P การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรการศึกษา 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล 

ปภาดา บุทธิจักร 733-744 

R2R-006 R2R40-20220510021057P การใชโซเซียลมีเดียของนักศึกษาระดับปรญิญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคล

ลานนา เชียงใหม ในสถานการณโควิด 19 

ตะวัน วาทกิจ 745-758 

R2R-007 R2R40-20220425230314P การศึกษาความพึงพอใจในการเรยีนรูปแบบออนไลนวิชาฟสิกส ในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเช้ือไวรสัโคโรนา 2019 (โควิด19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ศินุพล พิมพพก 759-772 

R2R-008 R2R40-20220510185135P การพัฒนาโมดลูวงจรสเตอริโอมลัติเพล็กซส ำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ณัฐวุฒิ พานิชเจริญ 773-783 

R2R-009 R2R40-20220510230515P การศึกษาความพึงพอใจการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา 

ประเสิรฐ ลือโขง 784-795 
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ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ 



การสำรวจและออกแบบนวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพองครวม             

โดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษา เสนทางการทองเท่ียว 

อำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 
ลิลลาล ีศิริวิไลเลิศอนันต1 ปราโมทย สิทธิจักร2 อาทิตย เกียรติเบญจพงศ1 อินทนนท หิรัญคำ1 

วิชรญาร ไชยวินิจ1 นฤชิต รักเลี้ยง1  ธิญาดา สรอยทองพงศ1 

 

1สาขาวิชาการทองเทีย่ว คณะศึกษาศาสตรและศิลปะศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
2สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลยัพิษณุโลก 

 

อีเมล : pramotes62@nu.ac.th โทรศัพท : 064-3545381 
 

บทคัดยอ 
งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) สำรวจศักยภาพชุมชนและองคความรูภูมิปญญาของชุมชนท่ีชวยสงเสริม

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพองครวมในเสนทางการทองเที่ยว 2) ออกแบบนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพองครวมโดยการมีสวนรวมของชุมชน และ 3) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของนักทองเท่ียวตอนวัตกรรมเพ่ือ

สงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพองครวมโดยการมีสวนรวมของชุมชน ผลการทำ SWOT ของการสรางนวัตกรรม

การทองเท่ียวชุมชนเชิงสุขภาพองครวมของชุมชน พบวา จุดแข็ง คือ ประชาชนในชุมชนใจดี มีน้ำใจ พรอมใหการ

ตอนรับทองเที่ยวท่ีมาเยือน  และมีของดีที่เปนผลิตภัณฑชุมชนหลายอยาง จุดที่ควรปรับปรุง คือ ไมมีที่พักใกล

แหลงทองเท่ียวในชุมชน โอกาส คือ มีกระแสการทองเท่ียวและอุดหนุนสินคาชุมชนจากคนในพ้ืนท่ีใกลเคียง และ

อุปสรรค คือ รายไดจากการทองเท่ียวยังกระจายไมท่ัวถึงไปยังคนชุมชน และยังไมสามารถเกิดอาชีพใหมจากการ

ทองเท่ียวชุมชนไดตามท่ีคาดหวัง การสรางการมีสวนรวมของชุมชนในการทองเท่ียว ทำใหไดนวัตกรรมแผนท่ีและ

โปรแกรมการทองเท่ียวภายในวันเดียว ท่ีเชื่อมโยงกับสื่อดิจิทัลออนไลนดวยคิวอารโคด และนักทองเท่ียวมีความพึง

พอใจตอนวัตกรรมการทองเท่ียว ในภาพรวมอยูในระดับมาก  

 

คำสำคัญ  นวัตกรรม  สงเสริมการทองเที่ยว  การทองเที่ยวเชิงสุขภาพองครวม  การมีสวนรวมของชุมชน 
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Surveying and Developing the Innovation  

for Promoting the Holistic Health Tourism  

by the Community Participation in a case ofthe Tourism Route from 

Muange District to Wangthong District, Phitsanulok Province 

Lillalee Sirilertvilaianan1, Pramote Sittijuk2, Artit Keatbenjapong1, Intanon Hirunkum1, 

Wicharaya Chaiwanich1, Naruechit Rakleange1, and Thiyada Soithongpong1 

1Major of Tourism, Faculty of Education and Arts, Phitsanulok University 
2Major of Information Technology, Faculty of Business and Accounting, Phitsanulok University 

Email : pramotes62@nu.ac.th Telephone number  : 064-3545381 

Abstract 

This research aims to 1) assess the effectiveness of the community and wisdom 

knowledge that supports holistic health tourism, 2) develop the innovation for promoting holistic 

health tourism in the context of the tourism route, and 3) measure tourists' satisfaction with the 

created tourism innovation. The SWOT analysis for developing the holistic health tourism 

innovation discovered that the community's strength was its people's friendliness to welcome 

visited tourists, and the community also possessed well-known local products. The community's 

shortcoming was that there was no accommodation near tourist attractions. The threat was that 

the income from tourism had not yet been allocated to the entire community, and a new 

occupation had emerged from community tourism—the possibility of having a better trend of 

travelling and purchasing local products from people in nearby towns. The outcomes of increasing 

community participation in developing tourism innovation included the joint development of a 

one-day trip tourist map and a program for interacting with QR codes. Tourists were pleased with 

the high level of tourism innovation that had been established. 

Keywords: Innovation, Tourism Promotion, Holistic Health Tourism, Community Participation  
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1. บทนำ  

อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีความสำคัญตอเศรษฐกิจโลก และมีการขยายตัวอยางตอเนื่อง โดยการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) มีการเชื่อมโยงและสงเสริมการทองเท่ียวทุก ๆ กลุม มีมูลคาการตลาด

สูงเปนอันดับสี่ รองจากการทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรม การทองเท่ียวเชิงอาหาร และการทองเท่ียวเชิงนิเวศน รายได

จากการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ คิดเปนประมาณรอยละ 15.6 ของรายไดจากการทองเท่ียวโดยรวม และมีอัตราการ

ขยายตัวที่คอนขางสูง เฉลี่ยรอยละ 7.5 ตอประหวาง ปพ.ศ. 2558-2563 สาเหตุหนึ่งมาจากนักทองเที่ยวเชิง

สุขภาพเปนกลุมที่มีการศึกษาดี ฐานะปานกลางถึงสูง มีจำนวนวันที่พักยาวนาน และมีการใชจายเฉลี่ยตอการ

ทองเท่ียวแตละครั้งสูงกวานักทองเท่ียวท่ัวไป ซึ่งประเทศไทยมีขนาดตลาดการทองเท่ียวเชิงสุขภาพอยูในอันดับท่ี 

13 ของโลกโดยมีการใชจาย 9.4 พันลานเหรียญสหรัฐฯ มีจำนวนการเดินทาง 9.7 ลานครั้ง ซึ่งสูงกวาอัตราการ

ขยายตัวของการทองเท่ียวโดยรวม (สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 2560)     

การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Wellness Tourism) คือ การเดินทางท่ีเกี่ยวของกับการแสวงหา การ

บำรุงรักษา หรือการเสริมสรางสุขภาพท่ีดีแกบุคคล มีขอบเขตครอบคลุมถึงการบริการท้ังหมดท่ีเปนการดูแลและ

ปรับปรุงสุขภาพในเชิงปองกันแบบองครวม โดยเปนทางเลือกและความสมัครใจของผูใชบริการท่ีจะเลือกใชบริการ

สงเสริมสุขภาพระหวางการเดินทางไปยังตางประเทศ (Global Wellness Institute, 2015)  โดยสามารถเลือกใช

บริการสงเสริมสุขภาพตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ (Global Wellness Institute, 2014)   เพ่ือสงเสริมสุขภาพองค

รวมใน 4 มิติ ไดแก สุขภาพรางกาย จิตใจ ทางสังคม และปญญา ในปจจุบันไดมีการจัดการทองเท่ียวเพ่ือสงเสริม

สุขภาพในรูปแบบตาง ๆ ท่ีไดรับความนิยมจากนักทองเท่ียว  เชน ฟตเนส อาหารสุขภาพ สปาและเสริมความงาม 

โยคะ และการบำบัดดวยดนตรี และปาไม เปนตน   

ในเสนทางการทองเท่ียวจังหวัดพิษณุโลกในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก มีสถานท่ี

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพหลายแหง  เชน สวนสุขภาพ สวนสมุนไพร  วัด และสถานปฏิบัติธรรม น้ำตก  และปาไม  ท่ี

พรอมสูการพัฒนานวัตกรรมเพ่ือการใหบริการและชวยสงเสริมการทองเท่ียวใหเปนท่ีรูจักแกนักทองเท่ียวชาวไทย

และชาวตางชาติ ท้ังน้ี นวัตกรรมชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพองครวมในชุมชนอาจมีการพัฒนาไวแลวบน

ฐานของความโดดเดนของภาษา ประเพณีและวัฒนธรรม และภูมิปญญาชาวบาน รวมท้ังมีการออกแบบนวัตกรรม

ใหมๆ เพื่อใหเทาทันในยุคสารสนเทศไรพรมแดน ในรูปแบบสื่อดิจิทัล ฐานขอมูลและฐานความรูอิเล็กทรอนิกส 

และขอมูลสารสนเทศบนสื่อสังคมที่นาสนใจผานการเลาเรื่องราวโดยชุมชน ชุมชนเปนผูพัฒนาและเปนเจาของ

นวัตกรรมและบำรุงรักษานวัตกรรมดวยตนเองอยางย่ังยืนจากความสำคัญขางตน ผนวกกับปญหาท่ีมักพบวา งาน

วิชาการกับชาวบานมักเปนสิ่งท่ีสวนกระแสกัน  ท้ังน้ีนักวิชาการมักสรางงานท่ีซับซอนและอางอิงจากหลักวิชาการ

เกินไป มอบใหชาวบานและชาวบานเขาไมถึงหรือไมสามารถดูแลตอยอดงานได จึงเปนสาเหตุสำคัญในการ

ดำเนินการวิจัยใหชุมชนมีสวนรวมในการสำรวจศักยภาพและออกแบบนวัตกรรมท่ีเหมาะสมกับบริบทของชุมชนได

ดวยตนเอง และคนหาความจริง 4 ประการ (หลักอริยสัจ 4) โดยหลักอริยสัจ 4 ประกอบดวย ทุกข สมุทัย นิโรธ 

และมรรค ในการเปนผูรับรูปญหา และหาวิธีแกไขปญหาไดดวยตนเองรวมกับนักวิจัย โดยโครงการวิจัยน้ีจะทำการ

วางแผนการสำรวจตนทุนทางภูมิปญญาและออกแบบนวัตกรรมชุมชนท่ีจะนำมาใชสงเสริมการทองเท่ียวเชื่อมโยง

ท้ังระบบบนเสนทางสายสุขภาพของจังหวัดพิษณุโลก 
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2. วัตถุประสงคของการวิจัย 

2.1 เพื่อสำรวจศักยภาพชุมชนและองคความรูภูมิปญญาของชุมชนที่ชวยสงเสริมการทองเที ่ยวเชิง

สุขภาพองครวมในเสนทางการทองเท่ียวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

2.2 เพื่อออกแบบนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพองครวมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กรณีศึกษาเสนทางการทองเท่ียวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  

2.3 เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักทองเที่ยวตอนวัตกรรมเพือ่สงเสริมการทองเที่ยวเชิงสขุภาพองค

รวมโดยการมีสวนรวมของชุมชน กรณีศึกษาเสนทางการทองเท่ียวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการจัดทำวิจัยมีวิธีดำเนินการวิจัย ท้ังหมด 3 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังน้ี 

1.  การสำรวจศักยภาพชุมชนและองคความรูภูมิปญญาของชุมชนท่ีชวยสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

องครวมในเสนทางการทองเท่ียวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

1.1 การถอดบทเรียน รวมกับ SWOT Analysis กับผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน เจาหนาท่ีสำนักงานการ

ทองเที่ยวจังหวดัพิษณุโลก นักพัฒนาชุมชนที่ดูแลการสงเสริมการทองเที่ยวขององคการบรหิารสวนทองถิ่น และ

ประชาชนในพ้ืนท่ีอำเภอเมือง และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวมจำนวนท้ังหมด 30 คน เพ่ือรับรูศักยภาพ

ชุมชนและรวบรวมองคความรูภูมิปญญาของชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบนวัตกรรมฯ 

1.2 พ้ืนท่ีดำเนินการ อำเภอเมือง และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

2.  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพองครวมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กรณีศึกษาเสนทางการทองเท่ียวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จงัหวัดพิษณุโลก 

2.1 จัดประชุมภาคประชาชน เพื่อพัฒนานวัตกรรมแผนที่และโปรแกรมการทองเที่ยวแบบ One day 

trip   

2.2 การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวแบบ One day trip   สำหรับนักทองเท่ียวผูสูงอายุ และวัยรุน จำนวน 

30 คน 

2.3 พ้ืนท่ีดำเนินการ อำเภอเมือง และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

3.  การออกแบบนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพองครวมโดยการมีสวนรวมของชุมชน 

กรณีศึกษาเสนทางการทองเท่ียวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

3.1 การประเมินความพึงพอใจนักทองเที่ยวตอนวัตกรรมฯ จะกระทำหลังจากที่ไดเชิญนักทองเท่ียว

ตนแบบมารวมกิจกรรม One day trip 

3.2 พ้ืนท่ีดำเนินการ อำเภอเมือง และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

4. ผลการวิจัย  

 ในงานวิจัยเรื่องน้ีมีผลการวิจัยแยกตามข้ันตอน ดังน้ี 

 1.  ผลการสำรวจศักยภาพชุมชนและองคความรูภูมิปญญาของชุมชนที่ชวยสงเสริมการทองเที่ยว

เชิงสุขภาพองครวมในเสนทางการทองเที่ยวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 ผลการถอดบทเรียน รวมกับ SWOT Analysis กับผูนำชุมชน ปราชญชาวบาน เจาหนาที่สำนักงาน

การทองเท่ียวจังหวัดพิษณุโลก และนักพัฒนาชุมชนที่ดูแลการสงเสริมการทองเที ่ยวขององคการบริหารสวน
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ทองถ่ินนพ้ืนท่ีอำเภอเมือง และอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือรับรูศักยภาพชุมชนและรวบรวมองคความรูภูมิ

ปญญาของชุมชน เพ่ือใชเปนแนวทางการออกแบบนวัตกรรม สรุปไดดังน้ี  

1.1 สาระความรูจากการถอดบทเรียนศักยภาพการจัดการการทองเที่ยวเชิงสุขภาพองครวมโดยการมี

สวนรวมของชุมชน 

1.1.1  ในชุมชนมีสถานท่ีทองเท่ียวท่ีนาสนใจท่ีชวยสงเสริมสุขภาพท่ีใดบาง และมีขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับ

สถานท่ีอยางไรบาง 

- สถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือสรางเสริมสุขภาพใจดวยธรรมะ/ศาสนา เชน วัดหลวงพอพุทธชินราชพระราชวัง

จันทร (พ้ืนท่ีอ.เมือง) และวัดพระพุทธบาทเขานอยเจริญธรรม (พ้ืนท่ี อ.วังทอง) 

 - สถานที่ทองเที่ยวเพื่อสรางเสริมสุขภาพใจและกายดวยธรรมชาติบำบัด เชน น้ำตกแกงซอง และสวน

สารผลตามรอยพอหลวง  

 - สถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือสรางเสริมสุขภาพใจและกายดวยศิลปะ และภูมิปญญาทองถ่ิน เชน การเท่ียวชม

การทอผาของกลุมแมบานชุมชนมวงหอม และการออกกำลังกายดวยขอบกระดงประกอบเพลง ซึ่งถูกคิดคนจาก

ปราชญชาวบานของชุมชนบานใหมเขานอยหมู 13    

1.1.2  สถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ เหลาน้ีมีกิจกรรมสงเสริมสุขภาพในดานใดบาง เเละมีกระเเสตอบรับจาก

นักทองเท่ียวอยางไรบาง 

- สถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือสรางเสริมสุขภาพใจและกาย เชน น้ำตกแกงซอง ท่ีมีกิจกรรมลองแกง นวดบำบัด

ริมน้ำ และเดินเที่ยวชมสถาปตยกรรมความงดงามบนเนินเขาในพื้นที่วัดแกงซอง  รวมทั้งการออกกำลังกายดวย

ขอบกระดงประกอบเพลง ท่ีเปนศาสตรในการบำบัดอาการทางกลามเน้ือยึดตรึง ซึ่งถูกคิดคนจากปราชญชาวบาน

ของชุมชนบานใหมเขานอยหมู 13 และการเท่ียว ชิม  ช็อปตลาดนัดปาไผ วิถีเกษตรพอเพียง ณ สวนสารผลตาม

รอยพอหลวง ซึ่งอยูในพื้นที่ชุมชนบานเขานอย หมู 4 ที่มีระยะไมหางไกลจากหมู 13 มากนัก และมีเสนทางการ

เดินทางเปนวงรอบเหมาะสมแกการจัดกิจกรรมทองเท่ียวแบบ One Day Trip 

 - ในปจจุบันกระเเสตอบรับจากนักทองเที่ยวยังไมมากนัก สวนใหญเปนคนในชุมชน และในอำเภอ

เดินทางมาเยี่ยมชมในบางโอกาส เนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนยังไมเปนที่รูจักเทาที่ควร อาจเนื่องมาจาก

การขาดการประชาสัมพันธการทองเท่ียววิถีชุมชนในระดับจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังทางการสื่อสารทางตรงผาน

การเชื่อมโยงขอมูลการทองเท่ียวกับโรงแรมท่ีพัก และรถรับจาง รวมท้ังการประชาสัมพันธผานชองทางออนไลนยัง

มีนอย ซึ ่งสวนใหญจะเนนประชาสัมพันธสถานที่ทองเที ่ยวบนถนนสาย 12 ที ่พาดผานจังหวัดพิษณุโลก – 

เพชรบูรณ  

1.1.3  สถานที่ทองเที่ยวมีการประยุกตใชองคความรูใหมๆ ภูมิปญญา เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือ

สรางแรงดึงดูดใจกับนักทองเท่ียว และชวยสงเสริมการทองเท่ียวอยางไรบาง และควรพัฒนาสิ่งใดเพ่ิมเติม 

- สถานที่ทองเที ่ยวสวนใหญยังขาดการพัฒนาทั้งในดานผู นำเที่ยวในชุมชน ที ่จะสามารถถายทอด

เรื ่องราวประวัติและความเปนมาของสถานที่ตาง ๆ ใหเกิดนาสนใจได รวมทั้งชุมชนมีการพัฒนาภูมิปญญา

เครื่องจักรสานและผาทอที่มีชื่อเสียง และสงออกจำหนายทั้งภายในประเทศและตางประเทศ แตยังไมไดมีการ

เชื่อมโยงสินคาเหลาน้ีกับการสงเสริมการทองเท่ียวไดดีเทาท่ีควร ท้ังน้ีสภาพแวดลอมตาง ๆ ของสถานท่ียังขาดการ

ปรับปรุงใหมีบรรยากาศท่ีนาทองเท่ียว และประชาชนเจาของพ้ืนท่ีและภูมิปญญายังไมไดมีการออกแบบกิจกรรม

ในสถานท่ีทองเท่ียว ท่ีจะเปดใหนักทองเท่ียวไดเขารวมกิจกรรมท่ีนาสนในไดตลอดฤดูกาลทองเท่ียว  

1.1.4 ในสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ มีการวางจำหนายสินคาท่ีผลิตจากชุมชนท่ีชวยสงเสริมสุขภาพหรือไม 

อะไรบาง และควรพัฒนาสิ่งใดเพ่ิมเติม 
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- สินคาในชุมชนตำบลแกงโสภาท่ีชวยสงเสริมสุขภาพ ไดแก นวัตกรรมขอบกระดงเพ่ือสุขภาพ แตมีการ

ผลิตจำหนายจำนวนนอยมาก ไมเพียงพอตอการจำหนายแกนักทองเที่ยวกลุมใหญที่สนใจซื้อหา  ทั้งนี้เนื่องจาก

ปราชญชาวบานมีอายุมาก ไมสามารถผลิตนวัตกรรมไดจำนวนมาก ๆ ได รวมท้ังวัสดุไมไผท่ีหาไดในชุมชนมีจำนวน

นอยลง และรูปแบบนวัตกรรมขอบกระดงยังมีรูปแบบไมสวยงามและดึงดูดใจแกนักทองเที่ยว ที่จะซื้อหาไดใน

ราคาท่ีสูงข้ึน ซึ่งหากมีการปรับปรุงนวัตกรรมใหมีรูปแบบท่ีสวยงามและทันสมัยมากข้ึน ก็จะชวยสรางรายไดใหแก

ชุมชนได 

 1.1.5 แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับโปรแกรมทองเท่ียวแบบ One day trip    

- กลุมตัวอยางเสนอแนะใหโปรแกรมทองเที่ยวแบบ One day trip มีสถานที่ทองเที่ยวจำนวน 7 จุด  

เริ่มจากอ.เมือง - อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยมีการกำหนดกิจกรรมในสถานที่ทองเที่ยวตาง ๆ  เพื่อชวยสรางเสริม

สุขภาพใจดวยธรรมะ/ศาสนา  ธรรมชาติบำบัด และศิลปะ ท้ังน้ีไดกำหนดระยะเวลาในการเท่ียวชมแตละสถานท่ี

ไมเกิน 40 นาที และจุดสุดทายจะกิจกรรมการชิม ช็อป แชะ (ถายรูป Check-In) ณ สวนสารผลตามรอยพอหลวง 

ท่ีมีการเปดตัวตลาดนัดปาไผ (Bamboo Market) เปนครั้งแรก ในวันจัดกิจกรรมทองเท่ียว One Day Trip 

1.2 ผลการวิเคราะห SWOT การพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพองครวมโดยการ

มีสวนรวมของชุมชน ตามแนวคิด 5A 1S 

 1.2.1 จุดเเข็ง และจุดท่ีควรปรับปรุงในดานสิ่งดึงดูดใจ ของสถานท่ีทองเท่ียว 

 - จุดแข็ง คือ ประชาชนในชุมชนใจดี มีน้ำใจ พรอมใหการตอนรับทองเท่ียวท่ีมาเยือน  และมี

ของดีท่ีเปนผลิตภัณฑชุมชนหลายอยาง เชน ไขเค็ม น้ำพริก น้ำมัลเบอรี่ปลอดสารพิษ และไวนกระเจี๊ยบ เปนตน 

 - จุดท่ีควรปรับปรุง คือ ปายบอกทางไมชัดเจน/มีจำนวนนอย และไมไดใหขอมูลสารสนเทศท่ี

นาสนใจ งบประมาณจากรัฐบาลมีจำกัดและขาดความตอเน่ืองในการสนับสนุน และความสามัคคีในการรวมกลุม

ของคนในชุมชนยังมีนอย การเดินทางท่ียังไมสะดวกสื่อการโฆษณายังมีนอย และขาดการโฆษณาเชื่อมโยงกับการ

ทองเท่ียวระดับภูมิภาค  

   1.2.2 จุดแข็ง และจุดท่ีควรปรับปรุงในดานการบริการท่ีพัก 

   - จุดท่ีควรปรับปรุง คือ ไมมีท่ีพักใกลแหลงทองเท่ียวในชุมชน  

   1.2.3 จุดแข็ง และจุดท่ีควรปรับปรุงในสิ่งอำนวยความสะดวก 

  - จุดท่ีควรปรับปรุง คือ  โปรแกรมกิจกรรมสำหรับการทองเท่ียวเฉพาะจุดยังไมมีการออกแบบ

ไว ซึ่งทำใหไมสามารถนำไปใชในการประชาสัมพันธเชื่อมโยงจากการสำนักงานการทองเท่ียวของจังหวัดได 

   1.2.4 จุดแข็ง และจุดท่ีควรปรับปรุงในดานความปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว 

 - จุดแข็ง คือ ไมมีประวัติที่มีโจรผูรายที่เขามาทำลายทรัพยสินและทำอันตรายตอชีวิตของ

นักทองเท่ียว  รวมท้ังสถานท่ีมีความปลอดภัยจากสัตวปาตาง ๆ  

- จุดออน คือ สถานท่ีทองเท่ียวในชุมชนหลายแหงยังไมมีการติดต้ังกลองวงจรปด หรือสัญญาณเตือนภัย

จากบุคคล/ภัยธรรมชาติ  

1.2.5 โอกาส และอุปสรรคในการสงเสริมและพัฒนาสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ในมุมมองดาน

เศรษฐกิจ 

 - อุปสรรค คือ รายไดจากการทองเที่ยวยังกระจายไมทั่วถึงไปยังคนชุมชน และยังไมสามารถ

เกิดอาชีพใหมจากการทองเท่ียวชุมชนไดตามท่ีคาดหวัง 

 1.2.6 โอกาส และอุปสรรคในการสงเสริมและพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวเชิงสุขภาพ ในมุมมองดานสังคม 

  โอกาส คือ มีกระแสการทองเท่ียวและอุดหนุนสินคาชุมชนจากคนในพ้ืนท่ีใกลเคียง 
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 อุปสรรค คือ  กิจกรรมการทองเที ่ยวยังขาดความดึงดูดใจ และมีอิทธิพลตอคนตางถิ ่น/

ตางจังหวัดนอย ท่ีจะดึงดูดใจและจูงใจใหนักทองเท่ียวเขามาทองเท่ียว กอนเดินทางไปทองเท่ียวท่ีเขาคอ จังหวัด

เพชรบูรณ 

2.  ผลการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพองครวมโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน กรณีศึกษาเสนทางการทองเที่ยวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

2.1 ผลการจัดประชุมภาคประชาชน เพ่ือพัฒนานวัตกรรมแผนท่ีและโปรแกรมการทองเท่ียวแบบ One 

day trip ทำใหไดโปรแกรมการทองเท่ียวแสดงในรูปท่ี 1 และแสดงรายละเอียดของนวัตกรรมแผนท่ีการทองเท่ียว

แบบ One day trip ท่ีเชื่อมโยงกับสื่อดิจิทัลออนไลน บน QR Code ดังรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่    1  รายละเอียดของนวัตกรรมโปรแกรมการทองเท่ียวแบบ One day trip 

 

 
 

รูปที่    2  รายละเอียดของนวัตกรรมแผนท่ีการทองเท่ียวแบบ One day trip 

ท่ีเชื่อมโยงกับสื่อดิจิทัลออนไลน บน QR Code 
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จากภาพ 2 แสดงแผนที่การทองเที ่ยวแบบ One day  ที่พัฒนาขึ ้น จะใชแจกใหแกนักทองเที ่ยว 

ประกอบการเดินทางทองเที่ยว  โดยนักทองเที่ยวสามารถใชสมารทโฟนแสกนเพื่อเรียนรูขอมูลสารสนเทศของ

สถานท่ีตาง ๆ  ซึ่งระบบจะเชื่อมโยงไปยังสื่อดิจิทัลออนไลนท่ีมีการปรับปรุงขอมูลใหทันสมัยอยูเสมอ โดยเจาของ/

ผูดูแลสถานท่ีทองเท่ียวในชุมชน 

2.2 การจัดกิจกรรมการทองเท่ียวแบบ One day trip สำหรับนักทองเท่ียวผูสูงอายุ และวัยรุน จำนวน 

30 คน มีกิจกรรมดังน้ี 

   จุดการทองเที่ยว 1  ตักบาตร  ยลนาน (วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) 

   จุดการทองเที่ยว 2  สักการะมหาราชกษัตรา กษัตรี คลุกคลีประวัติศาสตรไทย (พระราชวัง

จันทร) 

 จุดการทองเที่ยว 3  ธรรมชาติชุบใจ ชมสถาปตยกรรมใหญริมน้ำเข็ก (น้ำตกแกงซอง และพ้ืนท่ีบริเวณ

โดยรอบลำนำเข็ก) 

   จุดการทองเที่ยว 4  เรียนรูทอผา ลั้นลากระตุกกี่ 

 จุดการทองเที่ยว 5 ชมรอยบาทองคพระสัมมาฯ อัศจรรยตา บอน้ำทิพย (วัดพระพุทธบาทเขานอย

เจริญธรรม) 

 จุดการทองเที่ยว 6 จักตอกสอดสานเบิกบานดวยขอบกระดง (บานปราชญชาวบาน ชุมชนบานใหม

เขานอย ม. 13) 

 จุดการทองเที่ยว 7 นั่งอีโกงชมวิว ชอป ชิม ชิว ๆ ในฟารมสมารทพอเพียง (สวนสารผลตามรอยพอ

หลวง บานเขานอย ม.4) 

 

 
รูปที่  3  กิจกรรมการทองเท่ียวแบบ One day trip   สำหรับนักทองเท่ียวผูสูงอายุ และวัยรุน 
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 3.  ผลการออกแบบนวัตกรรมเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพองครวมโดยการมีสวนรวมของ

ชุมชน กรณีศึกษาเสนทางการทองเที่ยวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 ผลการประเมินความพึงพอใจนักทองเท่ียว ตอนวัตกรรมการทองเท่ียวแบบ One day trip สรุปผลได

ดังน้ี 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจนักทองเท่ียว ตอนวัตกรรมการทองเท่ียวแบบ One day trip 

รายการประเมิน x̄ SD ระดับความ

พึงพอใจ 

อันดับ 

1. โปรแกรมการทองเท่ียวสงเสริมสุขภาพองคความได

อยางแทจริง 

4.54 0.64 มากท่ีสุด 2* 

2. แผนท่ีการทองเท่ียวใหขอมูลสารสนเทศของสถานท่ี

ทองเท่ียวท่ีมีความถูกตอง และครบถวน  

4.38 0.52 มาก 4 

3. ความสะดวกในการเขาใชงานสื่อดิจิทัลทางการ

ทองเท่ียว 

4.51 0.53 มากท่ีสุด 3* 

4. ความนาสนใจ และประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการของจุดการทองเท่ียว 1  ตักบาตร  ยลนาน (วัด

พระศรรีัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร) 

4.38 0.82 มาก 4 

5. ความนาสนใจ และประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการของจุดการทองเท่ียว 2  สักการะมหาราชกษัตรา 

กษัตรี คลุกคลีประวัติศาสตรไทย 

4.20 0.45 มาก 6 

6. ความนาสนใจ และประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการของจุดการทองเท่ียว 3 ธรรมชาติชุบใจ ชม

สถาปตยกรรมใหญริมน้ำเข็ก 

4.12 0.75 มาก 7 

7. ความนาสนใจ และประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการของจุดการทองเท่ียว 4  เรียนรูทอผา ลั้นลา

กระตุกกี ่

4.02 0.56 มาก 8* 

8. ความนาสนใจ และประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการของจุดการทองเท่ียว 5 ชมรอยบาทองคพระ

สัมมาฯ อัศจรรยตา บอน้ำทิพย 

4.20 0.54 มาก 6 

9. ความนาสนใจ และประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการของจุดการทองเท่ียว 6 จักตอกสอดสานเบิกบาน

ดวยขอบกระดง 

4.28 0.78 มาก 5 

10. ความนาสนใจ และประสิทธิภาพในการบริหาร

จัดการของ จุดการทองเท่ียว 7 น่ังอีโกงชมวิว ชอป ชิม 

ชิลๆ ในฟารมสมารทพอเพียง  

4.75 0.68 มากท่ีสุด 1* 

เฉลี่ยรวม 4.43 0.63 มาก  

  

 จากตารางที่ 1 พบวา นักทองเที่ยวจำนวน 30 คน  มีความพึงพอใจตอนวัตกรรมการทองเที่ยวแบบ 

One day trip ในภาพรวมอยู ในระดับมาก (x̄=4.43, SD=0.63)  หากพิจารณาเปนรายประเด็นสามารถสรุป
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ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจสงูสุด 3 อันดับแรก ซึ่งมีคาเฉลี่ยความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุด  ดังนี้ 1)  

ความนาสนใจ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของ จุดการทองเที่ยว 7 นั่งอีโกงชมวิว ชอป ชิม ชิวๆ ใน

ฟารมสมารทพอเพียง (x̄=4.75, SD=0.68)  2) โปรแกรมการทองเที่ยวสงเสริมสุขภาพองคความไดอยางแทจริง 

(x̄=4.54, SD=0.64)   และ 3) ความสะดวกในการเขาใชงานสื่อดิจิทัลทางการทองเท่ียว (x̄=4.51, SD=0.53) และ

ประเด็นที่มีคาเฉลี่ยความพึงพอใจต่ำสุด คือ ความนาสนใจ และประสิทธิภาพในการบริหารจัดการของจุดการ

ทองเท่ียว 4  เรียนรูทอผา ลั้นลากระตุกกี่ (x̄=4.02, SD=0.56)     

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการลงพื้นที่วิจัยในระยะท่ี 1 พบวา ชุมชนมีความตองการในการวิจัยและพัฒนาการทองเที่ยว

วัฒนธรรมอาหารและตลาดนัดชุมชนท่ีจะเชื่อมโยงกับทริปการทองเท่ียวของจังหวัดและภาคเหนือตอนลาง ท้ังน้ีจะ

ชวยยกระดับเศรษฐกิจฐานรากของชุมชน และนำไปสูการสรางอาชีพใหแกประชาชนในชุมชนได ทั้งนี้ขอมูลและ

สารสนเทศของบริบททั่วไปของพื้นที่และบริบทเฉพาะของประเด็นปญหา ศักยภาพและโจทยที่ทาทายจากพื้นท่ี 

(Demand side) คือในปจจุบันกระเเสตอบรับจากนักทองเที่ยวยังไมมากนัก สวนใหญเปนคนในชุมชน และใน

อำเภอเดินทางมาเยี่ยมชมในบางโอกาส เนื ่องจากสถานที่ทองเที่ยวในชุมชนยังไมเปนที ่รู จ ักเทาที ่ควร อาจ

เน่ืองมาจากการขาดการประชาสัมพันธการทองเท่ียววิถีชุมชนในระดับจังหวัดท่ีมีประสิทธิภาพ ท้ังทางการสื่อสาร

ทางตรงผานการเชื่อมโยงขอมูลการทองเที่ยวกับโรงแรมที่พัก และรถรับจาง รวมทั้งการประชาสัมพันธผาน

ชองทางออนไลนยังมีนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยขอปทมา สารสุข และสาวิตรี คุมทะยาย (2562) การทองเท่ียว

วิถีถ่ินริมคลอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานครยังไมเปนท่ีรูจักมากเทาท่ีควร เน่ืองจากไมไดมีการประชาสัมพันธ

ที่มีประสิทธิภาพ ดังนั้นสวนสำคัญที่สามารถชวยในการสงเสริมการทองเที่ยววิถีถ่ินริมคลอง เขตลาดกระบัง คือ 

การมีสื่อในการประชาสัมพันธเพ่ือนำเสนอแหลงทองเท่ียวใหนักทองไดรูจักมากย่ิงข้ึน งานวิจัยน้ีจึงมีการออกแบบ

นวัตกรรมแผนท่ีการทองเท่ียวแบบ One day trip ท่ีเชื่อมโยงกับสื่อดิจิทัลออนไลน เพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพองครวมโดยการมีสวนรวมของชุมชน เพ่ือทำใหเสนทางการทองเท่ียวอำเภอเมือง – อำเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลกเปนท่ีนาสนใจและมีนักทองเที ่ยวเขามาเยี ่ยมชมมากยิ ่งขึ้น และผลการประเมินความพึงพอใจของ

นักทองเท่ียวตอนวัตกรรม พบวา นักทองเท่ียวพึงพอใจตอนวัตกรรมแผนท่ีการทองเท่ียวแบบ One day trip อยู

ในระดับมาก เพราะวาท้ังโปรแกรม และแผนท่ีการทองเท่ียวแบบ One day trip ท่ีเชื่อมโยงกับสื่อดิจิทัลออนไลน 

บน QR Code มีจุดเดนในการแนะนำสถานที่ทองเที ่ยวตางๆ และระบุตำแหนงบนแผนที่อยางชัดเจน ทำให

สะดวกสบายในการเขาใชงาน และไดขอมูลท่ีมีความถูกตอง ครบถวน และทันสมัย 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

26



7. เอกสารอางอิง  
สถาบันทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. (2560). รายงานการวิเคราะหแนวโนมเทคโนโลยี 

และอุตสาหกรรมอุตสาหกรรมการทองเที่ยวกลุมรายไดดี และทองเที่ยวเชิงสุขภาพ. กรุงเทพฯ : สถาบัน

ทรัพยสินทางปญญาแหงจุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย. 

ปทมา สารสุข และสาวิตรี คุมทะยาย. (2562). การพัฒนารูปแบบสื่อประชาสัมพันธเพ่ือการทองเท่ียววิถีถ่ิน

ริม 

คลอง เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร, วารสารชุมชนวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา, 15(4), 57-

69. 

Global Wellness Institute. (2015). Wellness Now a $4.2 Trillion Global Industry – with  

12.8% Growth from 2015-2017. Retrieved from https://globalwellnessinstitute.org/press-

room/press-releases/wellness-now-a-4-2-trillion-global-industry. 

Global Wellness Institute. (2014). 2014 The Global Spa & Wellness Economy Monitor. Retrieved 

from  

https://globalwellnessinstitute.org/industry-research/global-spa-wellness-economy-monitor-

2014. 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

27



สำรวจความตองการของตลาดและศักยภาพในการรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ของจังหวัดพิษณุโลก 

 
คัชรินทร ทองฟก1  วิไรวรรณ แสนชะนะ2* และจักรพันธ สาตมุณี3  

 
1,2 มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

 52 หมู 7 ต.บานกราง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000 
3มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูม ิ

 450 ถ.สุพรรณบุรี-ชัยนาท ต.ยานยาว อ.สามชุก จ.สุพรรณบุรี 72130 

 

*E-mail, เบอรโทรศัพท : wiraiwans@rmutl.ac.th, 0899598500  

 

บทคัดยอ  
การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดนิทางมาใชบริการ

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก 2) ศึกษาศักยภาพการรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัด

พิษณุโลก และ 3) คนหาชองวางทางธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก โดยแบงการเก็บรวบรวม

ขอมูล 2 สวนคือ 1) การเก็บขอมูลความตองการดวยแบบสอบถามกับนักทองเที ่ยว จำนวน 100 คน พบวา 

นักทองเที่ยวสวนใหญมีความตองการกิจกรรมดานแหลงธรรมชาติ (�̅�𝑥=3.04) รองลงมาคือ กิจกรรมดานเกษตร

ธรรมชาติ กิจกรรมดานฝกสมาธิและบำเพ็ญภาวนา กิจกรรมดานสมุนไพรชนบท กิจกรรมดานอาหารสมุนไพร 

และกิจกรรมดานแพทยแผนไทย ตามลำดับ และ 2) การเก็บขอมูลศักยภาพในการรองรับนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ดายการสัมภาษณผูบริหารระดับสูงหรือเจาของธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 10 แหง 

พบวา โดยภาพรวมมีความพรอมในการรองรับนักทองเท่ียวในระดับสูง ไมวาจะเปนดานความสะดวกในการเขาถึง

แหลงทองเท่ียว ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว ดานคุณคาและความดึงดูดใจทางการทองเท่ียว ดาน

สภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียว ดานการบริหารจัดการในแหลงทองเท่ียว และดานการมีสวนรวมของประชาชน

ในทองถ่ิน โดยชองวางทางธุรกิจการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก คือ สถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ยังไมได

มีบริการหรือกิจกรรมดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัดเจน ดังน้ันผูประกอบการท่ีตองการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียว

ใหเปนแหลงทองเที่ยวดานสุขภาพนั้นควรมีการสรางเครือขายความรวมมือทั้งภาคธุรกิจการทองเที่ยวและภาค

ธุรกิจบริการสุขภาพ ตลอดจนชุมชนหนวยงานภาครัฐและองคกรอื่น ๆ  ที่มีสวนเกี่ยวของ และยกระดับศักยภาพ

ของผูประกอบการและแหลงทองเท่ียวใหสามารถตอบสนองความตองการและรองรับนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพได 

คำสำคัญ  ความตองการของตลาด ศักยภาพ การรองรับการทองเที่ยว ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 
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Abstract 

This research aims to 1) investigate the needs of Thai tourists who visit wellness tourist 

sites in Phitsanulok province, 2) investigate the potential to support wellness tourism demand in 

Phitsanulok province and 3) identify business gaps in tourism wellness in Phitsanulok province. 

The data collection process is divided into two parts: 1) The need for data collection via a 

questionnaire with 100 tourists. The data collection was divided into two parts: 1) Using a needs 

survey to ask 100 tourists. The results showed that most tourists preferred natural source activity 

(x ̅=3.04), followed by natural agriculture, meditation and spiritual cultivation, countryside herbal 

food, and Thai traditional medicine. 2) Data collecting on the possibilities for boosting health 

tourism through interviews with senior executives or health tourism business owners in ten 

locations throughout Phitsanulok province. The results indicated that there was a high overall 

potential to meet the needs of tourists, whether in terms of convenient access to tourist 

attractions, facilities in tourist attractions, value and tourism attractiveness, surroundings of tourist 

attractions, management of tourist attractions, and local people involvement. There is no evident 

service or activity for wellness tourism in Phitsanulok province, a significant business need. Thus, 

entrepreneurs who wish to develop into wellness tourist attractions should build a collaboration 

network with the tourism and wellness industries, the public sector, and other connected 

institutions and increase the potential of enterprises and tourist attractions to suit the needs of 

wellness travelers. 

 

Keywords: Market Needs, Potential, Tourism Support, Wellness Tourism  
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1. บทนำ  
ประเทศไทยตระหนักถึงความสำคัญของการทองเที ่ยวในฐานะกลไกหลักในการชวยขับเคลื ่อน

เศรษฐกิจของประเทศ โดยในป 2560 การทองเท่ียวของไทยสามารถสรางรายไดกวา 2.75 ลานลานบาทและมีขีด

ความสามารถในการแขงขันดานการทองเท่ียว (Travel & Tourism Competitiveness Index) อยูในอันดับท่ี 34 

จาก 136 ประเทศ ซึ่งแสดงใหเห็นวาแนวทางการพัฒนาการทองเที ่ยวที่ผานมาของไทยนั้นสามารถเพิ ่มขีด

ความสามารถของอุตสาหกรรมทองเที่ยวของไทยไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้เชื่อมโยงกับแผนแมบทภายใต

ยุทธศาสตรชาติ ในสวนของประเด็นการทองเท่ียวใหความสำคัญกับการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางของการ

ทองเท่ียวในระดับโลก จึงเปนสวนสำคัญท่ีจะตองพัฒนาการทองเท่ียวท้ังระบบ โดยมุงเนนนักทองเท่ียวท่ีเปนกลุม

คุณภาพ สรางความหลากหลายดานการทองเท่ียวใหสอดคลองกับความตองการของนักทองเท่ียวและมุงเนนการ

พัฒนาการทองเที ่ยวในสาขาที่มีศักยภาพ และยังคงรักษาจุดเดนของประเทศดานขนบธรรมเนียมประเพณี 

วัฒนธรรม อัตลักษณความเปนไทย ตลอดจนใหคุณคากับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอีกดวย (สำนักงาน

สภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564) แตเมื่อมีการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่องคการ

อนามัยโลกประกาศใหเปนการระบาดใหญทั่วโลก (Pandemic) ไดลุกลามและยืดเยื้อโดยยังไมมีทีทาที่ชัดเจนวา

จะสิ้นสุดการแพรระบาดเมื่อไร สงผลกระทบตอท้ังเศรษฐกิจโลกโดยรวม และท่ีสำคัญคือภาคการทองเท่ียวท่ีไดรับ

ผลกระทบจากขอจำกัดการเดินทางท่ีประเทศตาง ๆ ออกมาตรการมาเพ่ือจุดประสงคหลักคือ ลดจำนวนผูติดเชื้อ

จากการแพรระบาดที่เกิดจากการเดินทางระหวางกันทั ้งในประเทศและระหวางประเทศ จนทำใหจำนวน

นักทองเท่ียวระหวางประเทศท่ัวโลกลดลง เชนเดียวกับการทองเท่ียวของไทยท่ีไดรับผลกระทบดวยน่ันคือจำนวน

นักทองเท่ียวตางชาติในไทยลดลงดวย (กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา, 2563) 

การทองเที่ยวไดถูกพัฒนารูปแบบขึ้นมาอยางมากมายหลากหลายรูปแบบ และการทองเที่ยวรูปแบบ

หน่ึงซึ่งกำลังเปนท่ีนิยมของนักทองเท่ียวอยางมากในขณะน้ี น่ันคือการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Wellness Tourism) 

ท่ีมีรูปแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพอยู 2 ประการ คือ 1) การทองเท่ียวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Health Promotion 

Tourism) เปนการเดินทางไปทองเท่ียวเย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยสดงดงามในแหลง ทองเท่ียวธรรมชาติและ

วัฒนธรรมเพื่อการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ โดยแบงเวลาจากการทองเที่ยวสวนหนึ่งมาทำกิจกรรม

สงเสริมสุขภาพในท่ีพักแรม หรือนอกท่ีพักแรมอยางถูกวิธี ตามหลักวิชาการและมีคุณภาพมาตรฐานอยางแทจริง 

และ 2) การทองเที่ยวเชิงบำบัดรักษาสุขภาพ (Heath Healing Tourism) เปนการเดินทางไปทองเที่ยวเยี่ยมชม

สถานที่ทองเที่ยวที่สวยสดงดงามในแหลงทองเที่ยวธรรมชาติและวัฒนธรรมเพื่อการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอน

หยอนใจ โดยแบงเวลาสวนหนึ่งจากการทองเที่ยวไปรับบริการบำบัดรักษาสุขภาพการรักษาพยาบาล และการ

ฟนฟูสุขภาพในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลท่ีมีคุณภาพมาตรฐานอยางแทจริง (ชยพจน ลีอนันต, 2565) ซึ่งใน

ประเทศไทยน้ันถือไดวาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพเปนอีกหน่ึงตลาดท่ีโดดเดน มีความไดเปรียบดวยตนทุนท่ีดีท้ังใน

แง ของการบริการดานสุขภาพ บริการ คาใช จ าย ภูมิปญญาทองถิ ่น และแหลงทองเที ่ยวทางธรรมชาติ 

(คณะกรรมการนโยบายการทองเท่ียวแหงชาติ, 2560)  

จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที่ตั้งอยูในภาคกลางตอนบนหรือภาคเหนือตอนลางของประเทศไทย มี

ประชากรในป พ.ศ . 2563 จำนวน 84,9481 คน (กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย, 2564) มีพื ้นท่ี 

10,815.854 ตารางกิโลเมตร แบงการปกครองสวนภูมิภาคออกเปน 9 อำเภอ ไดแก อำเภอเมืองพิษณุโลก วังทอง 

บางกระทุม พรหมพิราม นครไทย เนินมะปราง ชาติตระการ วัดโบสถและบางระกำมีเทศบาลนครพิษณุโลกเปน

เขตเมืองศูนยกลางของจังหวัดและเปนท่ีต้ังศาลากลางจังหวัด มีอาณาเขตติดตอกับแขวงไชยบุรี ประเทศลาว ทาง

ทิศตะวันออกเฉียงเหนือของจังหวัด เปนจังหวัดเดียวของภาคกลางที่มีอาณาเขตติดตอกับประเทศลาว (วิกิพีเดีย 
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สารานุกรมเสร,ี 2565) เปนศูนยกลางของศูนยราชการสถาบันการศึกษาและองคกรตาง ๆ ซึ่งมีประชากรรวมตัว

อยูในเขตเมืองอยางหลากหลายทั้งศิลปวัฒนธรรมเชื้อชาติ มีแหลงทองเที่ยวที่เต็มไปดวยรองรอยอารยธรรม วัด

และโบราณสถาน ขณะเดียวกันก็มีความสวยงามทางธรรมชาติอยางเชนอุทยานแหงชาติภูหินรองกลา อุทยาน

แหงชาติทุงแสลงหลวง น้ำตกชาติตระการ เปนตน เปนท่ีชื่นชอบของนักทองเท่ียวทุกเพศทุกวัย 

จากความสำคัญและความนิยมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีมากข้ึน รวมท้ังธุรกิจทองเท่ียวเชิงสงเสริม

สุขภาพในประเทศไทยจะมีแนวโนมเติบโตอยางตอเนื่อง แตความตองการของนักทองเที่ยวก็มีการเปลี่ยนแปลง

ตลอดเวลา อีกทั้งยังพบวา ผูใหบริการที่อยูในธุรกิจที่เกี่ยวของกับทองเที่ยวเชิงสุขภาพและผูมีสวนเกี่ยวของใน

ธุรกิจควรมีการสรางเครือขายความรวมมือท้ังภาคธุรกิจการทองเท่ียวและภาคธุรกิจบริการสุขภาพ ตลอดจนหนวย

งานภาครัฐและองคกรอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเก่ียวของ และขับเคลื่อนพัฒนาในเชิงบูรณาการในทิศทางเดียวกันโดยมุงเน

นที่การสรางความแตกตางของแตละพื้นท่ี และยกระดับศักยภาพของผูใหบริการและแหลงทองเที่ยวใหสามารถ

ตอบสนองความตองการและรองรับนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพได (ณัฏฐวรดี คณิตินสุทธิทอง, 2560) ดังน้ันงานวิจัยน้ี

มุ งเนนศึกษาสำรวจความตองการของตลาดและศักยภาพในการรองรับการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัด

พิษณุโลก รวมถึงคนหาชองวางทางธุรกิจการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ เพื่อใหผูประกอบการในจังหวัดพิษณุโลก

สามารถพัฒนาศักยภาพเพ่ิมข้ึน และกาวไปสูการพัฒนาอยางย่ังยืนตอไป 

 

2. แนวคิดและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 นักวิชาการไดใหคำนิยามของการทองเท่ียวเชิงสุขภาพไวหลากหลายมุมมอง เชน ชนิดา ทวีศรี (2557) 

กลาววาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ หมายถึง การเดินทางทองเท่ียวเย่ียมชมสถานท่ีทองเท่ียวท่ีสวยสดงดงามในแหลง

ทองเท่ียวทางธรรมชาติและวัฒนธรรม มีวัตถุประสงคเพ่ือเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ ซึ่งสอดคลองกับ ชย

พจน ลีอนันต (2565) ท่ีกลาววา การทองเท่ียวเชิงสุขภาพเปนลักษณะการทองเท่ียวท่ีนักทองเท่ียวมุงสงเสริม ดูแล 

และรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจใหมีความแข็งแรง มีชีวิตและความเปนอยูที่ดีขึ้น ไปพรอม ๆ กับการไดออก

เดินทางทองเที่ยวไปยังสถานที่ที่ตนใหความสนใจ ซึ่งสรุปไดวาการทองเทีย่วเชิงสุขภาพหมายถึง การทองเที่ยว

แหลงธรรมชาติและวัฒนธรรมท่ีมุงเนนการสงเสริม ดูแลและรักษาสุขภาพรางกายและจิตใจ 

 พฤติกรรมนักทองเท่ียววา หมายถึง การแสดงออกท่ีนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียว และใชบริการท่ี

สถานที่นั ้น ๆ โดยจะรูตัวหรือไมก็ตาม มี 7 ประการ คือ 1) เปาหมาย คือ เดินทางเพื่อศึกษาวัฒนธรรมหรือ

พักผอน 2) ความพรอม ตองมีความพรอมของรางกาย 3) สถานการณ เวลาท่ีเหมาะสมในการเดินทาง 4) การแปล

ความหมาย วิธีการคิดในรูปแบบตาง ๆ 5) การตอบสนอง คือ การทำสิ่งใดสิ่งหน่ึงเพ่ือใหบรรลุ 6) ผลลัพธท่ีตามมา 

คือ เกิดความพึงพอใจหรือไม และ 7) ปฏิกิริยาตอความผิดหวัง คือ ความรูสึกท่ีเดินทางทองเท่ียวแลวไมพึงพอใจ 

(ณัฐชนก เพชรพรหม, 2554 อางอิงใน รุงฟา สะแกกลาง, 2561) 

 ความตองการของตลาดการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ คือ ความตองการของนักทองเที่ยวที่ทองเที่ยวเพ่ือ

สุขภาพโดยมีการเลือกใชบริการสงเสริมสุขภาพตาง ๆ หลากหลายรูปแบบ โดยสามารถแยกออกไดเปนบริการ

สงเสริมสุขภาพทางรางกาย บริการสงเสริมสุขภาพดานจิตใจ บริการสงเสริมสุขภาพดานจิตวิญญาณ บริการ

สงเสริมสุขภาพดานสังคม บริการสงเสริมสุขภาพดานอารมณ และบริการสงเสริมสุขภาพดานสิ่งแวดลอม เชน 

บำบดัดวยปาไม (The Global Wellness Institute, 2014) 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.1.1 ประชากร ไดแก นักทองเท่ียว และผูบริหารระดับสูงหรือเจาของธุรกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ในจังหวัดพิษณุโลก 

  3.1.2 กลุมตัวอยาง ประกอบดวย 2 กลุมตัวอยาง ไดแก 1) กลุมตัวอยางที่ใชเก็บรวบรวมความ

ตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาใชบริการสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก โดยทำ

การสุมแบบบังเอิญ จำนวน 100 คน และ 2) กลุมตัวอยางใชเก็บรวบรวมเกี ่ยวกับศักยภาพในการรองรับการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพของจังหวัดพิษณุโลกสำหรับ ผูบริหารระดับสูงหรือเจาของธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน

จังหวัดพิษณุโลก โดยทำการสุมแบบเจาะจง จำนวน 10 สถานท่ี 

 3.2 การเก็บรวบรวมขอมูล 

  3.2.1 ขั ้นตอนการเก็บรวบรวมความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาใชบริการ

สถานท่ีทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก มีรายละเอียดดังน้ี 

   1) ศึกษา รวบรวม และสรุปสาระความรูเกี่ยวกับความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยท่ี

เดินทางมาใชบริการสถานท่ีทองเท่ียวเชิงสุขภาพ พฤติกรรมการทองเท่ียวของนักทองเท่ียวชาวไทย รูปแบบการจัด

กิจกรรมของสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อที่จะไดนำมาสรางขอ

คำถามในแบบสอบถาม 

   2) นำประเด็นความรูท่ีรวบรวมไดมาสรางแบบสอบถามเพ่ือใชรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง 

ไดแก นักทองเที่ยวชาวไทยทีเ่ดินทางมาใชบริการสถานที่ทองเที่ยวเชิงสขุภาพในจังหวัดพิษณุโลก โดยทำการสุม

แบบบังเอิญ จำนวน 100 คน 

   3) วิเคราะหขอมูลทางสถิติไดแก รอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และสรุปผล

เพ่ือนำไปใชในการวิเคราะหชองวางทางธุรกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลกตอไป 

  3.2.2 ข้ันตอนการเก็บรวบรวมศักยภาพการรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก มี

รายละเอีเอียดดังน้ี 

   1) ศึกษา รวบรวม และสรุปสาระความรูเกี ่ยวกับศักยภาพการรองรับการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพจากเอกสาร ตำรา และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ เพ่ือท่ีจะไดนำมาสรางขอคำถามในแบบสัมภาษณ 

   2) นำประเด็นความรู ที ่รวบรวมไดมาสรางแบบสัมภาษณเพื ่อใชรวบรวมขอมูลกับกลุม

ตัวอยาง ไดแก ผูบริหารระดับสูงหรือเจาของธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก โดยทำการสุมแบบ

เจาะจง จำนวน 10 สถานท่ี 

   3) วิเคราะหขอมูลเชิงเนื้อหา และสรุปผลเพื่อนำไปใชในการวิเคราะหชองวางทางธุรกิจ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลกตอไป 

  3.3.3 ข้ันตอนการวิเคราะหชองวางทางธุรกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก  

   ขั้นตอนนี้ผูวิจัยจะทำการผลการวิจัยที ่ไดจากขั ้นตอนการเก็บรวบรวมความตองการของ

นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาใชบริการสถานที่ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวดัพิษณุโลกและขั้นตอนการเก็บ

รวบรวมศักยภาพการรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลกมาทำการวิเคราะหชองวางทางธุรกิจ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลกเพื่อจะไดนำผลที่ไดไปวางแผนเชิงนโยบายหรือเชิงปฏิบัติเกี่ยวกับการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพใมนจังหวัดพิษณุโลกตอไป 
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 3.3 เครื่องมือที่ใชในงานวิจัย 

  1. แบบสอบถามความตองการของนักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาใชบริการสถานท่ีทองเท่ียวเชิง

สุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก 

  2. แบบสัมภาษณศักยภาพการรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก 

 

4. ผลการวิจัย  

 4.1 ผลการเก็บรวบรวมความตองการของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาใชบริการสถานที่

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก 

  ผูวิจัยนำแบบสอบถามใหกลุมตัวอยางตอบดวยตัวเองและในรูปแบบออนไลน ตรวจสอบความถูก

ตอง ความสมบูรณของแบบสอบถาม พบวาไดแบบสอบถามท่ีครบถวนสมบูรณ จากน้ันนำแบบสอบถามท่ีไดไปลง

รหัสและวิเคราะหขอมูล ซึ่งไดผลสรุปดังรายละเอียดตอไปน้ี 

  ตอนท่ี 1 ขอมูลดานปจจัยสวนบุคคล 

   ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมดจำนวน 100 คน ซึ่งจำแนกกลุมตัวอยางในเปนเพศหญิง คิดเปน

รอยละ 56.0 เพศชายคิดเปนรอยละ 44.0 และมีอายุต่ำกวา 20 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 64.0 รองลงมาคือ มี

อายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 19.0 สวนใหญมีสถานภาพโสด คิดเปนรอยละ 87.0 ดานการศึกษาสวนใหญ

มีการศึกษาต่ำกวาปริญญาตรีมากที่สุด คิดเปนรอยละ 69.0 และสวนใหญเปนผูที่ยังไมไดประกอบอาชีพซึ่งก็คือ 

นักเรียนและนักศึกษา คิดเปนรอยละ 69.0 ทั้งน้ีสวนใหญมีรายไดตอเดือนนอยกวาหรือเทากับ 10,000 บาท คิด

เปนรอยละ 59.0 และสวนใหญเปนนักทองเท่ียวนอกจังหวัดพิษณุโลกมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.0 

  ตอนท่ี 2 ขอมูลดานพฤติกรรมการทองเท่ียว 

   กลุมตัวอยางมีวัตถุประสงคในการทองเท่ียวเพ่ือการไปทองเท่ียวและพักผอนมากท่ีสุด คิดเปน

รอยละ 71.0 โดยมีการเดินทางมากกวา 3 ครั้ง/ป คิดเปนรอยละ 48.0 ซึ่งจะเปนการเดินทางเนนท่ีความประหยัด 

เชน ชอบการทองเท่ียวพักผอน คาใชจายท่ีไมสูงมาก คิดเปนรอยละ 46.0 โดยมีครอบครัวและญาติเปนผูแนะนำ

การทองเที่ยว คิดเปนรอยละ 41.0 และมีครอบครัวและญาติเปนผูรวมตัดสินใจในการเดินทางทองเที่ยว คิดเปน

รอยละ 66.0 สวนใหญเดินทางโดยรถยนตสวนตัวมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 91.0 และหากจะพักคางคืนสวนใหญจะ

มีการพักคางคืนที่บังกะโล/รีสอรท คิดเปนรอยละ 35.0 รองลงมาคือ พักที่บานญาติ บานเพื่อน คิดเปนรอยละ 

33.0 สวนใหญเลือกเดินทางตามโอกาสที่สะดวก คิดเปนรอยละ 53.0 ทั ้งนี ้ในการเดินทางในแตละครั้งจะมี

คาใชจายในการทองเท่ียวแตละครั้งประมาณ 2,001 - 3,000 บาท คิดเปนรอยละ 30.0 ท้ังน้ีสวนใหญไดขอมูลการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพมาจากเว็บไซตมากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 50.0 และปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความสนใจรูปแบบ

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 3 ลำดับแรกคือ 1) ความไมสะดวกในการเดินทาง คิดเปนรอยละ 54.0 2) ความไม

ปลอดภัยของสถานท่ีทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 48.0 และ 3) ความไมนาสนใจของรูปแบบกิจกรรม คิดเปนรอยละ 

34.0 ตามลำดับ 

  ตอนท่ี 3 ความตองการรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  

   กลุมตัวอยางมีความตองการรูปแบบกิจกรรมการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพรูปแบบตาง ๆ ใน

ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาในแตละกิจกรรม พบวา นักทองเท่ียวมีความตองการรูปแบบกิจกรรม

การทองเที่ยวดานแหลงธรรมชาติมากที่สุด (�̅�𝑥=3.04) รองลงมาคือ กิจกรรมดานเกษตรธรรมชาติ (�̅�𝑥=2.97) 

กิจกรรมดานฝกสมาธิและบำเพ็ญภาวนา (�̅�𝑥=2.91) กิจกรรมดานสมุนไพรชนบท (�̅�𝑥=2.76) กิจกรรมดานอาหาร
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สมุนไพร (�̅�𝑥=2.70) และกิจกรรมดานแพทยแผนไทย (�̅�𝑥=2.51) ตามลำดับ ซึ่งกิจกรรมยอยที่มากที่สุดสามารถ

เรียงลำดับจากมากไปนอย 3 ลำดับ ไดแก 1) เยี่ยมชมวัดปากลางธรรมชาติอันสวยสดงดงามและสงบสุข อยูใน

ระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.15) 2) เยี่ยมชมแหลงการทำเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย เกษตรทฤษฎีใหมตามแนว

พระราชดำริ อยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.05) และ 3) เยี่ยมชมแหลงธรรมชาติและเรียนรูความหลากหลายทาง

ชีวภาพท่ีสวยสดงดงาม อยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.05) ตามลำดับ 

 4.2  ผลการเก็บรวบรวมศักยภาพการรองรับการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก 

  เก็บรวบรวมเกี่ยวกับศักยภาพในการรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของจังหวัดพิษณุโลกสำหรับ 

ผูบริหารระดับสูงหรือเจาของธุรกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก โดยทำการสุมแบบเจาะจง จำนวน 10 

สถานที่ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสัมภาษณเจาของธุรกิจ/ตัวแทนของสถานท่ีทองเที่ยว 10 แหง ไดแก 1) บาน

สวนธรรม 2) ชีวาสุขนวดไทย 3) ปทมานนทฟารม  4) บูทิค แฟมิลี่ รูม พิษณุโลก 5) โรงแรมเรือนแพ  6) แคนา 

คาเฟ 7) โรงแรมแอดมีทู 8) ทรัพยไพรวัลยรีสอรท 9) วนธารา รีสอรท และ 10) ภักดี ฟารม โดยมีรายละเอียด

ศักยภาพการรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลกดังน้ี 

  4.2.1 ดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว (ลักษณะถนนในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว 

ปายชี้ทางเขาสูแหลงทองเท่ียว พาหนะท่ีเขาถึงแหลงทองเท่ียว) พบวา ความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเท่ียว 

แตละสถานท่ี มีปายชี้ทางเขาสูแหลงทองเท่ียวอยางชัดเจน มีความปลอดภัยในการเดินทาง รองลงมา มีปายบอก

ทาง/ปายนำทางในการเดินทางมายังแหลงทองเท่ียวสวนใหญมีความชัดเจน การเดินทางสะดวก และสามารถเขาสู

แหลงทองเท่ียว ดวยพาหนะสวนตัว บางสถานท่ีทองเท่ียวมีบริการรับ-สงจากสถานีขนสงถึงแหลงทองเท่ียว 

  4.2.2 ดานสิ่งอำนวยความสะดวกในแหลงทองเท่ียว (น้ำ ระบบไฟฟา สัญญาณโทรศัพท ท่ีจอดรถ 

รานขายอาหาร รานขายเครื่องด่ืม รานคาหรือรานขายของท่ีระลึกในแหลงทองเท่ียว หองน้ำ) พบวา ความสะดวก

ในแหลงทองเที่ยว ไมวาจะเปนระบบน้ำ ระบบไฟฟา สัญญาณโทรศัพท หรือระบบอินเทอรเน็ตภายในแหลง

ทองเที่ยว มีใหบริการเต็มพื้นที่แหลงทองเที่ยวเพียงพอตอการใชงาน และมีสถานที่จอดรถ สะดวกสบาย รวมถึง

การใหบริการ รานขายอาหาร-เครื่องด่ืม วัตถุดิบท่ีใชในการประกอบอาหาร มีท้ังเปนแบบออรแกนิค เพ่ือสุขภาพ 

หรือใชผักพื้นบาน ที่ไมมีสารเคมี ในการประกอบอาหาร และมีรานคาหรือรานขายของที่ระลึกภายในในแหลง

ทองเที่ยว รวมถึง ในปจจุบันสถานที่ทองเที่ยวไดรับการปรับปรุงสถานที่ใหนักทองเที่ยวที่นั่งวีลแชร ดวยการ

ทำทางลาดสำหรับรถเข็นคูกับบันไดเพ่ืออำนวยความสะดวกสบาย 

  4.2.3 ดานคุณคาและความดึงดูดใจทางการทองเที ่ยว (ความสวยงาม ความหลากหลายและ

นาสนใจ ความนาสนใจกิจกรรมทางการทองเที่ยว) พบวา จากการสำรวจสถานที่ทองเที่ยว ทั้ง 10 แหง แตละ

แหลงสถานที่ทองเท่ียว มีความนาสนใจเพราะเนื่องจากสถานที่ทองเที่ยวมีกิจกรรมตาง ๆ ใหนักทองเที่ยวไดใช

บริการ เชน เรียนรูธรรมชาติกับชางหรือเรียนรูวิธีชีวิตควาญชาง กิจกรรมคาวบอย กางเต็นท ข่ีมาหรือ เลี้ยงสัตว 

(ชาง มา กวาง นก หนู กระตาย จระเข) หรือกิจกรรมทางน้ำ เชน ลองแพ จักรยานน้ำ กิจกรรมการทำผามัดยอม 

บางสถานท่ีทองเท่ียวเปนแบบสถานปฏิบัติธรรม มีคุณคาทางจิตใจ เหมาะสำหรับเปนท่ีพักผอน 

  4.2.4 ดานสภาพแวดลอมของแหลงทองเที่ยว (มีลักษณะทางธรรมชาติที่สมบูรณไมถูกดัดแปลง

จากมนุษย มีสภาพแวดลอม/ระบบนิเวศท่ีสมบูรณ ไมมีมลภาวะในแหลงทองเท่ียว) พบวา จากการสำรวจสถานท่ี

ทองเที่ยว ทั้ง 10 แหง. ดานสภาพแวดลอม มีลักษณะทางธรรมชาติ และระบบนิเวศ ที่สมบูรณ เหมาะแกการ

พักผอนและ ทองเท่ียวเชิงธรรมชาติ และสถานท่ีทองเท่ียวบางแหลง สามารถรองรับลูกคาแบบเชิงสุขภาพได 

  4.2.5 ดานการบริหารจัดการในแหลงทองเที ่ยว (การจัดการศูนยบร ิการนักทองเที ่ยว การ

บำรุงรักษาและฟนฟูสิ่งแวดลอม กฎระเบียบหรือขอควรปฏิบัติในแหลงทองเที่ยวมีความชัดเจน เจาหนาที่หรือ
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วิทยากรใหความรูแกนักทองเท่ียว ปายหรือสัญลักษณสื่อความหมายหรือสื่อสิ่งพิมพเพ่ือใหความรูแกนักทองเท่ียว

เพื่อใหความรู แกนักทองเที ่ยว) พบวา จากการสำรวจขอมูลของสถานที่ทองเที ่ยว ทั้ง 10 แหง มีศูนยบริการ

นักทองเท่ียว เพ่ือใหความรูแกนักทองเท่ียว ท้ังในเรื่องการทองเท่ียวในพ้ืนท่ีใกลเคียง อาหารการกิน การเดินทาง 

โดยมเีจาหนาท่ีท่ีสามารถใหคำแนะนำและขอมูลตาง ๆใหกับนักทองเท่ียวไดเปนอยางดี รวมถึงสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ 

เชน โบรชัวร เอกสารการทองเท่ียว หรือเว็บไซตสถานท่ีทองเท่ียว ก็มีพรอมใหความรูกับนักทองเท่ียว 

  4.2.6 ดานการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน (คนในชุมชนเต็มใจตอนรับนักทองเท่ียว คนใน

ชุมชนมีรายไดจากการทองเท่ียว เชน การขายสินคา การใหบริการนักทองเท่ียว เปนตน คนในชุมชนเปนสวนหน่ึง

ของกิจกรรมการทองเที่ยว)  พบวา จากการสำรวจขอมูลของสถานที่ทองเที่ยวทั้ง 10 แหงไดมีการจัดการใหคน

ภายในชุมชนหรือทองถ่ินมีสวนรวมท้ังในเรื่องของการบริการนักทองเท่ียว หรือการดูแลสถานท่ีทองเท่ียว รวมท้ัง

ยังเปนการกระจายรายไดแกชุมชน ไมวาจะเปนการวาจางคนในชุมชนใหมีงานทำ และมีผลิตภัณฑท่ีจัดทำเอง และ

รับสินคา และผลิตภัณฑจากคนในชุมชนเพื่อเพิ่มรายไดใหกับคนในทองถิ่น และไดรับความรวมมือกับชุมชนเปน

อยางดี 

 4.3 ผลการวิเคราะหชองวางทางธุรกิจทองเท่ียวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลก 

  นำความตองการดานการทองเทีย่วเชิงสุขภาพในปจจุบันซึ่งไดจากการสอบถามจากนักทองเทีย่ว

ท่ีมาเท่ียวในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 100 คน มาเปรียบเทียบกับศักยภาพในการรองรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ

ในจังหวัดพิษณุโลก 10 แหง พบวา ธุรกิจทองเที่ยวเชิงสุขภาพในจังหวัดพิษณุโลกมีศักยภาพการรองรับการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ไมวาจะเปนดานความสะดวกในการเขาถึงแหลงทองเที่ยว ดานสิ่งอำนวยความสะดวกใน

แหลงทองเท่ียว ดานคุณคาและความดึงดูดใจทางการทองเท่ียว ดานสภาพแวดลอมของแหลงทองเท่ียว ดานการ

บริหารจัดการในแหลงทองเท่ียว และดานการมีสวนรวมของประชาชนในทองถ่ิน แตท้ังน้ีสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ 

ก็ยังไมไดมีบริการหรือกิจกรรมดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพชัดเจน ดังน้ันผูประกอบการท่ีตองการพัฒนาสถานท่ี

ทองเที่ยวใหเปนแหลงทองเที่ยวดานสุขภาพนั้นควรที่จะมองการทองเที่ยวเชิงสุขภาพในภาพรวมดวยการสราง

เครือขายความรวมมือท้ังภาคธุรกิจการทองเท่ียวและภาคธุรกิจบริการสุขภาพ ตลอดจนชุมชน หนวยงานภาครัฐ

และองคกรอ่ืน ๆ ท่ีมีสวนเกี่ยวของ และขับเคลื่อนพัฒนาในเชิงบูรณาการในทิศทางเดียวกันโดยมุงเนนท่ีการสราง

ความแตกตางของแตละพ้ืนท่ี และยกระดับศักยภาพของผูประกอบการและแหลงทองเท่ียวใหสามารถตอบสนอง

ความตองการและรองรับนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพได 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 การทองเที่ยวของนักทองเที่ยวสวนใหญจะเนนความประหยัด โดยมีครอบครัวและญาติเปนผูแนะนำ

การทองเที ่ยวซึ่งมีครอบครัวและญาติเปนผู รวมตัดสินใจในการเดินทางทองเที ่ยว โดยเดินทางไปกันเองกับ

ครอบครัวและญาติ สวนใหญเดินทางโดยรถยนตสวนตัว ทั ้งน้ีจะเห็นไดวาสอดคลองกับวัตถุประสงคในการ

ทองเที่ยวของกลุมตัวอยางที่มีวัตุประสงคเพื่อไปเยี่ยมญาติ/เยี่ยมเพื่อน และเพื่อการพักผอน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของนฤมล รัตนไพจิตร ราตรี เขียวรอด และตรีวนันท เนื ่องอุทัย (2561) โดยมีวัตถุประสงคในการ

ทองเท่ียวของกลุมตัวอยางท่ีมีวัตุประสงคเพ่ือไปเย่ียมญาติ/เย่ียมเพ่ือน และเพ่ือการพักผอนเชนกัน 

 นักทองเท่ียวกลุมตัวอยางมีความตองการรูปแบบกิจกรรมการทองเท่ียวดานแหลงธรรมชาติมากท่ีสุด 

ซึ่งสอดคลองกับสถานที่ทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกที่มีสถานที่ทองเทีย่วแหลงธรรมชาติมากกวาประเภทอื่น ๆ 

ทั้งในรูปแบบภเูขา น้ำตก แมน้ำ และอื่น ๆ ทั้งนี้หากสถานที่ทองเที่ยวในปจจุบันเพิ่มกิจกรรมดานสุขภาพเขาไป 

เชน สามารถเย่ียมชมแหลงธรรมชาติและเรียนรูความหลากหลายทางชีวภาพท่ีสวยสดงดงาม มีการเดินปาสมุนไพร
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หรือขี่จักรยานเสือภูเขาชมธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพในอุทยานแหงชาติและปาธรรมชาติ ก็จะ

เปนการดึงดูดนักทองเท่ียวเชิงสุขภาพได ท้ังน้ีนักทองเท่ียวยังแสดงความคิดเห็นวาปจจัยท่ีเปนอุปสรรคตอความ

สนใจรูปแบบการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 3 ลำดับแรกคือ 1) ความไมสะดวกในการเดินทาง 2) ความไมปลอดภัยของ

สถานที่ทองเที่ยว และ 3) ความไมนาสนใจของรูปแบบกิจกรรม ดังนั้นสถานที่ทองเที่ยวควรที่จะเนนสิ่งตาง ๆ 

เหลานี้เพื่อที่นักทองเที่ยวจะไดมั่นใจที่จะมาทองเที่ยวในจังหวัดพิษณุโลกมากขึ้น รวมถึงจัดทำขอมูลขาวสาร

ประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวและเสนทางทองเท่ียวในรูปแบบตาง ๆ เชน คูมือการทองเท่ียว แผนพับใบปลิวและ

ปายบอกทาง ใหเพียงพอตอความตองการ ปรับปรุงขอมูลขาวสารในอินเทอรเน็ตใหทันสมัยและทันตอเหตุการณ

ปจจุบัน ทำใหนักทองเท่ียวรับรูขอมูลของแหลงทองเท่ียวและจูงใจใหนักทองเท่ียวเขามายังพ้ืนท่ีมากข้ึน และเปน

การสรางรายไดใหแกชุมชนอีกดวย ซึ่งสอดคลองกับปาริฉัตร สิงหศักด์ิตระกูล และพัชรินทร เสริมการด (2563) ท่ี

ไดแสนอแนวทางการพัฒนาการทองเท่ียวเชิงอนุรักษท่ีคำนึงถึงศักยภาพดานการทองเท่ียวและความตองการของ

นักทองเท่ียวแบงออกเปน 3 ดาน 1) ดานแหลงทองเท่ียวควรสรางจุดเดนของพ้ืนท่ีโดยนำธรรมชาติมาเสนอเปนจุด

ขาย ปรับปรุงความสะอาดและภูมิทัศนใหสวยงามและสรางจิตสำนึกในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติใหแก

นักทองเที่ยวและชาวบาน 2) ดานความพรอมทางการทองเที่ยว ควรจัดเตรียมสิ่งอำนวยความสะดวกจัดทำสื่อ

ความหมายทางธรรมชาติและวัฒนธรรมและจัดเตรียมมัคคุเทศกทองถ่ินสำหรับการถายทอดความรูและเรื่องราว

ของแหลงทองเท่ียว และ 3) ดานการพัฒนาการตลาดจัดทำเสนทางทองเท่ียวท่ีเชื่อมโยงแหลงทองเท่ียวของท้ังสอง

ชุมชน เนนกิจกรรมทองเท่ียวท่ีมีการเรียนรูและสรางความเราใจสอดคลองกับกลุมเปาหมายคือกลุมวัยรุนและวัย

ทำงาน และจัดทำคูมือแผนพับ ใบปลิวและพัฒนาเว็บไซตสำหรับประชาสัมพันธการทองเท่ียว 
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บทคัดยอ 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาสวนประสมทางการตลาดของการสงเสริมการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี โดยมีกลุมตัวอยาง คือ นักทองเท่ียวชาวไทยท่ีเดินทางมาทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี

จำนวน 400 คน โดยเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา คอื แบบสอบถาม ซึ่งสถิติท่ีใชใน

การวิเคราะหขอมูล คือ คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษา พบวา สวนประสมทาง

การตลาดตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี  ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา พบวา โดยภาพรวม อยูในระดับ มีความสำคัญมาก (x�  = 4.04) ดานผลิตภัณฑและการ

บริการ อยู ในระดับ มีความสำคัญมาก (x� = 4.04) สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 0.59 ดานราคา อยู ในระดับ มี

ความสำคัญมาก (x� = 3.99) ดานสถานท่ี อยูในระดับ มีความสำคัญมาก (x� = 4.05) ดานการสงเสริมการตลาด 

อยูในระดับ มีความสำคัญมาก (x� = 3.85) ดานบุคลากร อยูในระดับ มีความสำคัญมาก (x� = 4.05) ดานลักษณะ

ทางกายภาพ อยูในระดับ มีความสำคัญมาก (x� = 4.18) ดานกระบวนการ อยูในระดับ มีความสำคัญมาก (x� = 

4.02) และดานผลิตภาพหรือประสิทธิภาพ อยูในระดับ มีความสำคัญมาก (x�  = 4.12)  

 

คำสำคัญ : สวนประสมทางการตลาดบริการ, การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ, นักทองเที่ยวชาวไทย,ปราจีนบุรี  

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

38



The marketing mix factors affecting to promotion of health tourism 

in Prachinburi Province. 

 

Pannanat Saksirikhun 1* Suwatchanakanda Phuniat2 Narissara Muongkrathok3 

Wachareeporn Laocham3  Werasak Kamonkluraphat3 

 

1 Department of Business Administration in Tourism and Hospitality, 

Faculty of Business Administration and Service Industry 

,King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Prachinburi Campus), Prachinburi Province 25230 
2 Tourism and Hospitality Faculty of Business Administration and Liberal Arts 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak Tak 63000 
3 Department of Business Administration in Tourism and Hospitality, 

Faculty of Business Administration and Service Industry, 

King Mongkut's University of Technology North Bangkok (Prachinburi Campus), Prachinburi Province 25230 

 

pannanat.s@bas.kmutnb.ac.th, 0910708451 

 

Abstract 

This research aims to investigate the service marketing mix aspects influencing Prachinburi 

Province's health tourism promotion. The sample group consisted of 400 Thai visitors visiting 

Prachinburi province, randomly chosen. A questionnaire was utilized as the study's tool. Data 

analysis statistics included percentages, mean, and standard deviation. The study's findings 

revealed that the service marketing mix variables for health tourism promotion, a case study of 

Prachinburi province. The questionnaire was designed in the form of a rating scale. It was 

discovered that the overall level was quite essential. (x ̅ = 4.04). It was at a significant level in 

terms of products and services. (x ̅ = 4.04). The price was at a significant level. (x ̅ = 3.99). The 

location was at a significant level. (x ̅ = 4.05). It was at a significant level in terms of commercial 

promotion. (x = 3.85) for employees was considered at a significant level. (x ̅ = 4.05). It was at a 

significant level in terms of physical attributes. (x ̅ = 4.18). The process aspect was at a significant 

level at every level. (x = 4.02), Moreover, in terms of productivity or efficiency was at a significant 

level. (x ̅ = 4.12). 

 

Keywords: service marketing mix, health tourism, Thai tourists, Prachinburi   
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1. บทนำ  
อุตสาหกรรมการทองเท่ียว ถือเปนอุตสาหกรรมท่ีสามารถสรางผลกระทบในมิติทางดานเศรษฐกิจ ดาน

สังคมและสิ่งแวดลอมได เปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และเปนสิ่งสำคัญในการ

ขับเคลื่อย การเจริญเติบโตของประเทศไทย เมื่อพิจารณาถึงอุตสาหกรรมการทองเที่ยวไดมีการขยายตัวอยาง

รวดเร็วในทุกภูมิภาคของโลก ในปจจุบันมีจำนวนนักทองเท่ียวท่ัวโลกเพ่ิมข้ึน 983 ลานคน ซึ่งเปนรายไดท่ีเกิดจาก

การทองเที่ยวประมาณ 1,030 พันลานเหรยีญสหรัฐ ดวยเหตุนี้ รัฐบาลในหลายประเทศจึงใหการสนับสนุน และ

พัฒนาสงเสริมใหประเทศของตนเปนแหลงทองเท่ียวอุตสาหกรรมการทองเท่ียวจึงเกิดการแขงขันสูงมากข้ึนในการ

ตอบสนองความตองการของนักทองเที่ยวที่เปลี่ยนแปลงไปโดยการนำเสนอสินคาและบริการใหม ๆ ซึ ่งการ

ทองเท่ียวเชิงสุขภาพจึงเปนอีกหน่ึงรูปแบบการทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมเพ่ิมมากข้ึนตามกระแสการรักษา และ

การดูแลสุขภาพ (สิริกร เลิศลัคธนาธาร, ไพบูลย ออนมั่ง และไอยเรศ ลิบลับ, 2560) เชนเดียวกันกับ ประชาชาติ

ธุรกิจ (2565) ที่ไดกลาววา กระแสการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จะเปนเทรนดการทองเที่ยวในป 2565 สถาบันดาน

สุขภาพสากล เผยรายงานคาดป 2563-2568 ทองเที่ยวเชิงสุขภาพโตเฉลี่ย 21% จากรายงาน ยังไดระบุขอมูล

นักทองเที่ยวเชงิสุขภาพทั้งในและตางประเทศ ที่พบวาเปนกลุมนักทองเที่ยวที่มีกำลังซื้อสูง ถึงแมกระทั่งในชวง

การระบาดของเชื ้อโควิด-19 โดยพบวาในป 2563 มีนักทองเที่ยวเชิงสุขภาพตางชาติใชจายเฉลี่ยราว 1,601 

ดอลลารสหรัฐตอทริป (53,297 บาท) มากกวานักทองเที่ยวทั่วไปราว 35% ในขณะที่นักทองเที่ยวเชิงสุขภาพใน

ประเทศมีคาใชจายเฉลี่ยอยูท่ี 619 ดอลลารสหรัฐตอทริป (20,606 บาท) สูงกวานักทองเท่ียวภายในประเทศอยูท่ี 

177% 

จังหวัดปราจีนบุรี ตั้งอยูทางทิศตะวันออกของประเทศไทย มีจุดที่ตั้งภูมิศษสตรที่อุดมสมบูรณดวย

ทรัพยากรทางธรรมชาติ มีผืนปามรดกโลก ความหลากหลายทางชีวภาพ มีองคความรูทางดานสมุนไพรโบราณ 

ปราชญชาวบานจำนวนมาก และมีโรงพยาบาลเจาพระยาอภัยภูเบศรซึ่งเปนหนวยงานสำคัญในการสงเสริมมิติ

ทางดานเชิงสุขภาพ พบหมูบานดงบังท่ีเปนแหลงเพาะพันธุสมุนไพรท่ีสำคัญหายากของปราจีนบุรี รวมถึงภูมิภูเบศ 

ศูนยการเรียนรูสมุนไพรและภูมิปญญาสุขภาพบางเดชะ อภัยภูเบศร เดยสปา บานเลาเรื่องเมืองสมุนไพรปราจีนบรุี  

ตึกเจาพระยาอภัยภูเบศรท่ีนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับสมุนไพร การแพทยแผนไทย การนวดไทยอภัยภูเบศร อาหาร

เพื่อสุขภาพ (มณีรัตน สุขเกษม และคณะ,2563) จากความสำคัญดังกลาว แสดงใหเห็นวาจังหวัดปราจีนบุรีมี

ศักยภาพท่ีจะพัฒนาสูการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ แตเมื่อเปรียบเทียบกับตารางสถิตินักทองเท่ียวของภาคตะวันออก

พบวา จังหวัดปราจีนบุรีมีนักทองเที่ยวเดินทางเขามาทองเที ่ยวจำนวนนอยที่สุด เมื่อเปรียบเทียบกับจังหวัด

ใกลเคียงในพ้ืนท่ีภาคตะวันออก จากสาเหตุของปญหาน้ีผูวิจัยจึงไดเล็งเห็นความสำคัญในการศึกษาปจจัยสวนผสม

ทางการตลาดตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ ประกอบดวย ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานการบริการ ดาน

ราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทางกายภาพ ดานกระบวนการ และดาน

ผลิตภาพหรือประสิทธิภาพตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี อันนำไปสู

แนวทางที่จะพัฒนาเพื่อเพิ่มจำนวนนักทองเที่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี การสงเสริมการรับรูใหแกนักทองเที่ยว

เกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ สามารถกระตุนใหนักทองเท่ียวเดินทางมาทองเท่ียวยังจังหวัดปราจีนบุรีเพ่ิมมาก

ข้ึน   

วัตถุประสงค  

1) เพ่ือศึกษาขอมูลท่ัวไปของผูท่ีเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดปราจีนบุรี  

2) เพ่ือศึกษาสวนผสมทางการตลาดของการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี 
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

สวนประสมทางการตลาดบริการ สำหรับธุรกิจบริการนั้นจะมีองคประกอบทั้ง 8 ของสินคาบริการหรือ 

8Ps ท่ีจะตองทำงานประสานกันอยางดีจึงจะประสิทธิผล (Lovelock,2007 อางใน ณัฐนนท โชครัศมีศิร,2558) ซึ่ง

ประกอบไป ดานผลิตภัณฑ (บริการ) หมายถึง สิ่งที่ผูขายนำเสนอขายใหแกลูกคา เพื่อใหเกิดความสนใจ ความ

ตองการเปนเจาของการใชหรือการบริโภค ซึ่งจะเปนสิ่งท่ีตอบสนองความตองอการของลูกคา สามารถสรางคงาม

พึงพอใจใหกับลูกคาได ดานราคา ราคา หมายถึง จำนวนเงิน จำนวนคุมคาท่ีลูกคารับรู การไดรับผลประโยชนจาก

การใชผลิตภัณฑสินคาหรือบริการ อยางคุมคา อาจหมายถึงคุณคา เปรียบเทียบระหวางราคา (Price) ที่ตอง

จายเงินออกไปกับคุณคา (Value) ที่ลูกคาจะไดรับกลับมาจากผลิตภัณฑนั้น  สถานที่ หมายถึง ชองทางหรือ

กิจกรรมท่ีนำเสนอและเคลื่อนยายสินคาและบริการไปยังลูกคา ซึ่งจะมีผลตอการับรูในคุณคา และประโยชนของ

สินคาและบริการ การคำนึงดานทำเลท่ีต้ัง (Location) และชองทางในการนำเสนอบริการ (Channels)  ดานการ

สงเสริมการตลาด เปนเครื่องมือหนึ่งที ่ใชในการติดตอสื่อสารทางการตลาดระหวางผูขายและผูบริโภค โดยมี

วัตถุประสงคเพ่ือแจงขาวสารชักจูงใหเกิด ความตองการ และดึงดูดใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคาหรือใหบริการน้ัน 

ดานบุคลากร บุคลากรควรผานขั้นตอนในการคัดเลือกรวมทั้งผานการฝกอบรม เพื่อสามารถตอบสนองความ

ตองการของลูกคาใหบริการอยางมีคุณภาพ การมีปฏิสัมพันธและสรางมิตรไมตรีตอลูกคาซึ่งจะเปนสิ่งสำคัญท่ีทำ

ใหลูกคาเกิดความพึงพอใจ เปนสวนท่ีแตกตางจากคูแขง เกิดความผูกพันกับองคกรในระยะยาวและสรางไดเปรียบ

ทางธุรกิจ ดานกระบวนการ ข้ันตอน ระเบียบวิธีการในดานการบริการท่ีนำเสนอใหกับผูใชบริการ เปนการสงมอบ

การใหบริการอยางถูกตอง สะดวกรวดเร็ว ลูกคาเกิดความประทับใจและเกิดการบอกตอ  ดานรูปลักษณทาง

กายภาพ สวนประกอบขององคกรท่ีลูกคาสามารถสัมผัสไดดวยการนำเสนอ และภาพลักษณท่ีดีของสถานบริการ 

เชน อาคารสถานที่ตกแตงสวยงามการใหแสงสีเสียงที ่เหมาะสมความสะอาดของสถานบริการ ลักษณะทาง

กายภาพท่ีลูกคาใหความพึงพอใจและความแปลกใหม และดานผลิตภาพ หรือ ประสิทธิภาพเปนสิ่งจำแนกสำหรับ

การใหบริการในการสรางความแตกตางจากผูใหบริการอ่ืน ๆ ซึ่งถือเปนสิ่งจำเปนในการใหบริการในการสรางความ

แตกตางจากคูแขง 

2.2 แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 

การทองเที่ยวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) ถือเปนรูปแบบหนึ่งทางการทองเที่ยวที่ถูกพัฒนาขึ้นเพ่ือ

ตอบสนองความตองการของทางการตลาดเฉพาะทาง (Niche Market) รูปแบบการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ เปน

รูปแบบที่สงผลดีตอการสงเสริมชวยเสริมสรางคุณภาพชีวิตของนักทองเที่ยว เมื่อพิจารณาถึง การทองเที่ยวเชิง

สุขภาพของประเทศไทย ยังตองพัฒนาดำเนินการวิจัยออกแบบการผลิตและพัฒนากิจกรรมทางการทองเท่ียวเชิง

สุขภาพรูปแบบใหม ๆ ท่ีนาสนใจและมีคุณภาพบริการเพ่ิมมากข้ึน เพ่ือตอบสนองความตองการของนักทองเท่ียว

ท้ังชาวไทยและชาวตางชาติ การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ (Health Tourism) น้ันไดมีคำจำกัดความของการทองเท่ียว

เชิงสุขภาพท่ีแตกตางกันไป โดย ดาริกา เยือกเย็น (2554) ไดใหนิยามของการทองเท่ียวเชงิสุขภาพ หมายถึง การ

เดินทางทองเท่ียว เพ่ือชมสถานท่ีสวยงามทางธรรมชาติและวัฒนธรรม เพ่ือการเรียนรูวิถีชีวิตและพักผอนหยอนใจ

ดวยการแบงเวลาจากการทองเท่ียวเพ่ือทำกิจกรรมสงเสริมสุขภาพและหรือการบำบัดรักษาฟนฟูสุขภาพ 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมและคนหาขอมูลโดยจะใชวิธีรวบรวมขอมูล 2 แบบ คือ ขอมูลปฐมภมิู 

โดยนำแบบสอบถามท่ีเสร็จสมบูรณไปสอบถามกับนักทองเท่ียวชาวไทยบริเวณ จังหวัดปราจีนบุรี และขอมูลทุติย

ภูมิ ผูวิจัยไดทำการคนควา รวบรวมรายงานการวิจัย บทความ วารสาร และรายงานที่เกี่ยวของกับเรื่องที่ทำการ

วิจัย เพื่อเปนสวนประกอบในเนื้อหา ทฤษฎี กรอบแนวความคิด การสรางแบบสอบถาม และในการอภิปราย

ผลการวิจัย  

 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ นักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที ่ยวในจังหวัดปราจีนบุรี 

จำนวน 922,278 คน (กองเศรษฐกิจการทองเท่ียวและกีฬา,2563) สวนกลุมตัวอยางท่ีจะใชในการศึกษาครั้งน้ี ใช

ตารางสำเร็จโดยใชสูตร Taro Yamane (ธานินทร ศิลปจารุ, 2563) มาหาจำนวนตัวอยางของประชากร (n) ท่ี

ระดับความคลาดเคลื่อน 0.05 ซึ่งคำนวณได 398 คน และไดกำเนินเดินการเลือกกลุมตัวอยางแบบสะดวก จำนวน 

400 คน  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

ลักษณะของเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามขอมูลท่ัวไปของนักทองเท่ียวและปจจัยสวน

ประสมทางการตลาดตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี โดยผูวิจัยไดทำการ

สรางเปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เสนอตอผูเชี่ยวชาญเพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content 

Validity) เพ่ือใหไดแบบสอบถามท่ีผานการตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงจากผูเชี่ยวชาญดานการทองเท่ียว จำนวน 

3 คน และ ไดคาความเชื่อมั่นท่ี 0.67  

การเก็บรวบรวมขอมูล  

ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลกลุมตัวอยาง โดยเปนนักทองเท่ียวท่ีเคยเดินทางมาทองเท่ียวจังหวัดปราจีน 

และเน่ืองจากปญหาการแพรระบาดของโควิด 19 ทำใหวางแผนเก็บแบบสอบถามออนไลน โดยมีขอคำถามแรกใน

การคัดกลุมตัวอยางท่ีนาเชื่อถือ จากน้ันไดตรวจสอบขอมูลและรวบรวมขอมูลเพ่ือนำไปสูการวิเคราะหตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถามลักษณะแบบสอบถามเปนแบบ

ตรวจสอบรายการ (Check-List) ใช วิธ ีการหาค าความถี ่ (Frequency) และสรุปออกมาเปนคาร อยละ 

(Percentage) และขอมูลเกี ่ยวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการสงเสริมการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ 

กรณีศึกษาจงัหวัดปราจีนบุรี ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ใชวิธีการหา

คาเฉลี่ย (Mean : x� ) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation : S.D.) 

 

4. ผลการวิจัย  

 ผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ 

กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 400 คน โดยจำแนกตาม เพศ อายุ อาชีพ รายได และระดับการศึกษา พบวา

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือเพศหญิง คิดเปน รอยละ 50.75 รองลงมาคือ เพศชาย คิดเปนรอยละ 49.25 

ตามลำดับ สถานภาพดานอายุ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ อายุ 20 - 30 ป คิดเปนรอยละ 73.50 รองลงมา

ไดแก อายุมากกวา 40 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 11.25 อายุ 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 9.25 และอายุนอยกวา 20 

ป คิดเปนรอยละ 6.00 ตามลำดับ ดานอาชีพพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ อาชีพนักเรียน/นักศึกษา คิด
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เปนรอยละ 55.50 รองลงมาไดแก อาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 14.25 อาชีพขาราชการ/รัฐวิสาหกิจ /

พนักงานของรัฐ คิดเปนรอยละ 12.25 อาชีพธุรกิจสวนตวั คิดเปนรอยละ 10.25 อาชีพรับจางทั่วไป คิดเปนรอย

ละ 4.75 และเกษียณอายุ คิดเปนรอยละ 3.00 ตามลำดับ ดานรายไดพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได

นอยกวา 15,000 บาท คิดเปนรอยละ 55.75 รองลงมาไดแก รายได 15,001 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 

26.25 รายได 25,001 – 35,000 บาท คิดเปนรอยละ 13.00 และรายได มากกวา 35,001 บาทข้ึนไป คิดเปนรอย

ละ 5.00 ตามลำดับ และดานระดับการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญคือ ระดับปริญญาตรี คิดเปนรอย

ละ 67.75 รองลงมาไดแก ระดับต่ำกวาปริญญาตรี คิดเปนรอยละ 26.25 และระดับสูงกวาปริญญาตรี คิดเปนรอย

ละ 6.00 ตามลำดับ 

ผลการวิเคราะหขอมูลจะวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิง

สุขภาพ กรณีศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี ดานภาพรวมทั้งหมด และวิเคราะหเปนรายดานทั้ง 8 ดาน ไดแก ดาน

ผลิตภัณฑ ดานการบริการ ดานราคา ดานสถานท่ี ดานการสงเสริมการตลาด ดานบุคลากร ดานลักษณะทาง

กายภาพ ดานกระบวนการ และดานผลิตภาพหรือประสิทธิภาพตอการสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ สามารถ

แสดงรายละเอียดได ดังน้ี  

 

ตาราง 1 แสดงคาเฉลี ่ยและคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานของสวนประสมทางการตลาดของการสงเสริมการ

ทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี 

สวนประสมทางการตลาดตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด

ปราจีนบุรี 

x� S.D. 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดตอการสงเสริมการทองเที ่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดปราจีนบุรี โดยภาพรวม 

  

ดานผลิตภัณฑและการบริการ   

มีความหลากหลายของผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ 4.10 0.78 

กิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพมีความนาสนใจ 4.05 0.77 

ผลิตภัณฑและการบริการมีความเปนอัตลักษณ เอกลักษณ 4.11 0.75 

รวม 4.09 0.66 

ดานราคา   

ราคามีความคุมคาเหมาะสมกับบริการท่ีไดรับ 3.97 0.79 

มีราคาใหเลือกหลากหลาย 3.98 0.80 

มีการแสดงราคาคาบริการท่ีชัดเจน 4.01 0.81 

รวม 3.99 0.70 

ดานสถานที ่   

มีการตกแตงสถานท่ีมีเอกลักษณนาดึงดูดใจ 4.04 0.81 

การจัดสรรพ้ืนท่ีใหบริการอยางเหมาะสม 4.06 0.79 

ความปลอดภัยของแหลงทองเท่ียว 4.04 0.82 

รวม 4.05 0.70 

ดานการสงเสริมการตลาด   
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สวนประสมทางการตลาดตอการสงเสริมการทองเที่ยวเชิงสุขภาพ จังหวัด

ปราจีนบุรี 

x� S.D. 

มีการโฆษณาผานสื่อออนไลน เชน Facebook Instagram 3.91 0.93 

แพ็คเกจทัวรสงเสริมกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 3.87 0.90 

มีบัตรสมาชิกและสิทธิพิเศษตาง ๆ  3.77 0.95 

รวม 3.85 0.82 

ดานบุคลากร   

พนักงานมีความเต็มใจในการใหบริการ 4.03 0.81 

พนักงานแตงกายสะอาด สุภาพ เรียบรอย 4.10 0.77 

พนักงานใหคำแนะนำและตอบขอซักถามอยางชัดเจน 4.03 0.81 

รวม 4.05 0.70 
ดานลักษณะทางกายภาพ   

จังหวัดปราจีนบุรีมีสภาพแวดลอมเหมาะสำหรับการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 4.16 0.79 

ภูมิทัศน สภาพแวดลอมมีความสวยงาม 4.20 0.80 

รวม 4.18 0.71 

ดานกระบวนการ   

การใหบริการรวดเร็ว เปนระบบ ปลอดภัย และไดมาตรฐาน 4.01 0.79 

ความเสมอภาคในการใหบริการ 4.04 0.83 

ความพรอมในการบริการและแกไขปญหา 4.02 0.84 

รวม 4.02 0.71 
ดานผลิตภาพหรือประสิทธิภาพ   

ความโดดเดนดานรางวัลท่ีไดรับดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 4.11 0.77 

การไดรับมาตรฐานดานการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ 4.12 0.74 

รวม 4.12 0.68 

รวมภาพทั้งหมด 4.04 0.59 

 

จากตารางแสดงผล พบวาภาพรวมอยูในระดับ มีความสำคัญมาก (x� = 4.04 ) สำหรับผลพิจารณาเปน

รายดาน ไดแก ดานลักษณะทางกายภาพมีความสำคัญมาก (x� = 4.18) ดานผลิตภาพหรือประสิทธิภาพมี

ความสำคัญมาก (x� = 4.12) ดานผลิตภัณฑและการบริการมีความสำคัญมาก (x�  = 4.09) ดานสถานท่ีและดาน

บุคลากรความสำคัญมาก (x� = 4.05) ดานกระบวนการมคีวามสำคัญมาก (x� = 4.02) ดานราคามีความสำคัญมาก 

(x� = 3.99) และดานการสงเสริมการตลาดมีความสำคัญมาก (x� = 3.85) 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากผลการวิเคราะหขอมูลสถานภาพทั่วไปของนักทองเที่ยวชาวไทยที่เดินทางมาทองเที่ยวเชิงสุขภาพ 

จังหวัดปราจีนบุรี จำนวน 400 คน พบเพศหญิงมากกวาเพศชาย คิดเปน รอยละ 50.75 รองลงมาคือ เพศชาย คิด

เปนรอยละ 49.25 ตามลำดับ สถานภาพดานอายุ อาชีพพนักงานเอกชน คิดเปนรอยละ 14.25 ดานรายไดพบวา
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ผูตอบแบบสอบถาม รายได 15,001 – 25,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.25 จากผลการศึกษาดังกลาว อาจเปน

เพราะเพศหญิงมีความชอบในการรักษาสุขภาพตนเอง การเอาใจใสตนเอง สอดคลองกับ อุษณีย ผาสุก และคณะ 

(2561) ที่พบวาผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง อายุระหวาง  31-40 ป ระดับปริญญาตรี  ประกอบ

อาชีพเอกชน รายไดเฉลี่ยตอเดือน 20,000 – 30,000 บาท นอกจากน้ี เมื่อพิจารณาถึงสวนประสมทางการตลาด

การสงเสริมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ จังหวัดปราจีนบุรี พบวาภาพรวมมีความตองการในระดับมาก ประกอบดวย

ดานลักษณะทางกายภาพ ดานผลิตภาพหรือประสิทธิภาพ ดานผลิตภัณฑและการบริการ ดานสถานที่ ดาน

บุคลากร ดานกระบวนการ ดานราคา และดานการสงเสริมการตลาด จึงเปนประเด็นที่ใหความสำคัญตอการ

พัฒนาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพของปราจีน เชนเดียวกันกับ วุฒิชาติ สุนทรสมัย (2564) ไดศึกษาประเด็นกลยุทธ

การตลาดแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพท่ีมีอิทธิพลตอความต้ังใจกลับมาเท่ียวซ้ำของนักทองเท่ียวในจังหวัดปราจีนบุรี 

ประกอบดวย ดานผลิตภัณฑ ดานราคา ดานการจัดจำหนาย ดานการสงเสริมการตลาด ซึ่งจากการซึ่งศึกษาพบวา 

ดานผลิตภัณฑมีผลตอการกลับมาทองเที่ยวซ้ำ เชนเดี่ยวกับการศึกษาในครั้งนี้ที่พบวาพื้นที่จังหวัดปราจีนควร

พัฒนาสงเสริมในดานผลิตภัณฑและการบริการ ใหมีความหลากหลายของผลิตภัณฑเพ่ือสุขภาพ ความนาสนใจมี

เอกลักษณของกิจกรรมการทองเท่ียวเชิงสุขภาพ  
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ปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยศิลปากร. 
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รูปแบบการสงเสริมการตลาดสินคาท่ีระลึกท่ีสงผลตอการรับรู 

ของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม 

 

อิศร วัจนสุนทร1* และ ทักษพร วงคเขียว2 

 

คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

128 ถนนหวยแกว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 50300 

 

อีเมล itsra.w@rmutl.ac.th  โทรศัพท +66 89679 1661 

 

บทคัดยอ 

 การวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษารูปแบบการสงเสริมการตลาดสินคาท่ีระลึกท่ีสงผลตอการ

รับรูของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดเชียงใหม 2) เพ่ือศึกษาระดับการรับรูผลิตภัณฑสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียว

ชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม ซึ่งเปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยกลุมตัวอยาง ไดแก นักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัด

เชียงใหม จำนวน 400 คน ท่ีมี โดยวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลแบบสอบถาม และนำเสนอ ผลการวิเคราะหการแจก

แจงความถ่ี คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา รูปแบบการสงเสริมการตลาดสินคา

ท่ีระลึกจังหวัดเชียงใหมท่ีสงผลตอการรับรูของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดเชียงใหม อยูในระดับมาก ไดแก การ

สงเสริมการตลาดรูปแบบการโฆษณา (Advertising) ดวยอินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน, การสงเสริม

การตลาดในรูปแบบการใหขาวและประชาสัมพันธ (publicity and public relations) ในชวงเทศกาลและงาน

ประเพณีสำคัญ เพ่ือใหเกิดการซื้อสินคาเปนของท่ีระลึก และ การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการตลาดทางตรง 

(direct marketing) ดวยสื่อสังคมออนไลน ตามลำดับ 
 

 คำสำคัญ : สวนประสมการสงเสริมการตลาด, การรับรู, สินคาที่ระลึก 
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The Promotion Mix of Souvenirs Toward Perception  
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Abstract 

This research aims to 1) investigate the promotion mix of souvenirs in Chiang Mai 

concerning Thai tourists' perceptions and 2) study the level of promotion mix components of 

souvenirs among Thai tourists in Chiangmai. This study was quantitative research. The sample 

was 400 Thai visitors in Chiang Mai. A questionnaire was used to collect data. Frequency 

distribution, mean, percentage, and standard deviation were analyzed. According to the 

research findings, the promotion mix of souvenirs in Chiang Mai is at a high level: advertising via 

the Internet and social media, publicity and public relations when there are essential festivals 

and traditions to purchase products as souvenirs, and direct marketing via social media. 

  

Keyword: Promotion mix, Perception, Souvenirs 
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1. บทนำ   
ประเทศไทยเปนประเทศท่ีมีความหลากหลายทางดานวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถ่ิน ท่ีสะทอนให

เห็นผานท้ังดานความเปนอยู ภาษา ประเพณี วัฒนธรรม และผลิตภัณฑทองถ่ิน ท่ีมีความโดดเดนดวยการนำเสนอ

กระบวนการผลิตสินคาท่ีมีเอกลักษณของทองถ่ินประกอบการจำหนายสินคาของตนเอง และในแตละจังหวัดมีการ

ทำธุรกิจคาปลีกสินคาท่ีระลึกขนาดกลางและขนาดเล็กตั้งอยูจำนวนมาก เพ่ือจำหนายสินคาท่ีระลึกประเภทตาง ๆ 

ใหกับนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาเยือน โดยมีจุดประสงคในการเดินทางไปทองเท่ียวยังสถานท่ีเหลาน้ัน เพ่ือเลือกซื้อ

สินคาไวเปนของฝาก หรือ ของท่ีระลึกกอนเดินทางกลับภูมิลำเนา (นิศาชัชกุล,  2550) ตอมาในปจจุบันสินคาท่ี

ระลึกท่ีวางจำหนายสวนใหญไมคอยมีความแตกตางกันมากนัก ท้ังในดานรูปแบบผลิตภัณฑ ราคา สถานท่ีจัด

จำหนาย รวมไปถึงการสงเสริมการขาย และการประชาสัมพันธสินคา ทำใหสินคาท่ีระลึกเหลาน้ันขาดความ

นาสนใจ และสินคาท่ีระลึกของทองถ่ินบางชนิดไมเปนท่ีรูจักของนักทองเท่ียว (วิบูล จันทรแยม, 2550 ; กิติพงษ 

ภูมิสาขา, 2551)  

 จากการศึกษาพบวา จังหวัดเชียงใหมมีสินคาท่ีระลึกท่ีนักทองเท่ียวใหความสนใจ และมีความตองการ

สวนใหญเปนสินคาท่ีระลึกประเภทหัตถกรรมทองถ่ิน ท่ีวางจำหนายในยานทองเท่ียวสำคัญของจังหวัด เชน สัน

กำแพง วัดเกตการาม วัวลาย และหางดง เปนตน ท่ียังคงความเปนเอกลักษณลานนา และมีความโดดเดนใน

กระบวนการผลิตสินคาท่ีมีความประณีต มีลวดลายสวยงามแตกตางกันไปในแตละทองถ่ิน ซึ่งสินคาท่ีระลึก

ประเภทหัตถกรรมทองถ่ินน้ันมีมากมาย อาทิ ประเภทเครือ่งเงิน ไดแก ปนปกผม สลุงหรือขัน สรอย แหวน และ

กำไล เปนตน, ประเภทเครื่องเขิน ไดแก พานดอกไม จานรองแกว และชุดขันโตก เปนตน, ประเภทไมแกะสลัก 

ไดแก พระพุทธรูปไม กรอบรูป โคมไฟและกรอบกระจก เปนตน ประเภทผาทอ ไดแก ผาทอตีนจก ผาไหมสัน

กำแพง เปนตน, ประเภทเครื่องปนดินเผา ไดแก หมอ แจกัน กระถางตนไม เปนตน  และประเภทอ่ืน ๆ ไดแก รม

บอสราง กระดาษสา สมุดจากกระดาษสา เปนตน ซึ่งในปจจุบันมีการแขงขันกันในดานธุรกิจตาง ๆ มากข้ึน ธุรกิจ

จำหนายสินคาของท่ีระลึกถือเปนธุรกิจท่ีทำรายไดใหแกอุตสาหกรรมการทองเท่ียวสูงกวาองคประกอบอ่ืน ๆ เปน

อยางมาก (พิทยะ ศรีวัฒนสาร, 2553)  ตลอดจนมีการแขงขันทางดานการตลาดท่ีสูงข้ึน จึงทำใหธุรกิจสินคาท่ี

ระลึกและผูจำหนายน้ันตองมีการปรับกลยทุธทางการตลาด เพ่ือใหสินคาเกิดการรับรู ความนาสนใจและดึงดูดใจ

นักทองเท่ียว  

จากความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษา “รูปแบบการสงเสริมการตลาดสินคาท่ีระลึกท่ีสงผลตอ

การรับรูของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม” เพ่ือศึกษารูปแบบการสงเสริมการตลาดและระดับบการรับรู

ผลิตภัณฑสินคาท่ีระลึกท่ีสงผลตอการรับรูของนักทองเท่ียวไทยในจังหวัดเชียงใหม โดยมุงหวังวาจะเปนประโยชน

ตอผูผลิตและผูจัดจำหนายผลิตภัณฑสินคาท่ีระลึก เพ่ือเปนแนวทางในการวางแผนการสงเสริมการตลาดให

สอดคลองกับพฤติกรรมของผูบริโภคหรือนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม 

วัตถุประสงค   
1) เพ่ือศึกษารูปแบบการสงเสริมการตลาดสินคาท่ีระลึกท่ีสงผลตอการรับรูของนักทองเท่ียวไทยใน

จังหวัดเชียงใหม  

2) เพ่ือศึกษาระดับการรับรูผลิตภัณฑสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ   
ทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับสวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion mix) 

สวนประสมการสงเสริมการตลาด เปนกลุมของเครื่องมือทางการตลาดท่ีองคกรใชในการปฏิบัติตาม

วัตถุประสงคทางการตลาดกลุมเปาหมายเพ่ือช้ีชวนและชักชวนลูกคาเปาหมายใหซื้อผลิตภัณฑน้ัน ๆ และชักนำให

เกิดการขายมาก ๆ อยางรวดเร็วโดยมีวัตถุประสงคในการทำใหผลิตภัณฑผานไปสูผูซื้อหรือผูบริโภคไดเร็วได

จำนวนมากและสรางผลกำไรใหแกกิจการตามเปาหมายท่ีกำหนดไว (เกยูร ใยบัวกลิ่น และ สุวิมล แมนจริง, 2550) 

ซึ่งสอดคลองกับทฤษฎีของ Karunanithy, M. and Sivesan (2556) ไดกลาวไววา สวนประสมการสงเสริม

การตลาดไดกำหนดสวนประสมการสงเสริมการตลาดเปนคำท่ีใชอธิบายชุดเครื่องมือท่ีบริษัทหรือธุรกิจสามารถใช

เพ่ือสื่อสารประโยชนของผลิตภัณฑหรือบริการอยางมีประสิทธิภาพตอผูบริโภค  

 

ตารางท่ี1 แสดงปจจัยสวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) 

สวนประสมการสงเสริมการตลาด 

(Promotion Mix) 

Kotler 

(2542) 

เกยูร 

ใยบัวกลิ่น 

(2550) 

Wheelen 

(2550) 

Lupiyoadi 

(2551) 

Karunanithy 

(2556) 

การโฆษณา (Advertising) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

การขายโดยใชพนักงานขาย 

( Personal Selling) 

✔ ✔  ✔ ✔ 

การสงเสริมการขาย (Sale Promotion) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

การประชาสัมพันธ (Public Relation) ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ 

การตลาดทางตรง (Direct Marketing) ✔ ✔ ✔ ✔  

 

จึงกลาวไดวา สวนประสมการสงเสริมการตลาด (Promotion Mix) ประกอบไปดวย 

1) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการโฆษณา (Advertising) 

2) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการขายโดยใชพนักงานขาย (Personal Selling) 

3) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการสงเสริมการขาย (Sales Promotion) 

4) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการประชาสัมพันธ (Public Relation) 

5) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการตลาดทางตรง (Direct Marketing) 

 

แนวคิดและทฤษฎีการรับรู (Perception Theory) 

การรับรูเปนพ้ืนฐานท่ีสำคัญของแตละบุคคล การตอบสนองพฤติกรรมใด ๆ มักข้ึนอยูกับการรับรูจาก

สภาพแวดลอมของตน และความสามารถในการแปลความหมายของสภาพตอนน้ัน ๆ การเรียนรูท่ีมีประสิทธิภาพ

จึงข้ึนอยูกับสิ่งเรา และปจจัยการรับรูท่ีมีประสิทธิภาพ  

ปจจัยการรับรูประกอบดวยประสาทสัมผัส และปจจัยทางจิตวิทยา คือ ความรูเดิม เจตคติ และความ

ตองการ เปนตน โดยมีกระบวนการสามดาน คือ การสัมผัส การแปลความหมาย และอารมณ (ปยะนันท บุญณะ
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โยไทย, 2555) ซึ่งสอดคลองกับ พีรพัฒน ฮัตรศิริกุลชัย (2553) ไดกลาวไววา การรับรู  ท่ีมีดวยกัน 3 ประการ 

ดังน้ี  

1) การรับรู คือ การจัดระบบการรวบรวมและตีความหมายจากการสัมผัส 

2) การรับรู คือ กระบวนการท่ีรับเอาเรื่องราว ใชอวัยวะรับการสัมผัสเปนสื่อกลาง  

3) การรับรู คือ กระบวนการท่ีเกิดข้ึนระหวางสิ่งเรา และการตอบสนองสิ่งเรา 

 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสินคาท่ีระลึก 

พจนานุกรมราชบัณฑิตยสถาน (2554) ใหความหมายวาสินคาท่ีระลึก (Souvenir) คือ สินคาท่ี

สามารถทำใหเกิดการระลึกหรือนึกถึง เหตุการณและเรื่องราวในอดีต ซึ่งสอดคลองกับประเสริฐ ศีลรัตนา (2531) 

ท่ีไดกลาวไววา สินคาท่ีระลึก คือ สิ่งตาง ๆ ท่ีนำมาใชเพ่ือจูงใจใหเกิดการนึกถึงเหตุการณท่ีเก่ียวของ หรือหมายถึง

สิ่งท่ีใชสื่อเพ่ือใหเกิดความทรงจำท่ีผานมาในอดีตและหมายถึงสัญลักษณแทนบุคคล เรื่องราว เหตุการณท่ีไดรับ

จากการสรางสรรคเพ่ือย้ำเตือนความทรงจำ และ Lury (2550) ไดกลาวไววาสินคาท่ีระลึกอาจไมไดรับการยอมรับ

วามีคา แตมีความหมายดวยเหตุผลหลายประการข้ึนอยูกับ ความสัมพันธกับสภาพแวดลอมสวนบุคคลและ

สาธารณะ เรื่องราว ตำนานความเช่ือและคานิยม จึงกลาวไดวา สินคาท่ีระลึก คือ เปนสินคาหรือสิ่งท่ีผูคนซื้อในท่ี

จำหนายน้ัน เก็บไวเปนท่ีระลึกวาเคยมาทองเท่ียวหรือเคยไดสัมผัสวิถีชีวิตหรือสถานท่ีน้ัน ๆ เพ่ือเก็บไวเปนความ

ทรงจำ เปนท่ีระลึกวาครั้งหน่ึงเคยมาหรือซื้อเปนของฝากใหกับคนท่ีนึกถึงและไมไดเดินทางมาดวยได 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย  
การวิจัยในครั้ งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) เก็บรวบรวมขอมูล ดวย

แบบสอบถาม (Questionnaire) โดยมีกลุมตัวอยางเปนนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม จำนวน 400 คน 

และใชวิธีสุมตัวอยางแบบบังเอิญ (Convenience Sampling) โดยการสุมแจกแบบสอบถามออนไลนท้ังหมด โดย

นำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลแบบสถิตเิชิงพรรณนา (Descriptive Research) ท่ีใชอธิบายขอมูลเก่ียวกับลักษณะ

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา รายได อาชีพ วิเคราะหโดยแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) 

 

4. ผลการวิจัย  
ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ีสงผลตอระดับการรับรูผลิตสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียว

ชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม  

การสงเสริมการตลาด 

(Promotion Mix) 

คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การรับรู 

การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการโฆษณา (Advertising) 3.47 .629 มาก 

การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการใหขาวและ

ประชาสมัพันธ (Publicity and public relations) 

3.44 .629 มาก 
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การสงเสริมการตลาด 

(Promotion Mix) 

คาเฉลี่ย  สวนเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

ระดับ 

การรับรู 

การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการตลาดทางตรง (Direct 

marketing) 

3.43 .592 มาก 

การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการสงเสริมการขาย (Sales 

promotion) 

3.37 .559 ปานกลาง 

การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการขายโดยพนักงานขาย 

(Personal selling) 

3.33 .598 ปานกลาง 

รวม 3.41 .499 มาก 

 

จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยการสงเสริมการตลาดในรูปแบบการโฆษณา (Advertising) มีการรับรูอยู

ในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.47) ปจจัยการสงเสริมการตลาดในรูปแบบการใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity 

and public relations) มีการรับรูอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.44) ปจจัยการสงเสริมการตลาดในรูปแบบ

การตลาดทางตรง (Direct marketing) มีการรับรูอยูในระดับมาก (คาเฉลี่ย=3.43) ปจจัยการสงเสริมการตลาดใน

รูปแบบการสงเสริมการขาย (Sales promotion) มีการรับรูอยูในระดับปานกลาง (คาเฉลี่ย=3.37) ปจจัยการ

สงเสริมการตลาดในรูปแบบการขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) มีการรับรูอยูในระดับปนกลาง 

(คาเฉลี่ย=3.33) ตามลำดับ 

 นอกจากน้ียังมีขอคิดเห็นเสนอแนะจากกลุมประชากรวา ควรมีการทำประวัติความเปนมาของตัวสินคา

ท่ีระลึก คิดเปนรอยละ 0.25 และควรมีการผลิตสื่อท่ีจะชวยใหสินคาสามารถเขาถึงไดงายข้ึนหรือ สรางความ

นาสนใจในตัวสินคามากยิ่งข้ึน คิดเปนรอยละ 0.25 
 

5. สรุปและอภิปรายผล  
สรุปผลการวิเคราะหระดับการรับรูผลิตภัณฑสินคาท่ีระลึกของนักทองเท่ียวชาวไทยในจังหวัดเชียงใหม 

จากการศึกษาพบวา รูปแบบการสงเสริมการตลาดสินคาท่ีระลึกจังหวัดเชียงใหมท่ีสงผลตอการรับรูของ

นักทองเท่ียวไทย ในจังหวัดเชียงใหม มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก โดยเรียงลำดับความสำคัญของปจจัยตาง ๆ ไดดัง

ตอไป การสงเสริมการตลาด ในรูปแบบการโฆษณา (Advertising) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการใหขาวและ

ประชาสัมพันธ (publicity and public relations) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการตลาดทางตรง (direct 

marketing) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการสงเสริมการขาย (sales promotion) การสงเสริมการตลาดใน

รูปแบบการขายโดยพนักงานขาย (personal selling) ตามลำดับ ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการโฆษณา (Advertising) มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก คือ การ

รับรูจากสื่อโฆษณาประเภทอ่ืน ๆ เชน อินเตอรเน็ตและสื่อสังคมออนไลน รองลงมาคือ สื่อโฆษณานอกสถานท่ี 

เชน ปายโฆษณา และการใชสื่อโฆษณา ณ แหลงซื้อ หรือ ณ จุดขาย ตามลำดับ  

2) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการสงเสริมการขาย (Sales promotion) มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง โดยมีการรับรูจากการสงเสริมการขายท่ีมีการลด แลก แจก แถม เพ่ือกระตุนลูกคา รองลงมาคือ มี
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โปรโมช่ันบนชองทางออนไลน เชน การใหลูกคาสามารถสแกน QR Code หรือนำโคดไปแสดงหนารานเพ่ือรับ

สวนลดได และการสงเสริมการขายสินคาท่ีระลึก มีราคาพิเศษในชวงเทศกาลหรือวันสำคัญ ตามลำดับ  

3) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการขายโดยพนักงานขาย (Personal selling) มีคาเฉลี่ยรวมอยูใน

ระดับ ปานกลาง คือพนักงานขายใหขอมูลสินคาโดยละเอียด รองลงมาคือ พนักงานขายมีความนาเช่ือถือใหแก

ลูกคาโดยการใหขอมูลลูกคาอยางสม่ำเสมอ และพนักงานขายมีเทคนิควิธีแนะนำสินคาท่ีนาสนใจ ตามลำดับ  

4) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการใหขาวและประชาสัมพันธ (Publicity and Public relations) มี

คาเฉลี่ยรวมอยูในระดับมาก โดยมีการรับรูจากการประชาสัมพันธกระตุนเตือนเพ่ือใหเกิดการซื้อสินคาเมื่อเทศกาล

ประเพณีท่ีตองใชสินคาใกลเขามา เชน ประเพณีปใหมเมือง ประเพณียี่เปง เปนตน รองลงมาคือ มีการใหขาว

ประชาสัมพันธเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสงัคมผานสื่อตาง ๆ และมีการประชาสัมพันธจุดเดนสินคาท่ีระลึก เชน มีความ

ปลอดภัยตอสิ่งแวดลอม ตามลำดับ  

5) การสงเสริมการตลาดในรูปแบบการตลาดทางตรง (Direct marketing) มีคาเฉลี่ยรวมอยูในระดับ

มาก การรับรูผานการสื่อสารผานทางสื่อสังคมออนไลน เชน Facebook, Line, Website และ SMS รองลงมาคือ 

การสื่อสารผานสื่อโทรทัศน เชน มีการจัดกิจกรรมโปรโมช่ันการขายภายในเวลาจำกัด และมีการสื่อสารผานวิทยุ 

เชน Spotify, Live joox และ Podcast ตามลำดับ 

ผลการศึกษารูปแบบการรับรูขอมูลขาวสารและการโฆษณาสินคาตาง ๆ ผานชองทางการสื่อสารรูปแบบ

ตาง ๆ พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีการรับรูจากชองทางอินเทอรเน็ตอยูในระดับมากท่ีสุด สอดคลองกับ

งานวิจัยของ วาทินี เจียมสุขสุจิตต (2552) ซึ่งศึกษางานวิจัยเรื่อง การโฆษณาออนไลน ท่ีมีผลตอการสั่งซื้อสินคา

ของผูบริโภค ไดกลาวไววาลักษณะประชากรของผูบริโภคมีพฤติกรรมการเปดรับโฆษณาออนไลนของผูบริโภค 

วัตถุประสงคการใชอินเทอรเน็ตสวนใหญเพ่ือคนควา ติดตามขาวสารและ รับสื่อโฆษณาออนไลนมากสุด 1-2 

โฆษณาตอวัน ผูบริโภคสวนใหญจะอานขอความโฆษณาออนไลนมากสุด คือ แบนเนอรโฆษณา และรูปแบบของ

โฆษณา ในขณะท่ีการรับรูผานชองทางสื่อโทรทัศน ในระดับปานกลาง และการรับรู ณ จุดขาย ในระดับปานกลาง 

สอดคลองกับงานวิจัยของดรุณี อัศวปรีชา (2556)  ซึ่งศึกษาวิจัยเรื่อง การสื่อสาร ณ จุดซื้อ ไดกลาวไววา การ

โฆษณา ณ จุดขาย สามารถชวยกระตุนความสนใจและเตือนความจำของผูบริโภคกลุมเปาหมายไดเปนอยางดี อีก

ท้ังมีอิทธิพลเหนือผูบริโภคเปาหมายหรือผลักดันใหเกิดพฤติกรรมการซื้อสินคา ณ จุดขายเร็วข้ึน  แมวาผูบริโภค

เปาหมายจะมีความตั้งใจท่ีจะซื้อสินคาตราสินคาอ่ืนแตผูบริโภคบางสวนเปลี่ยนใจมาซื้อสินคาท่ีไมไดตั้งใจจะซื้อมา

กอนเน่ืองจากอิทธิพลของการโฆษณา ณ จุดขาย 

ขอเสนอแนะจากงานวิจัย   

 จะเห็นไดวา จากการวิจัยสำรวจรูปแบบการสงเสริมการตลาดสินคาท่ีระลึกท่ีสงผลตอการรับรูของ

นักทองเท่ียวไทย ในจังหวัดเชียงใหม ทำใหทราบถึงรูปแบบและระดับการรับรูของสินคาท่ีระลึกตอนักทองเท่ียว

ชาวไทย ในการสงเสริมการตลาดตอสินคาท่ีระลึกของจังหวัดเชียงใหม เน่ืองดวยผูผลิตและผูจำหนายสวนใหญใน

ชุมชนยังขาดความรู ความเขาใจทางดานการสงเสริมการขายสินคา และขาดความชำนาญในการประชาสัมพันธ

เพ่ือทำใหสินคาท่ีระลึกเปนท่ีรูจัก จากผลการวิจัยจึงแสดงใหเห็นถึงโอกาสในการจัดทำสื่อเพ่ือสงเสริมการตลาด 

และการกระตุนเตือนเมื่อมีเทศกาลสำคัญท่ีใกลมาถึง เชน ประเพณีทางลานนา อาทิ ประเพณียี่เปง ประเพณี

สงกรานต รวมไปถึงประเพณีสำคัญทางพระพุทธศาสนา ท่ีตองการใชสินคาท่ีระลึกประเภทตาง ๆ เพ่ือเปนตัวแทน 

หรือสัญลักษณในงานประเพณี หรือ การออกแบบสินคาของท่ีระลึกใหเขากับเทศกาลงานประเพณีท่ีสำคัญ เพ่ือ

เปนสินคาท่ีระลึก ตลอดจนเพ่ิมชองทางการสงเสริมการตลาด  ท้ังทางดานการโฆษณาทางออนไลน อาทิ 

Facebook, Line และ Website และการเสนอการขาย ณ จุดขาย ใหมีความโดดเดนมากข้ึน อีกท้ังการท่ี

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

53



พนักงานขายทราบขอมูลของสินคาและมีเทคนิควิธีการแนะนำสินคาท่ีนาสนใจ จะชวยสงผลตอการรับรูถึงสินคา

ของท่ีระลึกไดเปนอยางดี 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาความหลากหลายดานพันธุพืชและสัตวปาของแหลงทองเท่ียว

บอน้ำรอนถ้ำเขาพลู และเสนอแนวทางในการเฝาระวังผลกระทบแหลงทองเท่ียวบอน้ำรอนถ้ำเขาพลู อำเภอละแม 

จังหวัดชุมพร ภายใตกรอบแนวคิดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เก็บรวบรวมขอมูลโดยใชแบบสำรวจการพบเห็นของ

สัตวปา และแบบสำรวจพันธุพืช ผลการศึกษา พันธุไมท่ีสำรวจพบบอกถึงสภาพปาในบริเวณบอน้ำรอนถ้ำเขาพลู

ไดถึง 2 ชนิดปาดวยกัน คือ ปาดิบช้ืนและปาพรุ มีจำนวน 51 วงศ 116 ชนิด ไมยืนตน 56 ชนิด ไมพุม 19 ชนิด 

ไมเถาว 23 ชนิด  ไมลมลุก 8 ชนิด ปาลม 7 ชนิด และเฟรน 3 ชนิด โดยปาดิบช้ืนมีพันธุไมเดนท่ีพบ เชน 

ตะเคียนทอง เหรียง ดำดง เปนตน ขณะท่ีปาพรุมีพันธุไมเดนท่ีพบ เชน เตย ระกำ ตีนนก หวาหิน เตาราง เปนตน 

ดานสัตวปา พบวา มีคางคาว ลิง  กระรอกและนกอาศัยอยูมีจำนวน 22 วงศ 39 ชนิด เปนนกประจำถ่ินท้ังหมด 

แบงเปนนกท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาแลว  34 ชนิด อาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 36 ชนิด และอาศัยอยูพ้ืนท่ีปา

ธรรมชาติ 33 ชนิด โดยเปนนกท่ีพบบอยมาก 7 ชนิด พบไดบอย 13 ชนิด พบไดปานกลาง 12 ชนิด และพบได

นอย 7 ชนิด ดังน้ัน บอนำรอนถ้ำเขาพลูควรศึกษาผลกระทบดานทรัพยากร กอนการพัฒนาสิ่งอำนวยความ

สะดวกเพ่ือนันทนาการและการทองเท่ียวในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะแหลงท่ีอยูอาศัยของสัตวปา และพันธุพืช 

 

 คำสำคัญ : ความหลากหลายทางชีวภาพ สัตวปา พันธุพืช, บอน้ำรอนถ้ำเขาพลู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

55

mailto:christagmy59@gmail.com


Biodiversity at Tham Khao Phlu Hot Spring,  

Lamae District, Chumphon Province 

 

Amnat Ruksapol1* and Benjamas Na Thongkaew2 

 

Faculty of Integrated Tourism Management, Maejo-Chumphon University  

Lamae District, Chumphon Province 

 

e-mail: christagmy59@gmail.com, เบอรโทรศัพท 0891284643 

 

Abstract 

The research aims to investigate the flora and fauna diversity of Khao Plu Cave Hot 

Spring and to propose guidelines for the impact surveillance of Khao Plu Cave Hot Spring, 

Lamae district, Chumphon province, under the concept of sustainable tourism. Wildlife sighting 

surveys and plant species surveys were used to collect darra. According to the findings, plant 

species found at Khao Plu Cave Hot Spring indicate two types of forest: evergreen and swamp. 

There were 51 families, 116 species, 56 species of woody plants, 19 species of shrubs, 23 

species of vines, 8 species of herbaceous plants, 7 types of palms and 3 types of ferns. There 

were several notable plants in the evergreen forest, including Hopea odorata Roxb., Parkia 

timariana Merr., Diospyros pubicalyx Bakh. Besides, there were also many prominent plants in 

the swamp forest, such as Pandanus kaida Kurz., Salacca wallichiana C.Msrt., Vitex pinnata  

Linn., Eugenia claviflora Roxb., and Caryota  bacsonensis Magalon. There were 22 bat families 

and 39 species of bats, monkeys, squirrels, and birds, all of which were endemic. There were 34 

bird species in urban areas, 36 in agricultural areas, and 33 in natural forests. However, out of 

39 species, 7 were found the most frequently, 13 were found frequently, 12 were found 

moderately, and 7 were found rarely. As a result, before developing recreational and tourism 

facilities in the area, Khao Plu Cave Hot Springs should investigate the potential impacts on 

resources, particularly wildlife and plant species habitats. 

 

Keywords:  biodiversity, wildlife, plants, Tham Khao Phlu Hot Spring 
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1. บทนำ 
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวภายในประเทศไดเจริญรุดหนาตามลำดับ นับตั้งแตไดมีการสงเสริมการ

ทองเท่ียวเพ่ือกระตุนการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ จากขอมูลกรมการทองเท่ียว กระทรวงการทองเท่ียวและ

กีฬา ในป 2562 พบวามีนักทองเท่ียวตางชาติมาเยือนประมาณ  39 ลานคน เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ซึ่งมีจำนวน

นักทองเท่ียวตางชาติ ประมาณ 34.3 ลานคน ขยายตัวเพ่ิมข้ึนรอยละ 4.44 เกิดรายได 3.718 ลานลานบาท 

สำหรับป 2563 เปาหมายเชิงเศรษฐกิจตองการสรางรายไดทางการทองเท่ียวรวมใหเพ่ิมข้ึนรอยละ 10 จากป 

2562 ซึ่งจะทำใหรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติเพ่ิมข้ึนเปน 2.431 ลานลานบาท รายไดรวมเพ่ิมข้ึนจาก 3.38 

ลานลานบาท เปน 3.718 ลานลานบาท กระทรวงการทองเท่ียวและกีฬา, 2564) แตดวยสถานการณการระบาด

ของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหเปาหมายเชิงเศรษฐกิจเกิดความถดถอย โดยเฉพาะการ

ทองเท่ียวกระแสหลักประสบปญหาไมสามารถรองรับการทองเท่ียวแบบวิถีเดิมไดตามปกติ ซึ่งแนวโนมหลังจาก

การคลายมาตรการล็อกดาวนจากสถานการณวิกฤต COVID-19 ภาคธุรกิจจำเปนตองปรับตัวมองหาวิธีการฟนฟู

อุตสาหกรรมการทองเท่ียวอยางปลอดภัยในรูปแบบ “ฐานวิถีชีวิตใหม”หรือ New Normal ท่ีผูคนใหความสำคัญ

กับเรื่องสาธารณสุข ความสะอาด และความรูสึกมั่นใจและความสบายใจในการใชบริการ เปนตน รวมถึงยกระดับ

มูลคาสินคาทองถ่ินใหสามารถดำเนินการตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 13 นโยบายไทย

แลนด 4.0 เกณฑของสภาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนระดับโลก (Global Sustainable Tourism Criteria; GSTC)  

ไดกำหนดใหกรอบการพัฒนาการทองเท่ียวไปสูการเปนแหลงทองเท่ียวคุณคาสูง (High Value Destination) 

ทามกลางความทาทายจากสถานการณอุบัติภัยโควิด 19 กลาวโดยสรุปไดวา กรอบทิศทางการพัฒนาประเทศใน

อนาคตมีเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) สอดคลองกับการพัฒนา

เศรษฐกิจบีซีจี โมเดล (BCG Model) ซึ่งเปนหน่ึงในกลไกการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ โดยมีการทองเท่ียวเปนหน่ึงใน

อุตสาหกรรมเปาหมายภายใตแผนระยะยาว 6 ป (พ.ศ.2564-2569) อันประกอบดวย เศรษฐกิจชีวภาพ (Bio 

Economy) เศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) และเศรษฐกิจสีเขียว (Green Economy) (Global 

sutainable tourism council, 2564) 

แหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพประเภทน้ำพุรอน ถือเปนหน่ึงในรูปแบบของการทองเท่ียวและเศรษฐกิจเชิง

สรางสรรค ครอบคลุมเปาหมายการพัฒนาแหลงทองเท่ียวท่ีไดมาตรฐาน สะดวก สะอาดและปลอดภัย และสราง

การทองเท่ียวเชิงคุณคาสูง สำหรับบอน้ำรอนถ้ำเขาพลู จังหวัดชุมพร เปนแหลงทองเท่ียวประเภทพรุน้ำรอนท่ี

เกิดข้ึนเองตามธรรมชาติ มีพ้ืนท่ีท้ังหมด 300 ไร ใชประโยชนเพ่ือการทองเท่ียวและนันทนาการตั้งแตป พ.ศ. 2538 

(องคการบริหารสวนจังหวัดชุมพร, 2564) ถือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีมีความสำคัญอยางยิ่งเน่ืองจากทรัพยากรมี

ความเปราะบางจำเปนตองมีแผนการจัดการท่ีครอบคลุม ดานสาธารณูปโภค ดานจิตวิทยา ดานสังคม-วัฒนธรรม 

และดานเศรษฐกิจ โดยเฉพาะดานสิ่งแวดลอม เพ่ือใหเกิดการใชประโยชนจากทรัพยากรท่ีมีอยูสูงสุดและเกิด

ผลกระทบนอยท่ีสุด นําไปสูความยั่งยืนทางการทองเท่ียว มีการจัดการดานความปลอดภัยในแหลงทองเท่ียว   

งานวิจัยช้ินน้ีจึงมีวัตถุประสงคของการวิจัยเพ่ือศึกษาความหลากหลายดานพันธุพืชและสัตวปาของแหลงทองเท่ียว

บอน้ำรอนถ้ำเขาพลู และเสนอแนวทางในการเฝาระวังผลกระทบแหลงทองเท่ียวบอน้ำรอนถ้ำเขาพลู อำเภอละแม 

จังหวัดชุมพร ภายใตกรอบแนวคิดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ 
การทองเท่ียวเชิงสุขภาพ เปนการทองเท่ียวทางเลือกท่ีผสมผสานการเดินทางไปยังสถานท่ีพักผอน

ควบคูไปกับการรักษาและฟนฟูสุขภาพท้ังรางกายและจิตใจโดยผานการบำบัด ทำใหนักทองเท่ียวไดรับความรูและ

ประสบการณใหมๆ  ในขณะเดียวกันก็ชวยอนุรักษทรัพยากรทองเท่ียวและสิ่งแวดลอมอีกทางหน่ึง ซึ่งในวงการ

แพทยไดใหการยอมรับกันวาการทองเท่ียวเชิงสุขภาพเปนการพักผอนและทองเท่ียวท่ีผอนคลายความเครียดสงผล

ดีตอสุขภาพ  สอดคลองกับวัตถุประสงคของการทองเท่ียวเพ่ือสุขภาพถือเปนการสงเสริมสุขภาพใหสมบูรณ

แข็งแรงและมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน รวมท้ังมีการพัฒนาคุณภาพสิ่งแวดลอมไปในตัว  ((Global wellness institute: 

GWI, 2014 และ สมเกียรติ   ตั้ งกิจวานิชย   (2549))  สำหรับรูปแบบของกิจกรรมฟนฟูสุขภาพท่ี นิยม 

ประกอบดวย  การบริการสปา  บริการนวดแผนไทย การโยคะและลางพิษรางกายเพ่ือสุขภาพ แชน้ำรอยผอน

คลาย เปนตน (การทองเท่ียวแหงประเทศไทย, 2562) โดยเฉพาะแหลงทองเท่ียวแหลงทองเท่ียวเชิงสุขภาพน้ำพุ

รอนธรรมชาติ ถือเปนแหลงทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมอยางแพรหลายในปจจุบัน แตขณะเดียวกันก็เปนแหลง

ทองเท่ียวท่ีตองคำนึงถึงความปลอดภัยของนักทองเท่ียว และผลกระทบตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

เน่ืองจากน้ำพุรอน จัดเปนแหลงทองเท่ียวประเภทธรรมชาติประเภทหน่ึงซึ่งหากไมมีการกำหนดมาตรฐานท่ีชัดเจน 

การดำเนินกิจกรรมการทองเท่ียวใด ๆ อาจสงผลกระทบดานลบตอแหลงน้ำพุรอนธรรมชาติไดงายดาย เพราะ

ทรัพยากรมีความเปราะบางและมีความหลากหลายทางชีวภาพ (Biodiversity) อันหมายความถึง การมีสิ่งมีชีวิต

นานาชนิดไมวาจะเปนการดำรงอยูของพืช สัตว แบคทีเรีย ท่ีดำเนินชีวิตอยูภายในระบบนิเวศท่ีมีสภาพภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศและสภาพแวดลอมท่ีหลากหลาย จากการสะสม ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ทำใหการคงอยูของความ

แตกตางในสิ่งมีชีวิตแตละสายพันธุดานชีวภาพ ไดแก สิ่งมีชีวิตท่ีมีความสัมพันธซึ่งกันและกัน และทางกายภาพ 

ไดแก อุณหภูมิ ปรมิาณแสง เปนตน โดยเฉพาะน้ำพุรอน ซึ่งเปนน้ำท่ีอยูใตดินและไดรับพลังงานความรอนจากใต

เปลือกโลกท่ีถูกดันข้ึนมายังบนผิวโลกพรอมกับแรธาตุตาง ๆ  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ใชวิธีการวิจัยเชิงสำรวจ  (Survey  Research)   

1. การเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ 

ศึกษาและรวบรวมหลักการ แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับความหลากหลายทางชีวภาพของสัตวปา

และพันธุพืช เพ่ือใชเปนขอมูลเบ้ืองตนในการสำรวจรวมกับขอมูลเพ่ิมเติมจากการสำรวจพ้ืนท่ีภาคสนาม 

2. การเก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ 

พ้ืนท่ีเปาหมายในการศึกษา คือ บริเวณบอน้ำรอนถ้ำเขาพลู อำเภอละแม จังหวัดชุมพร สาเหตุในการ

คัดเลือกพ้ืนเน่ืองจากเดิมพ้ืนท่ีมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกคอนขางนอย แตในปจจุบันพ้ืนท่ีไดมีการพัฒนา

สิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิมข้ึน ทำใหจำเปนตองติดตามความเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศเพ่ือเปนฐานขอมูล

สำหรับพ้ืนท่ี 

2.2 เครื่องมือเก็บรวบรวมขอมูล 

 2.2.1 แบบสำรวจการพบเห็นของสัตวปา มีวัตถุประสงคฐานขอมูลดานการพบเห็นของสัตวปา 

ท้ังน้ี งานวิจัยใชนกเปนตัวแทนของสัตวปา โดยมีประเด็นการสำรวจคือ ชนิดพันธุ จำนวน เพศ ชวงเวลาท่ีพบ 

สถานท่ี และพฤติกรรม ใชวิธีการเดินสำรวจสัตวปารอบ ๆ พ้ืนท่ีถ้ำเขาพลูดวยตาเปลาและกลองสองทางไกลชนิด

สองตา เก็บตัวอยาง  3 ชวงเวลาดวยกัน คือ ตั้งแตเวลา 07.00 น. - 11.00 น. ตั้งแตเวลา 14.00 น. - 15.00 น. 
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และ ตั้งแตเวลา 16.00 น. -  18.00 น. จากน้ันนำมาจำแนกชนิดพันธุโดยคูมือดูนก นกเมืองไทย พรอมท้ังจด

บันทึกในแบบสำรวจการพบเห็นสัตวปา  ซึ่งผูวิจัยทำการเก็บขอมูลโดยการสำรวจและบันทึก เปนจำนวน 4 

สัปดาห (ชลดรงค ทองสง และคณะ,2549) และ (บุญสง  เลขะกุล, 2550) 

 2.2.2  แบบสำรวจพันธุไมพ้ืนถ่ินและพันธุไมตางถ่ิน โดยสำรวจประเภทของปาในบริเวณบอน้ำรอน

ถ้ำเขาพลู พรอมท้ังบันทึกภาพสถานท่ี เพ่ือนำไปใชเปนขอมูลในการประกอบการศึกษาโดยพิจารณาสถานภาพท่ี

ปรากฏอยูในปจจุบันมาพิจารณารวมกับขอมูลจากการรวบรวมข้ันทุติยภูมิ  

2.3 การวิเคราะหผล 

1) ดานพันธุพืช โดยแบงออกเปน พันธุไมพ้ืนถ่ิน พันธุไมตางถ่ิน และพืชสมุนไพร 

2) ดานสัตวปา วิเคราะหเก่ียวกับชนิด  ปริมาณการพบ  สถานภาพตามฤดูกาลของนก  และสภาพ

พ้ืนท่ีในการแพรกระจายของนก ใชจำแนกโดยใชคูมือดูนก  นกเมืองไทย  ซึ่งถือวาเปนคูมือดูนกท่ีดีท่ีสุดใน

ประเทศไทย 

(2.1) ปริมาณการพบ/ปริมาณความชุกชุม  (Abundance)  ใชวิธีการคำนวณความชุกชุม

สัมพัทธ  (Relative  Abundance)  โดยวิธีของ  Pettengill  (ชลดรงค ทองสง, 2549 ) โดยใชสูตรในการคำนวณ  

 

รอยละความชุกชุม  (%) =    จำนวนครั้งท่ีพบนก 

                                    จำนวนครั้งท่ีสำรวจท้ังหมด 

 

A  คือ  นกท่ีพบบอยมาก  (Abundant) รอยละ  90  -  100 

C  คือ  นกท่ีพบบอย  (Common) รอยละ  65  -  89 

M  คือ  นกท่ีพบปานกลาง  (Moderately  Common) รอยละ  31  -  64 

U  คือ  นกท่ีพบนอย  (Uncommon) นอยกวารอยละ  30 

 

(2.2)  สภาพพ้ืนท่ีอาศัยของนก  หมายถึงสภาพพ้ืนท่ีในลักษณะตาง ๆ ท่ีพบนกแตละชนิด 

กำหนดให 

A  คือ  พ้ืนท่ีเกษตรกรรม  (Agriculture) 

D  คือ  พ้ืนท่ีท่ีมีการพัฒนาแลว  (Development  Area) 

F  คือ  พ้ืนท่ีปาธรรมชาติ  (Forest 

(2.3)  สถานภาพตามฤดูกาล  สำหรับนกท่ีพบในประเทศไทยน้ัน  สามารถแบงตามสถานภาพของ

นกตามฤดูกาล  (Seasonal Status )  ไดแก นกประจำถ่ิน  (Resident)  

กำหนดให R  คือ นกประจำถ่ิน (Resident) 

 

4. ผลการศึกษา 
1. ปจจัยดานชีวภาพของบอน้ำรอนถ้ำเขาพลู 

1.1) ความหลากหลายดานพันธุพืช จากผลการศึกษาพบวา บอน้ำรอนถ้ำเขาพลู  อำเภอละแม จังหวัด

ชุมพร  มีเน้ือท่ี 300 ไร  มีพันธุไม จำนวน 51 วงศ 116 ชนิด ไมยืนตน 56 ชนิด ไมพุม 19 ชนิด ไมเถาว 23 ชนิด 

ไมลมลุก 8  ชนิด ปาลม 7 ชนิด เฟรน 3 ชนิดและพันธุไมท่ีสำรวจพบสามารถบอกถึงสภาพปาในบริเวณบอน้ำ

*  100 
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รอนถ้ำเขาพลูไดถึง 2  ชนิดปาดวยกัน คือ ปาดิบช้ืนและปาพรุ ปาดิบช้ืนมีพันธุไมเดนท่ีพบ เชน ตะเคียนทอง เหลี

ยง ดำดง เปนตน สวนปาพรุมีพันธุไมเดนท่ีพบ เชน เตย ระกำ ตีนนก หวาหิน เตาราง เปนตน ในขณะเดียวกัน

ทางหนวยงานก็ไดนำพันธุไมตางถ่ินเขามาปลูกในพ้ืนท่ีทุก ๆ ป ในปท่ีผานมาใชเน้ือท่ี 40 ไร โดยไดดำเนินการแผว 

ถางและกำจัดวัชพืช ในบริเวณรอบ ๆ เขาพลู  ซึ่งเปนปาชุมชน ไดปลูกพืชเกษตรกรรม คือ ตนปุด ผักเหลียง ผัก

กูดและระกำ สำหรับไมปาไดปลูกไม คือ กระถ่ินเทพาตามความตองการของชุมชน อยางไรก็ตาม ปาพรุท่ีอยูใน

พ้ืนท่ีบางสวนถูกทำลายโดยการแผว ถางเปดพ้ืนท่ีใหมเพ่ือสรางสิ่งอำนวยความสะดวก (ดังแสดงภาพท่ี 1)  จึง

สงผลใหกับระบบนิเวศปาพรุถูกทำลายไปพรอม ๆ กับสิ่งมีชีวิตในระบบนิเวศจำนวน 4 ไร คิดเปนรอยละ 1.4 ของ

พ้ืนท่ีท้ังหมด พันธุไมท่ีเปนพืชสมุนไพร จากการสำรวจพ้ืนท่ีรวมกับหมอยาพ้ืนบาน พบวามีพันธุไมท่ีเปนพืช

สมุนไพร จำนวน 46 ชนิด ซึ่งมีสรรพคุณแตกตางกันไป การพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในระดับหน่ึงไมสงผล

กระทบตอพ้ืนท่ีพืชสมุนไพร ดังน้ัน จึงทำใหพืชสมุนไพรท่ีมีอยูในพ้ืนท่ีไมสูญหายไป เน่ืองจากในการพัฒนาสิ่ง

อำนวยความสะดวกมีการวางแผนในการใชพ้ืนท่ี เพ่ือทำการกอสรางสิ่งอำนวยความสะดวกและลดผลกระทบท่ีจะ

เกิดกับพรรณพืชใหมากท่ีสุด (ศูนยศึกษาและพัฒนาวนศาสตรชุมชนท่ี  15 , 2548) 

 
รูปท่ี 1  ลักษณะท่ัวไปของพ้ืนท่ีบอน้ำรอนถ้ำเขาพลู อำเภอละแม จงัหวัดชุมพร 
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1.2) ลักษณะของสัตวปา 

ผลการสำรวจสัตวปา พบสัตวท่ีสามารถเห็นท่ัวไป คือ คางคาว กระรอก ลิงและนก ท้ังน้ี ผูวิจัยไดนำ

นกมาเปนตัวแทนของสัตวปาเน่ืองจากสามารถจำแนกชนิดพันธุ ถ่ินท่ีอยูอาศัยและเพศได ผลการศึกษาจำแนก

ตามถ่ินท่ีอยูอาศัย พบนกท้ังหมด จำนวน 22 วงศ 3 ชนิด เปนนกประจำถ่ินท้ังหมด โดยแบงเปนนกท่ีอาศัยอยูใน

พ้ืนท่ีท่ีพัฒนาแลว  34 ชนิด อาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 36 ชนิด และอาศัยอยูพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ 33 ชนิด เมื่อ

จำแนกตามความชุกชม พบนกท่ีพบบอยมากหรือชุกชน ( A) มี 7 ชนิด เชน นกปรอดสวน นกปรอดคอลาย นก

โพระดกธรรมดา และนกกระจิบธรรมดา นกท่ีพบไดบอย 13 ชนิด หรือชุกชน (C) เชน นกตะขาบทุง นกเอ้ียง

สาลิกา นกเขาใหญ เปนตน นกท่ีพบไดปานกลาง 12 ชนิด หรือชุกชน (M) เชน นกจาบดินอกลาย นกจับแมลงอก

สมทองขาว และนกกินแมลงปาฝนเปนตนและนกท่ีพบไดนอย 7 ชนิด หรือชกชน (U) เชน นกกระจิบคอดำ นก

เคาแคระ เปนตน (นกหน่ึงชนิดอาจอยูอาศัยมากกวาหน่ึงพ้ืนท่ีและสถานภาพตามฤดูกาลไดมากกวาหน่ึง

สถานภาพ) ท้ังน้ีหากินบนพ้ืนดินในบริเวณปาท่ีคอนขางรกทึบและยังมีนกท่ีหากินในเวลากลางคืนอาศัยอยู หลบ

ซอนตัวเพ่ือหลับนอนในเวลากลางวัน 

 

ตารางท่ี 1 แสดงการจำแนกชนิดพันธุนำ สถานภาพ ความชุกชุมและ ถ่ินท่ีอยูอาศัย 

ชนิด สถานภาพ ท่ีอยู
อาศัย 

ความ
ชุกชุม 

ชนิด สถานภาพ ท่ีอยู
อาศัย 

ความ
ชุกชุม 

1.นกโพระดกธรรมดา R A  F  
D 

A 21.นกเอ้ียงสาริกา R A  D M 

2.นกตะขาบทุง R A D M 22.นกนางแอนลาย R A  F  D C 
3.นกกระเต็นอกขาว R A  F  

D 
C 23.นกปรอดคอลาย R A  F  D A 

4.นกจาบคาหัวสีสม R A  D M 24.นกปรอดสวน R A  F  D A 
5.นกบ้ังรอกใหญ R A  F M 25.นกปรอดเหลืองหัว

จุก 
R F A 

6.นกกระปูดใหญ R A  D M 26.นกปรอดหนานวล R A  D C 
7.นกแอนใหญหัวตา
ขาว 

R A  F  
D 

C 27.นกปรอดสีไพลใหญ R A  F  D U 

8.นกแอนตาล R A  F  
D 

C 28.นกปรอดทอง R A  F  D M 

9.นกแสก 
 

R A  F  
D 

U 29.นกปรอดโองทองสี
น้ำตาล 

R F M 

10.นกเคาแคระ R A  F  
D 

U 30.นกกระจิบธรรมดา R A  F  D A 

11.นกเขาเปลา
ธรรมดา 

R A  F M 31.นกกระจิบคอดำ R A  F  D U 

12.นกเขาใหญ R A  D M 32.นกกระติ๊ดข้ีหม ู R A  F  D M 

13.เหยี่ยวรุง R A  F  
D 

C 33.นกกระติ๊ดตะโพก
ขาว 

R A  F  D U 

14.นกขมิ้นนอย
ธรรมดา 

R A  F  
D 

C 34.นกนิลตวาใหญ R A  F M 

15.นกจับแมลงอกสม
ทองขาว 

R F U 35.นกกางเขนบาน R A  D C 

16.นกกินแมลงอก
เหลือง 

R A  F C 36.นกสีชมพูสวน R A  F  D C 

17.นกจาบดินอกลาย R A  F C 37.นกกาฝากกนเหลือง R A  F  D U 
18.นกกินแมลงปาฝน R F A 38.นกกินปลีอกเหลือง R A  F  D A 
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ชนิด สถานภาพ ท่ีอยู
อาศัย 

ความ
ชุกชุม 

ชนิด สถานภาพ ท่ีอยู
อาศัย 

ความ
ชุกชุม 

19.นกกาฝากทองสี
สม 

R A  F  
D 

M 39.นกกินปลีแกมสี
ทับทิม 

R A  F  D C 

20.นกกินปลีคอสี
น้ำตาล 

R A  F  
D 

A 40.นกปลีกลวยเล็ก R A  F  D A 

 

2) แนวทางในการเฝาระวังผลกระทบแหลงทองเท่ียวบอน้ำรอนถ้ำเขาพลู อำเภอละแม จังหวัดชุมพร 

ภายใตกรอบแนวคิดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 

(1) แหลงทองเท่ียวบอน้ำรอนถ้ำเขาพลูควรศึกษาผลกระทบดานทรัพยากร โดยเฉพาะแหลงท่ีอยู

อาศัยของสัตวปา เชน ลิง กระรอก คางคาว รวมไปถึงนกชนิดตาง ๆ และปองกันการสูญพันธุของพันธุพืชดั้งเดิม 

กอนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ี   

(2) ควรสรางมูลคาเพ่ิมใหกับแหลงทองเท่ียวจากความหลากหลายทางชีวภาพดวยการเพ่ิม

กิจกรรมเพ่ือสุขภาพโดยการนำพืชสมุนไพรมาประยุกตใช เชน หลักจากแชน้ำรอนเสร็จควรมีบริการเสริมจากน้ำ

สมุนไพรเพ่ือเพ่ิมความผอนคลาย หรือการประคบรอนสมุนไพรกอนแชน้ำรอนเพ่ือสุขภาพ เปนตน 

(3) ควรมีแผนการศึกษาเก่ียวกับคุณภาพสิ่งแวดลอมท้ังพันธุไมดัง้เดิมและพืชสมุนไพร และสัตวปา 

กอนมีการพัฒนาดานสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ือปองกันผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับพ้ืนท่ี รวมถึงพ้ืนท่ีควรพัฒนา

ระบบสื่อความหมาย อาทิเชน ปายหาม ปายเตือน และปายใหความรูเก่ียวกับคุณประโยชนของน้ำรอน พันธุพืช 

และสัตวปาในพ้ืนท่ีเพ่ือสรางความสมดุลดานนันทนาการ และระบบนิเวศในพ้ืนท่ี 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
ผลการศึกษาเก่ียวกับการศึกษาผลกระทบดานชีว-กายภาพ จากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวก  บอ

น้ำรอนถ้ำเขาพลู อำเภอละแม จังหวัดชุมพร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพ และเพ่ือเปน

แนวทางในปองกันผลกระทบดานการพัฒนาพ้ืนท่ีภายใตกรอบแนวคิดการทองเท่ียวอยางยั่งยืน เปนงานวิจัยเชิง

สำรวจ (survey) ใชแบบสำรวจการพบเห็นสัตวปา และแบบสำรวจพันธุไมเปนเครื่องมือท่ีเก็บรวบรวมขอมูล 

ประกอบกับการขออนุเคราะหขอมูลจากหนวยงานท่ีเขามาศึกษาในพ้ืนท่ี ซึ่งผลการวิจัยสรุปไดวาแหลงทองเท่ียว

บอน้ำรอน-ถ้ำเขาพลู อยูในเขตรับผิดชอบขององคการบริหารสวนตำบลสวนแตง ตั้งอยู ณ หมูท่ี 2 ตำบลสวนแตง 

อำเภอละแม จังหวัดชุมพร มีพ้ืนท่ีประมาณ 300 ไร พ้ืนท่ีโดยท่ัวไปเปนปาพรุมีภูเขาโดยรอบแวดลอมไปดวยตนไม

และพืชพันธุนานาชนิด  คงสภาพเปนปาหุบเขาท่ีสมบูรณ มีบอน้ำรอนท่ีเกิดข้ึนเองตามรรมชาติ 3 บอดวยกัน  ใช

ประโยชนเพ่ือการทองเท่ียว และนันทนาการ โดยเฉพาะกิจกรรมแชน้ำรอน และอาบน้ำแรธรรมชาติ  ดานสัตวปา  

จากการสำรวจในพ้ืนท่ีถ้ำเขาพลูพบวามีคางคาว  ลิง กระรอกและนกอาศัยอยูมีจำนวน 22 วงศ 39 ชนิด เปนนก

ประจำถ่ินท้ังหมด โดยเปนนกท่ีอาศัยอยูในพ้ืนท่ีท่ีพัฒนาแลว 34 ชนิด อาศัยอยูในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม 36 ชนิด และ

อาศัยอยูพ้ืนท่ีปาธรรมชาติ 33 ชนิด โดยเปนนกท่ีพบบอยมาก  7 ชนิด พบไดบอย 13 ชนิด พบไดปานกลาง 12 

ชนิด และพบไดนอย 7 ชนิด (นกหน่ึงชนิดอาจอยูอาศัยมากกวาหน่ึงพ้ืนท่ีและสถานภาพตามฤดูกาลไดมากกวา

หน่ึงสถานภาพ)   

อภิปรายผล 

1. ควรมีแผนการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกและผลกระทบกอนการพัฒนาใด ๆ โดยเฉพาะการเปด

พ้ืนท่ีเพ่ือพัฒนาบอน้ำพุรอน เน่ืองจากพ้ืนท่ีบางสวนเปนปาพรุท่ีพบในบริเวณท่ีลุม ซึ่งมีสภาพเปนแองน้ำจืดขังอยู 
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ตนไมในปาพรุจึงมีรากแขนงแผกวางแข็งแรงเปนพูพอนชวยค้ำยันลำตน ปจจุบันปาพรุท่ียังคงสภาพสมบูรณแต

ปรับเปลี่ยนไปจากดั้งเดิมเน่ืองจากการแผวถางเพ่ือการเกษตรกรรม สอดคลองกับบุญเลิศ จิตตั้งวัฒนา (2548) 

กลาววาการพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืนตองพัฒนาโดยคำนึงถึงผลกระทบนอยท่ีสุดและตองพัฒนาแหลง

ทองเท่ียวท่ีอยูในชุมชนน้ันตองคำนึงถึงการมีสวนรวมและความตองการของชุมชนทองถ่ินควบคูดวย ขณะเดียวกัน

ควรมีการออกแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายตามฐานทรพัยากรในพ้ืนท่ี โดยเฉพาะการนำเสนอความโดดเดนดานพันธุ

นกและพันธุไมในพ้ืนท่ี นอกจากน้ี องคกรท่ีรับผิดชอบควรใหการสนับสนุนอยางจริงจัง โดยเฉพาะองคการบริหาร

สวนตำบลสวนแตง ซึ่งองคกรภาครัฐควรสรางกระบวนการมีสวนรวมท่ีชุมชนอำนาจในการตัดสินใจดำเนินการ

เก่ียวกับการจัดการการทองเท่ียวรวมกับภาคสวนท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนของชุมชนและสังคมโดยรวม 

2. ดานผลกระทบตอสัตวปากับการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกในพ้ืนท่ี พบวามีโอกาสท่ีจะเกิด

ผลกระทบไดนอย เพราะนกท่ีพบเปนนกประจำถ่ินท้ังหมดเน่ืองจากพ้ืนท่ีอยูใกลชุมชน มีความคุนเคยตอพฤติกรรม

มนุษยจึงสามารถท่ีจะปรับตัวตอสภาพแวดลอมไดดี แตหากในอนาคตพ้ืนท่ีมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกเพ่ิม

มากข้ึน ควรคำนึงถึงความทนทานของระบบนิเวศ (ecological resilience) ตอผลกระทบท่ีเกิดข้ึนจากกิจกรรม

ทองเท่ียว เชน ผลกระทบตอคุณภาพน้ำ ผลกระทบจากการแผวถางพ้ืนท่ีทำใหสัตวปาท่ีอยูในพ้ืนท่ีไมมีอาหารรวม

ไปถึงการเปลี่ยนแปลงถ่ินท่ีอยูอาศัยใหม และคำนึงถึงท้ังปริมาณการใชประโยชนและพฤติกรรมในการใชพ้ืนท่ี เปน

ตน 

ขอเสนอแนะสำหรับการทำวิจัยคร้ังตอไป 

1.  การวิจัยครั้งน้ีเปนการรวบรวมขอมูลดานชีวภาพ จากการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกบอน้ำรอน

ถ้ำเขาพลู อำเภอละแม จังหวัดชุมพร ในการศึกษาครั้งตอไปจึงควรมีการศึกษาผลกระทบดานสิ่งอำนวยความ

สะดวก ดานจิตวิทยาและดานสังคม เศรษฐกิจ วัฒนธรรม ซึ่งจะทำใหผลการวิจัยมีความนาเช่ือถือ และมีการหา

แนวทางในการจัดการผลกระทบภายใตกรอบแนวคิดการทองเท่ียวอยางยั่งยืนทุกดานตอไป 

2.  การทำวิจัยครั้งตอไปควรมีการเก็บขอมูลอยางตอเน่ืองเก่ียวกับลักษณะการใชประโยชน ประเภท

ของการใชท่ีดินรอบ ๆ กิจกรรมทองเท่ียวและขนาดของพ้ืนท่ีท่ีมีการประกอบกิจกรรมหรือมีโอกาสไดรับ

ผลกระทบจากการทองเท่ียว และลักษณะกายภาพของพ้ืนท่ี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาวิจัยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาปจจัยการย่ืนภาษีกับการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการ

และเปรียบเทียบปจจัยที่มีผลตอการชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน กลุมตัวอยางเปนผูยื่นแบบ

แสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน จำนวน 100 คน ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือ

ท่ีใชในการวิจัย สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาความถ่ี คารอยละ และการทดสอบสมมติฐาน โดยใชสถิติ 

T-Test F-Test และ Regression Correlation พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุระหวาง 

20 – 30 ป ระดับการศึกษาปริญญาตรี อาชีพขาราชการ รายไดตอเดือน 20,001 - 40,000 บาท สวนใหญ

ประเภทรายไดเปนเงินเดือน ผลการศึกษา ปจจัยการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผาน

ทางออนไลน เฉลี่ยโดยรวมอยูในระดบัมาก ดานคาใชจายมีระดับความคิดเห็นมากที่สุด คาเฉลี่ย 4.06 และดาน

อิทธิพลทางสังคมมีระดับความคิดเห็นนอยท่ีสุด คาเฉลี่ย 3.84 ผลการศึกษาเปรียบเทียบความคิดเห็นเกี่ยวกับการ

เลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน จำแนกตามเพศ อายุ 

ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทรายได พบวา การเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและ

ชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลนแตกตางกันอยางไมมีนัยสำคัญทางสถิติ 

คำสำคัญ : ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา, ผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา,ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบ

แสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน 
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Abstract 

 The research aims to study the elements that influence tax filing and the selection of 

tax return filing services and compare the factors that influence online personal income tax 

payments. The sample consisted of 100 participants who filed personal income tax returns and 

paid online. As a research tool, a questionnaire was used. Frequency, percentage, and hypothesis 

testing utilizing T-Test, F-Test, and Regression Correlation statistics were employed in the data 

analysis. It was found that the majority of the respondents were female aged between 20-30 

years old, had a Bachelor's degree, and worked as civil servants with a monthly income ranging 

from 20,001 - 40,000 baht. Salaries, educational results, and considerations for filing forms and 

paying personal income tax online were all examples of income. The total average was high. 

Expenditure had the most significant average opinion level, 4.06, and social influence had the 

lowest, 3.84. The findings of this study evaluated people's preferences for online personal income 

tax return filing and payment systems based on gender, age, education level, occupation, and 

monthly income. Regardless of income level or source of income, the choice of online personal 

income tax return filing and payment service was not statistically significant.  

 Keywords: personal income tax, person liable for personal income tax, factors affecting the choice of 

online personal income tax return filing and payment service 
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1. บทนำ 

 ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาเปนภาษีทางตรงท่ีมีความสำคัญ เน่ืองจากจัดเก็บจากบุคคลธรรมดาซึ่งมีเงิน

ไดตามมาตรา 39 แหงประมวลรัษฎากร และเปนการจัดเก็บภาษีในอัตรากาวหนา โดยฐานภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา เรียกวา เงินไดสุทธิคำนวณจากการนำเงินไดพึงประเมินตลอดท้ังปภาษีหักคาใชจายและคาลดหยอนตาง 

ๆ ตามกฎหมาย จากนั้นจึงนำไปคำนวณภาษีตามอัตรากาวหนาและวิธีการที ่กฎหมายกำหนด ผูมีเงินไดตอง

ประเมินตนเอง และมีหนาที่ยื ่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด. 90 และ ภ.ง.ด. 91) ณ 

สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขา ภายในวันที่ 31 มีนาคมของปถดัไปซึ่งภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาครึ่งป ภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาหัก ณ ท่ีจาย ถือเปนเครดิตภาษีในการคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาตอนสิ้นป และหากมีเครดิต

ภาษีสูงกวาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาที่ตองชำระบุคคลนั้นจะไดรับเงินภาษีคืน (กรมสรรพากร, 2563) ซึ่ง

กรมสรรพากรจะมีนโยบายในการกำกับดูแลผูเสียภาษีโดยวิธีตาง ๆ และเปนปจจุบันเพ่ือสรางความรูความเขาใจ 

และทัศนคติท่ีดีโอกาสในการเสียภาษี เพ่ือเปนประโยชนในการบริหารจัดเก็บภาษี ท้ังน้ีกรมสรรพากรจะมีนโยบาย

ประชาสัมพันธ รณรงคใหผูเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา มีความรูความเขาใจในการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงิน

ไดบุคคลธรรมดา เชน การจัดทำคูมือแนะนำการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับผูเสียภาษี

อากรผานระบบอินเตอรเน็ต การจัดสัมมนาภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหกับผูเสียภาษี การเปดบริการแนะนำการ

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทาง www.rdserver.rd.go.th เปนตน 

 ดังน้ัน ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาการย่ืนภาษีกับการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงนิได

บุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาผานทางออนไลน และศึกษาความแตกตางเกี่ยวกับปจจัยการย่ืนภาษีกับการเลือกใชบริการย่ืนแบบ

แสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

จำแนกตามคุณลักษณะประชากรศาสตร เพื่อทราบแนวทางในการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีผานทาง

ออนไลนของผูเสียภาษี เพื่อประโยชนตอการบริหารการจัดเก็บภาษีอากรของกรมสรรพากร และการพัฒนา

เทคโนโลยีสารสนเทศของกรมสรรพากรตอไป 

วัตถุประสงคการวิจัย  

 1. เพื่อศึกษาปจจัยการยื่นภาษีสวนบุคคลกับการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

 2. เพ่ือศึกษาความแตกตางเกี่ยวกับปจจัยการย่ืนภาษีกับการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการและ

ชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง จำแนกตามคุณลักษณะ

ประชากรศาสตร 

 3. เพื่อศึกษาปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาผานทางออนไลน ในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 2.1.1 แนวคิดเกี่ยวกับภาษีอากร 

 2.1.1.1 ลักษณะของภาษีอากรท่ีดี  
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 สวนใหญรัฐธรรมนูญบัญญัติใหประชาชนมีหนาที่ตองเสียภาษีอากรตามที่กฎหมายบัญญัติ โดย

คำนึงถึงประชาชนใหมีความสมัครใจในการเสียภาษีอากรและใหกฎหมายบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งภาษี

อากรท่ีดีควรมีลักษณะ (กลุมนักวิชาการภาษีอากร, 2560) ดังน้ี 

 1) มีความเปนธรรม พิจารณาถึงความสามารถในการเสียภาษีอากรของประชาชนแตละคน และ

ผลประโยชนท่ีไดรับจากการดูแลคุมครองของรัฐบาล 

 2) มีความแนนอนและชัดเจน ประชาชนแตละคนสามารถเขาใจความหมายไดงายและปองกัน

การใชอำนาจหนาท่ีโดยมิชอบของเจาพนักงาน 

 3) มีความสะดวก วิธีการและการกำหนดเวลาในการเสียภาษีอากรตองคำนึงถึงความสะดวกของ

ประชาชน 

 4) มีประสิทธิภาพ สามารถจัดเก็บภาษีอากรไดมากโดยมีคาใชจายในการจัดเก็บนอยที่สุด ซึ่ง

ประหยัดรายจายท้ังของผูจัดเก็บ และประชาชน 

 5) มีความเปนกลางทางเศรษฐกิจ พยายามไมใหการจัดเก็บภาษีอากร 

มีผลกระทบตอการทำงานของกลไกตลาด หรือมีผลกระทบนอยท่ีสุด 

 6) อำนวยรายได สามารถจัดเก็บภาษีไดเพียงพอตอการใชจาย เพื่อดำเนินการตามหนาที่ของ

รัฐบาล 

 7) มีความยืดหยุน สามารถปรับปรุงเพิ่มหรือลดจำนวนภาษีอากรใหเหมาะกับสถานการณได

อยางสะดวกและรวดเร็ว 

 2.1.1.2 ประเภทภาษีอากร 

          2.1.1.3 ชองทางการย่ืนแบบแสดงรายการภาษี 

 ปจจุบันผูมีเงินไดตามเกณฑท่ีกำหนด สามารถเลือกชองทางการย่ืนแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดาพรอมท้ังชำระภาษี (ถามี) ได 2 วิธี คือ 

 1) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาทุกแหง และชำระภาษีไดท่ี

เคาทเตอรบริการ และที่ทำการไปรษณีย เฉพาะที่มีภูมิลำเนาในอำเภอเมืองจังหวัดลำปางเทานั้น โดยสงทาง

ไปรษณียลงทะเบียนพรอมแนบเช็คหรือธนาณัติตามจำนวนเงินภาษีท่ีตองชำระท้ังจำนวน ภายในกำหนดเวลาการ

ย่ืนแบบฯ  

 2) การยื่นแบบแสดงรายการภาษีผานทางออนไลน มี 2 ชองทาง คือ เว็บไซตกรมสรรพากร 

www.rd.go.th และโทรศัพทมือถือ แอพพลิเคชั่น RD Smart Tax โดยมีวิธีการชำระภาษีหลากหลายชองทาง 

ไดแก ชำระดวยเงินสด หรือบัตรอิเล็กทรอนิกส ชำระดวย ธนาณัติ ชำระดวยเช็คหรือดราฟต ชำระดวย

อิเล็กทรอนิกส (E-Payment, ATM on Internet, Internet credit Card) และชำระดวยชุดชำระเงิน Pay in slip 

ของธนาคาร 

 2.1.2 ระบบย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ต (E-Filing) 

 2.1.2.1 วัตถุประสงคของการย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ต  

 การใหบริการย่ืนแบบ และชำระภาษีผานอินเทอรเน็ต โดยผูเสียภาษีเปนผูปอนขอมูลท่ีจะตอง

กรอกในแบบแสดงรายการภาษีที่ไดรบัอนุญาตใหยื่นผานทางอนิเทอรเน็ต แทนการกรอกแบบแสดงรายการภาษ ี

และยื ่นแบบดวยกระดาษ พรอมชำระภาษีโดยใชคำสั ่งทางอิเล็กทรอนิกสใหธนาคารโอนเงินคาภาษีให

กรมสรรพากร ซึ่งเปนทางเลือกใหมอีกทางหนึ่งที่ไมบังคับแตชวยใหผูเสียภาษีที่สนใจเลือกใชบริการ เพื่อความ

สะดวกมากย่ิงข้ึน ในขณะท่ีทำการย่ืนแบบและชำระภาษีท่ีสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีสาขายังคงมีอยูตามปกติ 
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 2.1.2.2 แบบแสดงรายการภาษีท่ีใหบริการย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ต  

 2.1.2.3 ประโยชนในการย่ืนแบบผานอินเตอรเน็ต  

 1) ดานผูเสียภาษี ทำใหประหยัดพลังงาน เวลา และคาใชจายในการเดินทางไปย่ืน

แบบ และชำระภาษีที่สำนักงานสรรพากรพื้นที ่สาขา ซึ่งระบบการยื่นแบบผาน อินเทอรเน็ตมีโปรแกรมชวย

ตรวจสอบขอมูลข้ันตน ตามท่ีกรอกไวในแบบแสดงรายการภาษีหากพบ ขอมูลท่ีผิดพลาดในบางกรณีระบบจะแจง

รายการเตือนใหทราบทันที พรอมทั้งยังไดรับสิทธิพิเศษใหขยายเวลายื่นแบบ และชำระภาษีออกไปอีก 8 วัน 

นับต้ังแตวันสุดทายของกำหนดเวลาย่ืนแบบทุกประเภท (หากวันสุดทายตรงกัวันหยุดราชการใหขยายเวลาย่ืนแบบ

และชำระภาษีออกไปอีก 1 วัน) และไดรับสิทธิพิเศษคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมรวดเร็ว ไดแก ผูสงออกท่ีดีจะไดรับคืน

เงินภาษีเร็วภายใน 15 วัน และผูประกอบการข้ึนทะเบียนจะไดรับเงินภาษีคืนเร็วภายใน 30 วัน (กองบริหารการ

เสียภาษีทางอิเล็กทรอนิกสกรมสรรพากร, 2560) 

 2) ดานกรมสรรพากร ระบบการย่ืนแบบผานอินเทอรเน็ตชวยในการลดตนทุนดาน

เวลาและคาใชจาย เชน ลดข้ันตอนกระบวนการในการรับแบบการบันทึกขอมูลการตรวจสอบผลขอมูลของ

เจาหนาท่ี ซึ่งกอใหเกิดภาพลักษณท่ีดีในความกาวหนาดานเทคโนโลยีสมัยใหมตอบสนองนโยบายของรัฐบาล (e-

government) และเพ่ิมคุณคาของขอมูลเน่ืองจากมีความถูกตอง ตรงตามท่ีผูเสียภาษีแจง ท้ังน้ี ยังสามารถนำ

ขอมูลไปใชในการบริหารจัดการเก็บภาษีไดอยางมีประสทิธิภาพ หรือการจัดทำสถิติตาง ๆ มีความถูกตองมากข้ึน 

(นิชานันท ชาวนา, 2559)  

 2.2 ทบทวนงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 การทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง มีความเชื ่อมโยงตอแนวทาง

การศึกษา อณัศยาภา บุญรอด (2561) พบวา ดานการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับรูประโยชนจากการใชงาน 

ดานการยอมรับเทคโนโลยีเกี่ยวกับการรับรูวางายตอการใชงาน และดานความ ไววางใจของผูใชงานอยูในระดับ

มากแสดงใหเห็นวาผู ย ื ่นภาษีมีความเห็นวาการขอคืนภาษีผานบริการพรอมเพยชวยประหยัดคาใชจาย 

ประหยัดเวลา มีความถูกตอง แมนย่ำ มีขั้นตอนที่ไมยุงยาก ซับซอนสามารถเรียนรูและทำความ เขาใจไดงาย มี

ชองทางติดตอเจาหนาท่ีกรมสรรพากร เพ่ือใหคำปรึกษาหนวยงานท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบมีความนาเชื่อถือ ทำใหเกิด

ความไววางใจแกผูยื่นภาษีเปนอยางมาก นอกจากนี้ผลการวิจัยยังพบวาดานการรับรูความเสี่ยงอยูในระดับปาน

กลาง ซึ่งผูย่ืนภาษียังคงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของขอมูล และทรัพยสินท่ีอาจถูกขโมยความขัดของของระบบ 

สุรีย วงศวณิช (2561) พบวา ผู ใชบริการมีความพึงพอใจตอบริการยื ่นแบบ และชำระภาษีผาน

เครือขายอินเทอรเน็ตสำนักงานสรรพากรพ้ืนท่ีพิษณุโลก โดยรวมอยูในระดับมาก และผูใชบริการมีความพึงพอใจ

ในดานการใหบริการอยางเสมอภาค อยูในระดับมาก โดยมีคาเฉลี่ยสูงสุด ทั้งนี้การใหบริการยื่นแบบ และชำระ

ภาษีผานเครือขายอินเทอรเน็ต ของสำนักงานสรรพากรพื้นที่พิษณุโลก มีลักษณะการใหบริการโดยยึดตามลำดับ

คิวกอนหลังตามรูปแบบสากลที่ใชกันอยู และไดใชเปนแนวปฏิบัติอยางเครงครัดในองคกร จึงสงผลทำใหการ

ดำเนินงานเปนไปอยางราบรื่นและผูใชเกิดความพึงพอใจในการบริการ 
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2.3 กรอบแนวคิดในการศึกษา 

                         ตัวแปรตน                                                   ตัวแปรตาม 

 

3. วิธีการดำเนินการวิจัย  

 สำหรับงานวิจัยในครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยการศึกษา เรื่อง 

ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ใน

เขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 3.1 ประชากรกลุมตัวอยาง 

 3.1.1 ประชากรท่ีใชในการศึกษา   

ประชากรท่ีใชในการศึกษา ผูวิจัยต้ังใจศึกษากลุมประชากร คือ ผูย่ืนแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 ผานทางออนไลน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ป 2563 จำนวน จำนวน 

100 เปนการสุมตัวอยางโดยเนนวัตถุประสงคหรือความสนใจของผูวิจัยเปนสำคัญ 

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา 

    กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา ทางผูวิจัยไมทราบจำนวนของประชากรในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

ลำปางท่ี 

แนนอน จึงใชวิธีการสุมแบบเฉพาะเจาะจง จำนวน 100 เปนการสุมตัวอยางโดยเนนวัตถุประสงคหรือความสนใจ

ของผูวิจัยเปนสำคัญเหตุผลและวิจารณญาณของผูวิจัยจึงเปนสิ่งที่ตัดสินกำหนดกลุมตัวอยางที่จะเก็บรวบรวม

ขอมูลตอไป (ผศ.ดร.ธีราลักษณ สัจจะวาที, 2563) 
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 3.2 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลโดยกําหนดกรอบแนวคิดในการสรางแบบสอบถามจากเน้ือหา 

ทฤษฎี และผลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ กําหนดการสรางตามเน้ือหา และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ เพ่ือตรวจสอบเน้ือหาความ

ถูกตองและครอบคลุมตรงตามท่ีตองการวัด จากน้ันผูวิจัยไดทำการสรางแบบสอบถามประกอบดวย 4 สวน ดังน้ี 

 สวนที่ 1 แบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของขาราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานเอกชน 

และประกอบธุรกิจสวนตัวที่เลือกใชบริการยื ่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทาง

ออนไลน ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน และประเภทรายได เปนแบบตรวจสอบรายการ 

(Check List) จํานวน 6 ขอ 

 สวนท่ี 2 แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการ และชำระ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง แบบตรวจสอบรายการ (Check List) 

จํานวน 17 ขอ 

 สวนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการเลือกใชบริการยื ่นแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาผานทางออนไลน เปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List) จำนวน 4 ขอ 

 สวนที่ 4 ปญหาและขอเสนอแนะอื่น ๆ เกี่ยวกับปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชบริการยื่นแบบแสดง

รายการ และชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  

3.4 เก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลโดยไดดําเนินการเก็บรวบขอมูล ดังน้ี 

 3.4.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) โดยการใชแบบสอบถามในการเก็บขอมูล ดังน้ี 

     3.4.1.1 ผูวิจัยดําเนินการติดตอเพ่ือสงแบบสอบถามทางออนไลนไปยังผูย่ืนแบบแสดงรายการ และ

ชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.90 และภ.ง.ด.91 ท่ีอยูในเขตอำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง  

     3.4.1.2 นําแบบสอบถามท่ีไดคืนมาท้ังหมดนํามาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูล 

     3.4.1.3 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีไดมาท้ังหมด นํามาตรวจสอบความสมบูรณของขอมูลอีกครั้ง แลวนํามา

วิเคราะหขอมูลตอไป 

3.4.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการเก็บรวบรวมขอมูลและทบทวนวรรณกรรมจากหนังสือ บทความ 

และงานวิจัยเกี่ยวกับ ปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการ และชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ผานทางออนไลน  

 3.5 การจัดทําและวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยนําขอมูลท่ีรวบรวมไดมาวิเคราะหตามระเบียบวิธีทางสถิติโดยมีข้ันตอนดังน้ี  

 3.5.1 แบบสอบถาม 

     3.5.1.1 ตรวจสอบความถูกตองสมบูรณของแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดจากกลุมตัวอยาง 

     3.5.1.2 นําแบบสอบถามมาตรวจใหคะแนนแบบสอบถามทุกขอทุกฉบับตามเกณฑท่ีกําหนดลง

รหัสขอมูลบันทึกขอมูลและวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ 

4. ผลการศึกษาขอมูล 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง ไดแก เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ รายไดตอเดือน 

ประเภทรายได โดยมีการแจกแจงดวยความถ่ี และคารอยละ ดังตารางดังตอไปน้ี 
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ตารางท่ี 4.1 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน(คน) รอยละ 

ชาย 30 30.0 

หญิง 70 70.0 

รวม 100 100.0 

 

ตารางท่ี 4.2 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน(คน) รอยละ 

20 - 30 ป 42 42.0 

31 - 40 ป 40 40.0 

41 - 50 ป 12 12.0 

51 ปข้ึนไป 6 6.0 

รวม 100 100.0 

 

ตารางท่ี 4.3 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามระดับการศึกษา 

ระดับการศึกษา จำนวน(คน) รอยละ 

มัธยมปลาย 1 1.0 

อนุปริญญา หรือ ปวส. 20 20.0 

ปริญญาตรี 59 59.0 

ปริญญาโท 14 14.0 

สูงกวาปริญญาตรีโท 6 6.0 

รวม 100 100.0 

 

ตารางท่ี 4.4 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามรายไดตอเดือน 

รายไดตอเดือน จำนวน(คน) รอยละ 

นอยกวา 20,000 บาท 37 37.0 

20,001 - 40,000 บาท 39 39.0 

40,001 - 60,000 บาท 11 11.0 

60,001 - 80,000 บาท 5 5.0 

80,001 บาทข้ึนไป 8 8.0 

รวม 100 100.0 

 

ตารางท่ี 4.5 แสดงจำนวนและรอยละของผูตอบแบบสอบถาม จำแนกตามประเภทรายได 
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ประเภทรายได จำนวน(คน) รอยละ 

เงินเดือน/คาจางอยางเดียว 69 69.0 

เงินเดือน/คาจาง และเงินไดอ่ืนๆ 25 25.0 

ขายของออนไลน 3 3.0 

ธุรกิจสวนตัว 3 3.0 

รวม 100 100.0 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษา ผูตอบแบบสอบถามจำนวนท้ังสิ้น 100 คน พบวาสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 70 คน 

คิดเปนรอยละ 70 และเพศชาย จำนวน 30 คน คิดเปนรอยละ 30 สวนใหญมีอายุ 20 - 30 ปจำนวน 42 คน คิด

เปนรอยละ 42 รองลงมา อายุ 31 - 40 ป จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 40 อายุ 41 - 50 ป จำนวน 12 คน คิด

เปนรอยละ 12 และชวงอายุ 51 ปข้ึนไป จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 การศึกษาของผูตอบแบบสอบถามสวน

ใหญอยูท่ีระดับปริญญาตรี จำนวน 59 คน คิดเปนรอยละ 59 รองลงมา จบการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือ ปวส. 

จำนวน 20 คน คิดเปนรอยละ  20 ระดับปริญญาโท จำนวน 14 คน คิดเปนรอยละ 14 ระดับสูงกวาปริญญาโท 

จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6 และมัธยมปลาย จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 อาชีพของผูตอบแบบสอบถาม

สวนใหญมีอาชีพเปน ขาราชการ จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37 รองลงมา พนักงานเอกชน จำนวน 30 คน คิด

เปนรอยละ 30 ประกอบธุรกิจสวนตัว จำนวน 18 คน คิดเปนรอยละ 18 พนักงานรัฐวิสาหกิจ จำนวน 13 คน คิด

เปนรอยละ 13 พนักงานบริษัทโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน 1 คน คิดเปนรอยละ 1 และพนักงานจาง จำนวน 1 

คน คิดเปนรอยละ 1 รายไดตอเดือนของผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีรายได 20,001 - 40,000 บาท จำนวน 39 

คน คิดเปนรอยละ 39 รายไดนอยกวา 20,000 บาท จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 37 รายได 40,001 - 60,000 

บาท จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 11 รายได 80,001 บาทขึ้นไป จำนวน 8 คน คิดเปนรอยละ 8 และรายได 

60,001 - 80,000 บาท จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5 สวนใหญเงินเดือน/คาจางอยางเดียว มากท่ีสุด จำนวน 69 

คน คิดเปนรอยละ 69 รองลงมา เงินเดือน/คาจาง และเงินไดอื่น ๆ จำนวน 25 คน คิดเปนรอยละ 25 ขายของ

ออนไลน จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3 และธุรกิจสวนตัว จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3  

อภิปรายผลการศึกษา 

 การศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการเลือกใชบริการย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา

ผานทางออนไลน ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จะขึ ้นอยู กับดานการคาดหวังถึงประสิทธิภาพ ดานการ

คาดหวังการใชงานงาย ดานอิทธิพลทางสังคม ดานสภาพแวดลอมที่สนับสนุน ดานความพึงพอใจ ดานคาใชจาย 

และดานความเคยชิน สงผลตอเลือกใชบริการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทาง

ออนไลน เห็นวาผูย่ืนแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เชื่อ

วาปจจัยการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาจะสงผลตอเลือกใชบริการยื่นแบบแสดง

รายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอาริศรา นนทะคุณ 

(2561) เรื ่องปจจัยที ่มีผลตอการเลือกใชบริการยื ่นแบบภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาผานทางออนไลน ในเขต

กรุงเทพมหานคร พบวาผลการศึกษาการเลือกใชบริการยื่นแบบฯ ผานทางออนไลน โดยรวมเฉลี่ยอยูในระดับสูง 

เมื่อพิจารณาเปนรายดาน พบวา มีการการเลือกใชบริการยื่นแบบฯ ผานทางออนไลนในระดับมากทุกดาน และ

เมื่อพิจารณาในประเด็นยอย พบวา การยื่นแบบฯ ออนไลนมีประโยชนชวยเพิ่มประสิทธิภาพในการยื่นแบบฯ 
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ขั ้นตอนการยื่นแบบฯ ออนไลนสามารถทำไดอยางรวดเร็ว ชวยลดคาใชจายในการเดินทาง การยื ่นออนไลน

ตอเน่ือง 3 ป จะทำใหอยากย่ืนแบบฯ ออนไลนตอเน่ืองไปอีกอยูในระดับมาก 

ขอเสนอแนะเพ่ิมเติมในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 - ผลการวิจัยควรเพ่ิมการศึกษาตัวแปรอ่ืน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการวิจัย และเปนประโยชนตอ

หนวยงานใหเกิดความนาเชื่อถือมากข้ึน 
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ความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินได 

ของผูประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 
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บทคัดยอ  
การศึกษาความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงนิได ผูประกอบการในอำเภอเมืองจังหวัด ลำปาง ใน

ครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจระดับความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของผูประกอบการในอำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง โดยการเก็บขอมูลจากแบบสอบถามที่อยูในรูปแบบออนไลนของผู ประกอบการในอำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง ทำการเก็บแบบสอบถามจากผูประกอบการ จำนวน 178 ราย วิเคราะหขอมูลโดยคาเฉลี่ยและสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการศึกษาพบวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี ประกอบ

ธุรกิจเปนรานขายอาหารและเครื ่องดื ่ม  ซึ ่งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจที ่ผูประกอบการเขารวมมากที่สุดคือ

โครงการคนละครึ่ง โดยมีมูลคาขายตอเดือนที่ไดรับจากมาตรการ กระตุนเศรษฐกิจประมาณ 10,001-25,000 

บาท และผูประกอบการทุกรายมีเงินไดพึงประเมินประเภทท่ี 8 คือเงินไดอ่ืน ๆ เชน การคาขาย ในสวนของความรู

ความเขาใจในการชำระภาษเีงินไดของผูประกอบการโดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อเรียงลำดบัความรูความเขาใจ

เปนรายดานจากมากไปนอย ไดแก ดานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลดานวิธีการชำระภาษี ดานผูมีหนาท่ี

เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานอัตราภาษี ดานการคำนวณภาษีเงินได ดานการยื่นแบบแสดงรายการเสยีภาษี 

ดานประเภทเงินไดท่ีตองเสียภาษี ดานการคำนวณการหักคาใชจาย และดานสิทธิในการลดหยอนภาษี ตามลำดับ  

ผลการเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จำแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิ

การศึกษาและอาชีพ พบวาผูประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ที่มีเพศ วุฒิการศึกษาและอาชีพตางกัน

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกัน 

ซึ่งจากการศึกษาพบขอเสนอแนะวารัฐบาลควรมีการประชาสัมพันธการหักคาลดหยอนประจำปซึ่งเปนไปตาม

นโยบายในแตละป ตลอดจนประชาสัมพันธเกี่ยวกับการนำเงินไดของผูประกอบการจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจ

นำไปเสียภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาและมีชองทางใหผูประกอบการซึ่งเปนผูหนาท่ีชำระภาษีไดเขาไปตรวจสอบใน

ระบบเพ่ือความถูกตอง ในการคำนวณและชำระภาษีตอไป  

 

 คำสำคัญ : ความรูความเขาใจ,ภาษีเงินได,ผูประกอบการ 
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Abstract 
A study of the understanding of entrepreneurs' income tax payment in Muang District, 

Lampang Province, aims to survey the level of knowledge and understanding of income tax 

payment of entrepreneurs in Muang District, Lampang Province, by collecting data from an online 

questionnaire of entrepreneurs. A questionnaire was collected from 178 entrepreneurs and 

analyzed by mean and standard deviation. The study's results revealed that most of the samples 

were females with bachelor's degrees who owned food and beverage shop. The economic 

stimulus campaign that entrepreneurs participated in the most was the Half-Half subsidy 

campaign, with the monthly sales value obtained from the campaign about 10,001-25,000 baht, 

and every entrepreneur had an assessable income type 8, which was other income such as 

trading. As for the knowledge and understanding of income tax payment of entrepreneurs as a 

whole, it is at a high level. Knowledge and understanding in descending were ranked in order as 

follows: the government's economic stimulus campaign, tax payment methods, persons who are 

obliged to pay personal income tax, tax rate, income calculation tax, return filing, the type of 

income that must be taxed, calculation the deduction of expenses and the right to tax deduction, 

respectively. The comparing level of personal tax understanding results was classified by gender, 

educational background, and occupation. It was found that entrepreneurs in Muang District, 

Lampang Province, who had different gender, educational backgrounds and occupations were 

statistically significant at the 0.05 level, had different knowledge and understanding about 

personal income tax payment. The study suggested that the government should publicize the 

annual deductions that align with the policy each year and public relations about using 

entrepreneurs' income from economic stimulus campaigns to tax individual income. There should 

be a channel for entrepreneurs responsible for tax payments to check in the system for accuracy 

in calculating and paying further taxes. 

 

Keywords: knowledge and understanding, income tax, entrepreneur 
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1. บทนำ  
“ภาษีอากร”ถือเปนแหลงรายไดในการบริหารและพัฒนาประเทศชาติใหมีความเจริญกาวหนาท่ี

สำคัญ ของรัฐบาลโดยมีหนวยงานไดแกกรมสรรพากรท่ีเปนหนวยงานภาครัฐที่ทำหนาที่ในการจัดเก็บภาษีและ

ประชาชนผูมีเงินไดเปนผูมีหนาท่ีจายภาษีจะตองปฏิบัติตามกฎหมายภาษีอากรอยางเครงครัด การเสียภาษีอากร

อันเปนหนาท่ีของผูมีเงินไดทุกประเภทท่ีจะตองมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับภาษีท่ีจายตลอดจนการคำนวณตาง  

ๆ  ใหถูกตอง ครบถวนตามประมวลรัษฎากรและตองยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด การจัดเก็บภาษีของรัฐบาลจากผูมีเงินไดทุกประเภทโดยเฉพาะภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาซึ่งเรียกเก็บ จาก

บุคคลผูมีเงินไดนั้น มีฐานกวางขวางครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศที่มีเงินไดโดยการทีร่ัฐบาลสามารถจัดเก็บ

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาไดเปนจำนวนมากในแตละปนั้นก็นับเปนแหลงรายไดที่สำคัญอยางหนึ่งของรัฐบาล 

(สายสมร สังขเมฆ ,2553) 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในป 2563 ท่ีไดทวี

ความรุนแรงเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง โดยออกมาตรการชวยเหลือเยียวยาจากเพ่ือเปนการกระตุนเศรษฐกิจในพ้ืนท่ี

ตาง ๆ ของประเทศได  โดยมีโครงการดังตอไปนี้ ไดแก โครงการบัตรสวัสดิการแหงรัฐ โครงการคนละครึ่ง 

โครงการ เราไมทิ้งกัน และโครงการเราเที่ยวดวยกัน - กำลังใจ เพื่อชวยบรรเทาภาระคาครองชีพแกประชาชน 

เปนตน  ในจังหวัดลำปางมีรานคาที่เขารวมโครงการภาครัฐ จำนวน 322 ราน (สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 

(สศค.) (พ.ศ. 2563)) ท้ังน้ี ยังพบปญหาในการจัดเก็บภาษีจากรานคาท่ีเขารวมโครงการของรัฐบาล เน่ืองจากผูมี

เงินไดขาดความรูความเขาใจในการนำระบบฐานขอมูลมาใชในการตรวจสอบผูมีรายไดถึงเกณฑที่ตองเสียภาษี

ตามประมวลรัษฎากร  

ดวยเหตุผลดังกลาวผูว ิจ ัยจ ึงสนใจที ่จะศึกษาความรู ความเขาใจในการชำระภาษีเง ินไดของ

ผูประกอบการ  ในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชเปนแนวทางสำหรับการใหบริการ ความรูดาน

ภาษีอากรแกประชาชนผูมีเงินไดในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เพ่ือใหหนวยงานท่ีเกี่ยวของ นําขอมูลท่ีไดไปใชใน

การดำเนินการจัดเก็บภาษีอากรไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนธรรม ตลอดจน เพ่ือใหทราบปญหาขอเสนอแนะ

ของผูประกอบการผูมีเงินไดในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง เกี่ยวกับความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของ

ผูประกอบการ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
         1. ทฤษฎีที่เก่ียวของกับการชำระภาษีเงินไดของผูประกอบการ 

ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา คือ ภาษีท่ีจัดเก็บจากบุคคลท่ัวไปมีท้ังหมด 8 ประเภทเงินได คือ 

1.1 ประเภทของเงินไดพึงประเมิน มี 8 ประเภท ไดแก  

1.1.1 เงินไดประเภทท่ี 1 ไดแก เงินไดเน่ืองจากการจางแรงงาน 

1.1.2 เงินไดประเภทท่ี 2 ไดแก เงินไดเน่ืองจากหนาท่ีหรือตำแหนงงานท่ีทำหรือจาก การรับทำงานให 

1.1.3 เงินไดประเภทท่ี 3 ไดแก คาแหงกูดวิลล คาแหงลิขสิทธ์ิหรือสิทธิอยางอ่ืน เงินป หรือเงินไดท่ีมี

ลักษณะเปนเงินรายปอันไดมาจากพินัยกรรม นิติกรรมอยางอ่ืนหรือคำพิพากษาของศาล  

1.1.4 เงินไดประเภทท่ี  4  ไดแก ดอกเบี้ย เงินปนผล เงินสวนแบงกำไร เงินลดทุนเงินเพ่ิมทุน 

ผลประโยชนท่ีไดจากการโอนหุน ฯลฯ เปนตน 
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1.1.5 เงินไดประเภทท่ี 5 เงินไดจากการใหเชาทรัพยสิน เงินหรือประโยชนอยางอ่ืนท่ีไดเน่ืองจากการ

ใหเชาทรัพยสิน การผิดสัญญาเชาซื้อทรัพยสินและการผิดสัญญาซื้อขายเงินผอน 

1.1.6 เงินไดประเภทที่ 6 ไดแก เงินไดจากวิชาชีพอิสระ คือ วิชากฎหมาย การประกอบโรคศิลปะ 

วิศวกรรม สถาปตยกรรม การบัญชี ประณีตศิลปกรรมหรือวิชาชีพอ่ืนซึ่งจะไดมีพระราชกฤษฎีกากำหนดชนิดไว 

1.1.7 เงินไดประเภทท่ี 7 ไดแก เงินไดจากการรับเหมาท่ีผูรับเหมาตองลงทุนดวยการ จัดหาสัมภาระใน

สวนสำคัญนอกจากเครื่องมือ 

1.1.8 เงินไดประเภทที่ 8 ไดแก เงินไดจากการธุรกิจ การพาณิชย การเกษตร การอุตสาหกรรม การ

ขนสง                  การขายอสังหาริมทรัพยหรือการอ่ืนนอกจากท่ีระบุไวในประเภทท่ี 1 ถึง ประเภทท่ี 7 แลว 

1.2 การหักคาใชจาย 

การหักคาใชจาย คือ การที ่กฎหมายกำหนดใหผู มีเงินไดสามารถหักคาใชจายออกจากเงินไดพึง

ประเมิน)                 ตามท่ีกฎหมายกำหนด โดยท่ัวไปแลวการหักคาใชจายของเงินไดพึงประเมินจะแบงออกเปน 

2 ประเภท คือ การหัก คาใชจายแบบเหมาและการหักคาใชจายตามจริง นอกจากน้ีเงินไดพึงประเมินบางประเภท

สามารถหัก คาใชจายไดท้ัง 2 วิธี ข้ึนอยูกับวาผูมีเงินไดจะเลือกหักคาใชจายดวยวิธีแบบไหน 

1.3 การลดหยอนภาษี 

  การหักลดหยอน หมายถึง รายการตาง ๆ ที่กฎหมายไดกำหนดใหหักไดเพิ่มขึ้นหลังจากที่ม ีการ

คำนวณและหักคาใชจายแลว เพ่ือหาเงินไดสุทธิไปคำนวณภาษีตามบัญชีอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดารายการหัก

ลดหยอนกรณีตาง ๆ ไดแก ลดหยอนสวนตัว ลดหยอนประกัน การเกษียณอายุ มาตรการรัฐในแตละปภาษี ไดแก 

ดอกเบี้ยท่ีอยูอาศัย ชอปดีมีคืนสูงสุด และเงินบริจาค เปนตน 

1.4 การคำนวณภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

โดยท่ัวไปผูมีเงินไดตองนำเงินไดพึงประเมินทุกประเภทของตนตลอดปภาษี (ปปฏิทิน)โดยใชสูตร 

เงินไดสุทธิ = เงินไดพึงประเมิน-คาใชจาย-คาลดหยอน  

1.5 กำหนดเวลายื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา โดยมีขอกำหนด ดังน้ี 

ภ.ง.ด. 90 มีเงินไดพึงประเมินทุกประเภทมกราคม - มีนาคม ของปภาษีถัดไป  

ภ.ง.ด. 91 มีเฉพาะเงินไดพึงประเมินประเภทที่ 1 ม. 40 (1) ประเภทเดียมกราคม - มีนาคม ของปภาษี

ถัดไป(กรมสรรพากร : 2564) 

2. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาล 

 จากภาวะเหตุการณโควิด-19 รัฐบาลไดออกมาตรการใหกับประชาชน เพื่อลดรายจายและสนับสนุน

สงเสริมกระตุนเศรษฐกิจของประเทสไทย ไดแก โครงการสวัสดิการแหงรัฐ โครงการ ชิม ชอป ใช โครงการเราไม

ท้ิงกัน  โครงการคนละครึ่งและโครงการเราเท่ียวดวยกัน เปนตน 
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กรอบแนวคิดของการวิจัย 

รูปภาพที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัยเรือ่ง “ความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของ

ผูประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง” 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 วิธีการศึกษา 

การวิจัยครั ้งนี ้เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยเก็บรวบรวมขอมูลดวย

แบบสอบถาม ท่ีอยูในรูปแบบของออนไลนจากกลุมตัวอยาง จำนวน 178 ราย 

 3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางในคร้ังน้ี คือ ผูประกอบการ ท่ีเขารวมโครงการภาครัฐท่ีจะตองเสียภาษีเงิน

ได บุคคลธรรมดาในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 322 ราย สุมตัวอยางตาม สูตร Yamane (1976) โดยมี

ระดับความคาดเคลื่อนนัยสำคัญ 0.05 จากตารางดังกลาวสามารถกำหนดกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยไดจำนวน 

178 ราย ผูวิจัยเก็บขอมูลจากแบบสอบถามออนไลนไดคืนจำนวน 178 ราย คิดเปนรอยละ 100  

3.3 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 3 สวน ดังน้ี 

สวนท่ี 1 ขอมูลทั่วไปที่เก่ียวของกับผูประกอบการประกอบดวย เพศ ระดับการศึกษา ประเภทของ

รานคา มาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ีเลือกใช มูลคาขาย/เดือนท่ีไดรับจากมาตรการ กระตุนเศรษฐกิจ 

สวนที่ 2 เปนแบบสอบถามความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของ ผูประกอบการในอำเภอ

เมือง จังหวัดลำปาง ประกอบโดย 9 ดาน ประกอบดวย ดานผูมีหนาท่ีเสีย ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานประเภท

ของเงินไดท่ีตองเสียภาษี ดานการคำนวณภาษีเงินได ดานการคำนวณหักคาใชจายเงินไดพึงประเมิน ดานสิทธิใน

การลดหยอนภาษี ดานอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี ดานวิธีการชำระ

ภาษี โดยใชคำถามท้ังหมด 29 ขอ 

ผูวิจัยกำหนดน้ำหนักหรือคะแนนในการตอบแบบสอบถาม 5 ระดับ ดังน้ี 

ระดับมากท่ีสุด ใหน้ำหนักหรือคะแนนเปน 5 

           ระดับมาก ใหน้ำหนักหรือคะแนนเปน 4 

ระดับปานกลาง ใหน้ำหนักหรือคะแนนเปน 3 

ระดับนอย ใหน้ำหนักหรือคะแนนเปน 2 

ตัวแปรอิสระ 

1. เพศ 

2. ระดับการศึกษาสงูสุด 

3. ประเภทของรานคา 

4. มาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ีลือกใช 

5. มูลคาขาย/เดือนท่ีไดรับจากมาตรการ

กระตุนเศรษฐกิจ 

6. ประเภทเงินได 

ตัวแปรตาม 

1.ดานผูมีหนาท่ีเสียภาษีเงินไดบุคคล ธรรมดา 

2. ดานประเภทของเงินไดท่ีตองเสียภาษี 

3. ดานการคำนวณภาษีเงินได 

4. ดานการคำนวณหักคาใชจายเงินไดพึงประเมิน 

5. ดานสิทธิในการลดหยอนภาษ ี

6. ดานอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา 

7. ดานการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี 

8. ดานวิธีการชำระภาษ ี

9. ดานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของ รัฐบาล 
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ระดับนอยท่ีสุด ใหน้ำหนักหรือคะแนนเปน 1 

สวนท่ี 3 เปนแบบสอบถามปลายเปดและขอเสนอแนะ 

3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยขอเชิงปริมาณในรูปแบบการวิจัยเชิงปริมาณมีการเก็บรวบรวม

ขอมูลดังน้ี 

1. ขอมูลแบบปฐมภูมิ โดยการใชแบบสอบถามที่อยู ในรูปแบบของออนไลน ในการ รวบรวม

ขอมูลความคิดเห็นจากตัวแปร คือ ความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของ ผูประกอบการในอำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง 

2. ขอมูลทุติยภูมิ โดยการทบทวนงานวิจัยที่เกี่ยวของทั้งหมดของขอมูลที่เผยแพรผาน สื่อทาง

อินเทอรเน็ต 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

   การวิเคราะหขอมูลในการวิจัยครั้งนี้ไดดำเนินการโดยนำขอมูลที่เก็บรวบรวมมาตรวจสอบความ

ถูกตองบันทึกขอมูล ทำการวิเคราะหและประมวลผลขอมูลโดยใชเครื่องคอมพิวเตอรโดยใชสถิติเชิงพรรณนา 

(Descriptive Statistics) ไดแก การวิเคราะหความถี่ (Frequency) คารอยละ  (Percentage) สถิติวิเคราะห

ความความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของ ผูประกอบการ ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) 

 

4. ผลการวิจัย  

ตอนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม  จากการผลการศึกษาพบวาผูตอบแบบสอบถาม

จำนวนทั้งสิ้น 178 คน สวนใหญเปนเพศ หญิง จำนวน 142 ราย คิดเปนรอยละ 79.80 ระดับการศึกษาปริญญา

ตรี จำนวน 109 ราย คิดเปน รอยละ 61.20 ประเภทรานคาเปนรานอาหาร-เครื่องดื่ม จำนวน 76 ราย คิดเปน

รอยละ 42.70 มาตรการกระตุนเศรษฐกิจที่เขารวมโครงการคนละครึ่ง จำนวน 165 ราย คิดเปนรอยละ 51.40 

มูลคาขายตอเดือนท่ีไดรับจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจประมาณ 10,001-25,000 บาท จำนวน 87 รายคิดเปน

รอยละ 48.90 และมีเงินไดประเภทที่ 8 เงินได อื่น ๆ (นอกจากที่ระบุไวในประเภทที่ 1 ถึงประเภทที่ 7) เชน 

การคาขาย จำนวน 178 ราย คดิเปนรอยละ 100 

ตอนที่ 2 ความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของผูประกอบการ  ผลการศึกษาความรูความ

เขาใจในการชำระภาษีเงินไดของผูประกอบการ โดยรวมอยูในระดับมาก (3.60) เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดาน

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลสูงท่ีสุด (3.96) รองลงมาดานวิธีการชำระภาษี (3.74) ดานผูมีหนาท่ีเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดา (3.69) ดานอัตราภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา (3.61) ดานการคำนวณภาษีเงินได (3.55) ดาน

การยื่นแบบแสดงรายการเสียภาษี (3.54) ดานประเภทของเงินไดที ่ตองเสียภาษี (3.53) ดานการคำนวณหัก

คาใชจายเงินไดพึงประเมิน (3.51) และดานสิทธิในการลดหยอนภาษี (3.49) ตามลำดับ 

ตอนที่ 3 การเปรียบเทียบความแตกตางของความรู ความเขาใจในการชำระภาษีเงินได ของ

ผูประกอบการ ผลการเปรียบเทียบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จำแนกตาม

ตัวแปร เพศ วุฒิการศึกษา และประเภทรานคา ดังนี้ (1) จำแนกตามตัวแปรเพศ พบวา แตกตางกันอยางมีนัย

สาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 โดยเพศชายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาเพศ

หญิง (2) จำแนกตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเม่ือ

พิจารณาเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู พบวา ผูที่มีวุฒิการศึกษาระดับปริญาโท มีความรูความเขาใจ
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เกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาผูที่มีวุฒิการศกึษาระดับระดับปริญาตรีและต่ำกวาปริญาตรี (3) 

จำแนกตามประเภทรานคา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติทีร่ะดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวา รานอาหารและเครื่องด่ืมและสินคาท่ัวไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษี

เงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวารานขายยาและอาหารเสริม  รานเสริมสวย และรานนวดสปา 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
การศึกษาความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของผูประกอบการในอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือสำรวจระดับความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของ ผูประกอบการ กลุมตัวอยาง คือ 

ผูขายสินคาหรือบริการที่เขารวมโครงการภาครัฐท่ีจะตองเสียภาษี เงินไดบุคคลธรรมดาในอำเภอเมือง จังหวัด

ลำปาง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบวา กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิงจบ

ระดับการศึกษา ปริญญาตรี ประกอบธุรกิจ เปนรานขายอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งมาตรการกระตุนเศรษฐกิจท่ี 

ผูประกอบการเขารวมมากที่สุด คือโครงการคนละครึ่ง โดยมีมูลคาขายตอเดือนที่ไดรับจากมาตรการ กระตุน

เศรษฐกิจประมาณ 10,001-25,000 บาท และผูประกอบการทุกรายมีเงินไดพึงประเมิน ประเภทท่ี 8 คือเงินไดอ่ืน 

ๆ เชน การคาขาย ผลการศกึษาความรูความเขาใจในการชำระภาษีเงินไดของผูประกอบการ โดยรวมอยูในระดับ

มาก เมื่อพิจารณารายดานเรียงลำดับรายดานจากมากไปนอย พบวา ดานมาตรการกระตุนเศรษฐกิจของรัฐบาลสูง

ที่สุด  รองลงมาดานวิธีการชำระภาษี ดานผูมีหนาที่เสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา ดานอัตราภาษีเงินไดบุคคล

ธรรมดา) ดานการคำนวณภาษีเงินไดดานการย่ืนแบบแสดงรายการเสียภาษี ดานประเภทของเงินไดท่ีตองเสียภาษี  

ดานการคำนวณหักคาใชจายเงินไดพึงประเมิน  และดานสิทธิในการลดหยอนภาษี  อยูในระดับมากตามลำดับ  ผล

การเปรียบเทยีบระดับความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา จำแนกตามตัวแปร เพศ วุฒิ

การศึกษา และประเภทรานคา ดังนี้ (1) จำแนกตามตัวแปรเพศ พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ี

ระดับ 0.05 โดยเพศชายมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาเพศหญิง (2) จำแนก

ตามตัวแปรวุฒิการศึกษา พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ซึ่งเมื่อพิจารณาเปรียบเทยีบ

ความแตกตางเปนรายคู พบวา ผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับปริญาโท มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินได

บุคคลธรรมดาสูงกวาผูท่ีมีวุฒิการศึกษาระดับระดับปริญาตรีและต่ำกวาปริญาตรี (3) จำแนกตามประเภทรานคา 

พบวา แตกตางกันอยางมีนัยสาคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เมื่อพิจารณาเปรียบเทียบความแตกตางเปนรายคู พบวา 

รานอาหารและเครื่องด่ืมและสินคาท่ัวไปมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาสูงกวาราน

ขายยาและอาหารเสริม  รานเสริมสวย และรานนวดสปา  ซึ่งจากการศึกษาคนพบขอเสนอแนะวารัฐบาลควรมีการ

ประชาสัมพันธการหักคาลดหยอนประจำปซึ่งเปนไปตามนโยบายในแตละป ตลอดจนประชาสัมพันธเกี่ยวกับการ

นำเงินไดของผูประกอบการจากมาตรการกระตุนเศรษฐกิจนำไปเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาและมีชองทางให

ผูประกอบการซึ่งเปนผูหนาท่ีชำระภาษีไดเขาไปตรวจสอบ ในระบบเพ่ือความถูกตองในการคำนวณและชำระภาษี

ตอไป  ท้ังน้ีงานวิจัยไดสอดคลองกับบงานวิจัยของ ณัฐกานต นาคีเภท และ ฉันทิชา บัวศรี (2563) พบวาสวนใหญ

มีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาอยูในระดับปานกลาง เมื่อเรียงลำดับความรูความ

เขาใจเปนรายดานจากมากไปนอย ไดแก ดานการคำนวณภาษี ดานแหลงท่ีมาของรายได ดานการหักคาลดหยอน 

และดานการหักคาใชจาย ตามลำดับ พบวา ปจจัย สวนบุคคลดานเพศ ประสบการณการเสียภาษี สถานภาพ 

รายไดสุทธิตอป และอาชีพแตกตางกัน มีทัศนคติเกี่ยวกับการเสียภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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บทคัดยอ  

การบริหารหวงโซอุปทานการปลูกสับปะรด เปนการสรางความตอเนื ่องของทรัพยากรใหมี

ประสิทธิภาพ และบริหารตนทุนใหเกิดประสิทธิผลสูงสุด วัตถุประสงคการวิจัย เพื่อวิเคราะหตนทุนในหวงโซ

อุปทานการปลูกสับปะรด ศึกษาปญหาและอุปสรรคการปลูกสบัปะรด เก็บขอมูลโดยการสัมภาษณเกษตรกรผูปลกู

สับปะรดจำนวน 10 ราย รวมพื้นที่เพาะปลูกทั้งหมด 186 ไร ผลการวิจัย พบวา ดานตนทุนการผลิตตามหวงโซ

อุปทานของการปลูกสับปะรด พบวา ตนทุนการจัดหาวัตถุดิบเฉลี่ย 8,000.00 บาทตอไร (27.30%) ตนทุนการ

เตรียมดินและการปลูก 10,096.77 บาทตอไร (34.46%) ตนทุนการดูแลรักษาเฉลี่ย 3,081.56 บาทตอไร 

(10.52%) ตนทุนการบังคับออกดอกเฉลี่ย 3,658.28 บาทตอไร (12.48%) และตนทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตเฉลี่ย 

4,465.44 บาทตอไร (15.24%) เกษตรกรควรลดตนทุนในข้ันตอนของการเตรียมดินและการปลูก          เพ่ือเพ่ิม

กำไรสุทธิใหมากขึ้น ดานการจำหนายผลผลิตสูผูบริโภค พบวา รายไดจากการจำหนายสวนใหญจากการจำหนาย

ใหพอคาคนกลาง เกษตรกรไมพอใจในราคาท่ีขายใหพอคาคนกลางเปนผูกำหนดราคา เน่ืองจากพอคาคนกลางเปน

ผูรับภาระคาใชจายการขนสงเองทั้งหมด รองลงมาคือการจำหนายใหกับโรงงานแปรรูปในทองถิ่น และเกษตรกร

ขายปลีกแบบคัดจากขนาด เปนการขายริมถนน สวนใหญมีความพอใจกับราคาขายปลีก เนื่องจากเกษตรกร

สามารถกำหนดราคาขายไดเอง ดานการสงมอบลูกคามีความพึงพอใจ ลูกคาไดคัดเลือกสับปะรดดวยตนเองตาม

ราคาท่ีตกลงกัน ทำใหไมมีปญหาดานการขนสงและการสงคืน  

 

คำสำคัญ  ตนทุน  หวงโซอุปทาน  การปลูกสับปะรด   
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Abstract 

Supply chain management ensures the continuity of resources to be effective, as well 

as cost management for maximum effectiveness. The research objectives are to examine the 

supply chain costs for pineapple planting, and to study the problems and obstacles of planting. 

The data were gathered through interviews with ten pineapple growers and a total cultivation 

area of 186 rai. The findings found that when calculating production costs based on the pineapple 

supply chain, the average cost of raw materials was 8,000 baht per rai (27.30 per cent). The cost 

of soil preparation and planting was 10,096.77 baht per rai (34.46 per cent). The average 

maintenance cost was 3,081.56 baht per rai (10.52%). The average cost of forcing flowering was 

3,658.28 baht per rai (12.48 per cent), and the average harvesting cost was 4,465.44 baht per rai 

(15.24 per cent). To increase net profit, farmers should reduce the cost of soil preparation and 

planting. Furthermore, in terms of selling products to consumers, many farmers sold to mediators 

but were not satisfied with the selling price to determine price. The middleman bore all 

transportation costs. A roadside sale followed sales to local processing plants and retail farmers 

based on size. Most were content with the retail price because agriculture could set its selling 

price. Customers were pleased with the service. They chose their pineapples at the agreed-upon 

price. Thus, there were no issues with transportation or return. 

 

Keyword: Cost Supply Chain Pineapple Planting   
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1. บทนำ  

ปจจุบันจำนวนผูบริโภคหันมาตื่นตัวและใหความใสใจหวงใยสุขภาพกันมากข้ึนอันเน่ืองมาจากการท่ีตอง

เผชิญกับปญหาสภาพแวดลอมที่เต็มไปดวยมลพิษและสารพิษ จากสิ่งแวดลอมที่สงผลกระทบโดยตรงตอสุขภาพ

กายและสุขภาพจิต ในเรื่องของอาหารชีวจิตนั้นก็จะมี ผักและผลไม เปนสวนประกอบสำคัญและสับปะรดก็เปน

ผลไมอีกชนิดหนึ่งท่ีมีสารอาหารทีส่ามารถทดแทนในบางชนิดได และเปนที่นิยมทางการตลาด เชนเดียวกับผลไม

ชนิดอื ่น สับปะรดสามารถนำมาทำอาหารไดหลายรูปแบบ ประเทศไทยเรามีพื ้นที ่ที ่สามารถปลูก สับปะรด

ประมาณ 1 ลานไร และสามารถทำการเก็บเกี ่ยวไดปละ ประมาณ 500,000 ไร โดยในแตละป สามารถผลิต

สับปะรดไดประมาณ 1.9 ลานตัน (สำนักงานเกษตรและสินคาเกษตร, 2560)  อาชีพการปลูกสับปะรดจัดเปน

ธุรกิจที่สามารถทำรายไดใหแกเกษตรกรอยางตอเนื่อง  ในหวงโซอุปทานของการปลูกสับปะรด นอกจากการ

วิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนตนน้ำแลว ในสวนของปลายน้ำสูผูบริโภค ดานการตลาดสับปะรด ผูประกอบการ

ควรใหความสนใจ เพื่อใหการตลาดสามารถขยายตัวไดอยางตอเนื่องเพิ่มขึ้น การจัดการหวงโซอุปทานจะสงผลให

สมาชิกผูเกี่ยวของทุกฝายในโซอุปทาน ไดรับประโยชนเพิ่มขึ้น มีการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารระหวางกัน และ

กำจัดสวนเกินท่ีไมเกิดมูลคาออกจากโซอุปทานทำให เกิดการตอบสนองความตองการของลูกคาเพ่ิมข้ึนและตนทุน

ต่ำ เปนจุดเชื่อมโยงในสายโซของกิจกรรมสรางมูลคาทั้งหมดที่เกี่ยวของกับการจัดหาวัตถุดิบ  โดยพิจารณาการ

ประหยัดตนทุนแฝงท่ียังไมเกิดข้ึนจริงในการเช่ือมโยงระหวางคูคา เกษตรกรและลูกคา ผลลัพธของการใชตนทุนใน

หวงโซคุณคาอาจสงผลตอประสิทธิภาพการจัดการตนทุนการปลูกสับปะรด ประสิทธิภาพในการปรับปรุงการ

ดำเนินงาน คุณภาพการตอบสนองตอลูกคา ความไดเปรียบทางการตลาดที ่โดดเดน และความยั่งยืนของ

ความสำเร็จของการดำเนินงานของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดได  

สับปะรดถือเปนพืชเศรษฐกิจท่ีสำคัญของจังหวัดลำปาง ปลูกมากท่ีสุดคือตำบลบานเสด็จ  รองลงมาเปน

ตำบลบานแลง และตำบลบุญนาคพัฒนา ตามลำดับ รวมพ้ืนท่ีปลูกโดยประมาณ 19,249 ไร เกษตรกร       ผูปลูก

มีประมาณ 1,104 ราย ซึ่งสภาพแวดลอมของจังหวัดลำปาง เหมาะสำหรับปลูกสับปะรดพันธุปตตาเวีย (Smooth 

Cayenne) มีผลใหญที่สุดในบรรดาสับปะรดดวยกัน เนื้อมีรสหวานฉ่ำ ใบมีสีเขียวเขม กลางใบเปนรองมีสีแดงอม

น้ำตาล ปลายใบมีหนามเล็กนอย เปนพันธุเดยีวที่ปลูกเพื่อสงโรงงานสับปะรดกระปอง โดยเฉพาะตำบลบานเสด็จ 

มีพ้ืนท่ีปลูก จำนวน 10,717 ไร (สำนักงานเกษตรและสินคาเกษตร, 2560) จากการสำรวจพ้ืนท่ีพบวา เกษตรกรผู

ปลูกสับปะรดมีรายไดจากการปลูกและจำหนายอยางตอเนื่อง นอกจากจำหนายใหพอคา      คนกลาง และ

ผูบริโภคในจังหวัดลำปาง ที่นิยมบริโภคสดแลว ยังมีการนำสงสับปะรดใหกับโรงงานแปรรูป และเกษตรกรอีก

จำนวนมากที่ยังประสบปญหา ในหวงโซอุปทานการผลิตสับปะรด เชน ดานการผลิต ดานการตลาด และไมมกีาร

บันทึกขอมูลทางบัญชีท่ีเปนระบบ (อุษณี จิตติมณี, 2557)  การขาดความเขาใจในกลไกลของราคา ทำใหเกษตรกร

ถูกเอารัดเอาเปรียบจากผูที่มารับซื้อสับปะรด ดังนั้น วัตถุประสงคของการวิจัย คือ การวิเคราะหตนทุนในหวงโซ

อุปทานการปลูกสับปะรด ศึกษาปญหาและอุปสรรคการปลูกสับปะรดของเกษตรกรในตำบลบานเสด็จ อำเภอ

เมือง จังหวัดลำปาง   

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

สรุปแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวของกับงานวิจัย สูกรอบแนวคิดเพื่อวิเคราะหตนทุนในหวงโซอุปทานการปลูก

สับปะรด ศึกษาปญหาและอุปสรรคหวงโซอุปทานการปลูกสับปะรด 
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แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหตนทุน 

ตนทุน (Cost) หมายถึง มูลคาของทรัพยากรที่สูญเสียเพื่อใหไดสินคาหรือบริการ โดยมูลคานั้นจะตอง

สามารถไดเปนหนวยเงินตรา เปนลักษณะของการลดลงในสินทรัพยหรือเพ่ิมข้ึนในหน้ีสิน ตนทุนท่ีเกิดข้ึนอาจจะให

ประโยชนในปจจุบนัหรืออนาคตก็ได เมื่อตนทุนที่เกิดขึ้นแลวและกิจการไดประโยชนไปทั้งสิ้นแลว ตนทุนนั้นก็จะ

ถือเปน“คาใชจาย” ตนทุนมีความหมายกับผูบริหารในการตัดสินใจเก่ียวกับการผลิตหรือการซื้อสินคา การกำหนด

ราคาขาย การยกเลิกผลิตภัณฑ การเลือกกรรมวิธีการผลิตและประเภทสินคา ดังนั้น ขอมูลเกี่ยวกับสินคาจะตอง

แสดงตนทุนอยางละเอียด จึงจะชวยผูบริหารใหสามารถวิเคราะหทางเลือก ไดอยางถูกตองและมีประสิทธิภาพ

สูงสุด เฉลิมขวัญ ครุฑบุญยงค (2554) การจำแนกตนทุนตามลักษณะสวนประกอบของผลิตภัณฑ ประกอบดวย  

1. วัตถุดิบ (Materials) วัตถุดิบเปนสวนประกอบสำคัญในการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑสำเร็จรูปตนทุน

ที่เกี่ยวกับการใชวัตถุดิบในการผลิตสินคาถูกแบงออกเปน 2 ลักษณะ คือวัตถุดิบทางตรง (Direct materials) 

หมายถึง วัตถุดิบหลักที่ใชในการผลิต และสามารถระบุไดอยางชัดเจนวาใชในการผลิตสินคาชนิดใดชนิดหนึ่งใน

ปริมาณและตนทุนเทาใด และวัตถุดิบทางออม (Indirect materials) หมายถึง วัตถุดิบตาง ๆ ที่เกี่ยวของโดย

ทางออมกับการผลิตสินคา แตไมใชวัตถุดิบหลักหรือวัตถุดิบสวนใหญ  

2. คาแรงงาน (Labor) หมายถึง คาจางหรือผลตอบแทนที่จายใหแกลูกจางหรือคนงานที่ทำหนาท่ี

เกี่ยวของกับการผลิตสินคา โดยปกติแลวคาแรงงานจะถูกแบงออกเปน 2 ชนิด คือ  คาแรงงานทางตรง (Direct 

labor) หมายถึง คาแรงงาน ที่จายใหแกคนงานหรือลูกจางที่ทำหนาที่เกี่ยวกับการผลิตสินคาสำเร็จรูปโดยตรง 

และจัดเปนคาแรงงานสวนสำคัญในการแปรรูปวัตถุดิบใหเปนสินคาสำเร็จรูป และคาแรงงานทางออม (Indirect 

labor) หมายถึง คาแรงงานท่ีไมเก่ียวกับคาแรงงานทางตรงท่ีใชในการผลิตสินคา  

3. คาใชจายการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง แหลงรวบรวมคาใชจาย ที่เกี่ยวกับการ

ผลิตสินคานอกจากวัตถุดิบทางตรง คาแรงงานทางตรง เชน วัตถุดิบทางออม คาแรงงานทางออม คาใชจายในการ

ผลิตทางออมอ่ืน  

แนวคิดเกี่ยวกับหวงโซอุปทาน 

Porter (1979) กลาวถึงหวงโซคุณคา (Value chain) เปนเครื่องมือที่ใชอธิบายทุกกิจกรรมที่องคกร

กระทำ เพื่อจำแนกกิจกรรมในการสรางคุณคา โดยมีวัตถุประสงค เพื่อการสงมอบคุณคาที่ดีที่สุดใหกับลูกคาใน

ตนทุนท่ีต่ำท่ีสุด เทาท่ีจะสามารถทำได การจัดการโซอุปทาน ยังเปนกระบวนการในการบูรณาการเกี่ยวกับการ

จัดการความสัมพันธ (Relationship) ระหวางคูคา (Suppliers) และลูกคาตั้งแตตนน้ำ ซึ่งเปนแหลงกำเนินของ

สินคาและวัตถุดิบ (Origin upstream) จนสินคาและหรือวัตถุดิบ ไดมีการเคลื่อนยายจัดเก็บ และสงมอบในแตละ

ชวงของโซอุปทานจนสินคาไดสงมอบไปถึงผูรับคนสุดทาย (Customers downstream) ไดอยางมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล รวมท้ังตนทุนและระยะเวลาในการสงมอบสินคา (ธนิต โสรัตน, 2550)  สอดคลองกับ ยรรยง ศรี

สม (2553) ไดใหขอมูลไววาโซอุปทาน หมายถึงกิจกรรมท่ีมีความสมัพันธและเช่ือมโยงกัน       เพ่ือสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับปจจัยการผลิต โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการนำ วัตถุดิบจากผูขายวัตถุดิบเขาสู กระบวนการผลิต การจัด

จำหนาย จนถึงการจัดสงสินคาไปสูผูบริโภคคนสุดทาย รวมถึงการบริการหลังการขาย โดยท่ัวไปแลว โซอุปทาน 

Supply Chain จะประกอบดวยกิจกรรมสำคัญ 4 กิจกรรมดังน้ี 

1. ผูสงมอบ (Suppliers) หมายถึง ผูท่ีสงวัตถุดิบใหกับโรงงานหรือหนวยบริการ  

2. ผูผลิต (Manufacturers) หมายถึง ผูทำหนาท่ีแปรสภาพวัตถุดิบจากผูสงมอบใหมีคุณคาสูงข้ึน 

3. ผูกระจายสินคา (Distribution) หมายถึง ผูที่ทำหนาที่ในการกระจายสินคาไปใหถึงมือผูบริโภคหรือ

ลูกคาท่ีผูกระจายสินคาหน่ึง ๆ อาจจะมีสินคาท่ีมาจากหลายผูผลิต  
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4. ลูกคาหรือผูบริโภค (Customers) หมายถึง จุดปลายสุดของโซอุปทานเปนจุดที่สินคาหรือบริการ

จะตองถูกใชจนหมดมูลคาและไมมีการเพ่ิมมูลคาใหกับสินคาหรือบริการน้ันอีกแลว 

การวิเคราะหหวงโซคุณคาเปนสิ่งสำคัญ สำหรับการทำความเขาใจลำดับของกิจกรรมที่เกี่ยวของเชิงกล

ยุทธ  ซึ่งเพิ่มคุณคาประโยชนและการมีสวนรวมใหกับผลิตภัณฑหรือบริการที่องคกรจัดหาใหกับลูกคา    การคิด

ตนทุนหวงโซคุณคาเปนสวนหนึ่งของการบัญชีการจัดการเชิงกลยุทธที่นำแนวคิดดานการบัญชีการจัดการ และ

การตลาดมาใชประโยชนจากกิจกรรมทางธุรกิจที่เกี่ยวของผานโครงสรางตนทุนความสามารถในการทำกำไรและ

ความพึงพอใจของลูกคา การคิดตนทุนของหวงโซคุณคา มีบทบาทสำคัญในการกำหนดผลลัพธทางธุรกิจ การ

ตอบสนองของลูกคา การยอมรับของลูกคา ความพึงพอใจของลูกคา และความไดเปรียบทางการแขงขัน 

Ussahawanitchakit (2017)  

สรุปไดวา ตนทุนโซอุปทานการปลูกสับปะรด เปนกระบวนการในการบูรณาการเกี่ยวกับการวิเคราะห

ความเช่ือมโยงตนทุนในแตละหวงโซ ระหวางคูคา (Suppliers) ผูขายหนอพันธสับปะรด ผูผลิต (Manufacturers) 

การนำวัตถุดิบ หนอพันธุสับปะรดมาปลูก โดยเริ่มตั้งแตการปลูก จนถึงการเก็บเกี่ยวสับปะรด ผูกระจายสินคา 

(Distribution) การเคลื่อนยายผลสับปะรด สงมอบไปยังลูกคาหรือผู บริโภค (Customers) ปลายทางของโซ

อุปทาน เชน พอคาคนกลาง โรงงานแปรรูปสับปะรด และการขายปลีกใหกับผูบริโภคโดยเกษตรกร ไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และประสิทธิผลในบริบทของตนทุน ตามกรอบแนวคิดวิจัย ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย อางอิง ยรรยง ศรีสม (2553) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยางในการศึกษาครั้งนี้ คือ เกษตรกรผูปลูกสับปะรด บานปงชัย ตำบลบานเสด็จ 

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวน 10 ราย ที่ลงทะเบียนไวกับองคการบริหารสวนตำบลบานเสด็จ อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง ป 2561 ใชวิธีการคัดเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เนื่องจาก กลุมเกษตรกรมีความรู 

ความชำนาญและประสบการณในดานปลูกสับปะรด และคำนึงถึงความสะดวกในการเก็บรวบรวมขอมูลของ

เกษตรกร 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาเครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้คือ แบบสัมภาษณ ซึ่งใชวิธีสัมภาษณเชิงลึก 

(In-depth Interview) การสัมภาษณแบบก่ึงโครงสราง (Semi-Structured Interview) แบงออกเปน 4 สวน  

การวิเคราะหเครื่องมือ ตรวจสอบเครื่องมือโดยตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) 

จากผูเชี่ยวชาญ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง จำนวน 3 ทาน ทำการปรับปรุงแกไข ตาม

ขอแนะนำของผูเช่ียวชาญ หลังจากน้ันผูวิจัยสรางแบบสัมภาษณ ฉบับสมบูรณเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล  

Distribution Customers  Suppliers  

การวิเคราะหตนทุนในหวงโซอุปทานการปลูกสับปะรด  

ศึกษาปญหา/อุปสรรคการปลูกสับปะรด 
 

Manufacturers  
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วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล การศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาจะทำการเก็บรวบรวมขอมูลท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี 

1. แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลท่ีไดจากการเก็บรวบรวมโดยใชแบบสัมภาษณซึ่งเปน

เกษตรกรในเขตพื้นที่บานปงชัย ตำบลบานเสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง จำนวนทั้งหมด 10 ราย        เก็บ

ขอมูลระหวางเดือนมิถุนายน  – ตุลาคม 2561 

2. แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) ไดจากการรวบรวมคนควาจากหนังสือที่เกี่ยวของกับการ

ปลูกสับปะรด งานวิจัยที่เกี่ยวของ รวมถึงบทความที่มีการกลาวถึงตนทุนและผลตอบแทนในหวงโซอุปทานของ

ผลผลิตสบัปะรด เปนตน 

วิธีวิเคราะหขอมลู ขอมูลท่ีรวบรวมไดจากแบบสมัภาษณ จะนำมาวิเคราะหดังน้ี 

 สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกสับปะรด สรุปขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive 

Statistics) ไดแก การแจกแจงความถี่ (Frequency Distribution)  คาสัดสวน (Ratio) คารอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) เปนตน  

สวนท่ี 2 ขอมูลดานตนทุนในหวงโซอุปทานการปลูกสับปะรด (การจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมดินและการ

ปลูก การดูแลรักษา การเก็บเกี่ยว การจำหนายใหผูบริโภคคนสุดทาย) ทำการวิเคราะหขอมูลโดยนำมาคำนวณ

ตนทุนรวมเฉลี่ยตอไร คำนวณตนทุนในหวงโซการปลูกสับปะรด  

สวนที่ 3 ขอมูลรายไดจากการจำหนายสับปะรด  ประกอบดวย 1) รายไดจากการจำหนายใหกับพอคา

คนกลาง 2) รายไดจากการจำหนายใหโรงงาน 3)รายไดจากการจำหนายแบบขายปลีก  

สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะในหวงโซอุปทานการปลูกสับปะรด 

 

4. ผลการวิจัย  

สวนท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลท่ัวไปเกี่ยวกับเกษตรกรผูปลูกสับปะรด 

ขอมูลทั่วไปของเกษตรกรผูปลูกสับปะรดพบวา สวนใหญเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 60 ผูตอบแบบ

สอบสัมภาษณจำแนกตามวุฒิการศึกษา พบวา สวนใหญมีการศึกษาต่ำกวามัธยมศึกษาปที่ 3 คิดเปนรอยละ 70 

จำแนกตามประสบการณในการปลูกสับปะรด สวนใหญมีประสบการณในการปลูกสับปะรด มากกวา 10 ป     คิด

เปนรอยละ 80  จำแนกตามการครอบครองสวนสับปะรด เปนเจาของเองจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100 

จำแนกตามลักษณะการประกอบกิจการ การประกอบกิจการเปนเกษตรกรจำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 100 

มูลคา จำนวนพ้ืนท่ีในการผลิตสับปะรดของเกษตรกร 10 ราย เทากับ 186 ไร 

สวนท่ี 2 ผลการวิเคราะหขอมูลดานตนทุนในหวงโซอุปทาน  

ตารางที่ 2-1 แสดงขอมูล ตนทุนการปลูกสับปะรดและผลผลิต พื้นที่ปลกูจำนวน 186 ไร ประกอบดวย 

1) วัตถุดิบ (คาพันธุหนอ) ตอไร เทากับ 8,000.00 บาท 2) คาแรงงานทางตรงตอไร เทากับ 17,298.78 และ 3) 

คาใชจายในการปลูกสับปะรดตอไร เทากับ 4,015.49 บาท ดังนั ้น คิดเปนตนทุนการปลูกสับปะรดเฉลี่ย 

29,305.28 บาทตอไร ขอมูลผลผลิตตอไร เทากับ 7,929.56 กิโลกรัม ตนทุนผลิต ตอกิโลกรัม เทากับ 3.69 บาท 

 

ตารางท่ี 2-1 รายละเอียดการคำนวณตนทุนการปลูกสับปะรด และผลผลิตท่ีได จำนวนพ้ืนท่ีปลูก 186 ไร 

รายการตนทุนผลิต จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน 

(บาทตอไร) 

คิดเปน% 

วัตถุดิบ 1,488,000.00 8,000.00 27.30 

คาแรงทางตรง 3,215,900.00 17,289.78 59.00 
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รายการตนทุนผลิต จำนวนเงิน(บาท) จำนวนเงิน 

(บาทตอไร) 

คิดเปน% 

คาใชจายในการปลูก 746,881.81 4,015.49 13.70 

 ตนทุนผลิตรวม 5,450,781.81 29,305.28 100.00 

ผลผลติรวม(กิโลกรมั)                             1,474,900.00   

ผลผลติ(กิโลกรัม)ตอไร 

 ตนทุนผลิตตอกิโลกรัม                             

7,929.56 

3.69 

  

 

ตารางท่ี 2-2 แสดงขอมูล ตนทุนในหวงโซการปลูกสับปะรด ท้ังหมด 5 ข้ันตอน ประกอบดวย 1) ตนทุน

การจัดหาวัตถุดิบ ตอไร เทากับ 8,000.00 บาท 2) ตนทุนการเตรียมดินและการปลูก ตอไร เทากับ 10,096.77 

บาท 3) ตนทุนการดูแลรักษาตอไร เทากับ 3,081.56 บาท 4) ตนทุนการบังคับออกดอกตอไร เทากับ 3,658.28 

บาท และ5) ตนทุนการเก็บเกี่ยวผลผลิตตอไร เทากับ 4,465.44 บาท ดังนั้น ตนทุนในหวงโซการปลูกสับปะรด 

เฉลี่ย 29,302.05 บาทตอไร  

 

ตารางที่ 2-2 รายละเอียดการคำนวณตนทุนการปลูกสับปะรด จำนวนพื้นที่ปลูก 186 ไร (จำแนกตามหวงโซ

การผลิต) 

ลำดับ ขั้นตอน ตนทุน(บาท) ตนทุน(บาท)ตอไร คิดเปน% 

1 การจัดหาวัตถุดิบ 1,488,000.00 8,000.00 27.30 

2 การเตรียมดินและการปลูก 1,878,000.00 10,096.77 34.46 

3 การดูแลรักษา 573,170.00 3,081.56 10.52 

4 การบังคับออกดอก 511,000.00 3,658.28 12.48 

5 การเก็บเก่ียวผลผลิต 830,571.81 4,465.44 15.24 

 ยอดรวม 5,450,781.81 29,302.05 100.00 

 

สวนท่ี 3 ขอมูลรายไดจากการจำหนายสับปะรด 

ตารางที่ 3-1 แสดงรายละเอียดผลผลิตสับปะรดพื้นที่ปลูก 186 ไร จำนวนรวมทั้งสิ้น 1,474,900.00 

กิโลกรัม คิดเปนผลผลิตสับปะรดตอไร เทากับ 7,929.56 กิโลกรัม แบงเปนรายไดจากการจำหนาย 3 รูปแบบดังน้ี 

1) จำหนายผลผลิตใหพอคาคนกลาง ราคาขายกิโลกรัมละ 9.00 บาท คิดเปนรายไดจากการจำหนายตอไร เปนเงิน 

28,954.84 บาท 2) จำหนายผลผลิตใหโรงงานแปรรูป ราคาขายกิโลกรัมละ 3.51 บาท คิดเปนรายไดจากการ 

จำหนายตอไร เปนเงิน 14,332.50 บาท 3) จำหนายผลผลิตแบบขายปลีกโดยเกษตรกร ราคาขายกิโลกรัมละ 

20.00 บาท คิดเปนรายไดจากการจำหนายตอไร เปนเงิน 12,580.65 บาท ดังนั้น คิดเปนรายไดจากการจำหนาย

เฉลี่ยตอไร เปนเงิน 55,867.98 บาท  
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ตารางท่ี 3-1 รายละเอียดรายไดจากการจำหนายสับปะรดแตละรูปแบบ จำนวนพ้ืนท่ีปลูก 186 ไร  

รูปแบบการจำหนาย ผลผลิตท่ีได 

(กิโลกรัม) 

ผลผลิต 

(กิโลกรัม /

ไร) 

ราคา

(ขาย/

กิโลกรัม) 

รายไดจากการ

จำหนายรวม 

(บาท) 

รายไดจากการ

จำหนาย/ไร 

(บาท) 

1.จำหนายใหพอคาคน

กลาง 

598,400.00 3,217.20 9.00 5,358,600.00 28,954.84 

2.จำหนายใหโรงงาน

แปรรูป 

759,500.00 4,083.33 3.51 2,665,845.00 14,332.50 

3.จำหนายแบบขายปลีก 

   โดยเกษตรกร 

117,000.00 629.03 20.00 2,340,000.00 12,580.65 

รวม 1,474,900.00 7,929.56  10,391,445.00 55,867.98 

 

ตารางท่ี 3-2 รายละเอียดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการจำหนายแตละรูปแบบ ประกอบดวย            1) 

จำหนายใหพอคาคนกลาง มีกำไรสุทธิเฉลี่ยตอไร 17,076.25 บาท 2) จำหนายใหโรงงานแปรรูป ขาดทุนเฉลี่ยตอ

ไร 755.42 บาท 3) จำหนายแบบขายปลีกโดยเกษตรกร มีกำไรสุทธิเฉลี่ยตอไร 8,376.33 บาท  

 

ตารางท่ี 3-2  รายละเอียดกำไร (ขาดทุน) สุทธิ จากการจำหนายสบัปะรดแตละรูปแบบ (หนวยเปนบาท) 

รูปแบบการ

จำหนาย 

รายไดจากการ

จำหนาย/ไร 

ตนทุนการผลิต

ตอไร 

กำไรขั้นตน คาใชจายการ

ขาย 

กำไรสุทธ ิ 

1. พอคาคนกลาง 28,954.84 11,887.55 17,067.25 - 17,076.25 

2. โรงงานแปรรูป 14,332.50 15,087.90 (755.42) - (755.42) 

3. แบบขายปลีก 

   โดยเกษตรกร                       

12,580.65  2,324.27 10,256.33 1,880.00 8,376.33  

หมายเหตุ : ตนทุนการผลติตอไร = ผลผลิตตอไร x ตนทุนการผลิตตอไร (3.695) 

 

สวนท่ี 4 ปญหาและขอเสนอแนะ ในหวงโซอุปทานการปลูกสับปะรด 

4.1 ผูสงมอบ (Suppliers) ผูจำหนายพันธุหนอสับปะรด ในการจัดหาวัตถุดิบเกษตรกรสวนใหญจัดซื้อ

วัตถุดิบพันธุหนอ ดวยเงินสดจากผูจําหนายภายในทองถิ่น โดยพิจารณาจากคุณภาพของวัตถุดิบ พิจารณาจาก

ประสบการณการปลูกของตนเองแลวจึงคํานวณปริมาณวัตถุดิบพันธุหนอ ท่ีตองสั่งซื้อ 

4.2 ผูผลิต (Manufacturers) ดานการผลิต การปลูกสับปะรดมีคาใชจายในการปลูกสูง โดยเฉพาะดาน

คาแรงงาน และดานการบำรุงรักษาสงผลใหการปลูกสับปะรดมีตนทุนการผลิตสูง ผลผลิตสับปะรดไมมีคุณภาพ 

ผลผลิตไมเปนที่ตองการของลูกคา  ยังพบวาเกษตรกรไดทำการเพาะปลูกสับปะรดเปนจำนวนมาก ทำใหเกิด

ปญหาสับปะรดลนตลาด สงผลใหราคาสับปะรดถูกกดราคาต่ำลง รวมทั้งผลผลิตสับปะรดไมมีตลาดรองรับท่ี

แนนอน นอกจากน้ีเกษตรกรมีการวางแผนการทำงานประจําวันจากประสบการณการทำงานแตละวันจึงวางแผน

สั่งซื้อวัตถุดิบ เตรียมการปลูก บำรุงรักษา เก็บเก่ียว และสงผลผลติสบัปะรดใหกับผูบริโภค แตไมมีการตั้งเปาหมาย

ในการดําเนินการและไมมีการจดบันทึกขอมูล   
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4.3 ผูกระจายสินคา (Distribution) ดานการสงมอบสับปะรดของเกษตรกร การสงคืนผลผลิตสับปะรดมี

นอยมาก เน่ืองจากผูบริโภค เชน พอคาคนกลาง ตัวแทนโรงงานแปรรูปและลูกคา มาเลือกสับปะรดและขนสงดวย

ตนเอง  ทำใหไมมีปญหาการสงคืนผลผลิตสับปะรด และไมมีปญหาดานการขนสง  

4.4 ลูกคาหรือผูบริโภค (Customers) เกษตรกรมีการจำหนายผลผลิตสับปะรด ใหกับลูกคาประจำ และ

ลูกคาทั่วไป มี 3 รูปแบบ 1) จำหนายผลผลิตใหพอคาคนกลาง ท่ีมาคัดเลือกผลผลิตสับปะรดจากในสวนของ

เกษตรกรดวยตนเอง  ผลวิจัยพบวา เกษตรกรไมพอใจราคาท่ีพอคาคนกลาง เปนผูกำหนดราคาเอง แตถึงแมพอคา

คนกลางจะกำหนดราคาซื้อเอง ทำใหเกษตรกรมีกำไรสุทธิ 69.14% ซึ่งสูงกวาการจำหนายทั้ง 2 รูปแบบ  2) 

จำหนายผลผลิตใหโรงงานแปรรูปในทองถิ่น ที่ระบุขนาดผลสับปะรดใหกับเกษตรกรและสงมอบตัวแทนของ

โรงงานแปรรูปท่ีมารับสับปะรดจากสวนของเกษตรกร 3) จำหนายผลผลิตแบบขายปลีกโดยเกษตรกร ขายริมทาง 

ใหกับลูกคาที่ตองการบริโภคสับปะรด ความพึงพอใจของลูกคาเกิดขึ้นจากการที่ลูกคาไดทำการคัดเลือกผลผลิต

สับปะรดดวยตนเอง ดวยราคาท่ีตกลงกันระหวาง ผูซื้อและผูขาย 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

ผลจากการวิเคราะหตนทุนหวงโซอุปทานการปลูกสับปะรด แสดงเห็นการเช่ือมโยงการดำเนินงานตั้งแต

การวางแผนการผลิต ไปจนถึงการสงมอบและสงคืนผลผลิต โดยตนทุนในหวงโซการปลูกสับปะรดเฉลี่ย 

29,302.05 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ยตอไร เทากับ 7,929.56 กิโลกรัม ตนทุนการปลูกสับปะรดเฉลี่ย เทากับ  3.69 

บาทตอกิโลกรัม สอดคลองกับ ปรารถนา ปรารถนาดี และสุรเชษฎ ลิมปกาญจนวัฒน (2553) การศึกษา

เปรียบเทียบผลตอบแทนจากการลงทุนปลูกสับปะรด พบวา การปลูกสับปะรดมีตนทุนการปลูกเฉลี่ยเทากับ  

21,943.71 บาทตอไร ผลผลิตเฉลี่ยเทากับ 6,000.00 กิโลกรัมตอไร และตนทุนการปลูกเฉลี่ยเทากับ 3.66 บาทตอ

กิโลกรัม ในหวงโซการปลูกสับปะรด ตนทุนการจัดหาวัตถุดิบคิดเปน 27.30% ข้ันตอนการเตรียมดินและการปลูก

มีตนทุนมากที่สุด คิดเปน 34.46%  และคาแรงทางตรง คิดเปน 59.00% ของตนทุนการปลูกทั้งหมด  ดังน้ัน

เกษตรกรควรลดตนทุนดานคาแรงทางตรง และลดตนทุนขั้นตอนของการเตรียมดิน โดยอาจนำเทคโนโลยีมาปรับ

ใชกับกระบวนการปลูกสับปะรดแทนแรงงานคน  เพื่อลดตนทุนและเพิ่มกำไรสุทธิ (วุฒิพล จันทรสระคู, ศักดิ์ชัย 

อาษาวัง, ขนิษฐ หวานณรงค, ธนกฤต โยธาทูล,และประยูร จันทองออน, 2558) มีการวางแผนการจัดซื้อวัตถุดิบ

หนอพันธุที่มีคุณภาพ เพื่อลดความสูญเสียของสับปะรดในระหวางการปลูก และความมีคุณภาพของผลผลิต 

ตลอดจนมกีารจดบันทึกขอมูล ในการวางแผนการดำเนินงานของตน ตลอดหวงโซอุปทานสับปะรด ซึ่งสอดคลอง

กับ มลฤดี จันทรัตน และวิวัฒน ไมแกนสาร (2562)  ชี้ใหเห็นวา การที่เกษตรกรไมสามารถจัดการคุณภาพของ

พันธุพืชท่ีจะนำมาปลูก จะทำใหเกษตรกรไมสามารถควบคุมคุณภาพและปริมาณผลผลิตได 

นอกจากน้ี ดานผูบริโภคคนสุดทาย แมวารายไดสวนใหญเกิดจากเกษตรกรจำหนายผลผลิตสับปะรดให

พอคาคนกลาง แตเกษตรกรยังไมพอใจในราคาท่ีขายใหพอคาคนกลางเปนผูกำหนดราคา เน่ืองจากพอคาคนกลาง

เปนผูรับภาระคาใชจายการขนสงเองทั้งหมด จากผลการวิเคราะหพบวา เกษตรกรมีกำไรสุทธิจาการจำหนายให

พอคาคนกลาง 69.14%  มากกวาการท่ีเกษตรกรขายปลีกซึ่งเปนการขายริมถนน มีความพอใจกับราคาขายปลีกท่ี

เกษตรกรสามารถกำหนดราคาขายไดเองที่มีกำไรสุทธิ 33.92%  ตางกับการที่เกษตรกรจำหนายสับปะรดใหกับ

โรงงานแปรรูปในทองถิ ่น สงผลใหเกษตรกรขาดทุนสุทธิ 3.06% สาเหตุมาจากโรงงานแปรรูปใหราคาต่ำกวา 

ตนทุนการปลูกสับปะรดน่ันเอง  
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ขอเสนอแนะสำหรับเกษตรกรและหนวยงานท่ีเก่ียวของ  

1. ผลวิจัยพบวา พอคาคนกลางเปนผูกำหนดราคาซื้อสับปะรด เกษตรกรผูปลูกสับปะรดควรรวมกลุม

เปนเครือขาย เปนการสรางอำนาจในการตอรองราคากับพอคาคนกลางซึ่งจะชวยใหราคาขายสับปะรดไมตกต่ำ 

Ussahawanitchakit (2017) ชี้ใหเห็นวา กิจกรรมการสรางมูลคาเครือขายการพึ่งพาซึ่งกันและกัน ความสัมพนัธ

ระหวางคูคา ลูกคา การปรับปรุงอยางตอเนื่องเปนการสรางหวงโซคุณคา ที่มีบทบาทสำคัญทำใหองคกรประสบ

ความสำเร็จ และการรวมกลุม ซึ่งจะชวยลดปญหาการถูกกดราคาจากพอคาคนกลางได  

2. ผลวิจัยพบวา ตนทุนตามหวงโซการปลูกสับปะรด ในชวงการเตรียมดินและการปลูกมีตนทุนมากถึง 

34.46% จึงควรสงเสริมใหเกษตรกรมคีวามรูเกี่ยวกับการไถกลบดิน ตรวจสอบคุณภาพดินและสงเสริมการใชปุย

ตามธรรมชาต ิเพ่ือทดแทนหรือลดปริมาณการใชปุยเคมีลง เปนอีกหน่ึงแนวทางการลดตนทุน  

ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรศึกษาวิจัยเกี่ยวกับชองทางการจัดจำหนายสับปะรด เพื่อใชเปนแนวทางการวางแผนการปลูก

สับปะรดใหสอดคลองกับความตองการ ปองกันปญหาสับปะรดลนตลาด และราคาตกต่ำ  
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บทคัดยอ 

 การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ด

กาแฟ    สายพันธุอาราบิกาของเกษตรกรผูปลูกกาแฟในพื้นที่บานหวยแมเลี่ยม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัด

เชียงราย โดยเจาะจงเกษตรกรผูที่มีพื้นที่ปลูกกาแฟสายพันธุอาราบิกาจำนวน 50 ไร และมีการแปรรูปเมล็ดกาแฟ

ออกเปนผลิตภัณฑสี่รูปแบบ ไดแก กาแฟเชอรี่ กาแฟกะลา กาแฟสาร และกาแฟคั่ว ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือ

ในการรวบรวมขอมูลตนทุนการผลิตและผลตอบแทนตอป ซึ่งพบวา กาแฟเชอรี่มีตนทุนการผลิตรวมต่ำที่สุดเทากับ 

732,189.20 บาทตอป และกาแฟคั่วมีตนทุนการผลิตรวมสูงที่สุดเทากับ 1,522,204.82 บาทตอป อยางไรก็ตาม

พบวาผลตอบแทนผลิตภัณฑกาแฟคั่วมีอัตรากำไรสุทธิคิดเปนรอยละ 59.41 ซึ่งถือไดวามีอัตราผลตอบแทนคอนขาง

สูงเมื่อเทียบกับ กาแฟเชอรี่ที่มีอัตรากำไรสุทธิเพียง รอยละ 16.32 กาแฟกะลามีอัตรากำไรสุทธิคิดเปนรอยละ 

53.65 และกาแฟสารมีอัตรากำไรสุทธิคิดเปนรอยละ 68.51 ดังนั้นจากผลการศึกษาชี้ใหเห็นวาแมกาแฟเชอรี่จะมี

ตนทุนการผลิตต่ำที่สุดกลับมีกำไรสุทธิต่ำที่สุดเชนเดียวกัน และในทำนองเดียวกันพบวากาแฟคั่วมีตนทุนการผลิต

รวมสูงท่ีสุดแตกลับมีกำไรสุทธิสูงเปนอันดับท่ีสองของสายการผลิตเพ่ือแปรรูป จากผลการศึกษาน้ีเกษตรกรสามารถ

นำขอมูลดังกลาวไปชวยในการวิเคราะห วางแผน และตัดสินใจ ในการหาแนวทางลดตนทุน ตลอดจนเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตใหเหมาะสมในอนาคต  

 

 คำสำคัญ : ตนทุนและผลตอบแทน, กาแฟอาราบิกา, กาแฟเชอร่ี, กาแฟกะลา, กาแฟสาร, กาแฟคั่ว  
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Abstract 

 This research aims to investigate the costs and benefits of Arabica coffee processing 

products for coffee farmers in the Bann Huai Mae Liam, Muang Chiang Rai District, Chiang Rai 

Province. The study focused on farmers with 50 rai (80,000 square meters) of Arabica coffee 

growing areas and coffee beans that were processed into four products: cherry coffee, parchment 

coffee, green coffee bean, and roasted coffee. The interview was used to gather costs and 

benefits. According to the findings in this study, cherry coffee had the lowest total cost of 

732,189.20 baht per year, while roasted coffee had the highest total cost of 1,522,204.82 baht 

per year. Net profit accounted for 59.41 per cent, a relatively high rate of return when compared 

to cherry coffee, which had a net profit margin of only 16.32 per cent. Green coffee beans had a 

net profit margin of 68.51 per cent, while parchment coffee had a net profit margin of 53.65 per 

cent. Cherry coffee, on the other hand, had the lowest net profit. Similarly, it was discovered that 

roasted coffee had the highest total cost but the second-highest net profit of the processing line. 

According to the findings, farmers could use the data to analyze, plan, make decisions to reduce 

costs, and increase production efficiency to be more competitive in the future. 

 

Keywords:  Costs and benefits, Arabica Coffee, Cherry coffee, Parchment Coffee, Green coffee Bean, 

Roasted coffee 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

94

mailto:Suwisa.taya@gmail.com


1. บทนำ  
 กาแฟอาราบิกาเปนหนึ่งในพืชสรางรายไดที่สำคัญของมูลนิธิโครงการหลวง ซึ่งเปนหนวยงานแรกที่ได

ดำเนินการสงเสริมการผลิตใหแกเกษตรกรบนพื้นที่สูงในภาคเหนือ เปนระยะเวลานานมากกวา 30 ป ผลจากการ

พัฒนาและสงเสริมการผลิต ทำใหพื้นที่และปริมาณผลผลิตกาแฟอาราบิกาในภาคเหนือเพิ่มมากขึน้อยางตอเนื่อง 

ปจจุบันจังหวัดเชียงรายถือเปนแหลงปลูกกาแฟอาราบิกาท่ีใหญท่ีสุดและดีท่ีสุดของประเทศไทย ดวยมีสภาพพ้ืนท่ี

เหมาะสมกับการปลูกกาแฟอาราบิกา เพราะพื้นที่ปลูกนั้นอยูสูงกวาระดับน้ำทะเลกวา 1,000 เมตร จึงมีสภาพ

ภูมิอากาศและสภาพดินที่อุดมสมบูรณ (สยามรัฐ, 2560) ประกอบกับเกษตรกร ผูปลูกกาแฟของจังหวัดเชียงราย

เองก็ไดรับการสงเสริมทั้งดานการปลูก การแปรรูป และการตลาดจากภาครัฐอยางตอเนื่อง จนมีความรูความ

เชี่ยวชาญในการปลูกและการผลิตกาแฟอยางครบวงจร แตก็ยังมีเกษตรกรผูปลูกกาแฟบางสวนที่ไมไดมีการ

คำนวณตนทุนการผลิตและไมมีการจัดทำขอมูลทางบัญชีอยางถูกตองจึงทำใหไมทราบตนทุนและกำไรท่ีแทจริง  

 ดังนั้นผูศึกษาจึงสนใจที่จะศึกษาตนทุนและผลตอบแทนในการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟสาย

พันธุอาราบิกา ของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ เพ่ือท่ีจะทราบถึงตนทุนและผลตอบแทนการผลิตและจำหนายผลิตภณัฑ

แปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุอาราบิกาของเกษตรกรผูปลูกกาแฟแตละรูปแบบ โดยใชวิธีวิเคราะหหวงโซอุปทาน

การผลิตเมล็ดกาแฟในแตละรูปแบบของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ ในพื้นที่หมูบานหวยแมเลี่ยม จังหวัดเชียงราย 

เพื ่อที ่เกษตรกรจะสามารถนำขอมูลศึกษาตนทุนและผลตอบแทนดังกลาวไปชวยในการวิเคราะห ตัดสินใจ 

ปรับปรุง และกำหนดแนวทางในการวางแผนและกลยุทธในการผลิต และการตลาดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

ตลอดจนเปนแนวทางในการเผยแพรขอมูลแกเกษตรกร ผูสนใจในการลงทุนปลูกกาแฟสายพันธุอาราบิกาตอไป 

1.2 วัตถุประสงค  

เพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุอาราบกิา

ของเกษตรกรผูปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีบานหวยแมเลี่ยม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
2.1 แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการปลูกกาแฟสายพันธุอาราบิกา  

พันธุกาแฟอาราบิกาควรมีลักษณะดังน้ี 1) ตานทานตอโรคราสนิม 2) ผลผลิตมีคุณภาพการชิม และเปน

ที่ยอมรับ 3) ตนเตี้ย ขอสั้น ผลผลิตสูงสม่ำเสมอ 4) เปนพันธุที่ผานการคัดเลือก ไดแก พันธุเชียงใหม 80 และ

พันธุ H420/9 การปลูกตนกลามีใบจริง 4-5 คู อายุไมนอยกวา 8-12 เดือน ระยะระหวางตนแถว 2x2 เมตร

หรือ 400 ตนตอไร ขนาดหลุมปลูก ดินดี 30x30x30 เซนติเมตร ดินเหลว 50x50x50 เซนติเมตร รองกนหลุม

ดวยหินฟอสเฟตหลุมละ 100 – 200 กรัม และปุยคอกหรือปุยอินทรีย 5 กิโลกรัมตอหลุม ควรปลูกตนกาแฟชวง

เดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม ซึ่งเปนชวงตนฤดูฝน หากปลูกที่ลาดชัน ควรวางแนวปลูกขวางความลาดชันหรือ

ปลูกบนขั้นบันไดที่ทำขึ้นเพื่อขวางความลาดชันของพื้นที่ เพื่อชะลอการพังทลายของหนาดิน ความกวางของ

ขั้นบันไดควรกวางเทากับความกวางของทรงพุมของตนกาแฟเมื่อโตเต็มที่ การทำพ้ืนที่ปลูกเปนขั้นบันไดนอกจาก

จะชวยชะลอการพังทลายของหนาดิน ยังชวยใหการใหปูน ปุ ยและน้ำมีประสิทธิภาพดีขึ้น และการปลูกพืช

หมุนเวียนบนข้ันบันไดจะชวยยึดหนาดินไวดวย (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2562) 

การเก็บเกี่ยว ควรเก็บเฉพาะผลสุก 80 เปอรเซ็นตขึ้นไป ที่มีสีแดงและผลที่มีสีเหลือง-เหลืองเขม โดย

เก็บทีละขอ ไมควรเก็บแบบรูด ดัชนีการเก็บเก่ียวกาแฟอาราบิกาท่ีเหมาะสมอาจสุมโดยใชน้ำคั้นจากเน้ือผลมาวัด 
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กับเครื่องวัดปริมาณน้ำตาล เพื่อวัดหาปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำได ควรมีปริมาณของแข็งที่ละลายน้ำไดอยาง

นอย 17 องศาบริกซ (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2562) ทั้งนี้หลังเก็บเกี่ยวควรแปรรูปทันที ไมควรทิ้งผลกองรวมกัน

มากกวา 24 ชั่วโมง เนื่องจากจะเกิดกระบวนการหมักในผลกาแฟที่เก็บเกี่ยวกองรวมไว จะทำใหเกิดการดูดกลืน

กลิ่นท่ีไมพึงประสงค เชน กลิ่นกระสอบ กลิ่นเชอรรี่เนา กลิ่นดิน และเพ่ือใหกาแฟอาราบิกาท่ีเก็บเก่ียวสามารถคง

คุณภาพได (สถาบันวิจัยพืชสวน, 2561)  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับการวิเคราะหตนทุน และผลตอบแทน 

2.2.1 แนวคิดเกี่ยวกับตนทุน 

        แนวคิดเกี่ยวกับตนทุนที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ประกอบดวยความหมายของตนทุนการจำแนกตนทุนตาม

สวนประกอบของผลิตภัณฑและการจำแนกตนทุนตามพฤติกรรมตนทุน 

1. ความหมายของตนทุน 

ลำใย มากเจริญ (2551) ใหความหมายของตนทุนวา หมายถึงมูลคาของทรัพยากรท่ีวัดออกมาเปนหนวย

เงินตราที่ไดสูญเสียไปเพื่อใหไดสินคา สินทรัพย หรือบริการตาง ๆ ซึ่งตนทุนที่เกิดขึ้นนั้นอาจใหประโยชน ใน

ปจจุบันหรืออนาคตได 

เฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค (2554) ใหคำจำกัดความของตนทุน หมายถึง เงินสดหรือ สิ่งท่ีเทียบเทาเงินสดท่ี

ไดใชไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและบริการกอใหเกิดรายไดจากสินคาและบริการ โดยมีมูลคาที่วัดไดในหนวยเงินตรา

ของสินทรัพยหรือประโยชนอื่นใดที่กิจการไดลงทุนไปเพื่อใหไดมาซึ่งสินคาและบริการตาง ๆ ตนทุนนั้นอาจ

กอใหเกิดประโยชนไดในทันทีหรือเกิดภายหลังหากกอใหเกิดประโยชนทันทีจะถือวาตนทุนนั้นเปนคาใชจาย เชน 

เงินเดือน พลังงานแตถาประโยชนนั ้นเกิดข้ึนภายหลังตนทุนจะถือวาตนทุนนั้นเปนสินทรัพย เชน อุปกรณ

เครื่องจักรโดยสินทรัพยท่ีถูกใชไปถือเปนคาใชจายในรูปของ คาเสื่อม 

ดังน้ัน ตนทุนในการศึกษาครั้งน้ี หมายถึง ตนทุนท้ังสิ้นจากการลงทุนผลิตภัณฑแปรรูปจากกาแฟ ตั้งแต

การจัดหาวัตถุดิบจนกระท่ังแปรสภาพเปนสินคาสำเร็จรูป  

2. การจำแนกตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภัณฑ 

ลำใย มากเจริญ (2551) และเฉลิมขวัญ ครุธบุญยงค (2554) ไดจำแนกตนทุนตามสวนประกอบของ

ผลิตภัณฑ วาประกอบดวยวัตถุดิบ คาแรงงาน และคาใชจายในการผลิต อันมีรายละเอียดดังน้ี 

2.1) วัตถุดิบ (Materials) วัตถุหรือสวนประกอบสำคัญของการผลิตสินคาหรือผลิตภัณฑ

สำเร็จรูปโดยท่ัวไปในการจำแนกวัตถุในการผลิตสินคาจึงสินคาจึงสามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ วัตถุดิบ

ทางตรง (Direct Materials) และวัตถุดิบทางออม (Indirect Materials)  

2.2) คาแรงงาน (Labor) หมายถึง คาจางหรือผลตอบแทนท่ีจายใหแกลูกจางหรือคนงาน ท่ีทำ

หนาที่ในการผลิตสินคาโดยปกติแรงงานจะถูกจำแนกออกเปน 2 ประเภทคือ คาแรงงานทางตรง (Direct Labor) 

และ คาแรงงานทางออม (Indirect Labor)  

2.3) คาใชจายในการผลิต (Manufacturing Overhead) หมายถึง คาใชจายรูปแบบตาง ๆ ท่ี

เกี่ยวของกับการผลิตสินคา นอกเหนือจากวัตถุดิบทางตรงและคาแรงงานทางตรงซึ่งคาใชจายเหลานี้จะตองเปน

คาใชจายท่ีเก่ียวกับการดำเนินการผลิตในโรงงานเทาน้ัน 

ดังนั้น การศึกษาครั้งนี้จึงจำแนกตนทุนตามสวนประกอบของผลิตภัณฑของการแปรรูปกาแฟ                  

ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี (1) วัตถุดิบทางตรง (Direct Materials) คือ วัตถุดิบท่ีใชเปนสวนประกอบหลักในการแปรรูป

กาแฟ ไดแก ผลกาแฟสด (2) คาแรงงาน (Labor) คือ คาแรงงานที่จายใหแกคนงานที่ทำหนาที่เกี่ยวของกับ

ข้ันตอนการแปรรูปกาแฟ (3) คาใชจายในการผลิต (Manufacturing Overhead) คือ คาใชจายตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ
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กับการแปรรูปกาแฟไดแกคาน้ำ คาไฟฟา คาแกส คาบรรจุภัณฑ คาบำรุงรักษาเครื่องจักร สวนคาใชจายในการ

ผลิตคงท่ี ไดแก คาเสื่อมราคาอาคาร  และคาเสื่อมราคาเครื่องจักร 

2.4) การจำแนกตนทุนตามพฤติกรรมตนทุน  

แนวคิดเก่ียวกับการจำแนกตนทุนตามพฤติกรรมตนทุน หรือการวิเคราะหพฤติกรรมตนทุนเมือ่              

มีการเปลี่ยนแปลงปริมาณการผลิต ออกเปน 2 ประเภท ไดแก 1) ตนทุนผันแปร คือ ตนทุนที่มีตนทุนรวม

เปลี่ยนแปลงไปตามสัดสวนของระดับการผลิต แตตนทุนตอหนวยจะคงที่เทากัน ทุกหนวย 2) ตนทุนคงที่ คือ 

ตนทุนท่ีมีพฤติกรรมคงท่ี ไมเปลี่ยนไปตามระดับของการผลิตในชวงของการผลิตระดับหน่ึง  

2.1.2. แนวคิดเกี่ยวกับผลตอบแทน 

เบญจมาศ อภิสิทธภิญโญ (2556) ไดอธิบายถึง แนวคิดเก่ียวกับการวิเคราะหผลตอบแทนประกอบดวย 

(1) อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกำไรสุทธิกับยอดขาย

สุทธิผลลัพธที่ไดบอกใหทราบวา ธุรกิจบริหารงานมีประสิทธิภาพเพียงใด และธุรกิจสามารถดำเนินงานใหบรรลุ

เปาหมายเพียงใด อัตราสวนน้ีสูงแสดงวาธุรกิจมีกำไรสูงเขียนเปนสูตรการคำนวณได ดังน้ี 

 

อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย          =  กำไรสุทธิ x 100 / ยอดขาย   

  

(2) อัตรากำไรสุทธิตอตนทุน หมายถึง อัตราสวนเปรียบเทียบระหวางกำไรที่เกิดขึ้นหลังจากหัก

คาใชจายตางๆ แลวเปรียบเทียบกับตนทุนท้ังสิ้น เขียนเปนสูตร                 การคำนวณได ดังน้ี 

 

อัตรากำไรสุทธิตอตนทุนรวม       = กำไรสุทธิ x 100 / ตนทุนรวม   

  

2.1.3 งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

กรรณิการ ใจมา และคณะ (2561) ไดศึกษาตนทุนและผลตอบแทนของการปลูกกาแฟและการแปรรูป

เมล็ดกาแฟสายพันธุอาราบิกา กรณีศึกษากาแฟตั๋วกะหมี ตำบลแจซอน อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง พบวา 

การวิเคราะหตนทุนการปลูกกาแฟและการแปรรูปกาแฟสายพันธุอาราบิกา พบวามีคาใชจายในการลงทุนเฉลี่ยตอ

ไร เทากับ 7,890.73 บาท ตนทุนการปลูกกาแฟเฉลี่ยตอไรเทากับ 10,501.13 บาท ในสวนของผลตอบแทน พบวา

มีผลตอบแทน เฉลี่ยตอไรเทากับ 30,696.92 บาท มีระยะเวลาคืนทุน เทากับ 3 ป 8 เดือน 21 วัน มีมูลคาปจจุบัน

สุทธิเทากับ 2,420,363.38 บาท และ มีอัตราผลตอบแทนโครงการลงทุน เทากับรอยละ 23.75 การคำนวณตนทุน

และผลตอบแทนของการแปรรูปเปนกะลากาแฟ พบวา มีคาใชจายในการลงทุน 78.13 บาทตอกิโลกรัม มีตนทุน

ในการแปรรูป เทากับ 86.06 บาทตอกิโลกรัม ประกอบดวย ในสวนของผลตอบแทน พบวา มีผลตอบแทนเฉลี่ย

ตอ ปเทากับ 120 บาทตอกิโลกรัม เทากับ 12,231,053.47 บาท ระยะเวลาคืนทุนของโครงการ เทากับ 2 ป 21 

วัน มีอัตราผลตอบแทนโครงการลงทุน เทากับรอยละ 24.90 การแปรรูปกาแฟกึ่งสำเร็จรูป มีคาใชจาย ในการ

ลงทุนจำนวนเงิน 207.13 บาทตอกิโลกรัม มี ตนทุนในการแปรรูปกาแฟกึ่งสำเร็จรูปจำนวน 269.40 บาท มี

ผลตอบแทนเฉลี่ยตอปเทากับ 600 บาทตอกิโลกรัม ระยะเวลาคืนทุน เทากับ 5 เดือน 21 วัน และมีอัตรา

ผลตอบแทนโครงการลงทุน เทากับรอยละ 25.01 จึงยอมรับโครงการลงทุนท้ัง 3 โครงการ และสรุปไดวาเกษตรกร

ควรจำหนายกาแฟในรูปแบบกาแฟคั่วเพราะมีคาใชจายการผลิตมากเปนลำดับที่ 2 แตมีอัตราผลตอบแทน

โครงการลงทุนมากท่ีสุด 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรในการศึกษาครั้งนี้คือ เกษตรกรผูปลูกกาแฟ ในพื้นที่หมูบานหวยแมเลี่ยม จังหวัดเชียงราย 

จำนวน 959 ราย โดยตัวอยางที่ใชในการวิจัยดวยวิธีแบบเจาะจง คือ เกษตรกรผูปลูกกาแฟ ในพื้นที่หมูบานหวย

แมเลี่ยม จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย ซึ่งเปนเกษตรกรท่ีมีพ้ืนท่ีในการปลูกกาแฟสายพันธุอาราบิกาจำนวน 50 

ไร และมีการแปรรูปเมล็ด 4 รูปแบบ คือ กาแฟเชอรี่ กาแฟกะลา กาแฟสาร และกาแฟคั่ว 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือที่ใชในการศึกษาครั้งนี้เปนแบบสัมภาษณ การสัมภาษณแบบเจาะจง เปนการสัมภาษณตาม

วัตถุประสงคของการวิจัย ผูสัมภาษณตองมีวิจารณญาณในการตั้งคำถามและแกไขสถานการณเมื่อเกิดปญหา

ในขณะสัมภาษณ เพื่อใชเก็บขอมูลจากเกษตรกรในชุมชนที่ปลูกกาแฟ ในพื้นที่หมูบานหวยแมเลี ่ยม จังหวัด

เชียงราย เพ่ือศึกษาถึงลักษณะการดำเนินงานเกษตรกร กระบวนการผลิต การจัดจำหนาย ปญหาและอุปสรรคใน

การผลิต ตนทุนการผลิต และผลตอบแทนจากการจำหนายเมล็ดกาแฟ  

3.3 วิธีการวิเคราะหขอมูล  

           ผูวิจัยจะนำแบบสัมภาษณที่ไดมาสรุปประเด็นโดยวิเคราะห ตนทุนการผลิตและผลตอบแทนในการผลิต

และการจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟแตละรูปแบบของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ ในพื้นที่หมูบานหวยแม

เลี่ยม จังหวัดเชียงราย แลวนำเสนอเชิงพรรณนาประกอบการอภิปรายผล 

การศึกษาวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพโดยใชวิธีการเชิงพรรณนาเพ่ือคำนวณหาตนทุนการผลิตและ

ผลตอบแทนของการจำหนายเมล็ดกาแฟในแตละรูปแบบ โดยทำการวิเคราะหแยกเปน 2 สวน คือ 1) วิเคราะห

ตนทุนในการผลิต และ 2) วิเคราะหผลตอบแทนโดยใชเครื่องมือทางการเงิน ดังน้ี 

 

(1) อัตรากำไรสุทธิตอยอดขาย       =  กำไรสุทธิ x 100 / ยอดขาย    

(2) อัตรากำไรสุทธิตอตนทุน       = กำไรสุทธิ x 100 / ตนทุนรวม    

 

4. ผลการวิจัย  
จากการศึกษาครั้งน้ี ผูศึกษาไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรผูปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีหมูบานหวยแมเลี่ยม 

จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย โดยเปนเกษตรกรผู ปลูกกาแฟ อายุ 45 ป สำเร็จการศึกษาระดับต่ำกวา

ประถมศึกษาตอนตน มีแหลงเงินทุนจากเงินสวนตัว โดยปลูกกาแฟสายพันธุอาราบิกา จำนวน 50 ไร คิดเปนราคา 

250,000 บาทตอไร ในที่ดินของตนเอง จากการศึกษากระบวนการผลิตพบวา ตนกาแฟที่โตเต็มที่จะใหผลผลิตท่ี

เปนกาแฟเชอรี่ นำกาแฟเชอรี่ไปสีเอาเน้ือนอกกับเมือกออกเพ่ือใหไดกาแฟกะลานำกาแฟกะลาไปสีสารเอาเปลือก

ออกเพื่อใหไดกาแฟสาร และนำกาแฟสารไปคั่วในอุณหภูมิที่เหมาะสมเพื่อใหไดกาแฟคั่ว ซึ ่งมีรายละเอียด

กระบวนการผลิต ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตกาแฟแตละรูปแบบดังน้ี 

4.1 ขอมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตกาแฟของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ 

 เกษตรกรผูปลูกกาแฟรายนี้ไดมีการผลิตและแปรรูปเมล็ดกาแฟออกเปนผลิตภัณฑ 4 รูปแบบ ไดแก 

กาแฟเชอรี่ กาแฟกะลา กาแฟสาร และกาแฟคั่ว โดยมกีระบวนการผลิตตลอดหวงโซการผลิตในแตละรูปแบบดังน้ี 
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รูปท่ี 1 กระบวนการผลิตผลิตภณัฑกาแฟแปรรูปตลอดหวงโซการผลิต 

 

จากกระบวนการผลิตขางตนผูศึกษาจึงไดทำการวิเคราะหตนทุนการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอารา

บิกา ทั้ง 4 รูปแบบ คือ กาแฟเชอรี ่ กาแฟกะลา กาแฟสาร และกาแฟคั่ว ผลที่ไดจากการสัมภาษณ พบวา 

เกษตรกรผูปลูกกาแฟ ยังไมเคยบันทึกบัญชี ไมมีการคำนวณตนทุนการผลิตมีแตการจดบันทึกรายรับและรายจาย 

รวมถึงผลตอบแทนจากการจำหนายกาแฟในแตละรูปแบบเปนไปอยางไมถูกตองเหมาะสม ทางคณะผูวิจัยจึงไดทำ

การนำขอมูลจากการสัมภาษณมาวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิกาแตละ

รูปแบบดังน้ี 
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4.2 วิเคราะหตนทุนการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟแตละรูปแบบ 

 

ตารางท่ี 1 แสดงตนทุนการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟแตละรูปแบบ 

 
 
 

จากตารางท่ี 1 แสดงตนทุนการผลิตผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟแตละรูปแบบ พบวา ในการผลิตกาแฟ

เชอรี่ตนทุนการผลิตรวมเทากับ 732,189.20 บาท ตนทุนเฉลี่ยตอกิโลกรัมละ 11.72 บาท  ซึ่งตนทุนการผลิต

ประกอบดวย คาแรงงานมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 78.67 และรองลงมาเปนคาใชจายการผลิตคิดเปนรอยละ 21.33 

กาแฟกะลาตนทุนการผลิตรวมเทากับ 832,815.04 บาท ตนทุนเฉลี่ยตอกิโลกรัมละ 53.30 บาท ซึ่งตนทุนการ

ผลิตประกอบดวย คาวัตถุดิบมากที่สุดคิดเปนรอยละ 87.92 รองลงมาเปนคาแรงงานคิดเปนรอยละ 10.09 และ

คาใชจายการผลิตนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 2.00 กาแฟสารมีตนทุนการผลิตรวมเทากับ 865,875.64 บาท ตนทุน

เฉลี่ยตอกิโลกรัมละ 69.27 บาท ซึ ่งตนทุนการผลิตประกอบดวย คาวัตถุดิบมากที่สุดคิดเปนรอยละ 96.18 

รองลงมาเปนคาแรงงานคิดเปนรอยละ 2.08 และคาใชจายการผลิตนอยที่สุดคิดเปนรอยละ 1.74 กาแฟคั่วมี

ตนทุนการผลิตรวมเทากับ 1,522,204.82 บาท ตนเฉลี ่ยตอกิโลกรัมละ 152.22 บาท ซึ ่งตนทุนการผลิต

ประกอบดวย คาวัตถุดิบมากที่สุดคิดเปนรอยละ 56.88 รองลงมาเปนคาแรงงานคิดเปนรอยละ 9.73 และ

คาใชจายการผลิตนอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 33.39 
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4.3 วิเคราะหผลตอบแทนการจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟอาราบิกาในแตละรูปแบบ 

 

ตารางท่ี 2 แสดงราคาขายของผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอาราบิกาแตละรูปแบบ 

รายการ กิโลกรัม 
ตอหนวย: กก. 

(บาท) 
รวม (บาท) รอยละ 

กาแฟเชอรี ่

กาแฟกะลา 

กาแฟสาร 

กาแฟคั่ว 

62,500.00 

15,625.00 

12,500.00 

10,000.00 

14.00 

115.00 

220.00 

375.00 

875,000.00 

1,796,875.00 

2,750,000.00 

3,750,000.00 

9.54 

19.59 

29.98 

40.89 

รวม 100.00 

 

จากตารางที่ 2 แสดงราคาขายของกาแฟแตละรูปแบบของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ พบวา กาแฟคั่ว

สามารถผลิตไดนอยท่ีสุดจำนวน 10,000 กิโลกรัม แตสามารถขายไดในราคาตอกิโลกรัมสงูท่ีสุด คือ 375 บาท รวม

เปนจำนวนเงินทั้งสิ้น 3,750,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.89 รองลงมากาแฟสารสามารถผลิตไดทั้งหมด 12,500 

กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 220 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 2,750,000 บาท คิดเปนรอยละ 29.98  

 

ตารางท่ี 3 แสดงกำไรในการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอาราบิกาแตละรูปแบบ 

รายการ กาแฟเชอร่ี กาแฟกะลา กาแฟสาร กาแฟค่ัว 

ขาย 

หัก ตนทุนการผลิต 

กำไร 

อัตรากำไร 

875,000.00 

732,189.33 

142,810.80 

16.32 

1,796,875.00 

  832,815.04 

  964,059.96 

53.65 

2,750,000.00 

  865,875.64 

1,884,124.36 

68.51 

3,750,000.00 

1,522,205.07 

2,227,794.93 

59.41 

 

จากตาราง 3 แสดงกำไรในการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอาราบิกาแตละรูปแบบของ

เกษตรกร      ผูปลูกกาแฟพบวา กาแฟคั่วมีกำไรมากที่สุดจากการขาย 2,222,794.93 บาท อัตรากำไรรอยละ 

59.41 รองลงมาเปนกาแฟสารมีกำไรจากการขาย 1,884,124.36 บาท อัตรากำไรรอยละ 68.51 กาแฟกะลามี

กำไรจากการขาย 964,059.96 บาท อัตรากำไรรอยละ 53.65 และกาแฟเชอรี ่นอยที่สุดมีกำไรจากการขาย 

142,810.80 บาท  อัตรากำไรรอยละ 16.32 

 

ตารางท่ี 4 แสดงการวิเคราะหอัตรากำไรสุทธิผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอาราบิกาแตละรูปแบบ 

รูปแบบ

ผลิตภัณฑ 
สูตรการคำนวณ แทนคา 

อัตรากำไรสุทธิ (รอย

ละ) 

1. กาแฟเชอรี่ 

2. กาแฟกะลา 

3. กาแฟสาร 

4. กาแฟคั่ว 

กำไรสุทธิx100/ยอดขาย 

กำไรสุทธิx100/ยอดขาย 

กำไรสุทธิx100/ยอดขาย 

กำไรสุทธิx100/ยอดขาย 

142,810.80x100/875,000.00 

964,059.96x100/1,796,875.00 

1,884,124.36x100/2,750,000.00 

2,227,794.93x100/3,750,000.00 

16.32 

53.65 

68.51 

59.41 
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จากตารางที่ 4 แสดงการวิเคราะหอัตรากำไรสุทธิผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอาราบิกาแตละรูปแบบของ

เกษตรกร   ผูปลูกกาแฟ พบวา อัตรากำไรสุทธิของกาแฟสารมากที่สุดคิดเปนรอยละ 68.51 บาท รองลงมาเปน

กาแฟคั่ว คิดเปนรอยละ 59.41 บาท กาแฟกะลาคิดเปนรอยละ 53.65 บาท และกาแฟเชอรี่นอยท่ีสุดคิดเปนรอย

ละ 16.32 บาท 

 

ตารางท่ี 5 แสดงการวิเคราะหอัตรากำไรสุทธิตอตนทุนของผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอาราบิกาแตละรูปแบบ 

รูปแบบ

ผลิตภัณฑ 

สูตรการคำนวณ แทนคา อัตรากำไรสุทธิ 

(รอยละ) 

1. กาแฟเชอรี่ 

2. กาแฟกะลา 

3. กาแฟสาร 

4. กาแฟคั่ว 

กำไรสุทธิx100/ตนทุนรวม 

กำไรสุทธิx100/ตนทุนรวม 

กำไรสุทธิx100/ตนทุนรวม 

กำไรสุทธิx100/ตนทุนรวม 

142,810.80x100/732,189.20 

964,059.96x100/832,815.04 

1,884,124.36x100/865,875.64 

2,227,794.93x100/1,522,205.07 

19.50 

115.76 

217.60 

146.35 

 

จากตาราง 5 แสดงการวิเคราะหอัตรากำไรสุทธิตอตนทุนของผลิตภัณฑแปรรูปกาแฟอาราบิกาแตละ

รูปแบบของเกษตรกรผูปลูกกาแฟ พบวา อัตรากำไรสุทธิตอตนทุนการผลิตของกาแฟสารมากที่สุดคิดเปนรอยละ 

217.60 บาท รองลงมาเปนกาแฟคั่วคิดเปนรอยละ 146.35 บาท รองลงมาเปนกาแฟกะลา คิดเปนรอยละ 115.76 

บาท และกาแฟเชอรี่นอยท่ีสุดคิดเปนรอยละ 19.50 บาท  

 

5. สรุปและอภปิรายผล 
การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุอารา

บิกาของกลุมเกษตรกรบานหวยแมเลี่ยม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา

ตนทุนและผลตอบแทนการผลิตและจำหนายผลิตภัณฑแปรรูปเมล็ดกาแฟสายพันธุอาราบิกาของเกษตรกรผูปลูก

กาแฟในพื้นที ่บานหวยแมเลี ่ยม อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย ไดแก 

เกษตรกรผูปลูกกาแฟในพ้ืนท่ีหมูบานหวยแมเลี่ยม จังหวัดเชียงราย จำนวน 1 ราย  

5.1 สรุปผลการวิจัย 

ผลจากการศึกษาพบวา ตนทุนในการผลิตตลอดหวงโซการผลิตแยกตามผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิต

กาแฟเชอรี่มีตนทุนการผลิตคาแรงงานมากท่ีสุดรอยละ 78.67 กาแฟกะลาตนทุนการผลิตคาวัตถุดิบมากท่ีสุดรอย

ละ 87.92 กาแฟสารตนทุนการผลิตคาวัตถุดิบมากท่ีสุดรอยละ 96.18 และกาแฟคั่วตนทุนการผลิตคาวัตถุดิบมาก

ที่สุดรอยละ 56.88 และจากการศึกษาพบวากาแฟคั่วมีตนทุนการผลิตรวมสูงที่สุดเทากับ 1,522,205.07 บาท 

และตนทุนรวม เฉลี่ยตอกิโลกรัมละเทากับ 152.22 บาท และผลตอบแทนจากการจำหนายเมล็ดกาแฟแยกตาม

ผลิตภัณฑที่ไดจากการผลิตพบวา กาแฟเชอรี่เกษตรกรสามารถผลิตไดทั้งหมด 62,500 กิโลกรัม ขายในราคา

กิโลกรัมละ 14 บาท รวมเปนจำนวนเงินทั้งสิ ้น 875,000 บาท กาแฟกะลาสามารถผลิตไดทั ้งหมด 15,625 

กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 115 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 1,796,875 บาท กาแฟสารสามารถผลิตไดท้ังหมด 

12,500 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 220 บาท รวมเปนเงินทั้งสิ้น 2,750,000 บาท และกาแฟคั่วสามารถ

ผลิตไดท้ังหมด 10,000 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 375 บาท รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,750,000 บาท ซึ่งคิดเปน

อัตรากำไรสุทธิตอยอดขายพบวา อัตรากำไรสุทธิของกาแฟสารมากท่ีสุดคิดเปนรอยละ 68.51 บาท และกาแฟเชอ
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รี่นอยที่สุด คิดเปนรอยละ 16.32 บาท อัตรากำไรสุทธิตอตนทุนการผลิตของกาแฟสารมากที่สุด คิดเปนรอยละ 

217.60 บาท และกาแฟเชอรี่นอยที่สุดคิดเปนรอยละ 19.50 บาท ซึ่งจะเห็นไดวากาแฟสารมีตนทุนการผลิตต่ำ

กวากาแฟคั่วแตมีผลตอบแทนจากการจำหนายเมล็ดกาแฟสูงท่ีสุด  

5.2 การอภิปรายผลการวิจัย 

จากการสรุปผลการคนความีประเด็นสำคัญที่ควรนำมาอภิปรายผล ดังน้ี กระบวนการในการปลูกกาแฟ

ของเกษตรกร เกษตรกรควรจำหนายกาแฟรูปแบบกาแฟสารเน่ืองจากมีตนทุนมากเปนลำดบัท่ี 2 แตมีผลตอบแทน

จากการจำหนายเมล็ดกาแฟมากท่ีสุด ซึ่งมีตนทุนรวมเทากับ 865,875.64 บาท ตนทุนรวมเฉลี่ยตอกิโลกรัมเทากับ 

69.27 บาท กาแฟสาร มีราคาขายเฉลี่ยตอกิโลกรัมเทากับ 220 บาท คิดเปนรอยละ 29.98 และมีผลตอบแทน

หรือกำไรสุทธิมากที่สุดเทากับ 1,884,124.36 บาท อัตรากำไรคิดเปนรอยละเทากับ 68.51 ซึ่งไมสอดคลองกับ

งานวิจัยของ กรรณิการ ใจมา และคณะ (2561) พบวา งานวิจัยดังกลาวมีขอสรุปวาเกษตรกรควรจำหนายกาแฟ

ในรูปแบบกาแฟคั่วเพราะมีคาใชจายการผลิตมากเปนลำดับที่ 2 ซึ่งมีตนทุนรวมเทากับ  317,950 บาท เฉลี่ยตอ

กิโลกรัมเทากับ 269.40 บาท แตมีผลตอบแทนจากการจำหนายเมล็ดกาแฟหรือกำไรสุทธิมากที่สุดที่เทากับ 

921,000 บาท เฉลี่ยตอกิโลกรัมเทากับ 600 บาท อัตรากำไรคิดเปนรอยละ 25.01  

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยในครั้งน้ี 

1) การวิเคราะหตนทุนและผลตอบแทนผลิตภัณฑเมล็ดกาแฟสายพันธุอาราบิกาในครั้งนี้สามารถนำไป

เปนแนวทางในการวิเคราะหใหกับเกษตรกรผูปลูกและผลิตกาแฟสายพันธุอื่นได ทั้งนี้เกษตรกรตองมีการเก็บ

รวบรวมขอมูลหรือจดบันทึกขอมูลในการจายคาใชจายตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการผลิตไวอยางสม่ำเสมอ เพื่อให

ขอมูลที่ไดนำมาวิเคราะหถูกตองตรงความเปนจริงที่สุด และสงผลใหสามารถนำขอมูลมาวิเคราะหเพื่อใชในการ

ตัดสินใจไดอยางถูกตอง 

 

6. กิตตกิรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณ คุณอนัญพร แซพราน เปนอยางสูงที่ไดเสียสละเวลาในการใหขอมูลเกี่ยวกับการปลูก

เมล็ดกาแฟตั้งแตเริ่มตนตลอดจนถึงข้ันตอนสุดทายของการผลิตเมล็ดกาแฟ 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรใน

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย และเพ่ือจัดทำคูมือการบันทึกบัญชีตนทุนสำหรับกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด โดย

ใชแบบสัมภาษณเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล ผลการศึกษาและรวบรวมขอมูลจากเกษตรกรจำนวน 3 

ราย สวนใหญเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 2 สายพันธุ คือ พันธุทองดำ และพันธุทองแดง เปนบอยิปซัม 54 บอ และบอปูน 12 

บอมีปริมาณผลผลิตเฉลี่ย 23.33 กิโลกรัมตอบอ ตนทุนการผลิตตอกิโลกรัมเฉลี่ย 60.83 บาท รายไดเฉลี่ยกิโลกรัม

ละ 122.80 บาท กำไรสุทธิเฉลี่ยเทากับ 61.97 บาท มีระยะเวลาคืนทุนเฉลี่ย 1 ป 6 เดือน มูลคาปจจุบันสุทธิตอ

รอบการเลี้ยงเฉลี่ย 133,045.70 บาท อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนเฉลี่ย 91% ความสามารถในการทำกำไรเฉลี่ย 

3.82 เทา และจุดคุมทุนเฉลี่ย 35.85 กิโลกรัม  นอกจากนี้การศึกษาครั้งนี้ไดพัฒนาคูมือการบัญชีตนทุนขึ้นเพื่อให

เกษตรกรนำไปใชบันทึกขอมูลรายไดและคาใชจายในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเปนเครื่องมือที่ชวยใหการบันทึก

ขอมูลทางการบัญชีเปนเรื่องงายและเกษตรกรสามารถบันทึกไดเอง นอกจากนี้ขอมูลทางการบัญชียังเปนขอมูล

สำคัญที่เกษตรกรสามารถนำไปใชในการตัดสินใจสำหรับการจัดสรรคาใชจายในครัวเรือน รวมทั้งเปนประโยชนตอ

การพัฒนาธุรกิจไปสูการผลิตที่ใหญขึ ้น และสามารถนำไปใชเพื ่อขอสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจการ

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจากแหลงเงินทุนท่ีเช่ือถือไดตอไป 

 

คำสำคัญ : ตนทุนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด, ผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด, คูมือการบันทึกบัญชีตนทุนเพื่อ

กลุมเกษตรกรผูเพาะเล้ียงจิ้งหรีด, จิ้งหรีด, รอบการผลิต 
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Abstract 

This research aims to investigate the cost and return of cricket farming among farmers in 

Phan District, Chiang Rai province, and develop a cost accounting manual for cricket farmers. An 

interview form was used to collect the data. According to the study's findings, three farmers, the 

majority of whom cultivated fields and housed crickets. The crickets were cultured in 54 gypsum 

ponds and 12 cement ponds, with an average yield of 23.33 kg. / Pond and production cost of 

60.83 baht/kg. Farmers had an average income of 122.80 baht/kg., an average net profit of 61.97 

baht, an average payback period of 1 year and six months, and an average net present value per 

raising cycle of 133,045.70 baht, representing an average return on investment of 91 per cent. The 

average profit margin was 3.82 times, and the break-even point was 35.85 kg. Furthermore, this 

study developed a cost accounting manual for farmers to record the income and expenses of 

cricket farming. It was a tool that allowed farmers to record their accounting records. Accounting 

information was also valuable for farmers' decisions on allocating household expenses, including 

business development toward a more significant production and seeking funding from a reliable 

source to develop a cricket farming business.  

 

Keywords: Cricket farming cost, cricket farming return, cost accounting manuals for cricketer farmers, 

crickets, cricket production cycle 

 

 

  

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

106



1. บทนำ  

จิ้งหรีดเปนแมลงทองถิ่นที่สามารถพบไดท่ัวไปในทุกภูมิภาคของประเทศไทย และมีการบริโภคอยาง

แพรหลายในครัวเรือน เนื่องจากเปนอาหารที่สามารถรับประทานไดงาย สามารถนำไปบริโภคไดหลากหลาย

รูปแบบ ทั้งการบริโภค    ในครัวเรือนโดยการนำไปปรุงอาหารโดยตรง ทั้งการตม ผัด ทอด หรือการบริโภคใน

รูปแบบของอาหารแปรรูป เชน อาหารทานเลน หรือโปรตีนผง สำหรับในอุตสาหกรรมอาหารนำไปผลิตเปนขนม

อบ เชน เคก คุกก้ี เปนตน ดวยเหตุผลท่ีกลาวมาน้ี ทำใหจิ้งหรีดกลายเปนสัตวเศรษฐกิจท่ีมีแนวโนมความตองการ

ของผูบริโภคมากขึ้น ปจจุบันตลาดทั้งในประเทศและตางประเทศมีความตองการอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะตลาด

ประเทศตะวันตกเริ่มมีการเปดรับมากขึ้น แตในทางกลับกันจิ้งหรีดที่พบไดตามธรรมชาติมีไมเพียงพอตอความ

ตองการของผูบริโภค ซึ่งโดยธรรมชาติของจิ้งหรีดจะขยายพันธุชาและเตบิโตไดดใีนสภาพแวดลอมท่ีจำกัด จึงตองมี

การควบคุมสภาพแวดลอมใหเหมาะสม ดังนั้นจึงเกิดอาชีพการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดขึ้นเพื่อตอบสนองความตองการ

ของผูบริโภค (ศูนยสงเสริมเทคโนโลยีการเกษตรดานแมลงเศรษฐกิจ, 2563) 

ในปจจุบันการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดเปนที่นิยมกันอยางแพรหลาย เนื่องจากการทำฟารมเลี้ยงจิ้งหรีดมี

ตนทุนต่ำและใชพ้ืนท่ีนอยกวาระบบปศุสัตวอ่ืน มีการพัฒนาการเลี้ยงจิ้งหรีดไปในรูปแบบของเกษตรแปลงใหญ ซึ่ง

เปนการเลี้ยงในลักษณะของการรวมกลุมเกษตรกรมารวมกันผลติจิ้งหรีดเพ่ือจำหนายโดยเฉพาะพันธุทองดำซึ่งเปน

พันธุท่ีไดรับความนิยมมากกวาพันธุอ่ืน เน่ืองจากเปนพันธุท่ีตลาดในประเทศมีความตองการสูง ระยะเวลาการเลี้ยง

สั้น ใหผลผลิตสูงและไดผลตอบแทนเร็ว ทั้งนี้ นอกจากเกษตรกรจะมีรายไดจากการจำหนายตัวจิ้งหรีดแลว ยัง

สามารถนำมูลจิ้งหรีดมาทำเปนปุยจำหนายไดอีกดวย จะเห็นไดวาการเลี้ยงจิ้งหรีดมีแนวโนมจะกลายเปนอาชีพ

การเกษตรหลักมากข้ึนในอนาคตเมื่อเทียบกับการทำนา เลี้ยงสุกร สัตวปก โคเน้ือ หรือพืชสวน พืชผักตาง ๆ และ

ยังมีแนวโนมในการพัฒนาเปนธุรกิจเกษตรขนาดที่ใหญขึ้นตั้งแตระดับครัวเรือน ระดับเกษตรแปลงใหญ ระดับ

วิสาหกิจชุมชน และธุรกิจชุมชนขนาดเล็กไปจนถึงขนาดกลาง จากเหตุผลที่กลาวมาขางตนทางคณะผูวิจัยจึงมี

ความสนใจที่จะศึกษาการเลี้ยงจิ้งหรีดในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยเฉพาะการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในระดับ

ครัวเรือน ซึ่งปจจุบันยังไมมีการจัดทำระบบบัญชี และไมมีการบันทึกตนทุนการผลิตจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ทำ

ใหเกษตรกรไมทราบตนทุนและผลตอบแทนที่จะนำไปเปนเครื ่องมือในการตัดสินใจลงทุน ตลอดจนรายได 

คาใชจายตาง ๆ รวมถึงผลกำไรท่ีเกิดข้ึนดวย ซึ่งเปนสาเหตุหลักท่ีทำใหธุรกิจการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของอำเภอพาน 

ไมมีการเจริญเติบโต หรือขยายขนาดธุรกิจเทาท่ีควร เน่ืองจากขาดเครื่องมือท่ีสำคัญสำหรับการตัดสินใจลงทุนเพ่ือ

ขยายขนาดธุรกิจน่ันเอง (สำนักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, 2563) 

จากประเด็นปญหาขางตนคณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดที่จะพัฒนา “คูมือการบัญชีตนทุนเพื่อกลุมเกษตรกร              

ผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด” เพ่ือสรางขอมูลตนทุน และผลตอบแทนของการเลี้ยงจิ้งหรีดอยางเปนรูปธรรม เพ่ือสนับสนุน

ธุรกิจการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในชุมชนใหมีความนาเชื่อมากยิ่งขึ้น ตลอดจนยกระดับธุรกิจการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดใน

ชุมชนดังกลาว ซึ่งการจะพัฒนาระดับธุรกิจใหกาวหนาตอเน่ืองไดน้ันจำเปนท่ีจะตองมีการบันทึกขอมูลตนทุนและ

ผลตอบแทน เพ่ือเปนตัวชวย    ในการตัดสินใจสำหรับจัดสรรงบประมาณของธุรกิจ หรือการพัฒนาธุรกิจไปสูการ

ผลิตระบบอื่น ๆ ที่จะตองนำขอมูลดังกลาวไปเปนตัวชี้วัดเพื่อพัฒนาธุรกิจชุมชน อีกทั้งเกษตรกรยังสามารถนำไป

ขอสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจการเพาะเลี ้ยงจิ ้งหรีดจากแหลงเงินทุนที่เชื่อถือได เชน ธนาคารเพ่ือ

การเกษตรและสหกรณการเกษตร สหกรณการเกษตรหรือสถาบันการเงินเอกชน เปนตน ทางคณะผูวิจัยมีความ

คาดหวังวาหากเกษตรกรไดรับการสนับสนุนทางวิชาการผานกระบวนการวิจัยตามแนวทางของคูมือฉบับนี้ จะ

สามารถสนับสนุนใหเกษตรกรผูเพาะเลี ้ยงจิ้งหรีดทราบขอมูลที่สำคัญทางบัญชีในเรื ่องของขอมูลตนทุนและ
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ผลตอบแทน ตลอดจนสามารถนำขอมูลดังกลาวไปตอยอดสูการยกระดับของธุรกิจการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดครัวเรือน

ไปสูอุตสาหกรรมชุมชนท่ีกอใหเกิดรายไดอยางยั่งยืนไดในอนาคต 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศกึษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลีย้งจิ้งหรีดของเกษตรกรในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย  

2. เพ่ือจัดทำคูมือการบันทึกบัญชีตนทุนสำหรบักลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ความรูท่ัวไปเกี่ยวกับจิ้งหรีด 

อภิชาติ ศรีสอาด และทองพลู วรรณโพธ์ิ (2557) กลาววา แมลง (Insect) ถือกำเนิดมาในโลกกอนสัตว

อื่นหลายชนิดนับเปนเวลาลานป สามารถปรับตัวตามสภาพแวดลอมและขยายพันธุไดรวดเร็วมาก มนุษยรูจักนำ

แมลงมาใชประโยชน เชน นำมาบริโภค ใชเปนตัวเบียน (Parasites) และตัวห้ำ (Predators) เพื่อกำจัดศัตรูพืช 

เปนตน ลักษณะท่ัวไปของจิ้งหรีดเปนแมลงท่ีมีขอปลองหอหุมรางกายดวยเปลือกท่ีแข็งแรง ประกอบดวยสามสวน

แยกกันคือ สวนหัว สวนอก และสวนทอง มีขนาด รูปราง และสีสันแตกตางกันไปตามสภาพภูมิประเทศและ

สภาพแวดลอม ในประเทศไทยพบวามีจิ้งหรีดท่ีสามารถนำมาเพาะเลีย้งเพ่ือใชประโยชนในทางเศรษฐกิจได 5 ชนิด 

คือ จิ้งโกรง, จิ้งหรีดทองดำ, จิ้งหรีดทองแดง, จิ้งหรีดทองแดงลาย และจิ้งหรีดเล็ก โดยจิ้งหรีดดังกลาวสามารถพบ

ไดทั่วไปตามธรรมชาติ นิยมบริโภคเปนอาหารเนื่องจากใหสารอาหารประเภทโปรตีนสูง มีความปลอดภัยจาก

สารเคมี และสามารถรักษาโรคขาดสารอาหารได ในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดหากมีการจัดการที่ดีจะสามารถผลิต

จิ้งหรีดไวบริโภค หรือจำหนายไดตลอดป ซึ่งสภาพแวดลอมที่เหมาะสมกับการเจริญเติบโตของจิ้งหรีด คือ พื้นท่ี

ตองมีรมเงา ไมตากแดด ไมตากฝน อุณหภูมิประมาณ 25-30 องศาเซลเซียส มีดินออนปนทราย และน้ำสะอาด จะ

ทำใหจิ้งหรีดสามารถกินอาหาร วางไข และเพ่ิมจำนวนประชากรไดอยางเต็มท่ี  

ทฤษฎีเกี่ยวกับระบบบัญชี 

วนิดา วีระเกียรติ (2540) กลาววา ในการดําเนินธุรกิจโดยทั่วไปมีวัตถุประสงคที่สําคัญคือ ตองการ

กำไรจากการดำเนินงาน และการที่จะบรรลุวัตถุประสงคดังกลาวไดนั้น ผูบริหารหรือเจาของกิจการจำเปนตอง

ทราบขอมูลในดานตาง ๆ เกี่ยวกับการบริหารงานและบริหารทรัพยากรที่มีอยูอยางเต็มความสามารถ การบัญชี

เปนการบริหารขอมูลที่ผูบริหารหรือเจาของกิจการ นํามาใชประโยชนในการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงาน 

ดังน้ัน ผูบริหารในธุรกิจอุตสาหกรรมจึงตองควบคุมการผลิตอยางใกลชิด จัดใหมีการจดบันทึกเก่ียวกับตนทุนอยาง

ถูกตอง เพื่อประโยชนในดานการควบคุมดูแลและการปรับปรุงการผลิต ระบบบัญชี เปนระบบการจัดเก็บขอมูล

ทางการเงินอันประกอบดวย แบบฟอรมหรือเอกสารตาง ๆ บันทึกทางการบัญชี รายงาน ตลอดจนวิธีการและ

อุปกรณตาง ๆ ท่ีนํามาใชในการรวบรวมขอมูลเก่ียวกับการดําเนินงานและการเงินใหแกฝายจัดการ เพ่ือชวยใหฝาย

จัดการสามารถปฏิบัติหนาที ่อันอยูในความรับผิดชอบของตนใหลุลวงไปดวยดี     และเพื่อเสนอขอมูลแก

บุคคลภายนอกผูมีสวนเก่ียวของในกิจการ เชน ผูถือหุน เจาหน้ี  

นอกจากนี้ยังรวมถึงการวางรูปแบบระบบบัญชีตนทุน (Cost System) ซึ่งเปนระบบการจัดเก็บขอมูล

ทางดานตนทุนโดยอาศัยแบบฟอรมหรือเอกสารตาง ๆ บันทึกทางดานตนทุน รายงาน เพื่อเสนอตอผูบริหารเปน

ขอมูลในการบริหารภายใน ตลอดจนชวยใหเห็นวาสวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของดําเนินไปตามแผนที่วางไวหรือไม 

ดังนั้น การวางระบบบัญชีตนทุนจึงตองทําอยางถูกตองเชื่อถือไดและการวางระบบบัญชีที่ดีตองเปนระบบที่มีการ

ควบคุมภายในที่ดีดวย รวมทั้งควรเปนระบบที่จัดทําขึ้นสําหรับธุรกิจหนึ่งธุรกิจใดโดยเฉพาะสามารถใหขอมูลใน

ลักษณะท่ีฝายบริหารตองการ เขาใจงาย และไมสิ้นเปลืองคาใชจายในการรวบรวมขอมูลมาก 
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ทฤษฎีเกี่ยวกับตนทุน 

การบัญชีตนทุน (Cost Accounting) จัดเปนวิธีการทางบัญชีที่จะทําหนาที่รวบรวมขอมูลทางดาน

ตนทุนของธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิต โดยมีวัตถุประสงคพื้นฐานในการคํานวณตนทุนการผลิตของสินคา 

การจัดทํารายงานทางการเงิน ตลอดจนวิเคราะหและจําแนกขอมูลเพื ่อใชในการบริหารตนทุน (Cost 

Management) ตามความตองการของผูบริหาร ในปจจุบันน้ีไมใชแตธุรกิจประเภทอุตสาหกรรมการผลิตเทาน้ันท่ี

จะตองใชวิธีการทางบัญชีหรือขอมูลของบัญชีตนทุน แตปจจุบันไดมีการขยายแนวคิดไปใชในธุรกิจอีกหลาย

ประเภท เชน โรงแรม โรงพยาบาล โรงเรียน มหาวิทยาลัย ธนาคาร บริษัทเงินทุน บริษัทสายการบิน และกิจการ

ประเภทอ่ืน ๆ อีกมากมาย ท่ีไดมีการนําวิธีการบัญชีตนทุนไปประยุกตใชเพ่ือการตัดสินใจของผูบริหาร การจําแนก

ตนทุนตามพฤติกรรมของตนทุน (Cost Behavior) ซึ่งมีลักษณะที่สําคัญคือ เปนการวิเคราะหจํานวนของตนทนุท่ี

จะมีการเปลี่ยนแปลงไปตามปริมาณการผลิตหรือระดับของกิจกรรมที่เปนตัวผลักดันใหเกิดตนทุน (Cost Driver) 

ในการผลิตท้ังท่ีเก่ียวกับการวางแผน การควบคุม การประเมิน และวัดผลการดําเนินงาน สามารถจําแนกตนทุนได 

3 ประเภท คือ ตนทุนผันแปร ตนทุนคงท่ี และตนทุนผสม (สมนึก เอ้ือจิระพงษพันธ, 2555) 

ทฤษฎีเกี่ยวกับผลตอบแทน  

ผลตอบแทน หมายถึง มูลคาหรือทรัพยสินที่ลงทุนไปแลว ไดรับกลับมาในรูปของกำไรหรือขาดทุนจาก

การดำเนินการกิจกรรม การคำนวณผลตอบแทนจากการลงทุนในการเพาะเลี ้ยงจิ้งหรีด ซึ่งเปนการลงทุนที ่ให

ผลตอบแทนระยะสั้น ในการศึกษาครั้งน้ีใชวิธีวัดผลตอบแทนจากการลงทุนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด โดยศึกษา ระยะเวลา

คืนทุน (Payback Period) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal 

Rate of Return) ดัชนีความสามารถในการทำกำไร (Profitability Index) และจุดคุมทุน (Break – even Point 

Analysis) (นุชจรี พิเชฐกุล, 2553) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัย คือ เกษตรกรทีด่ำเนินการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ในอำเภอพาน จังหวัดเชยีงราย 

จำนวน 3 ราย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล คือ แบบสัมภาษณ โดยดำเนินการสัมภาษณ สังเกตการณ

ทำงานและกระบวนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด จากเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

วิธีการวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลที่รวบรวมไดจากการสัมภาษณ นำมาทำการวิเคราะหและแปลผลขอมูลดวยโปรแกรมสำเร็จรูป 

และแสดงผลการคำนวณตนทุนและผลตอบแทนจากการลงทุนเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และอธิบายผลการศึกษาเชิง

พรรณนาประกอบการอภิปรายผล ซึ่งดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

สวนที่ 1 ขอมูลทั่วไปเกี่ยวกับเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด รวมถึงขอมูลดานพื้นที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 

สายพันธุของจิ้งหรีด สาเหตุที่เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ชองทางในการศึกษาความรูเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด การ

วางแผนขยายการเลี้ยงจิ้งหรีดเพ่ิมในอนาคต แหลงเงินทุน ปญหาและขอเสนอแนะ  

สวนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับตนทุนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เปนการคำนวณตนทุนทั้งหมดที่เกษตรกรได

ลงทุนไปในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปชวยในการคำนวณตนทุน ไดแก 

(1) การวิเคราะหตนทุนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด มีวิธีวิเคราะห คือ 

ตนทุนคงที่ทั้งหมด = คาเสื่อมราคาโรงเรือน+คาเสื่อมราคาบอเลี้ยงจิ้งหรีด+คาเสื่อมราคาวัสดุหลบ

ซอนจิ้งหรีด+คาเสื่อมราคาภาชนะใหน้ำจิ้งหรีด+คาเสื่อมราคาภาชนะใหอาหารจิ้งหรีด+คาเสื่อมราคาภาชนะ
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วางไขจิ้งหรีด+คาเสื่อมราคาภาชนะฝกไขจิ้งหรีด+คาเสื่อมราคาภาชนะและวัสดุอ่ืน ๆ+คาเสื่อมราคาตูแชแข็ง+คา

เสื่อมราคาเตาแกส+คาเสื่อมราคาหมอตม+คาเสื่อมราคาตาช่ัง  

ตนทุนผันแปรทั้งหมด = คาพันธุไขจิ้งหรีด+คาแรงงาน+คาอาหาร+คาวัสดุรองพื้นและวางไข+คา

ภาชนะและวัสดุอ่ืน ๆ+คาภาชนะบรรจุจิ้งหรีดเพ่ือขาย+คาสาธารณูปโภค 

ตนทุนท้ังหมด = ตนทุนคงท่ีท้ังหมด + ตนทุนผันแปรท้ังหมด 

กำไร/ขาดทุนสุทธิ  = รายไดท้ังหมด – ตนทุนท้ังหมด  

(2) การวิเคราะหคาตอบแทนแรงงานจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ในการคิดคาแรงเปนวัน 

     คาแรงงานท้ังหมด = จำนวนแรงงาน x ช่ัวโมงทำงานจริงตอวัน x คาแรงงานรายวัน 

                     จำนวนช่ัวโมงทำงานท้ังหมด/วัน 

(3) การวิเคราะหคาวัสดุและอุปกรณ และบอเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด โดยวิธีการคิดแบบเสนตรง 

        คาเสื่อมราคา = ราคาอุปกรณ – มูลคาซาก 

             อายุการใชงาน (ป) 

สวนที่ 3 ขอมูลเกี่ยวกับผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เปนการคำนวณผลตอบแทนจากการ

จำหนายจิ้งหรีด และผลตอบแทนจากการท่ีเกษตรกรไดลงทุนไปในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป

ชวยในการคำนวณผลตอบแทน การวิเคราะหผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด โดยใชเครื่องมือทางการเงิน 

ดังน้ี 

(1) ระยะเวลาคืนทุน (Payback Period: PB) 

(2) มูลคาปจจุบันสุทธิ (Net Present Value: NPV) 

(3) อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (Internal Rate of Return: IRR) 

(4) ดัชนีความสามารถในการทำกำไร (Profitability Index: PI) 

(5) จุดคุมทุน (Break-even Point Analysis) 

 

4. ผลการวิจัย  

จากผลการศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด และการจัดทำคูมือการบันทึกบัญชี

ตนทุนของเกษตรกรในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย เสนอผลการศึกษาไดดังน้ี 
 

ตารางท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรดี 

ขอมูลท่ัวไป เกษตรกร รายท่ี 1 เกษตรกร รายท่ี 2 เกษตรกร รายท่ี 3 

เพศ                หญิง ชาย ชาย 

อายุ                53 ป 62 ป 60 ป 

ระดับการศึกษา      มัธยมศึกษาตอนตน ไมไดเรียนหนังสือ มัธยมศึกษาตอนปลาย 

พ้ืนท่ีเพาะเลี้ยง          ตำบลทรายขาว ตำบลแมออ ตำบลเวียงหาว 

เร่ิมดำเนินการ  พ.ศ.2561 - จนถึง

ปจจุบัน  

พ.ศ.2559 - จนถึง

ปจจุบัน  

พ.ศ.2560 - จนถึง

ปจจุบัน  

อาชีพหลัก     ธุรกิจหอพัก ทำนา และทำสวนผลไม ทำนา และรับจางท่ัวไป 

สายพันธุท่ีเลี้ยง 1) สายพันธุทองดำ  

2) สายพันธุทองแดง 

1) สายพันธุทองดำ  

2) สายพันธุทองแดง 

1) สายพันธุทองดำ  
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ตารางท่ี 2 สรุปผลการดำเนินการตอรอบการผลิต และตนทุนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตอกิโลกรัม 

รายการ เกษตรกร 

รายท่ี 1 

เกษตรกร 

รายท่ี 2 

เกษตรกร 

รายท่ี 3 

ปริมาณผลผลิตตอรอบการผลติ 

(กิโลกรัม) 

600 428 180 

ตนทุนคงท่ีรวม (บาท) 

ตนทุนผันแปรรวม (บาท) 

รวมตนทุนท้ังสิ้น (บาท) 

3,479.60 

22,660 

26,139.60 

2,363.11 

19,420 

21,783.11 

1,478.56 

14,365 

15,843.56 

ปริมาณผลผลิตตอบอ (กิโลกรมั) 20 32 18 

ตนทุนคงท่ีรวม (บาท) 5.80 5.52 8.21 

ตนทุนผันแปรรวม (บาท) 37.77 45.37 79.81 

ตนทุนการผลิตรวม (บาท) 43.57 50.90 88.02 

รายไดตอกิโลกรัม (บาท) 120.00 128.41 120 

กำไรสุทธิ (บาท) 76.43 77.51 31.98 

 

จากตารางท่ี 2  สรุปตนทุนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตอกิโลกรัม พบวา เกษตรกรรายท่ี 1 อาศัยอยูใน

ตำบลทรายขาว เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 2 สายพันธุ คือ พันธุทองดำ และพันธุทองแดง มีบอยิปซัม 30 บอ ปริมาณ

ผลผลิต เทากับ 20 กิโลกรัมตอบอ ตนทุนการผลิตรวมตอกิโลกรัม เทากับ 43.57 บาท รายไดจากการจำหนาย

กิโลกรัมละ 120 บาท กำไรสุทธิ เทากับ 76.43 บาท สวนเกษตรกรรายที่ 2 อาศัยอยูในตำบลแมออ เพาะเลี้ยง

จิ้งหรีด 2 สายพันธุ คือ พันธุทองดำ และพันธุทองแดง มีบอยิปซัม 14 บอ และบอปูน 12 บอ ปริมาณผลผลิต 

เทากับ 32 กิโลกรัมตอบอ ตนทุนการผลิตรวมตอกิโลกรัม เทากับ 50.90 บาท รายไดจากการจำหนายกิโลกรัมละ 

128.41 บาท กำไรสุทธิ เทากับ 77.51 บาท และเกษตรกรรายที่ 3 อาศัยอยูในตำบลเวียงหาว เพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

สายพันธุพันธุทองดำ มีบอยิปซัม 10 บอ ปริมาณผลผลิต เทากับ 18 กิโลกรัมตอบอ ตนทุนการผลิตรวมตอ

กิโลกรัม เทากับ 88.02 บาท รายไดจากการจำหนายกิโลกรัมละ 120 บาท กำไรสุทธิ เทากับ 31.98 บาท จากผล

ขอมูลท่ัวไป เกษตรกร รายท่ี 1 เกษตรกร รายท่ี 2 เกษตรกร รายท่ี 3 

ลักษณะโรงเรือน โรงเรือนหนาจั่ว ขนาด 

500 ตรม. 

โรงเรือนหนาจั่ว ขนาด 

450 ตรม. 

โรงเรือนหนาจั่ว ขนาด 

300 ตรม. 

สาเหตุท่ีเลี้ยง มีตลาดรองรับท่ีแนนอน 

และจำหนายไดราคาดี คู

แขงขันนอย 

มีตลาดรองรับ คูแขงนอย

ราย 

มีตลาดรองรับท่ีแนนอน 

และจำหนายไดราคาด ี

การรับความรู ศึกษาจากอินเทอรเน็ต 

และขอเขาดูงานจากผู

เลี้ยงรายอ่ืน 

ศึกษาและหาขอมลูการ

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจาก

หนวยงานราชการ และผู

เลี้ยงรายอ่ืน  

ศึกษาและหาขอมลูการ

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดดวย

ตนเอง และขอเรยีนรู

และศึกษาดูงานจากผู

เลี้ยงรายอ่ืน 

แหลงเงินทุน  เงินทุนสวนตัว  เงินทุนสวนตัว  เงินทุนสวนตัว  
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การศึกษาชี้ใหเห็นวาเกษตรกรรายที่ 3 สามารถเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตอรอบการผลิตไดนอยที่สุด ในขณะที่ตองแบก

รับภาระตนทุนที่คอนขางสูง ดังนั้นจึงเสนอแนะใหพิจารณาการบริหารตนทุนใหสอดคลองกับปริมาณการผลิตตอ

รอบการผลิตเพ่ือผลตอบแทนท่ีมีประสิทธิภาพและคุมคากับตนทุนท่ีเกิดข้ึน 

 

ตารางท่ี 3 สรุปผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตอกิโลกรัม 

รายการ เกษตรกร 

รายท่ี 1 

เกษตรกร 

รายท่ี 2 

เกษตรกร 

รายท่ี 3 

การวิเคราะหผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 

   ระยะเวลาคืนทุน (PB) 11 เดือน 10 เดือน 2 ป 8 เดือน 

   มูลคาปจจุบันสุทธิตอรอบ (NPV) (บาท) 219,489.28 159,695.86 19,951.97 

   อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน (IRR)  117% 128% 28% 

   ดัชนีความสามารถในการทำกำไร (PI) 4.98 เทา 5.52 เทา 0.97 เทา 

   จุดคุมทุนตอกิโลกรัม (BEP) (กิโลกรมั) 42.31 28.46 36.79 

 

จากตารางที่ 3 สรุปผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตอกิโลกรัม พบวา เกษตรกรทั้ง 3 ราย มี

ระยะเวลาคืนทุนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เทากับ 11 เดือน, 10 เดือน และ 2 ป 8 เดือน ตามลำดับ มูลคา

ปจจุบันสุทธิจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตอรอบการผลิตจำนวน 60 วัน เทากับ 219,489.28 บาท, 159,695.86 

บาท และ 19,951.97 บาท ตามลำดับ อัตราผลตอบแทนจากการลงทุน เทากับ 117%, 128% และ 28% 

ตามลำดับ ความสามารถในการทำกำไรของเกษตรกรจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เทากับ 4.98 เทา, 5.52 เทา และ 

0.97 เทา ตามลำดับ และจุดคุมทุนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดตอกิโลกรัม เทากับ 42.31 กิโลกรัม, 28.46 กิโลกรัม 

และ 36.79 กิโลกรัม ตามลำดับ 

ผลการพัฒนาคูมือการบัญชีตนทุนเพ่ือกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 

จากการรวมรวมขอมูลจากเกษตรกรผูเพาะเลี ้ยงจิ ้งหรีดในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย จึงได

ดำเนินการสรางตนแบบคูมือการบัญชีตนทุนเพื่อกลุมเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เพื่อใหเกษตรกรผูเพาะเลี้ยง

จิ้งหรีดไดนำไปใชในการบันทึกรายไดและคาใชจายจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด โดยมีข้ันตอนในการดำเนินการดังน้ี 

1. รวบรวมขอมูลตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดของเกษตรกรผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ใน

อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 

2. ออกแบบคูมือการบันทึกบัญชีตนทุนสำหรับการเพาะเลี้ยงจิ ้งหรีด เพื ่อนำไปใหกับเกษตรกรผู

เพาะเลี ้ยงจิ ้งหรีด ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใชในการบันทึกตนทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ ้นจากการ

เพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจริงใน    แตละเดือน 

3. พัฒนาและปรับปรุงคูมือการบันทึกบัญชีตนทุนสำหรับการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด หลังจากที่นำไปใหกับ

เกษตรกร   ผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใชในการบันทึกตนทุนและผลตอบแทนที่เกิดข้ึน

จากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดในแตละเดือนใหครอบคลุมและสอดคลองกับการปฏิบัติงานจริงมากข้ึน 

4. จัดพิมพคู มือการบันทึกบัญชีตนทุนสำหรับการเพาะเลี ้ยงจิ ้งหรีดฉบับสมบูรณ เพื ่อนำไปใหกับ

เกษตรกร ผูเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด ในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ใชในการบันทึกตนทุนและผลตอบแทนที่เกิดขึ้นจาก

การเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด 
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      ภาพท่ี 1 หนาปกคูมือการบันทึกบัญชีตนทุน    ภาพท่ี 2 คำอธิบายการลงรายการตาง ๆ 

           

            ภาพท่ี 3 ตัวอยางการลงรายการรับ – จาย    ภาพที่ 4 การคิดกำไร – ขาดทุนจากการเพาะเลี้ยง

จิ้งหรีด 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากวัตถุประสงคของการวิจัยประการแรกเพื่อศึกษาตนทุนและผลตอบแทนจากการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

ของเกษตรกรในอำเภอพาน จังหวัดเชียงราย โดยจำแนกตนทุนตามพฤติกรรมของตนทุน ประกอบดวย ตนทุน

คงที่ และตนทุนผันแปร จากการติดตามเพื่อประเมินผลการบันทึกบัญชีตนทุนและผลตอบแทนจากกลุมตัวอยาง

ท้ัง 3 ราย อยางตอเน่ืองในระยะเวลา 3 เดือน พบวาเกษตรกรสามารถบันทึกรายการตนทุนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด

ไดถูกตองและมีรายละเอียดครอบคลุมรายจายที่เกี่ยวของไดครบถวนมากขึ้น เชน มีการบันทึกคาแรงงานตนเอง 

การปนสวนคาไฟฟาสำหรับการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด เปนตน ทำใหเกษตรกรไดขอมูลตนทุนและผลตอบแทนท่ีแทจริง

มากยิ่งข้ึน เพราะรายจายบางรายการเกษตรกรไมไดคำนึงถึงและนำมาคิดเขาเปนตนทุนดวย ดังน้ันแลวจากขอมูล

ท่ีไดน้ันเกษตรกรสามารถนำมาใชเปนแนวทางในการรับรูตนทุนท่ีเก่ียวของท่ีแทจริง รวมถึงรูเทาทันเพ่ือลดตนทุน

หรือคาใชจายท่ีไมจำเปนลงได และสามารถกำหนดราคาขายจิ้งหรีดท่ีมีความเหมาะสมมากยิ่งข้ึน ยิ่งไปกวาน้ันจาก

วัตถุประสงคประการที่สองเพื่อจัดทำคูมือการบัญชีตนทุนขึ้นเพื่อใหเกษตรกรนำไปใชบันทึกขอมูลรายไดและ

คาใชจายในการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด จากการพัฒนาและออกแบบสมุดบัญชีตนทุนการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีด นับวาเปน
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เครื่องมือที่ชวยใหการบันทึกขอมูลทางการบัญชีใหเปนเรื่องงายมากยิ่งขึ้นสำหรับเกษตรกร จะเห็นไดจากการ

ติดตามประเมินผลอยางตอเนื่องที่ชี้ใหเห็นวาเกษตรกรสามารถรวบรวมขอมูลทางการบัญชีตนทุนการเพาะเลี้ยง

จิ้งหรีด รวมถึงบันทึกรายได ตลอดจนสามารถจัดทำงบกำไรขาดทุนที่แสดงถึงผลการดำเนินงาน และงบแสดง

ฐานะการเงินไดดวยตนเอง เน่ืองมาจากคูมือการบันทึกบัญชีตนทุนท่ีพัฒนาข้ึนน้ัน มีความเขาใจงายไมซับซอน ทำ

ใหเกษตรกรสามารถนำขอมูลงบการเงินนั้นมาใชเปนขอมูลเพื่อการวางแผนบริหารจัดการตนทุนและผลตอบแทน

ไดอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น นอกจากนั้นแลวพบวาเกษตรกรมีความตระหนักถึงความสำคัญของการจัดทำ

บัญชีมากยิ่งข้ึน เพราะขอมูลทางการบัญชีชวยสะทอนผลการดำเนินงานของเกษตรกรไดอยางแทจริง อีกท้ังยังเปน

ขอมูลที่สำคัญที่สามารถนำไปใชเปนขอมูลเพื่อขอสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาธุรกิจการเพาะเลี้ยงจิ้งหรีดจาก

แหลงเงินทุนท่ีเช่ือถือไดตอไป 
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สวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจบริโภคถัว่ลิสงในจังหวัดลำปาง  
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บทคัดยอ 
การศึกษาครั้งนี้มุงเนนศึกษาถึงพฤติกรรมการตัดสินใจการบริโภคถั่วลิสงของผูบริโภคในจังหวัดลำปาง 

โดยมีวัตถุประสงคเพื ่อ ศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจบริโภคถั่วลิสงในจังหวัดลำปาง ซึ่ง

กลุ มเปาหมายของการศึกษาครั ้งนี ้ ประกอบดวยกลุมเปาหมาย 3 กลุมผู บริโภค คือ นักศึกษามหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง 95 ราย นักเรียนโรงเรียนลำปางลำปางกัลยาณี โรงเรียนบุญวาทยวิทยาลัย 

โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 200 ราย ผูขายถั่วลิสงในตลาดออมสินและตลาดอัศวิน จำนวน 10 ราย ราน

กวยเตี๋ยวในอำเภอเมืองลำปาง 28 ราย การวิจัยเปนการวิจัยเชิงปริมาณและเชิงปฏิบัติการ การศึกษาครั้งนี้แบง

ข้ันตอนการศึกษาเปน 1. การทำแบบทดสอบกอนการปฏิบัติจริง Pre-Test  2. ลงมือปฏิบัติจริงตามระดับการรบัรู

จากขอท่ี 1 3. การทำแบบทดสอบการรับรู และการตัดสินใจบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน Post – Test  ประเด็นสำคัญจากผล

การศึกษาดานตัดสินใจการบริโภคถั่วลิสงของผูบริโภคพบวาสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการ

ตัดสินใจของผูบริโภค คือกิจกรรมท่ีพัฒนาจากสวนประสมทางการตลาดเปนกิจกรรมท่ีสรางการรบัรูใหกับผูบรโิภค 

กิจกรรมสวนประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคเปนสิ่งที่ควบรวมกันเปนกลยุทธทางการตลาดที่เขาถึง

การตัดสินใจตอการบริโภคได 

 

คำสำคัญ ถั่วลิสง การตัดสินใจ การบริโภค 
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Abstract 
This study focuses on customer purchasing habits of peanuts in Lampang Province. The 

purpose is to study the marketing mix in peanut consumption decisions in Lampang province. 

The target group consisted of three groups of consumers, including 95 students from Rajamangala 

University of Technology Lanna, Lampang, 200 students from Lampang Kanlayani School, 

Boonwat Wittayalai School, and Assumption School, Lampang, 10 peanut sellers in the 

Government Savings Market and Asawin Market, and 28 noodle shops in Mueang Lampang District. 

This study was quantitative and action research, with the process divided into two parts: 1) Take 

a Pre-test before the actual practice, 2) Take action based on the level of awareness from items 

1, and 3) Take a Post-Test involving the perception test and increase consumption decisions. Key 

findings from a consumer behavior study of peanut decision-making behavior discovered that the 

marketing mix influenced consumer behavior. The activities generated by the marketing mix had 

the potential to raise consumer awareness. Marketing mix activities and consumer behavior 

formed a marketing strategy geared toward consumer decision-making.  

 

Keywords: Peanut, decision making, consumption 
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1. บทนำ  
ถั่วลิสงเปนพืชไรตระกูลถั ่วที ่ปลูกไดตลอดป และมีการปลูกแพรหลายทั่วทุกภาคของประเทศมี 

เกษตรกรที่เกี่ยวของ 89,679 ครัวเรือน สวนใหญเปนเกษตรกรรายยอยมีพื้นที่ปลูก 1-3 ไรตอครอบครัว ป 2550 

มีพื้นที่ปลูก 211,798 ไร ผลผลิตรวม 53,602 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 253 กิโลกรัมตอไร สวนในป 2554 มี พื้นที่ปลูก

ลดลงเหลือ 188,620 ไร ผลผลิตรวม 47,840 ตัน ผลผลิตเฉลี่ย 254 กิโลกรัมตอไร คิดเปนมูลคา 1,107 ลานบาท 

โดยภาคเหนือมีพื ้นที ่ปลูกมากที ่ส ุด 105,315 ไร  ผลผลิตเฉลี ่ย 260 กิโลกรัมตอไร รองลงมา คือ ภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือมีพื้นที่ปลูก 67,005 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 246 กิโลกรัมตอไร ภาคกลางมีพื้นที่ปลูก 12,340 ไร 

ผลผลิตเฉลี่ย 263 กิโลกรัมตอไร และภาคใตมีพื้นที่ปลูก 3,960 ไร ผลผลิตเฉลี่ย 179 กิโลกรัม ตอไร (Office of 

Agricultural Economy, 2012) และหากจะกลาวถึงผลผลิตถั่วลิสงที่สามารถใชประโยชนไดหลากหลายรูปแบบ 

กลาวคือ ใชเปนแหลงอาหารโปรตีน ตนถ่ัวลิสงสามารถใชเลี้ยงสัตว และปรับปรุงบำรุงดิน เมื่อมีการนำซาก ตนคืน

สู แปลงสามารถชวยเพิ่มผลผลิตพืชที่ปลูกตามได สงผลใหการผลิตพืชในระบบตาง ๆ มีเสถียรภาพมากข้ึน 

สรรพคุณของถั่วลิสงมีดังนี้ ชวยบำรุงรางกายในการเจริญเติบโต ชวยบำรุงสมองและประสาทตา ชวยเสริมสราง

ความจำ ชวยใหความอบอุนแกรางกาย (Thailand Institute of Scientific and Technology Research, 2012

) อยางไรก็ตามในถั่วลิสงก็ยังแฝงไปดวยโทษ คือ เชื้อราในถั่วลิสงที่เปนสารตัง้ตนของอะฟลาทอกซิน เมื่อคนหรือ

สัตวรับประทานเขาไปก็สะสมไว ทำใหไขมันคางในตับ เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นกับเซลลของตับ เปนที่มาของโรค

ตับหรือมะเร็งตับได ดังนั้นจึงนิยมใชถั่วลิสงในระบบปลูกพืช Sirichumphan et al., (2015) กลาววาอาชีพหลัก

ของประเทศไทยสวนใหญประกอบอาชีพเกี ่ยวกับเกษตรกรรมถั่วลิสงเปนอีกหนึ่งพืชเศรษฐกิจที่ปลูกมากใน

ประเทศไทย โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เนื่องจากมีตนทุนต่ำ อีกทั้งถั่วลิสงยังมี

คุณประโยชนใหโภชนาการทางอาหารสูงจึงเปนแหลงทางเลือกสารอาหารประเภทโปรตีนที่ดีสำหรับผูมีใจรัก

สุขภาพ     จากขางตนภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยที่มีการปลูกถั่วลิสงมากที่สุด ประกอบดวยจังหวัด 

ลำปาง นาน พะเยา เชียงราย เชียงใหม และแมฮองสอน ตามลำดับโดยเฉพาะจังหวัดลำปาง มีพื้นที่ปลูกถั่วลิสง

มากที่สุดในประเทศไทย จำนวน 8,830.75 ไร โดยประมาณอยูท่ีอำเภอเสริมงาม 3,637 ไร และนอกจากนี้อยู

บริเวณอำเภอใกลเคียง Lampang Agricultural Department, (2020) และมีโรงกะเทาะสำหรับถั่วลิสง จำนวน 

12 โรงในจังหวัดลำปาง กระจายในอำเภอเมือง และตำบลกลวยแพะ ท่ีงายตอการแปรรูปเปนผลิตภัณฑสำเร็จรูป

ตางๆ ไดอยางหลากหลาย ในการนำไปประกอบอาหารและอื่น ๆ ดังนั ้นทาง คณะผูวิจัยจากมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา  เปนอีกหน่ึงมหาวิทยาลัยท่ีมีอัตลักษณเก่ียวกับเกษตรอุตสาหกรรม จึงมีความสนใจท่ี

จะศึกษาถึงสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอพฤติกรรมการบริโภคถั่วลิสงของผูบริโภคในอำเภอเมืองลำปาง 

เพื่อพัฒนาผลการศึกษาสูรูปแบบการสรางการตัดสินใจบริโภคที่สรางการรับรูใหกับผูบริโภค อันจะกอใหเกิด

ประโยชนตอการคาถ่ัวลิสงตลอดหวงโซคุณคาถ่ัวลิสงตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

ศึกษาสวนประสมทางการตลาดในการตัดสินใจบรโิภคถ่ัวลิสงในจังหวัดลำปาง 
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2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้เปนการศึกษาโดยใชเครื่องมือ โดยสรางรูปแบบทางการตลาดสูการตัดสินใจบริโภค

บริโภคถั่วลิสง  ซึ่งไดแบงขั้นตอนการศึกษาเปน 1. การทำแบบทดสอบกอนการปฏิบัติจริง Pre-Test  2. ลงมือ

ปฏิบัติจริงตามระดับความรับรูจากขอท่ี 1 3. การทำแบบทดสอบการรับรู และความการตัดสินใจบริโภคท่ีเพ่ิมข้ึน 

Post – Test สถิติและเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งประกอบดวยชุดแบบสอบถามดังน้ี 

1. แบบสอบถามท่ีใชเปนแบบสอบถามก่ึงสัมภาษณเพ่ือใชในการวัดระดับความรูละความการตัดสินใจ

บริโภคของผูบริโภค และ ผูคาปลีกในจังหวัดลำปางท่ีสรางข้ึนจากการศึกษาขอมูลดังน้ี 

1) กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย เนื่องจากกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยมีจำนวนมากที่อาศัยอยู

ในจังหวัดลำปาง ประกอบกับขอมูลท่ีสามารถตอบไดเพียงคนละหน่ึงแบบสอบถาม ดังน้ันจึงใชวิธีการคำนวณกลุม

ตัวอยางโดยเปดตารางเทียบจากประชากรท้ังหมดในจังหวัดลำปาง เพื่อกำหนดกลุมตัวอยางเพื่อใหเปนตัวแทน

ประชากรได โดยกลุมตัวอยางแบงออกเปน คาขายปลีกถั่วลิสง ผูซื้อถั่วลิสง และ ผูบริโภคถั่วลิสง โดยเฉลี่ยรวม 

2,000 ราย จากการเลือกกลุมตัวอยางแบบโควตา และแบบสะดวก จากนั้นแบงเปนกลุมนักเรียนนักศึกษา ไดแก 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ลำปาง 95 ราย นักเรียนโรงเรียนลำปางลำปางกัลยาณ ีโรงเรียน

บุญวาทยวิทยาลัย โรงเรียนอัสสัมชัญลำปาง จำนวน 200 ราย ผูขายถั่วลิสงในตลาดออมสินและตลาดอัศวิน 

1. ปจจัยสวนบุคคล  

2. เพศ  

3. อาย ุ

4. การศึกษา 

5. สถานภาพการสมรส 

6. อาชีพ 

7. รายได 

 

สวนประสมทางทางการตลาดในการตัดสินใจบรโิภค

ถ่ัวลิสงจังหวัดลำปาง 

Marketing Mix factors 

1. Product (ผลติภณัฑ) 

2. Price (ราคา) 

3. Place (สถานท่ีจัดจำหนาย) 

4. Promotion (การสงเสริมการขาย) 

กระบวนการตัดสินใจ (จิตวิทยา) 

1. การรับรู 

2. การเรยีนรู 

3. ความตองการและแรงจูงใจ 

4. บุคลิกภาพ 

5. ทัศนคติ คานิยม วิถีชีวิต 
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จำนวน 10 ราย รานกวยเตี๋ยวในอำเภอเมืองลำปาง 28 ราย โดยใชการเปดตาราง ทาโร ยามาเน 324 ราย เก็บ

เพ่ือประกันความเสี่ยงไวเปน 333 

2) จัดทำแบบสอบถามแบบสัมภาษณจากกรอบแนวความคิดการตัดสินใจบริโภค ไดทำการ

รวบรวมจากการศึกษาเอกสาร คนควาเอกสารเพื่อสรางขอคำถามที่ใชในการจำแนกตรวจวัดระดับการตัดสินใจ

บริโภคของผูบริโภค ผูคาปลีก ถั่วลิสงในจังหวัดลำปาง ซึ่งมีการดำเนินการปรับแกและใชคำที่งายตอการตัดสินใจ

ตอบแบบสอบถามพฤติกรรมการรับประทานถั่วลิสง (ความถี่ในการรับประทาน) ในตอนที่ 2 จึงเลือกใชคำวาเปน

ประจำ/บางครั้ง/ไมเคย แทนคำวา มาก ปานกลาง นอย  

  ตอนที่ 1 แบบสอบถาม/สัมภาษณ ลักษณะสวนบุคคล  เพศ อายุ การศึกษา สวนไดสวนเสียในหวงโซ

อุปทานของกระบวนการผลิตถ่ัวลิสง สื่อ ในการสรางความการตัดสินใจบริโภค (ข้ันตอนและกระบวนการเกิดความ

การตัดสินใจบริโภค (Good, 1973) 

  ตอนท่ี 2 แบบสอบถาม/สัมภาษณ พฤตกิรรมการบริโภคถ่ัวลิสง 

  ตอนท่ี 3 แบบสอบถาม/ สัมภาษณ ความรูความเขาใจเก่ียวกับอะฟลาทอกซินในถ่ัวลิสง ซึ่งใชมาตรวัด 

คือ รู/ ไมรู และ วัดความพึงพอใจ 4 ระดับ คือ มาก ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด 

การกำหนดเกณฑสำหรับการวิเคราะหระดับความการตัดสินใจบริโภคตอสารอะฟลาทอกซินในถั่วลิสง 

เปนคำถามปลายปดเปนคำถามที่มีลักษณะประเมินคา (Rating Scale) แบงเปน 2 ระดับของแบบสอบถามกอน

การจัดกิจกรรมสรางความการตัดสินใจบริโภค และหลังกิจกรรมการสรางความการตัดสินใจบริโภค 

ระดับการรับรู 2 ระดับ  คือ รู กับ ไมรู    

รู /เห็นดวย 2  คะแนน ไมรู /ไมเห็นดวย 1 คะแนน      

 โดยคำนวณจากสตูรตอไปน้ี 

 

   พิสัย  =   คะแนนสูงสุด −  คะแนนต่ำสุด

จำนวนชั้น
    

     

                 =   2−1
2

  (1) 

                   =   1
2
  (2) 

                  =  0.50   

 

3) กระบวนการวิเคราะหผลจากการสัมภาษณ 

ผลจากแบบสอบถามและสัมภาษณ รวบรวมขอมูลท่ีมีคณุลักษณะตรงตามท่ีตองการทำการลงรหัสขอมูล

นำไปประมวลผลในโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยการวิเคราะหขอมูลทางสถิติดังน้ี 

3.1 สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เพ่ืออธิบายขอมลูท่ัวไปของกลุมตัวอยางและ

นำไปวิเคราะหทางสถิติดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร 

3.2 สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ของผูบริโภคและผูคาปลีกท่ีการตัดสินใจบริโภค

ตอสารอะฟลาทอกซินในถ่ัวลิสง กอนและหลังแตกตางกันอยางมีระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05  

     3.2.1  คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลและรายงานขอมูลลักษณะสวนบุคคล

ของกลุมตัวอยาง (แบบสอบถามตอนท่ี 1) 

     3.2.2  การหาคาเฉลี่ย (Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ใช

ในการนำเสนอคะแนนการรับรู พฤติกรรมเพ่ือแปลขอมูลของกลุมตัวอยาง 
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4) การทดสอบเพื่อวิเคราะหเปรียบเทียบผลของความการตัดสินใจบริโภคจากการรับสื่อสราง

การตัดสินใจบริโภคเก่ียวกับอันตรายของสารอะฟลาทอกซินในถ่ัวลิสงโดยใชเครื่องมือแตละประเภท 

ผลการวิจัยท่ีเก่ียวกับปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตัดสินใจ 

 

ตารางท่ี 1 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมผีลตอการตดัสินใจบริโภคถ่ัวลิสง 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

ระดับความเขาใจและการปฏิบัต ิ

X� S.D. แปรความ 

ดานผลิตภณัฑ 

1. ดูลักษณะเมล็ดถ่ัวลิงท่ีมีความสมบูรณ 2.20 1.194 นอย 

2. ดูจุดสีขาวบริเวณเมล็ดถ่ัวลสิง 2.15 0.819 นอย 

3. ดูบรรจภุัณฑของถ่ัวลสิงท่ีสะอาดถูกสุขลักษณะ 2.12 0.516 นอย 

ดานราคา 

4. ดูราคาท่ีเหมาะสมกับปรมิาณ 1.98 0.459 นอย 

5. ดูราคาเหมาะสมกับคณุภาพ 1.96 0.536 นอย 

6.ดูราคาเปรียบเทียบกับราคาถ่ัวลสิงท่ัวไป 1.86 0.535 นอย 

ดานชองทางการจัดจำหนาย     

7. สถานท่ีจัดจำหนายสะดวก เขาถึงงาย 1.80 0.625 นอย 

8. มีชองทางการจัดจำหนายท่ีหลากหลาย 1.69 0.828 ไมมผีล 

9. มีการจัดวางสินคาท่ีถูกสุขลักษณะ 1.68 0.636 ไมมผีล 

ดานสงเสริมการตลาด 

10. มีการลดราคาเมื่อซื้อจำนวนมาก 2.08 0.476 นอย 

11. มีของแถม 1.83 0.596 นอย 

12. มีบริการสง 2.18 0.62 นอย 

ที่มา : ผลการศึกษาภายใตโครงการวจิัย  2560 

 

พบวา ปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการบริโภคถั่วลิสงของกลุมผูบริโภค ดาน

ผลิตภัณฑ กลุมเปาหมายดูลักษณะเมล็ดถั่วลิสงที่มีความสมบูรณมากที่สุด (X� =2.20) ระดับนอย ดานราคา 

กลุมเปาหมายดูราคาที่เหมาะสมกับปริมาณของถั่วลิสงมากที่สุด ( X� =1.98) ระดับนอย ดานชองทางการจัด

จำหนาย กลุมเปาหมายดูสถานที่จัดจำหนายสะดวกและเขาถึงงายมากที่สุด (X�  ̅=1.80) ระดับนอย และดาน

สงเสริมการตลาดลุมเปาหมายดูการมีบริการสงมากท่ีสุด (X� =2.18) ระดับนอย  

จากขอมูลขางตนนำมาสูผลการศึกษาที่ 2  ดานพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการบริโภค การพัฒนา

กิจกรรมรวมกับสวนประสมทางการตลาดเพื่อวัดระดับการตัดสินใจบริโภคถั่วลิสงของผูบริโภค ประกอบดวยการ

นำสวนประสมทางการตลาดดานสถานที่จัดจำหนาย (Place) คือ การจัดกิจกรรมวันถั่วลิสง (Peanut Day) และ 

การสงเสริมการตลาดPromotion) คือกิจกรรม  1.แผนพับ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับวิธีการเลือกถ่ัวลิสงปลอดภยั ความรู

เก่ียวกับอะฟลาทอกซิน เสนทางจากไรถ่ัวลิสงถึงผูบริโภค 2. แอนิเมช่ัน ท่ีมีเน้ือหา วิธีการเก็บรักษาถ่ัวลิสงสำหรับ
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ครัวเรือน และเพ่ือการคา วิธีทำความสะอาดถ่ัวลิสงกอนรับประทาน ความรูความเขาใจเก่ียวกับถ่ัวลิสง และมีการ

เผยแพรผานยูทูป https://www.youtube.com/watch?v=6juPCnUVeNA&feature=youtu.be 3.มอบแผน

ปาย “รานนี้เขารวมโครงการถั่วลิสงปลอดภัย” รานคาที่เขารวมโครงการวิจัย 4. มอบประกาศนียบัตรใหกับโรง

กะเทาะท่ีผานมาตรฐานถ่ัวลิสง มกษ 4702 

 

 
 

รูปท่ี 2 ปายโครงการรณรงคใชถ่ัวลิสง

ปลอดภัย 

 

 
 

รูปท่ี 3 กิจกรรมวันถ่ัวลิสง ‘Peanut Day’ 

 

 
 

รูปท่ี 4 แผนพับขอมูลเก่ียวกับถ่ัวลิสงและ

วิธีการเลือกบริโภคถ่ัวลิสง 

 

 
 

รูปท่ี 5 แอนิเมช่ันเพ่ือสรางการตดัสินใจบรโิภค  

ในการบริโภคถ่ัวลสิง 

 

 ผลการศึกษาท่ี 3 จากกิจกรรมท่ีมกีารพัฒนาจากพฤติกรรมของผูบรโิภคผนวกกับสวนประสมทาง

การตลาด นำมาสูการวัดระดับการรับรู ความพึงพอใจของผูบริโภคตอกิจกรรม ดังแสดงในรูปท่ี 6  

 

 
 

รูปท่ี 6 แผนภูมิแสดงกลุมเปาหมายท่ีเขาถึงสื่อแอนิเมช่ัน 

26
.3

1

27
.5

20

35
.7

1 51
.5

7

51 50

35
.7

1

73
.6 83

.5

10

42
.8

5

22
.1

85
.5

10

17
.8

531
.5

7

25 30

17
.8

5 32
.6

3

12

20 17
.8

5

12
.6

3

10

30

17
.8

5

3.
15 5

20 17
.8

5

26
.3

1

12
.5

30

10
.7

1

5.
26

35

1

46
.4

2

10
.5

2

3.
5

50

10
.7

1

3.
15 5

50

28
.5

7

31
.5

7

35

20

35
.7

1

10
.5

2

2

20

0 3.
15

3

10

28
.5

7

2.
1 4.
5

20

35
.7

1

นัก
ศึก

ษา

นัก
เร

ียน

รา
นค

าป
ลีก

รา
นอ

าห
าร

นัก
ศึก

ษา

นัก
เร

ียน

รา
นค

าป
ลีก

รา
นอ

าห
าร

นัก
ศึก

ษา

นัก
เร

ียน

รา
นค

าป
ลีก

รา
นอ

าห
าร

นัก
ศึก

ษา

นัก
เร

ียน

รา
นค

าป
ลีก

รา
นอ

าห
าร

Peanut Day แผนพับ แอนิเมชั่น มาสคอท

มาก ปานกลาง นอย นอยที่สุด
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จากตารางและแผนภูมิแสดงใหเห็นวา กลุมเปาหมายสามารถเขาถึงสื่อแอนิเมชั่น คือกลุมนักเรียนสูงถึง 

85.50 รองลงมาคือนักศึกษา ผูซื้อถั่วลิสงและกลุมผูคาขายปลีกถั่วลิสงสื่อมาสคอทกลุมที่รับรูและเขาถึงสื่อใน

ระดับมากคือ นักเรียนในระดับรอยละ 85.50 นักศึกษารอยละ 22.10 ผูซื้อถั่วลิสงรอยละ 17.85 และ กลุมผูคา

ปลีกถั่วลิสงรอยละ 10 สื่อแผนพับกลุมที่รับรูและเขาถึงสื่อในระดับมากคือ นักศึกษารอยละ 51.57 นักเรียนรอย

ละ 51 กลุมผูคาปลีกถั่วลิสงรอยละ 50 และ ผูซื้อถั่วลิสงรอยละ 35.71  สื่อการจัดกิจกรรมวัน Peanut Day ณ 

ศูนยการคา กลุมท่ีเขาถึงมากท่ีสุดคือผูซื้อถ่ัวลิสงรอยละ 35.71 นักเรียนรอยละ 27.5 นักศึกษารอยละ 26.31 และ 

กลุมผูคาปลีกถ่ัวลิสงรอยละ 20 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากการศึกษา ดานพฤติกรรมผูบริโภคที่พบวาสวนประสมทางการตลาดมีผลตอพฤติกรรมการตัดสินใจ

ของผูบริโภค ท่ีพบวาปจจัยสวนประสมทางการตลาดท่ีมีผลตอพฤติกรรมการบริโภคถ่ัวลิสงของกลุมผูบริโภค ดาน

ผลิตภัณฑ กลุมเปาหมายดูลักษณะเมล็ดถั่วลิสงที่มีความสมบูรณมากที่สุด (X� =2.20) ระดับนอย ดานราคา 

กลุมเปาหมายดูราคาที่เหมาะสมกับปริมาณของถั่วลิสงมากที่สุด ( X� =1.98) ระดับนอย ดานชองทางการจัด

จำหนาย กลุมเปาหมายดูสถานที่จัดจำหนายสะดวกและเขาถึงงายมากที่สุด (X�  ̅=1.80) ระดับนอย และดาน

สงเสริมการขายกลุมเปาหมายดูการมีบริการสงมากที่สุด (X� =2.18) ระดับนอย  ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ 

Dechdumrong et al (2015) และ Suraphon (2545) ที่กลาวเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค ที่แสดงถึงพฤติกรรม

ภายใน (Covert behavior) ค ือการร ับร ู   ความค ิด การจำ และการร ู ส ึก สอดคลองกับการศ ึกษาของ 

Kengkarnchang et al (2020) ที่กลาวถึงสวนประสมทางการตลาดดานราคา และผลิตภัณฑที่มีผลตอการตั้งใจ

ซื้อคราฟตเบียรในเขตกรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาที่ 2   ดานพฤติกรรมผูบริโภคที่มีผลตอการบริโภค นำมาสู

การพัฒนากิจกรรมรวมกับสวนประสมทางการตลาดเพ่ือเปนกิจกรรมท่ีสรางการรับรูใหกับผูบริโภค สอดคลองกับ

ทฤษฎีของ Good (1956) ที ่กลาววาการตัดสินใจบริโภคเปนผลจากกระบวนการทางปญญา เรียงลำดับเปน

ข้ันตอนคือ ความรู เจตคติ ความลุมลึก และความตระหนัก อันจะนำไปสูการกระทำ หรือการแสดงพฤติกรรมของ

บุคคลตอสิ่งเราซึ่งแยกตามประเภทของกลุมเปาหมาย นำมาสูกิจกรรม อันเปนผลสืบเนื่องจากสวนประสมทาง

การตลาดดานสถานท่ีจัดจำหนาย (Place) คือ การจัดกิจกรรมวันถ่ัวลิสง (Peanut Day) และ การสงเสริมการขาย 

(Promotion) คือกิจกรรม  1.แผนพับ ท่ีมีเน้ือหาเก่ียวกับวิธีการเลือกถ่ัวลิสงปลอดภัย ความรูเก่ียวกับอะฟลาทอก

ซิน เสนทางจากไรถั่วลิสงถึงผูบริโภค 2. แอนิเมชั่น ที่มีเนื้อหา วิธีการเก็บรักษาถั่วลิสงสำหรับครัวเรือน และเพ่ือ

การคา วิธีทำความสะอาดถั่วลิสงกอนรับประทาน ความรูความเขาใจเกี่ยวกับถั่วลิสง และมีการเผยแพรผานยูทูป 

https://www.youtube.com/watch?v=6juPCn UVeNA&feature=youtu.be 3.มอบแผนปาย “รานนี ้เขา

รวมโครงการถ่ัวลิสงปลอดภัย” รานคาท่ีเขารวมโครงการวิจัย 4. มอบประกาศนียบัตรใหกับโรงงานกะเทาะท่ีผาน

มาตรฐานถั่วลิสง มกษ 4702  และทายสุดคือผลการศึกษาที่ 3 จากกิจกรรมนำไปสูการ วัดระดับการตัดสินใจ

บริโภคถ่ัวลิสงของผูบริโภค  

กลุมเปาหมายที่สามารถเขาถึงสื่อแอนิเมชั่นเรียงลำดับจากมากไปนอยไดดังนี้ คือกลุมนักเรียนสูง 

รองลงมาคือนักศึกษา ผูซื้อถ่ัวลิสงและกลุมผูคาขายปลีกถ่ัวลิสง สื่อมาสคอทกลุมท่ีรับรูและเขาถึงสื่อในระดับมาก

คือ นักเรียน นักศึกษา ผูซื้อถ่ัวลิสง และ กลุมผูคาปลีกถ่ัวลิสง สื่อแผนพับกลุมท่ีรับรูและเขาถึงสื่อในระดับมากคือ 

นักศึกษา นักเรียน กลุมผูคาปลีกถั่วลิสง และ ผูซื้อถั่วลิสง  สื่อการจัดกิจกรรมวัน Peanut Day ณ ศูนยการคา 

กลุมท่ีเขาถึงมากท่ีสุดคือผูซื้อถ่ัวลิสง นักเรียน นักศึกษาและ กลุมผูคาปลีกถ่ัวลิสง แสดงใหเห็นสื่อตาง ๆ สามารถ
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เขาถึงและมีผลตอพฤติกรรมของผูบริโภคสอดคลองกับการศึกษาของ Gilaninia et al (2013)   ที่กลาววา สวน

ประสมทางการตลาดและพฤติกรรมผูบริโภคเปนสิ่งที่ควบรวมกันเปนกลยุทธทางการตลาดไดอยางลงตัว เพื่อการ

สงมอบสินคาและบริการท่ีถูกตอง ถูกเวลา ถูกสถานท่ีใหกับผูบริโภคขององคการตอไป 

 

6. กิตตกิรรมประกาศ 
ขอขอบพระคุณสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องคการมหาชน) ที่สนับสนุนเงินทุนในการวิจัย

ครั้งน้ี รวมถึงเครือขายถ่ัวลิสงตั้งแตตนน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ ประกอบดวย เกษตรกรผูปลูกถ่ัวลิสง  ผูคาสงถ่ัวลิสง

ในตลาดออมสิน โรงงานกระเทาะถั่วลิสง ผูประกอบการที่ใชถั่วลิสงประกอบอาหาร และหางสรรพสินคาเซนทรัล 

สาขาลำปางท่ีเอ้ือเฟอสถานท่ีในการจัดงาน Peanut Day  รวมถึงกลุมผูบริโภคท้ัง นักเรียน นักศึกษา บุคคลท่ัวไป 

ท่ีใหความรวมมือในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนอยางดี 
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ผลกระทบของไวรัสโควิด 19 ท่ีมีตอผูประกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืม 

ในตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 
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บทคัดยอ 

การศึกษาผลกระทบของไวรัสโควิด 19 ที่มีตอผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในตำบลบานกราง 

อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19  ที่มี

ผลกระทบตอผูประกอบการอาหารและเครื่องด่ืมในตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพ่ือศึกษา

แนวทางการจัดการกับผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลคือ 

แบบสอบถามจากผูประกอบการอาหารและเครื่องด่ืม จำนวน 200 ราย และวิเคราะหขอมูลดวยโปรแกรม SPSS  

ผลการวิจัยพบวา ผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19  ที่มีผลกระทบตอผูประกอบการอาหารและ

เครื ่องดื ่มในภาพรวมอยู ในระดับมาก เมื ่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลกระทบที่มีคาเฉลี ่ยมากที่สุด คือ 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม รองลงมา คือ ผลกระทบดานการใชชีวิต ผลกระทบดานเศรษฐกิจ และผลกระทบดาน

สุขภาพ ตามลำดับ สวนแนวทางการจัดการกับผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 พบวา มีแนวทาง 

ที่สำคัญอยู 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางการปองกัน ไดแก การปรับตัวสูวิถีชีวิตในรูปแบบใหม (New Normal)   

และ 2) แนวทางการแกไข ไดแก การใหความชวยเหลือเยียวยาและการฟนฟู ดวยการบูรณาการแบบมีสวนรวมกับ

ภาครัฐ ภาคเอกชน สาธารณสุข องคการบริหารสวนตำบล ชุมชน และผูประกอบการ 

 

คำสำคัญ : ผูประกอบการอาหารและเคร่ืองด่ืม, การแพรระบาดโควิด19, ผลกระทบ    
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Abstract 

This research aims (1) to investigate the impact of the COVID-19 pandemic on 

entrepreneurs (food and beverage) in Ban Krang Sub-district, Mueang District, Phitsanulok 

Province; and (2) to investigate guidelines for dealing with the impact of the COVID-19 pandemic. 

A questionnaire was used to collect data from 200 entrepreneurs. The results showed that (1) 

the impact of the COVID-19 pandemic affecting entrepreneurs (food and beverage) from the high 

level, in descending order of importance, are as follows: environmental impact, lifestyle impact, 

economic impact and health impact. (2) the guidelines for dealing with the impact of the COVID-

19 pandemic, it was discovered that there are two important guidelines: 1) preventive guidelines, 

which were an adaptation to New Normal and 2) remedial assistance and rehabilitation guidelines 

with a concerted effort to get through the pandemic by the public and private sectors, the public 

health system, the subdistrict administrative units, local communities and entrepreneurs. 

 

Keywords: Entrepreneurs (food and beverage), COVID-19 Pandemic, Effect 
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1. บทนำ  

 ปจจุบันทั่วโลกตางเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีการแพรระบาดอยาง

รวดเร็วและมีจำนวนผูติดเชื้อและยอดผูเสียชีวิตสะสมท่ัวโลกท่ีสูง สำหรับประเทศไทยยังคงมีการแพรระบาดของ

ไวรัสโควิด 19 โดยมียอดผูปวยติดเชื้อและเสยีชีวิตเปนจำนวนมาก (ศูนยบริหารสถานการณโควิด-19, 2565) จึง

ตองพิจารณาถึงมาตรการและแนวทางการปองกันอยางถี่ถวน เพื่อไมทำใหสงผลกระทบอยางรุนแรงตอระบบ

เศรษฐกิจ การคา การทองเท่ียว อุตสาหกรรม และการใชชีวิตของประชาชนอยางมาก  

 จังหวัดพิษณุโลกเปนจังหวัดที่มีความสำคัญ เปนจุดศูนยกลางดานการคมนาคมของภูมิภาคอินโดจีน 

และเปนศูนยกลางการคา การศึกษา การแพทย หนวยงานของภาครัฐและเอกชน จากการแพรระบาดของไวรัสโค

วิด 19 ทำใหจังหวัดพิษณุโลกไดรับผลกระทบเปนอยางมากตอการดำเนินธุรกิจและความเปนอยูของประชาชน ไม

วาจะเปนในระดับจังหวัดจนไปถึงระดับทองถ่ิน ตำบลบานกราง เปนชุมชนหน่ึงท่ีต้ังอยูในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก มีพ้ืนท่ีติดกับตัวเมือง มีหนวยงานท้ังภาครัฐและเอกชน มหาวิทยาลัย หางราน และประชาชนอาศัยอยู

ทั้งสิ้น 12,177 คน (องคการบริหารสวนตำบลบานกราง, 2565)   ซึ่งการแพรระบาดของโควิด 19  ไดสงผล

กระทบกับทุกภาคสวน โดยเฉพาะอยางยิ่งกับผูประกอบการดานอาหารและเครื่องดื่ม เพราะธุรกิจอาหารและ

เครื่องด่ืมเปนสิ่งจำเปนอยางย่ิงในการดำรงชีวิตหรือปจจัย 4 แมจะเกิดการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 โดยไดรับ

ผลกระทบทั้งทางดานเศรษฐกิจ การใชชีวิต สุขภาพ และสิ่งแวดลอม เชน จำนวนลูกคาที่ลดนอยลง การเวน

ระยะหาง รูปแบบการดำเนินงาน เปนตน  

 จากปญหาดงักลาวขางตน แสดงใหเห็นถึงผลกระทบที่เกดิขึ้นกับผูประกอบการอาหารและเครื่องด่ืม 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีศึกษาสถานการณของไวรัสโควิด 19  ท่ีมีผลกระทบตอผูประกอบการอาหารและเครื่องด่ืมใน

ตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  เพื ่อทราบถึงผลกระทบของไวรัสโควิด 19 และสามารถนำ

ผลการวิจัยมาใชเปนแนวทางในการจัดการกับผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับผูประกอบการอาหารและเครื่องด่ืมในตำบล

บานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เพ่ือใหสามารถดำเนินธุรกิจและปรับตัวในสถานการณปจจุบันได 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1 ตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

 บานกราง เดิมชื่อวา บานตาง เน่ืองจากมีตนตางตนใหญ ใหความรมเย็น เปนท่ีหยุดพักของผูเดินทาง

และผูเลี้ยงสัตว ในอดีตไดมีประชากรยายถ่ินฐานมาต้ังรกรากอยูท่ีบานตาง เน่ืองจากพ้ืนท่ีเปนท้ังท่ีราบลุมและดอน 

เหมาะแกการเพาะปลูก ทำไร ทำนาและเลี้ยงสัตว จึงไดจับจองพ้ืนท่ีทำกินในบริเวณบานตางและบริเวณใกลเคียง 

ตอมาในพ้ืนท่ีบริเวณวัดพระขาวชัยสิทธ์ิ ซึ่งเปนสถานท่ีซื้อขายแลกเปลี่ยน ขายอาหารขาวของเครื่องใช และสัตว

เลี้ยง เจาของท่ีนำสัตวมาซื้อขายดวยจะติดกระด่ิงผูกคอไวเมื่อสัตวเลี้ยงเคลื่อนไหว จะไดยินเสียงกริ่งๆกรางๆ อยู

ตลอดเวลา จึงไดเปลี่ยนชื่อจากบานตางเปนบานกรางจนถึงทุกวันนี้ ปจจุบันตำบลบานกรางมีประชากรทั้งหมด 

12,177 คน (องคการบริหารสวนตำบลบานกราง,2565)  โดยประชากรประกอบไปดวยอาชีพรับจาง คาขาย 

อุตสาหกรรมในครัวเรือน เกษตรกรรม ธุรกิจสวนตัว รับราชการ และลูกจางในหนวยงานรัฐวิสาหกิจ 

2.2 ผูประกอบการ 
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 ผูประกอบการ หมายถึง ผูท่ีริเริ่มและพรอมท่ีจะรับความเสี่ยงในการลงทุนประกอบกิจการโดยใชปจจัย

การผลิตท้ังหลาย ผสมผสานกับสติปญญา ความสามารถ ประสบการณและหลักการบริหารท่ีเหมาะสม เพ่ือใหเกิด

สินคาและบริการตอลูกคาและผูที่เกี่ยวของ หรือ ผูที่ตัดสินใจในการจัดสรรทรัพยากรที่มีอยูโดยพิจารณาความ

เสี่ยงที่จะใชทรัพยากรและเวลาในการสรางสรรค ตลอดจนการหาโอกาสทางธุรกิจใหมเพื่อกอใหเกิดประโยชน

สูงสดุแกธุรกิจ (เกวลิน สมบูรณ, 2563)  ซึ่งลักษณะของการประกอบการมีหลายประเภท สามารถใชเกณฑจำแนก 

ได 2 เกณฑท่ีสำคัญคือ  แบงตามเกณฑลักษณะของกิจการการบริหารงาน และ แบงตามเกณฑวิธีการดำเนินงาน 

(สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม, 2556) 

2.3 ไวรัสโควิด 19 (COVID-19) 

 ไวรัสโควิด 19 เปนตระกูลของไวรัสท่ีกอใหเกิดอาการปวยต้ังแตโรคไขหวัดธรรมดาไปจนถึงโรคท่ีมีความ

รุนแรงมาก ซึ่งเปนสายพันธุใหมท่ีไมเคยพบมากอนในมนุษย กอใหเกิดอาการปวยระบบทางเดินหายใจในคน และ

สามารถแพรเชื้อจากคนสูคนได โดยเชื้อไวรัสนี้พบครั้งแรกในการระบาดในเมืองอูฮั่น มณฑลหูเปย สาธารณรัฐ

ประชาชนจีน ในชวงปลายป 2563 (กรมควบคุมโรค, 2563)  

2.4 ผลกระทบจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 

 การวิจัยครั้งนี้ไดศึกษาถึงผลกระทบท้ัง 4 ดาน ไดแก ผลกระทบดานเศรษฐกิจ ผลกระทบดานการใช

ชีวิต ผลกระทบดานสุขภาพ และผลกระทบดานสิ่งแวดลอม  

 ผลกระทบดานเศรษฐกิจ 

 การแพรระบาดของโควิด 19 ท่ีแพรระบาดอยางรวดเร็วทำใหหลาย ๆ ประเทศรวมถึงประเทศไทยได

นำมาตรการตาง ๆ มาใชในการปองกันการแพรระบาดหรือความเสี่ยงตอการติดเชื้อ รวมถึงการใชวิถีชีวิตใหม 

(New normal) โดยมาตรการดังกลาวแมจะสงผลดีตอการควบคุมการแพรระบาด แตในอีกดานหนึ่งก็สงผล

กระทบตอภาคการคาการทองเท่ียวอยางมาก ซึ่งสุดทายไดสงผลกระทบตอเศรษฐกิจของประเทศอยางหลีกเลี่ยง

ไมได ทำใหเกิดปญหาการวางงาน การขาดรายได อีกท้ังทำใหเกิดปญหาตาง ๆ ท่ีรวมถึงผลกระทบท่ีเปนตัวเงินท่ี

เกิดข้ึนท้ังทางตรงและทางออม (ดาว ชุมตะขบ,2563) และในมุมมองของ สุวิทย เมษินทรีย (2564) กลาววาการ

เติบโตของตัวเลขทางเศรษฐกิจไมใชคำตอบสุดทาย เพราะตองมองถึงคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึนของคนสวนใหญดวย  

 ผลกระทบดานการใชชีวิต 

 จากการแพรระบาดของโควิด 19 นอกจากสงผลกระทบตอเศรษฐกิจแลว ยังสงผลตอวิถีการดำเนิน

ชีวิตของประชาชน โดยจะมีลักษณะของพฤติกรรมตาง ๆ ในการเขาสังคม ในการบริโภค ในการหาความบันเทิง 

การพักผอนหยอนใจใชเวลาวาง และการแตงตัวที่เปลี่ยนแปลงไป เปนตน รวมถึงวิธีที่ทำเปนประจำในการท่ี

กระทำสิ่งตาง ๆ รูปแบบการดำเนินชีวิต ประชาชนจึงตองปรับตัวตามสถานการณ ดวยการดูแลตนเองใหมีสุขภาพ

ดีและมีภูมิคุมกันโรค และใชชีวิตวิถีใหมควบคูไปกับการปฏิบัติตามมาตรการควบคุมการระบาดอยางเครงครัด เพ่ือ

สามารถดำรงชีวิตอยูไดอยางมีความสุข (กฤตกร หมั่นสระเกษ และคณะ, 2564) ซึ่งเปนท่ีแนนอนวาหลังจากการ

แพรระบาดของโควิด19 การใชชีวิตจะไมเหมือนเดิม มิติตาง ๆ ยอมเปลี่ยนไป เชน จิตสำนึก การรับรู วิธีคิด จิตใจ 

ความมุงหมาย วิธีทำงาน โครงสรางอำนาจ อุดมการณ ศาสนา เปนตน (โคทม อารียา, 2564)  
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 ผลกระทบดานสุขภาพ 

 การประเมินผลกระทบทางสุขภาพเปนเครื่องมือหรือกลไกท่ีสำคัญในการคุมครองและสงเสริมสุขภาพ

ของประชาชนจากการดำเนินการตาง ๆ ทั้งจากภาครัฐ องคกรทองถิ่น เอกชน และยังรวมถึงสภาพแวดลอม 

ผลกระทบทางสุขภาพมักจำแนกออกเปนหลาย ๆ ลักษณะคือ 1) ผลกระทบสุขภาพในแงบวกและแงลบ 2) 

ผลกระทบทางสุขภาพที่แสดงออกไดทั้งในเรื่องของสุขภาพความเปนอยู วิถีชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป โรคและความ

ผิดปกติตาง ๆ ไปจนถึงการเสียชีวิต 3) ผลกระทบทางสุขภาพแบบเฉียบพลันคือผลกระทบท่ีทำใหสุขภาพเสื่อมลง

ในทันที 4) ผลกระทบระยะสั้นและผลกระทบระยะยาว 5) ผลกระทบทางตรงและผลกระทบทางออมและ 6) 

ผลกระทบสะสม (กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข, 2563)  สุขภาพของคนและสังคมมีปจจัยหลายอยางท่ี

เกี่ยวของไดแก 1) ปจจัยทางชีวภาพ 2) ปจจัยทางบริการสาธารณสุขและบริการทางการแพทย 3) ปจจัยดาน

พฤติกรรม และวิถีชีวิตของคน และ 4) ปจจัยดานสิ ่งแวดลอม อีกทั ้งสุขภาพประกอบไปดวยสุขภาพกาย 

สุขภาพจิต และสังคม (สำนักท่ีปรึกษากรมอนามัย, 2564) 

 ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม 

 สิ่งแวดลอมเปนอีกหนึ่งปจจัยหนึ่งที่ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของโควิด 19 สิ่งแวดลอม

สามารถแบงไดเปน 2 ประเภท คือ 1) สิ่งแวดลอมทางธรรมชาติคือสิ่งแวดลอมทางกายภาพ หรือสิ่งแวดลอมท่ีไมมี

ชีวิต และสิ่งแวดลอมท่ีมีชีวิต และ 2) สิ่งแวดลอมท่ีมนุษยสรางข้ึนท่ีเปนรูปธรรมและนามธรรม สำหรับผลกระทบ

สิ่งแวดลอมอาจเกิดขึ ้นได 2 ลักษณะ ไดแก ผลกระทบที่เกิดขึ้นบางที ่บางสวน หมายถึง ผลกระทบที่เกิดข้ึน

เฉพาะที่เฉพาะแหง บางจุดบางที่ที่ไมสามารควบคุมหรือมีประสิทธิภาพในการควบคุม ไดไมเต็มที่ การเกิดผล

กระทบสิ่งแวดลอมในลักษณะน้ีอาจรุนแรงหรือไมก็ได มักแสดงใหเห็นวา ภาวะแวดลอมอยูใน ภาวะเตือนภัย หรือ

ถาเปนการแสดงภาวะสังคม และ ผลกระทบท่ีกระจายท่ัวไป หมายถึง ผลกระทบท่ีกระจายท่ัวถึง ทุกท่ีทุกแหงและ

ทุกเวลา เปนตน  (สุรศักด์ิ อรรถจินดา, 2563) 

2.5 การจัดการผลกระทบ หรือ การดำเนินวิถีชีวิตใหม (New Normal Behavior)  

 กรมสุขภาพจิต (2563) ไดอธิบายถึงการดำเนินชีวิตใหม หรือ New Normal ต้ังแตความเปนมา การ

ดำเนินวิถีชีวิตใหมกับสถานการณโควิด ตลอดจนพฤติกรรมแบบ New Normal กับชีวิตวิถีใหมของคนไทยโดยมี

รายละเอียดดังน้ี   

 กอนสถานการณโควิด 19 ในแงการพัฒนาประเทศและเศรษฐกิจ ประเทศไทยไดเผชิญวิกฤติมาหลาย

ครั้ง แตโควิด 19 ถือปรากฏการณท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงมหาศาล เพราะเปนการระบาดใหญท่ัวโลก สงผลให

เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมอยางรุนแรงในระยะสั้น และหลายพฤติกรรมจะอยูถาวรกลายเปน New Normal 

เนื ่องจากสงผลตอวิถีชีวิต การทำงาน การดำเนินชีวิตประจำวัน การเกิดขึ ้นของโรคโควิด 19 ครั ้งนี้ จึงเปน

สถานการณท่ีหลายยาวนานพอสมควร จนทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางถาวรในหลายพฤติกรรมของผูคน ความ

ไมแนนอนและการคาดเดาสถานการณไมได ประกอบกับการไดรับขอมูลขาวสารถึงผลกระทบตาง ๆ อาจกอใหเกิด

ความเครียด ความกลัว ในจิตใจของคนไทยไดทุกเพศทุกวัย แนวทางชีวิตวิถีใหมของคนไทย มีดังน้ีคือ 

  1. การใชเทคโนโลยี และอินเทอรเน็ต เทคโนโลยีควบคูกับอินเทอรเน็ตจะเขามามีบทบาทกับการใช

ชีวิตมากข้ึน ท่ีจากเดิมมีมากอยูแลว แตในสังคมยุค New Normal สิ่งเหลาน้ีจะเขาไปอยูในแทบทุกจังหวะชีวิต ไม
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วาจะเปน การเรียนออนไลน การทำงานที่บาน การประชุมออนไลน การซื้อสินคาออนไลน การทำธุรกรรม และ

การเอ็นเตอรเทนชีวิตรูปแบบตาง ๆ  

 2. การเวนระยะหางทางสังคม ผู คนในสังคมจะเห็นความสำคัญของการเวนระยะหางที ่เปนแนว

ทางการใชชีวิตชวงวิกฤติโควิด 19 และจะดำเนินชีวิตแบบน้ันตอไป โดยรักษาระยะหางทางกายภาพเพ่ิมข้ึน และ

ใชเทคโนโลยีเขามามีสวนชวยในการสื่อสารและการใชชีวิต ลดการปฏิสัมพันธ การไปในสถานท่ีสาธารณะ และเนน

การทำกิจกรรมท่ีบานมากข้ึน 

  3. การดูแลใสใจสุขภาพทั้งตัวเองและคนรอบขาง โดยเกิดความคุนชินจากชวงวิกฤติโควิด 19 ที่ตอง

ดูแลดานสุขภาพและความสะอาดเพ่ือปองกันการแพรเชื้อ ดังน้ันพฤติกรรมการใชหนากากอนามัย เจลแอลกอฮอล 

และการลางมืออยางถูกวิธี และหมั่นสังเกตตัวเองเมื่อไมสบายจะยังคงมีตอไป รวมถึงการหันมาใสใจสุขภาพ การ

ออกกำลังกาย และการทำประกันสุขภาพจะมีแนวโนมมากข้ึน 

 4. การสรางสมดุลชีวิต การมีโอกาสไดทำงานท่ีบาน ลดจำนวนวันการเขาออฟฟศ หรือการลดการพะ

ปะผูคนในสังคม แลวหันมาใชชีวิต และทำงานท่ีบาน ทำใหผูคนมองเห็นแนวทางท่ีจะสรางสมดุลชีวิตระหวางอยู

บานมากข้ึน และจะเปนแนวทางในการปรับสมดุลชีวิตระหวางเวลา สวนตัว การงาน และสังคมใหสมดุลมากย่ิงข้ึน 

 จากการศึกษาแนวคดิ ทฤษฎี และงานวิจัยที่เกี่ยวของของผลกระทบของการแพรระบาดของไวรสัโค

วิด 19 ทำใหนำไปสูการกำหนดกรอบแนวคิดการวิจัยดังภาพ 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งนี้มุงเนนศึกษาเกีย่วกับผลกระทบและแนวทางการจดัการผลกระทบของไวรัสโควิด19 ที่มี

ตอผูประกอบการ ในตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากร ไดแก ผูประกอบการที่อาศัยอยูในตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก  จำนวน 

340 คน (องคการบริหารสวนตำบลบานกราง, 2565)  กลุมตัวอยาง ไดแก ผูประกอบการในชุมชนดานอาหารและ

ดานประชากรศาสตร 

1. เพศ 

2. อายุ 

3. ลักษณะการประกอบการ 

 

 

ผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโค

วิด19 ท่ีมีตอผูประกอบการอาหารและ

เครื่องด่ืม ในตำบลบานกราง อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก 

1. ดานเศรษฐกิจ 

2. ดานการใชชีวิต 

3. ดานสุขภาพ 

4  ดานสิ่งแวดลอม 
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เครื่องด่ืม ตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 181 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยาง คำนวณ

จากสูตรของ เครจซี่ และ เมอรแกน (Krejcie & Morgan)  ท่ีระดับความเชื่อมั่น 95% โดยใชความคลาดเคลื่อนใน

การสุม 5% เพ่ือความเหมาะสมจึงไดจำนวนขนาดของกลุมตัวอยางเทากับ 200 กลุมตัวอยาง 

3.2 ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ตัวแปรอิสระ ไดแก ปจจัยดานประชากรศาสตร ประกอบไปดวย เพศ  อายุ ลักษณะการประกอบการ 

 ตัวแปรตาม ไดแก ผลกระทบของการแพรบาดของไวรัสโควิด 19 ที่มีผลกระทบตอผูประกอบการ

อาหารและเครื่องด่ืม ในตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลกประกอบไปดวย 1)  ดานเศรษฐกิจ  2)  ดาน

การใชชีวิต 3) ดานสุขภาพ และ 4) ดานสิ่งแวดลอม  

 3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลนี้ ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaire)  โดยผานการตรวจ

จากผูเชี่ยวชาญจำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม โดยเฉพาะในสวนของคำถามเกี่ยวกับ

ผลกระทบในดานตาง ๆ ซึ่งเปนแบบประเมินคาระดับผลกระทบ โดยการหาคา IOC 

 3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั ้งนี ้เปนการวิจัยเชิงสำรวจ (Survey Research) สถานการณของไวรัสโควิด 19 ที่มี

ผลกระทบตอผู ประกอบการในตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยเก็บรวบรวมขอมูลจาก

แบบสอบถาม กับผูประกอบการอาหารและเครื่องด่ืม จำนวน 200 ราย  

 3.5 วิธีการวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูลแบบสอบถาม เปนการนำขอมูลจากแบบสอบถามมาประมวลผลดวยโปรแกรมการ

คำนวณทางสถิติดวยสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ไดแก SPSS โดยใชการอภิปรายผลเปนคารอยละ  

 

4. ผลการวิจัย  

 ผลการวิจัยเกี่ยวกับผลกระทบของไวรัสโควิด19 ที่มีตอผูประกอบการ ในตำบลบานกราง อำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลกพบวา 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลท่ัวไปของกลุมตัวอยาง 

 จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ   

หญิง 137 68.50 

ชาย 63 31.50 

อาย ุ   

ต่ำกวา 20 ป 5 2.50 

21-35 ป 48 24.00 

36-50 ป 111 55.50 

51 ปข้ึนไป 36 18.00 

ลักษณะการประกอบการ   
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 จำนวน (คน) รอยละ 

รานขายน้ำ 31 15.50 

รานขายของชำ 80 40.00 

รานขายอาหาร  89 44.50 

  

 จากตารางที่ 1 พบวา ผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม สวนใหญเปนเพศหญิงจำนวน 137 คน คิด

เปนรอยละ 68.50 และเพศชายจำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 31.50 สวนใหญมีอายุ 36-50 ป จำนวน 111 คน 

คิดเปนรอยละ 55.00  รองลงมาไดแก อายุ 21-35 ป จำนวน 48 คน คิดเปนรอยละ 24.00 อายุ 51 ปขึ้นไป 

จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 18.00 และต่ำกวา 20 ป จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 2.50 ตามลำดับ สวนใหญมี

ลักษณะประกอบการเปนรานขายอาหาร จำนวน 89 คน คิดเปนรอยละ  44.50 รองลงมาไดแก รานขายของชำ 

จำนวน 80 คน คิดเปนรอยละ 40.00 และ รานขายน้ำ จำนวน 31 คน คิดเปนรอยละ 15.50 ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 2 ผลกระทบของไวรัสโควิด 19 ที่มีผลตอผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่มในตำบลบานกราง อำเภอ

เมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ผลกระทบของไวรัสโควิด19 𝐗𝐗� ระดับความคิดเห็น 

ผลกระทบดานเศรษฐกิจ   

1. รายได 4.20 มาก 

2. การจับจายใชสอยเพ่ือการอุปโภคบริโภคสินคา  4.07 มาก 

3. ภาระหน้ีสินในระบบ-นอกระบบ 2.23 นอย 

รวม 3.49 มาก 

ผลกระทบดานการใชชีวิต   

1. การดูแลตนเอง  4.21 มากท่ีสุด 

2. การดูแลบุคคลในครอบครวั  4.18 มาก 

3. การเดินทางไปยังสถานท่ีตาง ๆ 3.70 มาก 

รวม 4.02 มาก 

ผลกระทบดานสุขภาพ   

1. เกิดภาวะเจ็บปวยทางระบบทางเดินหายใจ  2.47 นอย 

2. เกิดภาวะความเครียดเปนผลมาจากผลกระทบของไวรัสโควิด 

19  

2.41 นอย 

3. มีอาการปวยอันเกิดจากผลกระทบของไวรัสโควิด 19   2.19 นอย 

รวม 2.35 นอย 

ผลกระทบดานสิ่งแวดลอม   

1. การใชเชื้อเพลิงในครัวเรือน 4.38 มากท่ีสุด 

2. การใชน้ำในครัวเรือน 4.36 มากท่ีสุด 
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 จากตารางที่ 2 พบวา ผลกระทบของไวรัสโควิด 19 ที่มีผลตอผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่มใน

ตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก อยูในระดับมาก เมื่อพิจารณารายดาน พบวา ดานท่ีไดรับผลกระทบ

สูงที่สุดคือ ดานสิ่งแวดลอมอยูในระดับมากที่สุด ( 𝐗𝐗� = 4.36) ดานการใชชีวติอยูในระดับมาก ( 𝐗𝐗� = 3.49)  ดาน

เศรษฐกิจอยูในระดับมาก ( 𝐗𝐗� = 4.02)  และดานสุขภาพอยูในระดับนอย ( 𝐗𝐗� = 2.35)  ตามลำดับ  

 และหากพิจารณาเปนรายขอ พบวา ผลกระทบที่ไดรับผลกระทบสูงที่สุดคือ การใชพลังงานไฟฟาใน

ครัวเรือน อยูในระดับมากที่สุด ( 𝐗𝐗� = 4.50)  รองลงมา การใชเชื้อเพลิงในครัวเรือน ( 𝐗𝐗� = 4.38)   การใชน้ำใน

ครัวเรือน (𝐗𝐗� = 4.36)  ปริมาณขยะในครัวเรือน (𝐗𝐗� = 4.22) การดูแลตนเอง (𝐗𝐗� = 4.21)  อยูในระดับมากที่สุด 

รายได (𝐗𝐗� = 4.20)  การดูแลบุคคลในครอบครัว (𝐗𝐗� = 4.18)  การจับจายใชสอยเพื ่อการอุปโภคบริโภคสินคา 

(𝐗𝐗� = 4.07)  การเดินทางไปยังสถานที่ตาง ๆ (𝐗𝐗� = 3.70)  อยูในระดับมาก เกิดภาวะเจ็บปวยทางระบบทางเดิน

หายใจ (𝐗𝐗� = 2.47) เกิดภาวะความเครียดเปนผลมาจากผลกระทบของไวรัสโควิด 19 (𝐗𝐗� = 2.41) และมีอาการปวย

อันเกิดจากผลกระทบของไวรัสโควิด 19  (𝐗𝐗� = 2.19) ตามลำดับ 

 การจัดการผลกระทบของไวรัสโควิดท่ีมีตอผูประกอบการอาหารและเครื่องด่ืม แบงเปน 3 ระยะ ไดแก 

1) กอนมีสถานการณแพรระบาด ผูประกอบการมีรูปแบบการดำเนินงานซื้อขายตามปกติ 2) ระหวางมีสถานการณ

แพรระบาด ดำเนินการในเชิงรุกและเรงดวน และปฏิบัติตามมาตรการการปองกันโรคอยางเครงครัด และปรับ

รูปแบบการดำเนินงาน เชน การขายแบบ Delivery ใหสอดคลองกับสถานการณท่ีเกิดข้ึน ไดแก การฉีดวัคซีน การ

ใชอุปกรณปองกัน (หนากาก เจลแอลกอฮอล) เวนระยะหาง จัดพ้ืนท่ีราน การทำความสะอาด เปนตน 3) หลังมี

สถานการณแพรระบาด แกไขปญหาผลกระทบจากโควิด 19 เพ่ือกลับมาดำเนินการใหใกลเคียงกับปกติมากท่ีสุด 

แตยังมีการปองกันอยู และเตรียมรับมือกับสถานการณตาง ๆท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับ วิเชียร มัน

แหล และคณะ ไดทำการศึกษาเรื่อง ผลกระทบและการปรับตัวของประชาชนในสถานการณการแพรระบาดของ

โรคโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการวิจัยพบวากลุมวัยทำงานไดรับผลกระทบมากที่สุด ประกอบดวย 5 

ดานไดแก 1) ดานเศรษฐกิจ ทำใหรายไดลดลง 2) ดานสุขภาพ ทำใหสมาชิกในครัวเรือนต่ืนตัวในการปองกันการ

ติดเชื ้อและดูแลสุขภาพเพิ ่มมากขึ ้น 3) ดานสังคมและสิ่งแวดลอม คือ บุคคลที่มีความสัมพันธกับสมาชิกใน

ครัวเรือน คือ คนรัก/คูสมรส สวนใหญอยูในระดับปกติ 4) ดานเทคโนโลยีสารสนเทศ ทำใหเขาถึงแหลงขอมูล

ขาวสาร ไดแก โทรทัศน สวนใหญอยูในระดับมากขึ้น และ 5) ดานการศึกษา ทำใหนักเรียน/นักศึกษาตองเรียน

ออนไลนอยูในระดับมากขึ้น สวนการปรับตัวของประชาชนพบวา 1)ดานเศรษฐกิจ มีการสรางอาชีพใหมของ

สมาชิกในครัวเรือนเพ่ือการเพ่ิมรายได 2) ดานสุขภาพ มีการปรับตัวเกี่ยวกับพฤติกรรมสุขภาพ 3) ดานสังคมและ

สิ่งแวดลอมพบวา มีวิธีการพูดคุยกันอยูในระดับปกติ และการขอความชวยเหลือจากญาติ 4) ดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ พบวา มีการปรับตัวเกี่ยวกับการเรียนรูการใชอุปกรณสื่อสารดวยตนเอง และ 5) ดานการศึกษา พบวา 

การขอใหคนรูจักสอนหนังสือใหลูก/หลาน (วิเชียร มันแหลและคณะ,2564)  

ผลกระทบของไวรัสโควิด19 𝐗𝐗� ระดับความคิดเห็น 

3. การใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน 4.50 มากท่ีสุด 

4. ปริมาณขยะในครัวเรือน 4.22 มากท่ีสุด 

รวม 4.36 มากที่สุด 
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5. สรุปและอภิปรายผล 

 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19  ท่ีมีผลกระทบ

ตอผูประกอบการอาหารและเครื่องดื่ม ในตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พบวา ผลกระทบใน

ภาพรวมอยูในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ผลกระทบที่มีคาเฉลี่ยมากที่สุด คือ ผลกระทบดาน

สิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก รองลงมา คือ ผลกระทบดานการใชชีวิต ผลกระทบดานเศรษฐกิจ อยูในระดับมาก 

และผลกระทบดานสุขภาพ อยูในระดับนอย ตามลำดับ เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ผลกระทบท่ีผูประกอบการ

ในตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ไดรับจากการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 ในระดับมากที่สุด 

ไดแก   1) การใชพลังงานไฟฟาในครัวเรือน  2) การใชเชื้อเพลิงในครัวเรือน 3) การใชน้ำในครัวเรือน และ 4) 

ปริมาณขยะในครัวเรือน เนื่องมาจากมาตรการ Lock down ทำใหประชาชนตองอยูบาน ทำใหเกิดการระบบ

สาธารณูปโภคตาง ๆ ท่ีมากข้ึน เปนทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจำกัดทำใหเกิดปญหาตอสิ่งแวดลอมได ซึ่งผูประกอบการ

สวนใหญในตำบลบานกรางเปนรานขายอาหาร รานขายของชำ ซึ่งเปนปจจัย 4 หรือสิ่งจำเปนในการดำรงชีวิตและ

การใชชีวิต อาจจะตองปรับรูปแบบการใหบริการ โดยปฏิบัติตามมาตรการการปองกันอยางเครงครัด เชน การใส

หนากากอนามัย การบริการเจลแอลกอฮอล หรือที่ลางมือ ทำความสะอาดอยางตอเนื่อง จัดพื้นที่ เวนระยะหาง

มากข้ึน ใหพนักงานหรือบุคคลท่ีติดเชื้อพักรักษาตัว เปนตน 

 ผลจากการวิจัยวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการกับผลกระทบของการแพรระบาดของไวรัส

โควิด 19 พบวา มี 2 แนวทาง คือ 1) แนวทางการปองกัน และ 2) แนวทางการแกไข ดังน้ี 

 1) แนวทางการปองกัน ไดแก การปรับตัวสูวิถีชีวิตในรูปแบบใหม (New Normal) ทั้งในเรื่องของ

เศรษฐกิจ วิถีชีวิตของคน การจับจายใชสอย การบริโภค การทำงาน การใชบริการขนสงสาธารณะ การเดินทาง 

การทองเท่ียว เปนตน สิ่งท่ีตองทำในยุค New Normal คือ การปองกันการแพรระบาดของโรค เพ่ือลดผลกระทบ

อื่น ๆ ที่จะเกิดตามมาเปนลูกโซ โดยการปรับตัวสูวิถีชีวิตในรูปแบบใหม (New Normal) เปนการเรียนรูวิถีชีวิต

ปกติรูปแบบใหมเพ่ือปองกันตนเองและผูอ่ืน ผูคนจะมีการระวังตัวและปองกันตนเองมากข้ึน ดวยการใสหนากาก

อนามัย ลางมือใหถูกตอง ถูกวิธี ไมนำมือไปสัมผัสบริเวณใบหนา มีระยะหางทางสังคม (Social Distancing) ใช

ชีวิตในพ้ืนท่ีสวนรวม ลดการพบปะในสถานท่ีสาธารณะ มีระยะหางประมาณ 2 เมตร การนำเทคโนโลยีสารสนเทศ

เขามาชวย ซึ่งสิ่งเหลาน้ีเปนสิ่งสำคัญและจะเปนมาตรฐานในการดำเนินชีวิตของประชาชนไปอีกนาน หรืออาจเปน

พฤติกรรมที่ตองทำตลอดไป เพื่อไมใหเกิดการแพรระบาดของไวรัสโควิด 19 และยังรวมไปถึงโรคทางเดินหายใจ

อื่น ๆ อีกดวย รวมถึงการไดรับวัคซีนปองกันไวรัสโควิด และมาตรการในการปองกันการแพรระบาดของโรค มี

ความเครงครัดในทุกระดับ ทุกพ้ืนท่ี 

 2) แนวทางการแกไข สิ่งสำคัญคือ ผูประกอบการตองปรับตัว รวมถึงการสนับสนุนจากภาครฐั ไดแก 

1) การชวยเหลือเงินเยียวยาใหครอบคลุมและท่ัวถึงประชาชนทุกกลุม 2) การสงเสริมสรางอาชีพภายในชุมชนโดย

การสรางกลุมอาชีพ ใหเปนอาชีพเสริมแกประชาชนเพื่อเพิ่มรายได เชน สงเสริมการผลิตสินคาโดยชุมชน 3) 

สงเสริมกิจกรรมสรางรายไดจากชองทางตาง ๆ เชน การคาขายออนไลน การเขาสูแพลตฟอรมดิจิทัล การบริการ

สง (Delivery) เปนตน 4) สงเสริมการจางงานในภาคสวนตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนในลักษณะของการจางงาน 

แบบชั่วคราว หรือ Part - Time เพื่อบรรเทาภาวการณตกงานของภาคแรงงานใหมีงานทำ 5) การใชมาตรการ

ชวยเหลือเกี่ยวกับคาครองชีพ โดยการควบคุมราคาสินคาอุปโภคบริโภคใหมีความเหมาะสม อาจลดราคาสินคา

บางชนิดที่มีความจำเปนตอประชาชน เชน ขาวสารอาหารแหง เพื่อเปนการลดคาใชจาย 6) ปรับปรุงเรื่องการ

รักษาทางการแพทยและสาธารณสุข ซึ่งสอดคลองกับการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ (2563) รัฐบาลและ

สังคมควรใหความชวยเหลือดูแลครัวเรือนเปราะบาง โดยเฉพาะครัวเรือนเปราะบางซ้ำซอนมากกวากลุมครัวเรือน
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ท่ัวไป การเยียวยาจะตองทำอยางท่ัวถึง ไมตกหลน เชน การสนับสนุนรายไดควรเปนไปในลักษณะท่ีตองไดรับใน

ทุกครัวเรือน ในสวนของมาตรการท่ีเกี่ยวของกับรายจายรัฐบาลสามารถใชการลดคาครองชีพท่ีดำเนินการอยูแลว

ไดนอกจากนัน้รัฐควรมีมาตรการเสริมเปนการเฉพาะดวย ตัวอยางเชน มีหนวยแพทยเคลื่อนที่ สำหรับครัวเรือน

เปราะบางท่ีมีปญหาการเดินทางเขารับบริการทางการแพทย (คนแก คนปวยติดเตียง คนพิการ) เปนตน 

 สำหรับชุมชนตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก มีการจัดการอยางมีสวนรวมและบูรณาการ

รวมกับภาครัฐ สาธารณสุข องคการบริหารสวนตำบล เทศบาล และจังหวัด ไดมีการจัดต้ังศูนยประสานงานโควิด

ระดับพ้ืนท่ี การทำ Home Isolation  ศูนยพักคอย (Community Isolation : CI) ระดับชุมชน/เขต การเผยแพร

ความรูและการปองกันตนเองใหแกคนในชุมชน สำรวจความเดือดรอน แจกจายเครื่องปองกัน ไดแก หนากาก เจล

แอลกอฮอล จัดทำแผนการรักษาพยาบาล ทำความสะอาดและฉีดยาฆาเชื้อในชุมชนบรรเทาเยียวยาผลกระทบ

อยางเรงดวนใหแกคนในชุมชนเพ่ือใหประชาชนสามารถกลับมาใชชีวิตใกลเคียงกับปกติมากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร งานวิจัยนี้เปนงานวิจัยเชิงสำรวจ 4 ดานคือ ดานการจัดการเรียนการสอน ดาน

ทักษะการเรียน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน ดานความสัมพันธกับเพื ่อน เครื ่องมือที่ใชในการวิจัย คือ 

แบบสอบถาม จำแนกตามตัวแปร เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA รายไดครอบครัวตอเดือน 

ภูมิลำเนา สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน การอบรมเลี้ยงดู กลุมตัวอยางเปนนักศึกษาชั้นปที่ 3 จำนวน 

439 คน  การวิเคราะหขอมูลสถิติที่ใช คือ คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ยถวงน้ำหนัก (Mean) คาเบี่ยงเบน

มาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบที (t-test) การวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Analysis of Variance) ทดสอบรายคูโดยใชวิธี LSD ผลการวิจัยพบวา ความเครียดของนักศึกษาจำแนกตาม

ผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษา ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว ภูมิลำเนา และสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 

ไมแตกตางกัน สวนความเครียดของนักศึกษาจำแนกตามเพศมีความแตกตางกันในดานความสัมพันธกับเพื่อน  

จำแนกตามสาขาวิชามีความเครียดแตกตางกัน จำแนกตามผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษามีความเครียดในดาน

ความสัมพันธกับเพื่อน  และจำแนกตามการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแตกตางกัน มีความเครียดในดานจัดการ

เรียนการสอน ดานทักษะในการเรียน ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน อยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 

 

คำสำคัญ  ความเครียด , ความเครียดของนักศึกษา , การเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษา  
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Abstract 

This research aims to study and compare Third-Year University Students' stress levels at 

Rajamangala University of Technology Phra Nakhon. Overall, there were four aspects: learning 

management, study skills, learning environment, and classmate relationships. Each aspect was 

classified by gender, major, grade point average (GPA), family economic status, place of birth, and 

interpersonal interaction between students and parents. The sample size was 439 people. 

Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-test, one-way analysis of variance, and LSD 

were the statistics utilized to analyze the data. The study found no difference in stress levels 

based on family economic position, place of birth, or interpersonal interaction patterns. Male and 

female students showed substantial differences in stress on friendship relationships, different 

main groups had significant differences in overall stress, and different grade point averages (GPA) 

significantly differed in stress on friendship relationships. Students whose parents had various 

child-rearing techniques experienced significantly different stress in learning management, study 

skills, and learning environment at 0.05. 

 

Keywords:  Stress, Students' Stress, Compare Students' Stress 
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1. บทนำ  

1.1 ความเปนมาและความสำคัญของปญหา 

 ขาวพาดหัวของหนังสือพิมพ “สัปดาหเดียว นศ.ฆาตัวตาย 6 คน ศธ.กำชับ มหาวิทยาลัย จับสัญญาณ

ผิดปกติ” เปนขาวท่ีนาสะเทือนใจอยางยิ่ง เพราะนักศึกษาเหลาน้ันตางกำลังศึกษาและจะเปนกำลังสำคัญของชาติ

ในอนาคต แตตองมาเสียชีวิตกอนวัยอันควร ทำใหประเทศชาติตองสูญเสียทรัพยากรมนุษยที่มีคา จากเหตกุารณ

ดังกลาวไดมีการศึกษาหาสาเหตุของการฆาตัวตาย ซึ่งมีหลายสาเหตุอาทิเชน โรคประจำตัว ปญหาดานเศรษฐกิจ 

การรับขาวสาร แตสาเหตุสวนใหญเกิดจากความเครียดในการเรียน ดังน้ันผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาความเครียดของ

นักศึกษาโดยเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยชั้นปที่ 3 ซึ่งเปนชั้นปที่มีการเรียนวิชาชีพเฉพาะสาขามากขึ้น ความ

เขมขนของเนื้อหาวิชาที่จะตองทุมเทเพื่อที่จะนำองคความรูไปใชในงานอาชีพของตนเองในอนาคต อันอาจเปน

สาเหตุที่ทำใหนักศึกษาเกิดภาวะเครียดเก่ียวกับการเรียนขึ้นมาได โดยผูวิจัยนำแบบทดสอบเกี่ยวกับความเครียด

ของกรมสุขภาพจิต ทำการทดสอบกับนักศึกษาสาขาตางๆ ผลการทดสอบนักศึกษามีคาเฉลี ่ยความเครียดใน

ระดับสูง อีกทั้งสวนของคำถามปลายเปดเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียดของนักศึกษามีประเด็นนาในใจ เพื่อหา

สาเหตุท่ีแทจริงของภาวะเครียดของนักศึกษา อีกท้ังยังสอดคลองกับนโยบายของกระทรวงท่ีไดกำชับใหหนวยงาน

ในสังกัดไดเฝาระวังและหาทางปองกัน ไมใหเหตุการณขางตนเกิดข้ึนอีกในอนาคต ผลการวิจัยครั้งน้ีจะเปนขอมูลท่ี

ใชในการปองกัน หรือใหคำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนใหแกนักศึกษา จนถึงการปรับรูปแบบการเรียนรู ใหกับ

นักศึกษา ท่ีจะเรียนรูอยางมีความสุขไมเครียด 

1.2 วัตถุประสงค 

 เพื่อศึกษาและเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระ

นคร โดยมีเปาหมายนำผลการวิจัยที่ไดใชเปนขอมูลในการหาทางปองกันความเครียดของนักศึกษา และให

คำปรึกษาแกนักศึกษาใหมีความสุขกับการเรียน 

1.3 สมมติฐานของการวิจัย 

1) นักศึกษาชายและนักศึกษาหญงิมีความเครยีดแตกตางกัน 

 2) นักศึกษาในสาขาวิชาแตกตางกันมีความเครียดแตกตางกัน 

 3) นักศึกษาท่ีมีผลสมัฤทธ์ิทางการศึกษาตางกันมีความเครียดแตกตางกัน 

 4) นักศึกษาท่ีมีฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวแตกตางกันมคีวามเครียดแตกตางกัน 

 5) นักศึกษามีภูมิลำเนาแตกตางกันมีความเครียดตางกัน 

 6) นักศกึษาท่ีมีสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือนท่ีแตกตางกันมีความเครียดแตกตางกัน 

 7) นักศึกษาท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูของผูปกครองแตกตางกันมีความเครียดแตกตางกัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

คนเรานั้นเมื่อเผชิญกับความเครียดมักจะแสดงพฤติกรรมออกมาที่ไมสามารถคาดเดาไดอันอาจเปน

พฤติกรรมที่พึงประสงคหรือไมพึงประสงคก็ได ความเครียดคืออะไร โดยเริ ่มจากกรมสุขภาพจิต กระทรวง

สาธารณสุข (2551:67) ไดใหความหมายของความเครียดวาเปนสภาวะจิตใจและรางกายท่ีเปลี่ยนแปลงไป เปนผล

จากการที่บุคคลตองปรับตัวตอสิ่งกระตุนหรือสิ่งเราตาง ๆ  ในสิ่งแวดลอมที่กดดันหรือคุกคามใหเกิดความทุกข 

ความไมสบายใจ   
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ความเครียด หรือ Stress ที ่มีรากศัพทมาจากภาษาลาตินวา “Stringers” หรือ “Struts” หรือ 

“Strict” แปลวา แรงกดดันที่มีตอรางกายและมีแนวโนมที่จะทำใหเกิดความผิดปกติของรางกาย (Webster 

1976 : 1801)  

Selye (1976: อางถึงใน หงสศิริ ภิยโยดิลกชัย และคณะ, 2558: 5) กลาววา ความเครียด (Stress) 

หมายถึง ภาวะทางชีวภาพท่ีแสดงใหรูไดโดยปรากฏการณของกลุมอาการเฉพาะซึ่งเกิดข้ึนจากปฏิกิริยาตอบสนอง

ท่ัวไปของรางกายตอสิ่งรบกวน 

สาเหตุท่ีทำใหเกิดความเครียด 

สาเหตุกอความเครียดมีสวนประกอบท้ังทางกายและทางจิตใจ เชน นักกีฬา จะถูกกดดันท้ังจากสภาพ

ความพรอมของรางกายและการตองการเอาชนะในการแขงขัน ในที ่น ี ้จะกลาวถึงเฉพาะเหตุทางจิตใจ 

(Psychological Stressors)  

สมิต อาชวนิจกุล (2542: 2-3; อางถึงใน สุวรรณา สี ่สมประสงค, 2552: 23)  ไดแบงสาเหตุของ

ความเครียดตามแนวทางจิตวิทยาไว 5 ประการ 

1. เกิดจากความกดดัน คนเราถูกกดดันจากสภาพแวดลอมและบุคคลรอบขาง เชน เด็กถูกกดดันจาก

พอแม ใหเรียนหนังสือมากๆ ลูกนองถูกกดดันจากหัวหนาใหทำงาน ถูกกดดันดวยเวลา จะทำอะไรก็ตองอยาง

รีบเรง แขงขันกับคนอื่นไปเสียหมด หลายๆ คนตองทำตนเองไหไดมาตรฐานตามที่สังคมกำหนดโดยไมเต็มใจ จึง

ทำใหเกิดความเครียด 

2. เกิดจากความวิตกกังวล คนที่ชอบคิดมาก กังวลกับอดีต วิตกกังวลกับอนาคตยอมไมมีความสุขใน

ชีวิต คนเหลาน้ีจะนอนไมหลับ อารมณหงุดหงิด รูสึกผิด ซึมเศรา ออนเพลีย  

3. เกิดจากความคับของใจ โดยปกติคนเรามักจะมีเปาหมายในชีวิตหรือการทำงาน แตเมื่อถูกขัดขวาง

จะเกิดอาการเครียดไดงาย เชน รถติดทำใหไมสามารถไปถึงจุดหมายปลายทางเสียที หรือไมมีเงินทำใหไมสามารถ

ซื้อของท่ีตนเองตองการได 

4. เกิดจากการขัดแยง มีบอยครั้งที่เรามีการขัดแยงในใจ เมื่อจำเปนตองตัดสินใจใหเลือกอยางหน่ึง

อยางใดเพียงอยางเดียว บางคนอยากไดเงินมากแตไมชอบทำงานมาก การที่ตองทำอะไรดวยความจำเปนก็เปน

เหตุใหเกิดความเครียดได 

5. เกิดจากความผิดปกติทางดานรางกายของตนเอง เชนความพิการ ความผิดปกติ่ของอวัยวะสวนหน่ึง

สวนใดของรางการ หรือปวยเปนโรคเรื้อรัง และโรคประจำตัวที่ไมทางรักษาใหหายได ทำใหเกิดความเครียดได

เชนกัน 

ระดับของความเครียด 

ดาวคินส และเซลเซอร (Dawkins & Selzer, 1985; อางถึงใน หงสสิริ ภิยโยดิลกชัย และคณะ. 2558. 

14-15) ไดแบงระดับความเครียดในงานออกเปน 3  ระดับ  

1. ระดับต่ำ (Mild Stress)  เปนความเครียดที่เกิดจากสาเหตุ หรือสถานการณในการทำงานที่เขามา

คุกคามบุคคลนาน ๆ ครั้ง หรือเพียงเล็กนอย ความรูสึกเครียดจะเกิดขึ้น และหมดไปในระยะเวลาอันสั้น และยัง

ชวยกระตุนใหบุคคลตื่นตัวและกระตือรือรนในการทำงาน 

2. ระดับปานกลาง (Moderate Stress) เปนความเครียดที่รุนแรงกวาระดับแรกเกิดจากสาเหตุ หรือ

สถานการณในการทำงานที่เขามาคุกคามบุคคลบอยครั้งหรือนานขึ้น เปนวิกฤตการณอยางหนึ่งในชีวิต ที่ทำให

บุคคลรูสึกวาอยูในระหวางความสำเร็จและความลมเหลว ไมอาจแกไขหรือปรับตัวไดในเวลาอันรวดเร็ว มีผลทำให

มีการแสดงออกของความเครียด เชน ปฏิเสธ กาวราว เงียบขรึม เน่ืองจากไมสามารถควบคุมสถานการณตาง ๆ ได 
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3. ระดับสูง (Severe Stress) เปนความเครียดที่รุนแรงมาก เกิดจากสาเหตุหรือสถานการณในการ

ทำงานที่รุนแรง หรือมีหลายสาเหตุรวมกนัเขามาคุกคามอยางตอเนื่อง ความรูสึกเครียดจะคงอยูนานเปนสปัดาห 

เดือน หรือ เปนป เปนผลมาจากบุคคลไมสามารถปรับตัวตอสถานการณที่คุมคามอยางตอเนื่อง และหากไมไดรับ

การชวยเหลือในการเผชิญกับสถานการณจะทำใหเกิดความเหน่ือยหนาย และปรับตัวไมไดตามมา 

ความเครียดของนักศึกษา 

สิ่งที่ทำใหเกิดความเครียด (Stress) เกิดขึ้นไดจากสาเหตุหรือปจจัยหลาย ๆ อยาง ความเครียดท่ี

เกิดข้ึนน้ี มีความแตกตางกันไปในแตละบุคคล แมจะมีสาเหตุหรือปจจัยเดียวกันแตอาจจะมีความรุนแรงไมเทากัน 

เพราะองคประกอบท่ีเก่ียวของกับบุคคลมีหลายประการคือ พ้ืนฐานทางดานจิตใจ อารมณ สังคม วัฒนธรรม และ

สิ่งแวดลอมในขณะนั้นและความมากนอยของสิ่งที่กระตุน สำหรับการวิจัยน้ี ไดจำแนกสาเหตุของความเครียด

แบงเปน 4 ดาน ดังตอไปน้ี 

1. ดานการจัดการเรียนการสอน 

2. ดานทักษะในการเรยีน 

3. ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน 

4. ดานความสมัพันธกับเพ่ือน 

การอบรมเลี้ยงดู 

Diana Baumrind นักจิตวิทยาชาวอเมริกัน ไดแบงรูปแบบการอมรมเลี ้ยงดู ซึ ่งแบงไดทั ้งหมด 4 

ประเภท (Lalimay, 2561)  

1. แบบเอาใจใส (Authoritative Parenting Style) 

แบบท่ีพอแมสนับสนุนใหลูกมีพัฒนาการตามธรรมชาติของเดก็ ลูกมีอิสระในการทำสิ่งตางๆ สงเสริมให

ลูกเปนตัวของตัวเอง ใชเหตุและผลเพ่ือประกอบการตัดสินใจ 

2. แบบเขมงวด (Authoritarian Parenting Style) 

แบบท่ีเต็มไปดวยความหวังดีของพอแม อยากใหลูกเปนเด็กดี และเติบโตเปนคนประสบความสำเร็จใน

ชีวิต จึงเตรียมทุกสิ่งทุกอยางท่ีคิดวาดีท่ีสุดไวเพ่ือลูก และคาดหวังใหเขาตองทำตามโดยไมมีขอแม 

3. แบบตามใจ (Permissive Parenting Style) 

พอแมมักใหการสนับสนุนลูกอยางไมมีขอบเขต ใหทุกสิ่งทุกอยางกับลูกอยางงายดายและมักจะมาก

เกินไป จนทำใหลูกเคยชินและเขาใจวาตัวเองจะตองไดรับทุกอยางที่ตองการ เมื่ออยากใหลูกทำอะไรตองใชของ

รางวัลเปนสิ่งตอรอง 

4. แบบปลอยปละละเลย (Uninvolved Parenting Style) 

พอแมไมคอยใหความใสใจหรือตอบสนองความตองการของลูก เชน หางเหินและใชอารมณกับลูก

บอยครั้ง ไมคอยเลนดวย ปลอยใหลูกเลนคนเดียว ลูกมีคำถามแตคุณพอคุณแมมักไมสนใจท่ีจะตอบ หรือตอบแบบ

ใหผานไปเฉยๆ 

การจัดการความเครียด 

กฤษณนันท เครือวรรณ (2541) เมื่อเกิดความเครียดข้ึนแตละบุคคลจจะมีวิธีการจัดการความเครียดท่ี

แตกตางกันขึ้นอยูกับระดับของความเครียด การรับรู ประสบการณและสถานการณ ซึ่งจำแนกวิธีการจัดการ

ความเครียดดังน้ี 

1. ดานรางกาย ไดแก การฝกลมหายใจ การฝกผอนคลาย การฝกสมาธิ การออกกำลังกาย การ

พักผอน 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

140



2. ดานความคิดและอารมณ ไดแก การสะกดจิต การทำจิตบำบัด การคิดบวก การใชจินตนาการ 

  แนวคิดการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 

แนวคิดการจัดการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 ท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญ แนวทางการจัดการเรียนการสอนท่ี

เนนใหผูเรียนสรางความรูใหมหรือสิ่งประดิษฐใหมโดยการใชกระบวนการทางปญญา กระบวนการทางสังคมและ

ใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธและมีสวนรวมในการเรียนสามารถนำความรูไปประยุกตใชได โดยผูสอนมีบทบาทเปนผูท่ี

คอยใหการสนับสนุนอำนวยความสะดวกในการจัดประสบการณการเรียนรูใหกับผูเรียนซึ่งจะตองสอดคลองกับ

ความสนใจความสามารถ ความถนัดของผูเรียน โดยวิธีการเรียนรูโดยตรง (Active learning) โดยมุงจัดการเรียนรู

ในลักษณะที่ใหผูเรียนไดมีโอกาสเรียนรูดวยตนองมากที่สุด โดยผานการศึกษา คนควา ทดลอง ลงมือปฏิบัติ คิด

วิเคราะห แกปญหาอยางสรางสรรค ทำงานเปนกลุม สรุปเปนความรูและสามารถนำเสนอได 

 

กรอบแนวคิด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีมีการดำเนินการตามลำดับ ดังน้ี คือ การกำหนดกลุมประชากรและเลือกกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย การเก็บรวบรวมขอมูล การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี คือ นักศึกษาชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ป

การศึกษา 2564 จำนวน 439 คน  จาก 5 สาขาวิชาคือ การบัญชี ระบบสารสนเทศ การจัดการ การตลาด และ

การเงิน  

กลุมตัวอยางการวิจัยคือนักศึกษาชั้นปที่ 3 จำนวน 439 คน  ที่ใชศึกษาครั้งนี้คำนวณโดยสูตรยามาเน 

Yamane (1973) กำหนดระดับนัยสำคัญ ทางสถิติที่ .05 ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวน 299 คน จากนักศึกษา

ปริญญาตรีช้ันปท่ี 3 ท้ังสิ้น 1,191 คน  

การสรางเคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

1. ศึกษาคนควาจากตำรา เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับความเครียด เพื่อใชเปนแนวทางในการ

กำหนดขอบเขตและเปนขอมูลในการสรางแบบสอบถาม 

2. ศึกษาการสรางแบบสอบถามตามมาตรสวนประมาณคาตามแนวทางของ ไลเคิรท (Likert) 5 ระดับ 

3. สรางแบบสอบถามเก่ียวกับสาเหตุความเครียดของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 โดยแบงเปน 2 ตอนคือ 

ตอนที่ 1 แบบสอบถามขอมูลทั่วไป ไดแก เพศ สาขา ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA รายไดครอบครัว

ตอเดือน ภูมิลำเนา สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 

ตัวแปรตน 

-เพศ 

-สาขาวิชา 

-ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน 

-ฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัว 

-สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 

-การอบรมเลีย้งด ู

ตัวแปรตาม 

ความเครยีด 

-ดานการจัดการเรยีนการสอน  

-ดานทักษะการเรียน  

-ดานสภาพแวดลอม  

-ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 
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ตอนที่ 2 สาเหตุของความเครียดของนักศึกษา 4 ดานไดแก ดานการจัดการเรียนการสอน ดานทักษะ

ในการเรียน ดานสภาพแวดลอม ดานความสัมพันธกับเพ่ือน 

4. นำแบบสอบถามใหผู เชี ่ยวชาญจำนวน 3 ทาน เพื ่อตรวจสอบเนื ้อหาและความชัดเจนของ

แบบสอบถาม 

5. วิเคราะหความเชื่อมั่นของแบบสอบถาม 30 ชุด โดยการทดสอบกับนักศึกษาชั้นปที ่ 3 แบบไม

เจาะจงจำนวน 30 คน โดยการวิเคราะหคาสัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha coefficient) ของครอ

นบาค ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามความเครียดของนักศึกษาเทากับ 0.949 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยไดทำการเก็บขอมูลจากแบบสอบถาม จำนวนท้ังสิ้น 500 ชุด การเก็บขอมูลกลุมตัวอยางโดยใชการ

สุมแบบเจาะจง นักศึกษาช้ันปท่ี 3 ผูวิจัยไดทำการตรวจสอบความถูกตองไดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 439 คน 

การวิเคราะหขอมูล 

1. ขอมูลเก่ียวกับขอมูลท่ัวไปของแบบสอบถาม วิเคราะหโดยการแจกแจงความถ่ี และหาคารอยละ 

2. สาเหตุความเครียด โดยการวิเคราะหหาคาเฉลี่ย  และคาความเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3. การเปรียบเทียบความเครียดของนักศึกษาชั้นปที่ 3 โดยรวมและรายดาน 4 ดาน จำแนกตามตัว

แปร เพศ สาขาวิชา ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน GPA รายไดครอบครัวตอเดือน ภูมิลำเนา สัมพันธภาพ

ระหวางนักศึกษากับเพื่อน การอบรมเลี้ยงดู ใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One Way 

Analysis of Variance) เมื่อพบความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ จึงทำการทดสอบรายคูโดย

ใชวิธี LSD โดยใชระดับนัยสำคัญท่ี .05 

 

4. ผลการวิจัย  

นักศึกษาช้ันปท่ี 3 สวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 309 คน คิดเปนรอยละ 70.4 เปนนักศึกษาสาขาบัญชี 

จำนวน 132 คน คิดเปนรอยละ 30.1 รองลงมาคือสาขาการจัดการ จำนวน 113 คน คิดเปนรอยละ 25.7 มี

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA สวนใหญ 3.0 ขึ้นไป จำนวน 283 คน คิดเปนรอยละ 64.5 มีรายไดครอบครัวตอ

เดือน สวนใหญรายไดต่ำกวา 30,000 บาท จำนวน 267 คน คิดเปนรอยละ 60.8 มีภูมิลำเนา สวนใหญอยูใน

ชุมชนเมือง จำนวน 281 คน คิดเปนรอยละ 64.0 มีสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน สวนใหญทางบวก 

จำนวน 421 คน คิดเปนรอยละ 95.9 มีการอบรมเลี้ยงดู สวนใหญแบบเอาใจใส จำนวน 289 คน คิดเปนรอยละ 

65.8 

 จากการศึกษาพบวาความคิดเห็นของนักศึกษาในทุกดานเกี่ยวกับสาเหตุความเครียด อยูในระดับ ปาน

กลาง คาเฉลี่ย = 3.01 เมื่อพิจารณารายดานพบวา ดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก คาเฉลี่ย = 3.61 

เมื่อพิจารณาในรายระเอียดพบวานักศึกษามีความเครียดอยูในระดับมาก คือ งานที่ไดรับมอบหมายมากเกินไป 

คาเฉลี่ย = 3.97 รองลงมากคือ ขาดแรงจูงใจในการเรียน คาเฉลี่ย = 3.94 ยังรวมถึงขอสอบที่ใชในการวัดผลมี

ความยากเกินไปทำใหนักศึกษาทอแท คาเฉลี่ย = 3.77 ในดานทักษะการเรียนโดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี ่ย = 3.28 เมื ่อพิจารณารายละเอียดพบวานักศึกษารู สึกกดดันในการเรียนแตละวิชา อยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย = 3.80 รองลงมาคือ นักศึกษาไมสามารถอธิบายเรื่องยากๆใหเขาใจไดงาย คาเฉลี่ย = 3.58 และนักศึกษา

ขาดความมั่นใจในการนำเสนอรายงาน คาเฉลี่ย = 3.55 ในสวนดานสภาพแวดลอมทางการเรียนโดยรวมอยูใน
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ระดับปานกลาง เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา นักศึกษามีความกังวลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจรายไดท่ีไมเพียงพอ

ใช อยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 3.75 รองลงมาคือ ระบบเครือขายไมมีประสิทธิภาพอยูในระดับมาก มีคาเฉลี่ย = 

3.51 สวนในดานความสัมพันธกับเพ่ือนโดยรวมอยูในระดับ นอย คาเฉลี่ย = 1.92 เมื่อพิจารณารายละเอียดพบวา 

พบวา นักศึกษารูสึกอึดอัดเมื่อตองทำกิจกรรมกับเพื่อนๆ  และรูสึกกังวลใจที่ตองทำความรูจักเพื่อนใหมๆ อยูใน

ระดับนอย มีคาเฉลี่ย = 2.20 ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของสาเหตุความเครียด          

             สาเหตคุวามเครยีด                      X�              S.D.             การแปลผล 

ดานการจดัการเรียนการสอน           3.61            0.85             มาก 

ดานทักษะการเรียน                                 3.28            0.97             ปานกลาง 

ดานสภาพแวดลอมทางการเรยีน                  3.24            1.01             ปานกลาง 

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน                         1.92            1.00             นอย 

                 รวม            3.01            0.76             ปานกลาง 

 

 นักศึกษาเพศชายและเพศหญิงมีความเครียดในระดับมากในดานการจัดการเรียนการสอน โดยมีคาเฉลี่ย 

3.42 และ 3.68 ตามลำดับ ในภาพรวมทุกสาขานักศึกษามีความเครียดอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ย = 3.01 เมื่อ

พิจารณารายสาขาพบวา สาขาการบัญชีอยูในระดับมาก ดานการจัดการเรียนการสอน คาเฉลี่ย = 4.01 รองลงมา

ดานทักษะในการเรียนและดานสภาพแวดลอมทางการเรียน มีคาเฉลี่ย = 3.50 สวนสาขาที่อยูในระดับมากไดแก

สาขาการเงินกับการจัดการในดานการจัดการเรียนการสอนเชนกัน ในสวนของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน GPA 

นักศึกษามีความเครียดโดยรวมอยูในระดับปานกลาง เมื่อพิจารณาตามรายกลุมพบวาทุกกลุมมีความเครียดระดับ

มาก ในดานการจัดการเรียนการสอน หากจำแนกตามฐานะทางเศรษฐกิจของครอบครัวพบวาโดยรวมทุกกลุมอยู

ในระดับปานกลาง ในดานการจัดการเรียนการสอนทุกกลุมอยูในระดับมาก ยกเวนกลุมมีรายไดสูงท่ีมีความเครียด

ระดับมากในดานทักษะในการเรียน เมื่อพิจารณาจำแนกตามภูมิลำเนา ทั้งในชุมชนเมืองและนอกชุมชนเมืองมี

ความเครียดระดับมากในดานการจัดการเรียนการสอน สวนการจำแนกตามสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือน 

ทางบวกกับทางลบ นักศึกษามีความเครียดระดับมากในดานการจัดการเรียนการสอน และทางลบมีดานทักษะใน

การเรียนกับดานสภาพแวดลอมทางการเรียนอยูในระดับมากเชนกัน เมื่อจำแนกตามการอบรมเลี้ยงดูนักศึกษามี

ความเครียดระดับมากท่ีสุด คาเฉลี่ย = 4.40 จากการเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยในดานการจัดการเรียนการสอน 

สวนแบบเอาใจใส แบบเขมงวด แบบตามใจ อยูในระดับมาก แบบเขมงวด แบบตามใจ แบบปลอยปละละเลย มี

ความเครียดระดับมากในดานทักษะในการเรียน สวนดานสภาพแวดลอมทางการเรียนมีความเครียดระดับมาก

เฉพาะแบบเขมงวดกับปลอยปละละเลย 

ความเครียดของนักศึกษาเพศชายกับเพศหญิงโดยรวมไมแตกตางกันสอดคลองกับงานวิจัยของหงสศิริ 

ภิยโยดิลกชัย และคณะ (2558)และสุวรรณา สี่สมประสงค (2552)   เมื่อพิจารณารายดานพบวาดานความสัมพันธ
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กับเพื่อน มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ .05 ความเครียดของนักศึกษาจำแนกตามภูมิลำเนาไม

แตกตางกัน จำแนกตามสัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพื่อน ไมแตกตางกัน สวนการจำแนกตามรายสาขาวิชา

น้ันพบวา มีความแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญท่ีระดับ .05 ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางท่ี 2 การเปรยีบเทียบความเครียดของนักศึกษาช้ันปท่ี 3 โดยรวมและรายดานจำแนกตามสาขาวิชา 

ความเครยีดของนักศึกษา        แหลงความแปรปรวน       df SS MS F p 

ดานการจดัการเรียนการสอน                            ระหวางกลุม 4 37.09 9.27 14.17 0.00 

 ภายในกลุม 434 283.94 0.65   

 รวม 438 321.03    

ดานทักษะในการเรียน                                   ระหวางกลุม 4 12.09 3.02 3.25 0.01 

 ภายในกลุม 434 402.72 0.92   

 รวม 438 414.81    

ดานสภาพแวดลอมทางการเรยีน                      ระหวางกลุม 4 16.67 4.16 4.17 0.00 

 ภายในกลุม 434 433.14 0.99   

 รวม 438 449.82    

ดานความสัมพันธกับเพ่ือน                             ระหวางกลุม 4 12.58 3.14 3.19 0.01 

 ภายในกลุม 434 427.02 0.98   

 รวม 438 439.61    

รวม ระหวางกลุม 4 8.49 2.12 3.68 0.00 

 ภายในกลุม 434 250.44    

 รวม 438 258.94    

 

 เมื ่อทำการทดสอบรายคูพบวานักศึกษาสาขาสาขาการบัญชี มีความเครียดดานการเรียนการสอน 

แตกตางกับนักศึกษาสาขาการจัดการ การตลาดและระบบสารสนเทศ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 เมื่อ

ทดสอบความแตกตางของความเครียดของนักศึกษาจำแนกตามรายสาขาพบวาดานทักษะการเรียน แตกตางกับ

นักศึกษาสาขาระบบสาระสนเทศ อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน แตกตาง

กับนักศึกษาสาขาการตลาด ระบบสาระสนเทศและการเงิน อยางมีนัยสำคัญทางสถิต ิที ่ระดับ .05 ดาน

ความสัมพันธกับเพื่อน แตกตางกับนักศึกษาสาขาการจัดการ การเงินและการบัญชี อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 ความเครียดของนักศึกษา ดานความสัมพันธกับเพ่ือน จำแนกตามผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน GPA มีความ

แตกตางกันในดานความสัมพันธกับเพื่อนอยางมีนัยสำคัญที ่.05 เมื่อทดสอบรายคูพบวานักศึกษา ระดับปริญญา

ตรีที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมีความเครียดดานความสัมพันธกับเพื่อน แตกตางกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับปานกลางและระดับสูง นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางมีความเครียดดาน

ความสัมพันธกับเพ่ือน แตกตางกับนักศึกษาท่ีมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

.05 สวนการจำแนกตามรายไดครอบครัวตอเดือน นักศึกษามีความเครียดโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน
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สอดคลองกับงานวิจัยของธัญญารัตน จันทรเสนา (2555)  จำแนกตามการอบรมเลี้ยงดู มีความเครียดโดยรวมและ

รายดาน ไดแกดานจัดการเรียนการสอน ดานทักษะการเรียน สภาพแวดลอมทางการเรียนแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญที่ระดับ .05 เมื่อทดสอบรายคูพบวานักศึกษาที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมีความเครียด

ดานการจัดการเรียนการสอน แตกตางกับนักศึกษาท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส แบบเขมงวดและแบบตามใจ 

นักศึกษาที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบตามใจมีความเครียดดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกบันักศึกษาที่มีการ

อบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในดานทักษะในการเรียนพบวานกัศึกษาที่มีการ

อบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีความเครียด แตกตางกับนักศึกษาที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบแบบเขมงวด แบบตามใจ

และแบบปลอยปละละเลย อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 ในดานสภาพแวดลอมทางการเรียน พบวา

นักศึกษาท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีความเครียดแตกตางกับนักศึกษาท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดและ 

แบบปลอยปละละเลย สวนแบบปลอยปละละเลยมีความเครียดแตกตางกับแบบตามใจอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .05 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยนักศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปที่ 3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครสวนใหญ

เปนเพศหญิง ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสวนใหญ GPA 3.0 ขึ้นไป ครอบครัวมีรายไดตอเดือนต่ำกวา 30,000 บาท 

ภูมิลำเนาอยูในชุมชนเมือง สัมพันธภาพระหวางนักศึกษากับเพ่ือนสวนใหญทางบวก การอบรมเลี้ยงดูสวนใหญเปน

แบบเอาใจใส  

สาเหตุความเครียด พบวา ดานการจัดการเรียนการสอนอยูในระดับมาก คือ งานที่ไดรับมอบหมาย

มากเกินไป รองลงมาคือ ขาดแรงจูงใจในการเรียน รวมถึงขอสอบที่ใชในการวัดผลมีความยากเกินไปทำให

นักศึกษาทอแท ในดานทักษะการเรียนพบวานักศึกษารูสึกกดดันในการเรียนแตละวิชา อยูในระดับมาก รองลงมา

คือ นักศึกษาไมสามารถอธิบายเรื่องยากๆใหเขาใจไดงาย และนักศึกษาขาดความมั่นใจในการนำเสนอรายงาน 

สวนในดานสภาพแวดลอมทางการเรียนพบวา นักศึกษามีความกังวลเก่ียวกับสภาพเศรษฐกิจรายไดท่ีไมเพียงพอใช 

อยูในระดับมาก  รองลงมาคือ ระบบเครือขายไมมีประสทิธิภาพอยูในระดับมาก สวนในดานความสัมพันธกับเพ่ือน

โดยรวมอยูในระดับนอย พบวานักศึกษารูสึกอึดอัดเมื่อตองทำกิจกรรมกับเพ่ือนๆ   และรูสึกกังวลใจท่ีตองทำความ

รูจักเพ่ือนใหมๆ  

พบวาความเครียดของนักศึกษา ดานความสัมพันธกับเพื่อน จำแนกตามเพศ มีความแตกตางกัน สวน

การจำแนกตามรายสาขาวิชานั้นพบวา มีความแตกตาง เมื่อทำการทดสอบรายคูพบวานักศึกษาสาขาสาขาการ

บัญชี มีความเครียดดานการเรียนการสอน แตกตางกับนักศึกษาสาขาการจัดการ การตลาดและระบบสารสนเทศ 

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 ความแตกตางของความเครียดของนักศึกษาจำแนกตามรายสาขาพบวาดาน

ทักษะการเรียน แตกตางกับนักศึกษาสาขาระบบสาระสนเทศ ดานสภาพแวดลอมทางการเรียน แตกตางกับ

นักศึกษาสาขาการตลาด ระบบสาระสนเทศและการเงิน ดานความสัมพันธกับเพื่อน แตกตางกับนักศึกษาสาขา

การจัดการ การเงินและการบัญชี ความเครียดของนักศึกษา ดานความสัมพันธกับเพื่อน จำแนกตามผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียน GPA มีความแตกตางกันในดานความสัมพันธกับเพื่อน นักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนต่ำมี

ความเครียดดานความสัมพันธกับเพ่ือน แตกตางกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางและ

ระดับสูง นักศึกษามีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับปานกลางมีความเครียดแตกตางกับนักศึกษาที่มีผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนระดับสูง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .05 สวนการจำแนกตามรายไดครอบครัวตอเดือน 

นักศึกษามีความเครียดโดยรวมและรายดานไมแตกตางกัน จำแนกตามการอบรมเลี้ยงดู มีความเครียดโดยรวมและ
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รายดาน ไดแกดานจัดการเรียนการสอน ดานทักษะการเรียน สภาพแวดลอมทางการเรียนแตกตางกัน อยางมี

นัยสำคัญท่ีระดับ .05 พบวานักศึกษาท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบปลอยปละละเลยมีความเครียดดานการจัดการเรียน

การสอน แตกตางกับนักศึกษาที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใส แบบเขมงวดและแบบตามใจ นักศึกษาที่มีการ

อบรมเลี้ยงดูแบบตามใจมีความเครียดดานการจัดการเรียนการสอนแตกตางกับนักศึกษาที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบ

เอาใจใส อยางมีนัยสำคัญทางสถิตทิี่ระดับ .05 ในดานทักษะในการเรียนพบวานักศึกษาที่มีการอบรมเลี้ยงดูแบบ

เอาใจใสมีความเครียด แตกตางกับนักศึกษาท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบแบบเขมงวด แบบตามใจและแบบปลอยปละ

ละเลย ในดานสภาพแวดลอมทางการเรียน พบวานักศึกษาท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบเอาใจใสมีความเครียดแตกตาง

กับนักศึกษาท่ีมีการอบรมเลี้ยงดูแบบเขมงวดและ แบบปลอยปละละเลย สวนแบบปลอยปละละเลยมีความเครียด

แตกตางกับแบบตามใจอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ทั้งนี้การจัดการเรียนการสอนในชวงที่ผานมาเปนชวงที่เกิดการระบาดของโรคอุบัติใหม COVID 19 

สงผลใหผูสอนและผูเรียนเกิดความเครียดจากการที่ตองปรับตัวจากการเรียนการสอน On-Site เปน Online 

100% การจัดเตรียมอุปกรณสิ่งอำนายความสะดวกตางๆ ประสบปญหาตางๆ มากมาย อาทิเชน อาจารยไม

สามารถใชอุปกรณเครื่องมือสื่อสารในการทำการสอน Online ความไมเสถียรของสัญญาณอินเทอรเน็ต โปรแกรม

ที่ใชสอน เปนตน สวนดานนักศึกษาปญหาที่พบสวนหนึ่งขาดแคลนอุปกรณใชในการเรียน นักศึกษาจำเปนตอง

เรียนผานมือถือ อันเปนอุปสรรคในการมองเห็นรวมถึงการเขาถึงเครือขายที่ใหบริการอินเทอรเน็ตในบางพื้นที่พัก

อาศัย สิ่งหน่ึงท่ีพบก็คือนักศึกษาไมตองเสียเวลากับการเดินทางไปสถานศึกษา แตนักศึกษาตองมีสมาธิในการเรียน

ของแตละวิชา ความรับผิดชอบตอตัวเองและความซื่อสัตยเปนเรื่องสำคัญ ดานอาจารยก็มีการเตรียมความพรอม 

การอบรมการใชโปรแกรมที่ใชสอน เชน Google meet , Zoom เปนตน การปรับวิธีสอนเปนแบบ Active 

learning เพื่อใหสอดคลองกับการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 มีการสำรวจนักศึกษาที่ขาดแคลนอุปกรณเครื่องมือท่ี

จำเปนตองใชในการเรียน Online เชน แท็บเล็ต โนตบุค ไดทำการแกปญหาเปนรายบุคคล การชวยเหลือภาครัฐ

ในดานคาใชจายเกี่ยวกับคาบริการสัญญาณอินเทอรเน็ต รวมถึงการลดคาธรรมเนียมบำรุงการศึกษาอันเปนการ

บรรเทาคาใชจายใหกับผูปกครองดวย การปรับตัวสูยุค New Normal การกลับไปใชชีวิตตามปกติวิถีใหม การ

จัดการความเครียดตองยึดเอาทฤษฎีสองปจจัยของเฮอรซเบอรก (Herzberg) ปจจัยดานแรงจูงใจกับปจจัยดาน

สุขอนามัย เชน การนั่งสมาธิ การปลอยวางความกังวลในเรื่องที่จะกอใหเกิดความเครียด การออกกำลังกาย การ

พักผอนรวมถึงการรับประทานอาหารท่ีมีประโยชนตอสขุภาพ การมีสุขภาพท่ีแข็งแรงปราศจากโรคภัย การคิดบวก 

ทำใหเกิดความสุขท้ังกายและใจ 

ขอเสนอแนะในการนำผลการศึกษาไปใช 

1. ควรปรับปรงุกระบวนการเรียนการสอน โดยเฉพาะการมอบหมายงานที่มากเกินไป หารูปแบบการ

สอนท่ีจะนำไปสูการเรียนรูอยางมีความสุข 

2. มหาวิทยาลัยควรจัดใหมีทุนการศึกษาสำหรับนักศกึษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย หรือกองทุนเงินใหกูยืม

เพ่ือการศึกษาอยางเพียงพอกับความตองการของนักศึกษา  

3. ควรจัดใหมีอาจารยที ่คอยใหคำปรึกษาแกนักศึกษาที ่มีผลสัมฤทธิ ์ทางการเรียนต่ำในดาน

ความสัมพันธกับเพื่อน ปกตินักศึกษากลุมนี้มักถูกละเลยหรือไมมีใครสนใจ โดยมากมักเรียกกันวาเด็กหลังหอง 

เพราะทุกคนใหความสนใจกับนักศึกษาท่ีมีผลการเรียนดี 

  4. ควรจัดใหมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหวางมหาวิทยาลัยกับผูปกครองของนักศึกษาตอแนว

ทางการแกปญหาความเครียดของนักศึกษา 
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5. ควรที่จะจัดสถานที่ใหนักศึกษาไดออกกำลังกายหรือนันทนาการภายหลังจากการเรียน ชวยลด

ความเครียดไดแบบประหยัด 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป 

1. ควรท่ีจะทำการศึกษาวิจัยเชิงคุณภาพโดยเจาะประเด็นกลุมนักศึกษาท่ีมีความเครียดระดับมากเพ่ือ

หาสาเหตุท่ีแทจริงท่ีนำไปแกปญหาความเครียดของนักศึกษาท่ีตรงประเด็นมากยิ่งข้ึน 

2. ควรทำการศึกษาความเครียดของนักศึกษาในทุกๆ คณะท่ีมีอยูในมหาวิทยาลัย 
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บทคัดยอ  
การวิจัยครั ้งนี ้มีจุดมุ งหมายเพื่อการศึกษาผลการใชบทฝกสนทนาในชีวิตประจำวันในการพัฒนา

ความสามารถ  ดานการพูดภาษาอังกฤษของตำรวจจราจร กลุมเปาหมายที่ใชในการวิจัยครั้งนี้คือ ตำรวจจราจร 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม จำนวน 20 คน ผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการทดลอง ไดแก แผนการสอนท่ีใชบทฝก

สนทนาในชีวิตประจำวันจำนวน  3 แผน และเครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแกแบบวัดความสามารถ

ดานการพูดภาษาอังกฤษ ขอมูลที่ไดนำมาวิเคราะหเพื่อหาคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผล

การศึกษาพบวาผูเรียนผานเกณฑท่ีกำหนดไวคือ      รอยละ 50 และเมื่อพิจารณาคะแนนรวมจำนวน 3 แผนของ

ผูเรียนทุกคน ผูเรียนรอยละ 20 มีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก รอยละ 45 อยูในระดับ

ดี รอยละ 35 อยูในระดับปานกลาง หลังจากการเรียนโดยใชบทฝกสนทนา  

 

คำสำคัญ: ทักษะการพูดภาษาอังกฤษ,   ตำรวจจราจร, บทฝกการสนทนาในชีวิตประจำวัน 
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Abstract 
This study aims to examine learners' English-speaking ability after employing daily 

conversation activities. The target audience consisted of 20 Chiang Mai traffic police. The 

experimental instruments included three lesson plans with daily discussion exercises and an 

English-speaking assessment form that was given to the students during each lesson. The 

percentage, mean, and standard deviation were the data analysis statistics. The results showed 

that the learners' abilities in English speaking after using daily conversation exercises satisfied the 

criterion (50%), with 20% at the outstanding level, 45% at the good level, and 35% at the 

moderate level. 

 

Keywords: English speaking skills, traffic police, daily conversation exercises 
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1. บทนำ  

ภาษาอังกฤษไดรับการยอมรับใหเปนภาษาสากล(English as an international language) ที่คนท่ัว

โลกนิยมใชในการติดตอสื่อสารกันอยางแพรหลายและประเทศไทยก็เปนอีกประเทศหนึ่งที่มีชาวตางประเทศเขา

มารวมในการลงทุนทำธุรกิจตาง ๆ ทั้งธุรกิจการบริการทองเที่ยวธุรกิจดานโรงแรมธุรกิจการบริการรานอาหาร

ธุรกิจบันเทิงธุรกิจในการจัดประชุมบริษัทขามชาติและการจัดนิทรรศการ (MICE) และธุรกิจประกอบการดานอ่ืน 

ๆ ตางมีความจำเปนตองนำภาษาอังกฤษมาใชในการสื่อสารท้ังสิ้น ดังน้ันบุคลากรท่ีมีความสามารถทางดานการพูด

ภาษาอังกฤษจึงมีบทบาทสำคัญเปนผูสรางความประทับใจใหกับชาวตางชาติดวยรวมไปถึงตำรวจจราจรที่ตอง

ปฏิบัติหนาที ่ในทองที่ตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ ่งบริเวณที่มีนักทองเที ่ยวชาวตางชาติมีความจำเปนตองใช

ภาษาอังกฤษเปนสื ่อกลางในการสื่อสารใหอยู ในระดับที่จะรับรู เขาใจไดเปนอยางเพื ่อใหขอมูลที่ถูกตองแก

นักทองเที่ยว สอดคลองกับนิภาวรรณ นวาวัตน (2562) ที่วาอุตสาหกรรมที่มีเพิ่มมากขึ้นตางก็มีความตองการ

บุคคลท่ีมีความสามารถในการใชภาษาอังกฤษเพ่ิมมากข้ึนเชนเดียวกันดังน้ันประชาชนทุกอาชีพในประเทศไทยจึงมี

ความจำเปนตองไดรับการสงเสริมใหมกีารพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษไดอยางมีประสิทธิภาพหนวยงานตาง ๆ 

ทั้งในภาครัฐและเอกชนก็ตองการบุคลากรหรือพนักงานที่มีความรูความสามารถดานภาษาอังกฤษโดยการใช

ภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพนั้นเปนปจจัยหนึ่งที่สามารถทำใหบุคคลหรือพนักงานนั้นมีโอกาสกาวหนาและ

ประสบความสำเร็จในหนาท่ีการงานสอดคลองกับมาร,ีแฟรงคและเคนเนธ (1999) อางในเกิดศิร ิชมภูกาวินและศิริ

ลักษณ อินฝาง(2561) ท่ีวาความสามารถดานภาษาอังกฤษไมเพียงแตเปนสิ่งเติมเต็มใหบุคคลมีคุณสมบัติพรอมแต

ยังเปนสิ่งท่ีทำใหชีวิตบรรลุเปาหมายในการทำงาน 

ภาษาอังกฤษยังมีความสำคัญตออาชีพตำรวจโดยเฉพาะตำรวจจราจรซึ่งเปนผูท่ีคอยอำนวยความสะดวก

ทางจราจร ความปลอดภัย รวมไปถึงการใหขอมูลท่ีสำคัญตาง ๆ เชนการบอกทาง การบอกขอควรปฏิบัติในการใช

เสนทาง ใหแกประชาชนท่ัวไปรวมถึงนักทองเท่ียวท่ีเดินทางมาทองเท่ียวและพำนักในประเทศไทย ดังน้ันจึงมีความ

จำเปนตองใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติ กอรปกับประเทศไทยมีแนวโนมการ

เจริญเติบโตของประเทศที่สูงขึ้น (กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา,2561)ดวยเหตุผลดังกลาวจึงควรมีการพัฒนา

สมรรถนะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใหกับตำรวจ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษประกอบไปดวยสี่ทักษะคือการฟง การพูด การอาน และการเขียน ทักษะการ

พูดเปนทักษะเบื้องตนที่ใชในการสื่อสารนับวาเปนทักษะที่สําคัญที่สุดและจําเปนอยางยิ่ง ผูเรียนจึงควรไดรับการ

ฝกฝนทักษะการพูดในสถานการณตาง ๆ ที ่ใกลเคียงกับความเปนจริงมากที ่ส ุดเพื ่อจะสงผลใหผู เร ียนมี

ความสามารถในทักษะการฟงพูดการพูดภาษาอังกฤษไดดียิ่งข้ึน ควรมีสภาพแวดลอมท่ีสงเสริมการเรียนรูเพ่ือชวย

พัฒนาความสามารถในการฟงและการพูดเพ่ือมุงเนนใหผูเรียนสามารถติดตอสื่อสารไดใชภาษาไดอยางถูกตองตาม

หลักภาษาและสถานการณรวมทั้งเขาใจวัฒนธรรมในการสื่อสาร สงผลใหการสื่อสารภาษาอังกฤษสัมฤทธิ์ผล การ

ออกแบบชุดฝกโดยใชบทสนทนาในชีวิตประจำวันที่มีหัวขอการสนทนาเกี่ยวกับการใหขอมูลการบอกทาง การ

สนทนาเกี่ยวกับอาชีพที่มีสวนเกี่ยวของกับทางธุรกิจจะสามารถพัฒนาทักษะการพูดไดอีกวิธีหนึ่งซึ่งสอดคลองกับ 

อุไร มากคณา (2556)ที่พบวาความสามารถของนักศึกษาในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธสูงขึ้นหลัง

เรียนภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันอยางนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ0.05 โดยสังเกตจากคะแนนเฉลี่ยท่ีสูงข้ึน 

จังหวัดเชียงใหมเปนเมืองแหงการทองเท่ียวท่ีชาวตางชาตินิยมมาพำนักและใชเสนทางในการจราจรใน

อำเภอเมืองเชียงใหมเปนจำนวนมาก โดยมีคาเฉลี่ยการเตบิโตของจำนวนนักทองเที่ยว พ.ศ 2558-2562 รวม 5ป

เทากับรอยละ 4.58% และในปพ.ศ. 2563 ชวงเดือนมกราคม-กรกฎาคม มีจำนวนนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ

ทั้งสิ้น 540,896คน (สำนักงานจังหวัดเชียงใหม,2563) แสดงใหเห็นถึงความจำเปนในการใชภาษาอังกฤษเพื่อการ
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สื่อสารกับชาวตางชาติ จากการสำรวจความตองการพัฒนาความรูดานภาษาอังกฤษของตำรวจจราจรในอำเภอ

เมืองจังหวัดเชียงใหมพบวามีผูใหสนใจท่ีจะพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือสรางความมั่นใจในการสื่อสารให

มากขึ้น เพราะผูวิจัยไดเล็งเห็นความสำคัญของความตองการดังกลาวจึงมีความสนใจที่จะสงเสริมทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษใหกับตำรวจจราจรโดยใชบทฝกการสนทนาในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะสามารถนำไปใชในการสื่อสาร

กับชาวตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและยังสอดคลองกับเปาหมายของการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม “นคร

แหงชีวิตและความมั่งคั่ง”(City of Life and Prosperity) เปนเมืองที่ใหความสุขและชีวิตที่มีคุณคาแกผูอยูอาศัย

และผูมาเยือนในฐานะเมืองท่ีนาอยูและนาทองเท่ียวระดับโลก 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

ความหมายและความสำคัญของการสื่อสารดานการพูด 

ภาษาหมายถึงเครื ่องมือในการสื ่อสารเปาหมายของการสอนภาษาคือเพื ่อพัฒนาผู เร ียนใหมี

ความสามารถในการนำภาษาไปสื่อสารในสถานการณจริงไดอยางถูกตองและเหมาะสมสุมิตราอังวัฒนกุล (2540: 

167) กลาววาในการเรียนภาษาตางประเทศทักษะการพูดเปนทักษะที่สำคัญและจำเปนที่สุดเนื่องจากการพูดเปน

การถายทอดความคิดความเขาใจและความรูสึกใหผูฟงไดรับรูและเขาใจจุดหมายของผูพูดเพื่อการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวันการประกอบอาชีพธุรกิจตาง ๆ ผูพูดไดยอมสามารถฟงผูอ่ืนพูดเขาใจไดและจะชวยใหอานออกและ

เขียนงายขึ้นดวย ดังนั้นการเรียนการสอนภาษาตางประเทศทักษะการพูดนับไดวาเปนทักษะที่สำคัญและจำเปน

มาก ทั้งนี้ทักษะการพูดเปนทักษะที่ไมไดเกิดจากความเขาใจและจดจำแตเปนทักษะทางภาษาที่ซับซอนและเกิด

จากการฝกฝนเปนเวลานานการสอนทักษะการพูดควรเปนการสอนที่มุงใหผูเรียนมีการฝกทักษะการพูดโดยมี

จุดมุงหมายสำคัญคือผูเรียนตองมีความเขาใจในตัวภาษารวมท้ังตองมีการฝกปฏิบัติการสื่อสารท่ีเพียงพอ การสอน

เพ่ือใหผูเรียนเรียนพูดไดจริงครูผูสอนตองมีความรูในข้ันตอนการสอนทักษะการพูดเปนอยางดีผูเรียนจึงจะสามารถ

สื่อสารในสถานการณจริงนอกจากนี้ Canale และSwain (1980: 147) ไดกลาววาองคประกอบที่จะทำใหเกิด

ความสัมพันธระหวางประโยคที่เชื่อมโยงกันและทำใหการสนทนาเปนไปอยางตอเนื่อง คือความสามารถในการ

ออกเสียง (Pronunciation)คำศัพท(Vocabulary) และหลักภาษาและไวยากรณ(Grammar) นับไดวาเปนสิ่ง

สำคัญที่จะทำใหผูฟงสามารถเขาใจขอความที่ใชในการสื่อสารไดอยางมีคุณภาพ (Quality of communication)

ดังนั้นจึงควรใหความสำคัญกับทักษะการพูดใหมากขึ้นโดยออกแบบกิจกรรมการสอนเพื่อสงเสริมทักษะการพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความสามารถในการสื่อสารโดยนำภาษาไปใชไดในสถานการณจริง  

Brown(2007:53)ไดกำหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพื่อการสื ่อสารท่ี

เชื่อมโยงสัมพันธกันประกอบไปดวยเปาหมายของการสอนที่ไมจำกัดอยูภายในกรอบของไวยากรณ เทคนิคทาง

ภาษาที่นำผูเรียนไปสูการใชภาษา ความคลองแคลวและถูกตองเปนหลักการเสริมที่อยูภายใตเทคนิคเพื่อการ

สื่อสารและทายสุดผูเรียนตองใชภาษาอยางเขาใจและสรางสรรค ดังนั้นรูปแบบการสอนภาษาเพื่อการสื่อสาร

ผูสอนตองรูและเขาใจวิธีสอนภาษาอยางมีขั้นตอน เปดโอกาสใหผูเรียนไดรับการฝกฝนเปนอยางดีและมีโอกาสได

ใชทักษะทางภาษาเหลานั้นในชีวิตประจำวันอยางตอเนื่องเพื่อใหผูเรียนเกิดความเขาใจในความรูที่ไดรับกอนการ

นำความรูไปปฏิบัติจริง(กรมวิชาการกระทรวงศึกษาธิการ.2550:245) กิจกรรมเพื่อการสื่อสารที่จัดขึ้นตองเปน

กิจกรรมที่นาสนใจกระตุนใหผู เรียนใชภาษาที่เรียนมาไดอยางหลากหลายอีกทั้งผู สอนตองเลือกกิจกรรมให

เหมาะสมกับเนื้อหาที่สอนและวัยของผูเรียนธรรมชาติของการสอนการสื่อสารดานการพูดโดยเฉพาะเนื ้อหา

ทางดานการบริการและการทองเท่ียว  
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สรุปไดวาการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในปจจุบันตองการเนนใหผูเรียนสามารถใช

ภาษาเพ่ือการสือ่สารไดดังนั้นผูสอนจำเปนตองรูจักเลือกใชวิธีสอนและกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยความสนใจและ

ความสามารถของผูเรียนเพื่อใหผูเรียนมีเจตคติที่ดีตอการเรียนภาษาและเกิดการพัฒนาการเรียนภาษาไดอยางมี

ประสิทธิภาพ 

การวัดและประเมินผลทักษะการพูดภาษาอังกฤษ 

 John W.Oller (1979) ไดเสนอแนะวิธีการทดสอบทักษะการพูดไวดังน้ี 

 1. การอานออกเสียงโดยใหผูเรียนอานขอความตามท่ีกำหนดแลวบันทึกเทปแลวจึงนำมาใหคะแนนทีหลัง 

 2. การสอบพูดปากเปลาดวยวิธีการทดสอบแบบโคลซโดยอาจบันทึกเทปจากรายการวิทยุหรือขอความ

อื่นๆที่อยูในรูปแบบการพูดผูฟงจะไดฟงขอความ 2 ครั้งหลังจากนั้นผูเรียนจึงพูดหรือเขียนขอความเติมลงใน

ชองวางใหเหมือนกับท่ีไดยินมา 

 3. การเลาเรือ่งเชนผูสอนเลาเรื่องใหผูเรียนฟงแลวใหผูเรียนเลาตอใหเพื่อนฟงแลวบันทึกเทปไวสำหรับ

ใหคะแนนภายหลัง 

 Heaton (1997) ไดสร างแบบวัดความสามารถในการฟงพูดภาษาอังกฤษแบบแยกเกณฑไวดัง

รายละเอียดตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 1 เกณฑการวัดความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษ 

เกณฑ คุณสมบัติ 

4 3 2 1 

1.ความถูกตองแมนยำ     

2.ความคลอง     

3.ความเขาใจ     

 

 จากขอความขางตนสามารถสรุปไดวาการวัดและการประเมินความสามารถทางการพูดสามารถทำได

หลายวิธีขึ้นอยูกับกิจกรรมที่ใชในการเรียนการสอนจุดประสงคของการพูดและระดับความสามารถของผูเรียน

ผูวิจัยไดปรับเกณฑการประเมินความสามารถทางการพูดของHeaton (1997) แลวนำมาเทียบเกณฑวัดและ

ประเมินผลของกรมวิชาการพ.ศ. 2544 กระทรวงศึกษาธิการสำหรับเกณฑผานคือรอยละ 50 และคุณภาพมี

ดังตอไปน้ี 

 

ตารางท่ี 2 เกณฑวัดและประเมินผลของกรมวิชาการ 

ระดับคะแนนกรมวิชาการ ระดับคุณภาพ 

80 -100 ดีมาก 

70 -79 ดี 

60 - 69 ปานกลาง 

50 - 59 พอใช 

0 - 49 ควรปรับปรุง 
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งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ภัทรภร บุญศร (2562) ไดศึกษาผลการใชแบบฝกบทสนทนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในการพัฒนา

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษาท่ีลงทะเบียนรายวิชาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารภาคเรียนท่ี 1 

ปการศึกษา 2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม จำนวน 30 คน เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแกแบบฝกบท

สนทนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษและแบบสังเกตพฤติกรรมดานการพูด ผลการเปรียบเทียบ

ความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของนักศึกษากอนและหลังการทดลองพบวาหลังการทดลองนักศึกษา

สามารถพูดภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารไดดีขึ้น โดยมีความสามารถในการพูดเพื่อการสื่อสารหลังการทดลองสูง

กวากอนการทดลองอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ.05 

สุนันทาแกวพันธชวง (2550: 4) ไดทำการวิจัยเรื่องการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษของนกัเรียน

ชั้นมัธยมศึกษาปท่ี6โดยใชกิจกรรมภาษาเพื่อการสื่อสารพบวาหลังจากนักเรียนไดรับการสอนโดยใชกิจกรรมทาง

ภาษาเพ่ือการสื่อสารนักเรียนมีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ0.5 

หวางเซงจุน (Wang Cheng-Jun, 2006 :56-80) ไดศึกษาผลการออกแบบกิจกรรมเพื่อการสื่อสารใน

วิชาภาษาอังกฤษโดยทาการศึกษาปญหาพบวามี2 สาเหตุหลักคือการใชภาษาของนักศึกษาอยูในระดับต่ำกวา

เกณฑและเกิดความลมเหลวในการสื่อสารขั้นพื้นฐานโดยเปรียบเทียบผลการเรียนภาษาอังกฤษของนักศึกษาชาว

จีนระดับชั้นปที่ 1 ของมหาวิทยาลัยชองกิงนอรมอลจานวน2 กลุมๆละ 38 และ 36 คนโดยกลุมทดลองไดรับการ

สอนกิจกรรมเพื่อการสื่อสารและกลุมควบคุมสอนแบบเดมิผลการทดสอบพบวานักศึกษาทั้งสองกลุมมีพัฒนาการ

แตกตางกันกลุมท่ีสอนโดยใชกิจกรรมเพ่ือการสื่อสารทาใหนักศึกษามีพัฒนาการดานการสื่อสารสูงข้ึน 

สรุปไดวาทั้งงานวิจัยในประเทศและตางประเทศชี้ใหเห็นวาการสอนโดยการใชกิจกรรมทางภาษาเพ่ือ

การสื่อสารเพื่อพัฒนาความสามารถทางการพูดภาษาตางประเทศสงผลใหผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผูเรียนสูง

กวาการสอนโดยไมใชกิจกรรมการสื่อสาร 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

 

 

 

3.1 ขอบเขตเนื้อหาการวิจัย 

 การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษาผลการใชคูมือฝกสนทนาในชีวิตประจำวันในการพัฒนา

ความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของตำรวจจราจร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

3.2 การเลือกประชากรในการศึกษา 

 ประชากรในการศึกษาครั้งน้ีคือ ตำรวจจราจร อำเภอเมือง จังหวัดเเชียงใหม  จำนวน 20 คน ซึ่งไดมา

จากการเลือกแบบเจาะจง 

  

บทฝกสนทนาในชีวิตประจำวนั                 
ทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษ 
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ตารางท่ี 3 แสดงขอมลูปฐมภูมิของกลุมตัวอยาง  

เพศ อายุ (ป) รวม 

31-40 41-50 51-60 

ชาย 6 8 6 20 

หญิง - - - - 

รวม 6 8 6 20 

 

3.3 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 3.3.1 เครื่องมือที่ใชในการทดลองคือแผนการสอนที่ใชการสื่อสารโดยใชบทสนทนาในชีวิตประจำวัน

จำนวน 3 ชุดชุดละ 3 คาบคาบละ 50 นาทีใชเวลาในการสอนท้ังสิ้น 9 คาบโดยมีข้ันตอนสรางแผนการเรียนรูดังน้ี 

  3.3.1.1 ศึกษาเอกสารและงานวิจัยท่ีเก่ียวของกับการสอนโดยใชกิจกรรมการสื่อสารโดยใชบท

สนทนาในชีวิตประจำวันโดยรวบรวมขอมูลจากหนังสือรายงานการวิจัยและเอกสารตาง ๆ 

  3.3.1.2 ศึกษาคำอธิบายรายวิชาและจุดประสงคการเรียนรูรายวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารทางธุรกิจเพ่ือเปนแนวทางในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน  

  3.3.1.3 สรางแผนการสอนโดยใชการสื่อสารโดยใชบทสนทนาในชีวิตประจำวันโดยมีขั้นตอน

การเรียนรูอยู 3 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

  1. ขั้นเตรียมการผูสอนกระตุนใหผูเรียนเกิดความสนใจในการสื่อสารโดยใชบทสนทนาใน

ชีวิตประจำวันโดยการบรรยายหรืออธิบายสถานการณหลังจากน้ันผูสอนสอนและฝกทักษะทางภาษาและใหขอมูล

ของสถานการณปอนขอมูลทางภาษาท่ีจำเปนเชน คำศัพทเฉพาะและสำนวนตาง ๆ ใหแกผูเรียนเพื่อใหผูเรียนฝก

ใชในสถานการณท่ีกำหนดใหผูเรียนไดศึกษาบทบาทและฝกซอม 

  2. ขั้นแสดงผูเรียนตองแสดงบทบาทที่ไดรับผูสอนจะเปนผูอำนวยความสะดวกควบคุมเพื่อให

การแสดงสามารถดำเนินไปไดอยางราบรื่นและระหวางท่ีผูเรียนแสดงผูสอนจะทำหนาท่ีเปนผูสังเกตตรวจสอบการ

ใชภาษาและพฤติกรรมของผูเรียน 

  3. ข้ันอภิปรายผูสอนจะอภิปรายและประเมินผลการใชภาษาของผูเรียนตามเกณฑท่ีกำหนดไว

ผูสอนจะอธิบายและแกไขการใชภาษาท่ีบกพรองเพ่ือผูเรียนจะไดนำไปปรับปรุงแกไขใหถูกตอง 

 3.3.1.4 เมื ่อสรางแผนการสอนเสร็จแลวนำแผนการสอนใหผู  เช ี ่ยวชาญดานการสอน

ภาษาอังกฤษจำนวน 3 ทานตรวจสอบความเหมาะสมและถูกตองในดานวัตถุประสงคเน้ือหาและกิจกรรมการสอน 

 3.3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลคือเครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูลในการทำวิจัยครั ้งนี้คือแบบ

ประเมินความสามารถทางการพูดภาษาอังกฤษเปนแบบวัดความสามารถทางการพูดของผูเรียนรายบุคคลโดย

ผูวิจัยประเมินความสามารถการพูดของผูเรียนโดยใชแบบประเมินของHeaton (1997) มาเปนแบบประเมิน

ระหวางเร ียนโดยใชการสื ่อสารโดยใชบทสนทนาในชีว ิตประจำวันซึ ่งขั ้นตอนในการสรางแบบประเมิน

ความสามารถดานการพูดมีดังน้ี 

 3.3.2.1 ศึกษาเอกสารเกี่ยวกับการวัดความสามารถดานการพูดของHeaton(1997) จากนั้นมา

ปรับสรางแบบประเมินและเกณฑการประเมินความสามารถดานการพูดใหเหมาะสมกับหัวขอท่ีจะพูด 

 3.3.2.2 นำแบบประเมินความสามารถดานการพูดใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความถูกตองหลังจาก

ผูวิจัยนำมาปรับปรุงแกไขแลวจึงนำไปใชกับกลุมเปาหมายที่ทำการศึกษาโดยจะทำการประเมินระหวางเรียนโดย

กิจกรรมบทบาทสมมติทั ้งหมด 3 ครั ้งนอกจากผูวิจัยจะเปนผู ใหคะแนนดวยตนเองแลวยังมีอาจารยผู สอน

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

154



ภาษาอังกฤษอีก 1 ทานเปนผูรวมในการใหคะแนนแกผูเรียนจากน้ันจึงนำคะแนนท่ีไดท้ังหมดมาหาคาเฉลี่ยและคา

รอยละโดยใชเกณฑผานคือรอยละ 50 

3.4 การดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูล 

 การวิจัยครั้งนี้เปนแบบการทดลองกลุมเดียวซึ่งไดมาแบบเลือกเจาะจงโดยมีวัตถุประสงคเพื่อการศึกษา

ผลการใชบทฝกสนทนาในชีวิตประจำวันในการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของตำรวจจราจรอ.

เมืองจ.เชียงใหมผูวิจัยดำเนินการทดลองและเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 3.4.1 ปฐมนิเทศผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนทราบกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใชการสื่อสารโดยใชบทสนทนา

ในชีวิตประจำวัน 

 3.4.2 ดำเนินการสอนผูเรียนซึ่งเปนกลุมทดลองโดยใชการสื่อสารโดยใชบทสนทนาในชีวิตประจำวัน 

 3.4.3 วัดความสามารถในการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนระหวางเรียนโดยใชการสื่อสารโดยใชบท

สนทนาในชีวิตประจำวันโดยใชแบบประเมินความสามารถดานการพูดท่ีผูวิจัยสรางข้ึนโดยปรับมาจากแบบประเมนิ

ของHeaton (1997) 

การวิเคราะหขอมูล 

 ในการทดลองครั้งนี้ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลเพื่อหาคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานและคา

รอยละของคะแนนความสามารถดานการพูดของผูเรียนในระหวางเรียนโดยใชกิจกรรมบทบาทสมมติโดยใชเกณฑ

ผานคือรอยละ 50 

 

4. ผลการวิจัย  

การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษกอนและหลังการใชบทฝกการสนทนาใน

ชีวิตประจำวัน 

 

ตารางท่ี 4 แสดงคะแนนทักษะการพูดภาษาอังกฤษระหวางเรียนโดยใชบทฝกการสนทนาในชีวิตประจำวันจำนวน  

แผนการสอน 

ลำดับท่ี แผนท่ี 1 

(คะแนนเต็ม 

20 คะแนน) 

แผนท่ี 2 

(คะแนนเต็ม 

20 คะแนน) 

แผนท่ี 3 

(คะแนนเต็ม 

20 คะแนน) 

รวม 

(คะแนนเต็ม 

60 คะแนน) 

รอยละ ระดับ

คุณภาพ 

1 12 12 13 37 61.67 ปานกลาง 

2 11 12 14 37 61.67 ปานกลาง 

3 13 14 14 41 68.33 ปานกลาง 

4 12 12 14 38 63.33 ปานกลาง 

5 11 13 15 39 65.00 ปานกลาง 

6 15 17 18 50 83.33 ดีมาก 

7 11 15 17 43 71.67 ดี 

8 14 14 15 43 71.67 ดี 

9 14 15 16 45 75.00 ดี 

10 14 16 18 48 80.00 ดีมาก 
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ลำดับท่ี แผนท่ี 1 

(คะแนนเต็ม 

20 คะแนน) 

แผนท่ี 2 

(คะแนนเต็ม 

20 คะแนน) 

แผนท่ี 3 

(คะแนนเต็ม 

20 คะแนน) 

รวม 

(คะแนนเต็ม 

60 คะแนน) 

รอยละ ระดับ

คุณภาพ 

11 13 14 17 44 73.33 ดี 

12 14 14 18 46 76.67 ดี 

13 13 14 17 44 73.33 ดี 

14 11 13 15 39 65.00 ปานกลาง 

15 15 15 16 46 76.67 ดี 

16 10 16 16 42 70.00 ดี 

17 15 15 17 47 78.33 ดี 

18 15 16 17 48 80.00 ดีมาก 

19 16 17 17 50 83.33 ดีมาก 

20 12 14 15 41 68.33 ปานกลาง 

คาเฉลี่ย 13.05 14.4 15.95    

คา SD 1.73 1.54 1.50    

 

จากตารางที่ 4 แสดงใหเห็นวาคาเฉลี่ยคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนโดยใช

บทฝกสนทนาในชีวิตประจำวันสูงข้ึนในแตละแผนโดยคะแนนในสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานมีการกระจายของคะแนน

ลดลง และเมื่อพิจารณาคะแนนรวมจำนวน 3 แผนของผูเรียนทุกคน ผูเรียนสามารถผานเกณฑท่ีกำหนดไวคือรอย

ละ 50 โดยมีคะแนนสูงสุด50  คะแนน และคะแนนต่ำสุด 37 คะแนน จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน 

 

ตารางท่ี 5 แสดงรอยละของจำนวนผูเรียนท่ีผานตามเกณฑท่ีกำหนด 

ระดับคะแนนกรมวิชาการ ระดับคุณภาพ จำนวน รอยละ 

80-100 ดีมาก 4 20 

70-79 ดี 9 45 

60-69 ปานกลาง 7 35 

50-59 พอใช 0 0 

0-49 ควรปรับปรุง 0 0 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นวาผูเรียนรอยละ 20 มีทักษะการพูดภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมาก รอยละ 

45 อยู    ในระดับดี รอยละ 35อยูในระดับปานกลาง หลังจากการเรียนโดยใชบทฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน 
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5. สรุปและอภิปรายผล 

สรุปผลการวิจัย 

จากการใชบทฝกการสนทนาเพื่อการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของตำรวจจราจร 

อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมจำนวน 20 คนโดยมีวัตถุประสงคเพื ่อการศึกษาผลการใชบทฝกสนทนาใน

ชีวิตประจำวันในการพัฒนาความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของตำรวจจราจรอ.เมืองจ.เชียงใหมผล

การศึกษาพบวาคาเฉลี ่ยคะแนนความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษของผูเร ียนโดยใชบทฝกสนทนาใน

ชีวิตประจำวันสูงขึ้นในแตละแผนผูเรียนผานเกณฑที่กำหนดไวคือรอยละ50 และเมื่อพิจารณาคะแนนรวมจำนวน 

3 แผนของผูเรียนทุกคนผูเรียนรอยละ 20 มีความสามารถดานการพูดภาษาอังกฤษอยูในระดับดีมากรอยละ 45 

อยูในระดับดีรอยละ 35 อยูในระดับปานกลางหลังจากการเรียนโดยใชบทฝกสนทนาในชีวิตประจำวัน 

อภิปรายผล 

 กิจกรรมการพูดเพ่ือการสื่อสารมีความหลากหลายเปดโอกาสใหผูเรยีนไดใชภาษาในสถานการณตาง ๆ ท่ี

คลายคลึงกับประสบการณในชีวิตจริงในการวิจัยครั ้งนี ้ผู วิจัยไดเลือกรูปแบบภาษาที ่สมจริงในการสื ่อสาร

สถานการณ ต าง  ๆเพ ื ่อพ ัฒนาท ักษะการพ ูดรวม 3 บทได แก   Greeting, Giving Directions and The 

Conversation with the Traffic Police โดยเริ่มจากคำศัพทและประโยคที่งายไปสูบทสนทนาโตตอบซึ่งแตละ

บทเปนเหตุการณที่ผูเรียนมีความคุนเคยในชีวิตประจำวัน และมีประสบการณในการใชภาษาอังกฤษจึงทำใหการ

พัฒนาทักษะดานการพูดมีคะแนนสูงขึ ้นในแตละบทเรียน  แตละกิจกรรมเปดโอกาสใหผู เรียนไดฝกการพูด

ภาษาอังกฤษกับเพื่อน และสามารถทำไดซ้ำเมื่อมีโอกาสนอกหองเรียน สามารถนำความรูที่ไดไปประยุกตใชใน

สถานการณจริงตอไป การเรียนโดยใชกิจกรรมบทฝกการสนทนาในชีวิตประจำวันเพื่อชวยพัฒนาความสามารถ

ดานการพูดภาษาอังกฤษของผูเรียนเนื้อหาของบทเรียนคลายกับสถานการณจริงขั้นตอนของกิจกรรมมีความ

ชัดเจนซึ่งผูสอนไดจัดเตรียมกิจกรรมการเรียนการสอนอยางเปนลำดับจากกิจกรรมที่คลายคลึงกับชีวิตประจำวัน

จากงายไปสูกิจกรรมท่ีใชทักษะดานการพูดท่ียากข้ึน รูปประโยคมีความตอเน่ืองกันซึ่งชวยใหงายตอการเรียนรูของ

ผู เรียนสอดคลองกับความคิดเห็นชองBreen (1987) ที ่วาการนำเนื ้อหาเกี ่ยวกับสถานการณที ่คลายคลึงใน

ชีวิตประจำวันมาเปนรูปแบบกิจกรรมเพื่อเปนการพัฒนาการใชภาษาของผูเรียนมีการเสริมแรงเพื่อสรางแรงจูงใจ

แกผูเรียนการจับคูผูเรียนเพ่ือใหผูเรียนไดมีปฏิสัมพันธตอวิธีการดังกลาวสามารถพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษ

ใหดีขึ้นนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นแลกเปลี่ยนทักษะแตละกิจกรรมซึ่งกันและกันโดยการใชบท

สนทนาในชีวิตประจำวันผูเรียนไดมีการซักถามการใชคำศัพทที่เกี่ยวของในการเรียนเพิ่มเติมนอกจากจะมีความ

ตั้งใจฝกปฏิบัติและเปนไปตามขั้นตอนแลวยังใหคำแนะนำเพื่อนคนอื่น ๆ ไดดวยชวยสงเสริมใหเกิดการพัฒนา

ความสามารถทางทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษเพิ่มขึ้นอยางชัดเจนผลคือผูเรียนทุกคนมีความสนใจตั้งใจเรียน

และมีทักษะดานการพูดภาษาอังกฤษเพ่ิมข้ึนหลังการใชกิจกรรมบทสนทนาในชีวิตประจำวัน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

รายงานการวิจัยในครั้งน้ีสำเร็จลุลวงดวยดีโดยไดรับคำแนะนำและความชวยเหลือจากบุคคลหลายฝาย

รวมทั้งใหขอเสนอแนะตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการศึกษา ขอบพระคุณอาจารยคณะบริหารธุรกิจและสลป

ศาสตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงใหมทุกทานที่ไดใหแนวคิดและใหคำปรึกษาเพื่อทำใหผูวจิัย

สามารถนำมาประยุกตใชในงานวิจัยครั้งนี้อยางมีประสิทธิภาพขอขอบคุณเจาหนาที่และบุคลากรในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาเชียงใหมทุกทานที่คอยชวยเหลือและอำนวยความสะดวกในดานตาง ๆ จนกระท่ัง
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รายงานการวิจัยฉบับนี้สำเร็จไดดวยดีขอขอบคุณหัวหนางานตำรวจจราจรที่ใหความอนุเคราะหในการดำเนินงาน

วิจัยและกลุมตำรวจจราจร อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหมท่ีใหความรวมมือในการทำการทดลองงานวิจัยในครั้งน้ี 
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บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอพฤติกรรมการซื้อ

ของผูบริโภคตอผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย กลุมแมบานเกษตรกร บานวังตะคลอง จังหวัดพิจิตร และศึกษา

ความสัมพันธของปจจัยดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยของผูบริโภค การสุม

ตัวอยางใชวิธีการสุมตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง และกลุมตัวอยางจากผูบริโภคท่ีเคยซื้อผลติภัณฑแปรรูปจากกลวย 

จำนวน 400 คน โดยใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติที่ใชไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย คา

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน สถิติ Chi-Square, Independent samples t- test, ANOVA F-test  และ Multiple 

Comparison ผลการศึกษาพบวา ผูบริโภคใหความสำคัญโดยรวมตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดอยูในระดับ

มากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.32) แบงเปนรายดานดังน้ี ดานผลิตภัณฑ (�̅�𝑥 = 4.56) ดานราคา (�̅�𝑥 = 4.47) ชองทางการ

จำหนายสินคาทางออนไลน (�̅�𝑥 = 4.46) การสงเสริมทางการตลาด (�̅�𝑥 = 4.38) และชองทางการจำหนายสินคา

ทางหนาราน (�̅�𝑥 = 3.83) นอกจากน้ีปจจัยดานอายุ และรายไดมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแปร

รูปจากกลวย อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 และปจจัยดานเพศ อายุ สถานภาพ และอาชีพ มีผลตอการ

เลือกสวนประสมทางการตลาด อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

คำสำคัญ:  สวนประสมทางการตลาด, พฤติกรรมผูบริโภค, ผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย 
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Abstract 

This study aims to investigate marketing mix factors influencing the purchasing of 

processed banana products by Ban Wang Takhrong Farm Housewife Groups in Phichit province, 

as well as the relationship between demographic factors and consumer purchasing behavior for 

processed banana products. This study employed purposive sampling and samples of 400 

consumers who had previously purchased processed banana goods. A questionnaire was used to 

collect data. Frequency, mean, percentage, standard deviation, Chi-Square, Independent samples 

t-test, ANOVA F-test, and Multiple Comparison were the statistical methods used. According to 

the study's findings, customers place the greatest value on marketing mix variables (x = 4.32) in 

items (x = 4.56), prices (x = 4.47), online channel of distribution (x = 4.46), promotions (x = 4.38), 

and store channel of distribution (x = 3.83). Furthermore, age and income characteristics had a 

statistically significant 0.05 association with processed banana product purchase behavior. 

Moreover, at the statistically significant 0.05 level, sex, age, marital status, and occupation 

influenced decision-making in marketing mix elements. 

 

Keywords: Marketing mix, Consumer behavior, Processed banana products 
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1. บทนำ  

การเขามาของเทคโนโลยีอินเตอรเน็ต และสื ่อสังคมออนไลนตาง ๆ เขามามีบททบาทตอการ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความตองการของผูบริโภค ทำใหหลายธุรกิจตองปรับตัว  (สลิลาทิพย ทิพยไกรศร, 

2561) วิธีรักษาความไดเปรียบในการแขงขันกลายเปนพื้นฐานสำคัญตอการดำรงอยูของธุรกิจท่ีตองมีการพัฒนา

และปรับปรุงสินคาใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยศึกษาความตองการและการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมของลูกคา เพราะปจจุบันวิธีชีวิตของผูบริโภคเปลี่ยนไปมาก สินคาเกษตรบางชนิดท่ีเคยไดรับความสนใจ

อาจไมคอยเหมาะกับวิถีชีวิตของคนรุนใหม การมุงเนนตลาดจึงเปนกลยุทธสำคัญสำหรับธุรกิจเพราะสามารถชวย

ใหผูประกอบการดำเนินกิจกรรมในลักษณะที่เพิ่มมูลคาใหแกผูซื้อ ความสามารถในการรับรูขอมูลการตลาดและ

ตอบสนองอยางรวดเร็วและแมนยำสามารถสรางและรักษาความไดเปรียบในการแขงขันและใหผลประโยชนท่ียอด

เยี่ยมแกผูบริโภค (Prifti and  Alimehmeti, 2017) 

ธุรกิจเกษตรแปรรูปเปนอีกหนึ่งทางรอดของธุรกิจ ซึ่งการแปรรูปท้ังในรูปแบบอยางงายจนถึงการแปร

รูปเปลี่ยนรูปผลิตภัณฑโดยใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือเพ่ิมมูลคาใหแกผลผลติ ถือเปนการเกษตรกลางน้ำ สวน

ปลายน้ำนั้นจะมีความเสี่ยงในเรื่องของการขายจะตองมองตลาดใหออกกอนผลิตสินคาและหาตลาดเพื่อจําหนาย 

(สำนักงานสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและยอม, 2561) หน่ึงในพืชผลทางการเกษตรท่ีไดรับความนิยมท่ีนำมาแปร

รูป คือ กลวย การปลูกกลวยในประเทศไทยเพ่ือการคาในประเทศไทย มีอยู 3 ชนิด คือ กลวยน้ำวา กลวยไข และ

กลวยหอม ซึ่งคนไทยสวนมากรูจักใชประโยชนจากกลวย มักจะบริโภคเปนอาหาร กลวยยังเปนผลไมชนิดหน่ึงท่ีมี

คุณคาทางโภชนาการสูง นอกจากบริโภคสดแลวยังสามารถนำมาแปรรูปเปนผลิตภัณฑชนิดตาง ๆ ได การแปรรูป

จากกลวยไดรับความนิยมมากในกลุมสนิคาหน่ึงตําบลหน่ึงผลิตภณัฑ (OTOP) ของชุมชน เชน กลวยฉาบ กลวยอบ

เนย เปนการแปรรูปโดยใชวิธีอยางงาย ไมซับซอน  (ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2560) 

กลุมแมบานเกษตรกร บานวังตะคลอง จังหวัดพิจิตร เกิดจากการรวมตัวของสมาชิกภายในหมูบาน ท่ี

เริ่มตนจากการแปรรูปกลวยในภาคครัวเรือนจนขยายสูภาคธุรกิจชุมชน วัตถุประสงคหลักของการตั้งกลุมคือการ

สรางรายไดเสริมใหกับคนในชุมชน ซึ่งผลิตภัณฑหลักของกลุม คือ กลวยฉาบอบน้ำผึ้งและกลวยกรอบรสเค็ม ท่ี

ไดรับความนิยมจากผูบริโภคอยางมาก ลักษณะการขายของกลุมแมบาน มี 2 ลักษณะ คือ 1. การขายตรงใหกับ

ผูบริโภคคนสุดทาย 2. การขายผานคนกลาง คือ ผูขายปลีก ไดแก รานขายของฝาก รานอาหาร และรานขายของ

ชำ ซึ่งผลิตภัณฑที่จำหนายมีทั้งผลิตภัณฑภายใตชื่อตราสินคากลุม คือ “หวยภุก” และผลิตภัณฑภายใตชื่อตรา

สินคาของคนกลาง ซึ่งในชวงท่ีผานมากลุมแมบานเกษตรกร บานวังตะคลองพยายามขยายสวนแบงตลาดโดยการ

แปรรูปกลวยเปนผลิตภัณฑที่หลากหลายมากขึ้น เชน กลวยฉาบสอดไสมะขามและกลวยฉาบรสชาติบาบิคิว แต

การตอบรับจากผูบริโภคยังคงนอยมาก ซึ ่งทางผู วิจัยเล็งเห็นถึงประเด็นปญหาขางตน เพื ่อใหกลุ มแมบานฯ 

สามารถตอบสนองใหตรงกับความตองการของผูบริโภคในปจจุบันมากยิ่งข้ึน หรือปญหาท่ีลูกคากลุมใหมเขาไมถึง/

ไมรูจักตัวสินคา ดังนั้นวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งนี้ คือ 1.ศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีผลตอ

พฤติกรรมการซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย กลุมแมบานฯ และ 2. ศึกษาความสัมพันธของปจจัย

ดานประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยของผูบริโภค เพื่อที่กลุมแมบานฯ สามารถ

ตอบสนองความตองการของผูบริโภคไดตรงความตองการมากยิ่งข้ึนและยังเพ่ิมความสามารถในการแขงขันอีกดวย 
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

แนวคิดเกี่ยวกับประชากรศาสตร 

(ยุพิน พิทยาวัฒนชัย, 2560) กลาววา สภาพแวดลอมทางสังคมและวัฒนธรรมเปนอีกปจจัยหนึ่งที่มี

ผลกระทบตอการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการซื้อ การบริโภคของกลุมลูกคา ปจจัยที่มีผลกระทบ เชน  การศึกษา 

(Education) การที่ผู บริโภคมีการศึกษามากขึ้นทำใหพฤติกรรมในการเลือกซื้อสินคามีความละเอียดมากข้ึน 

ผูบริโภคที่มีระดับการศึกษาที่แตกตางกันมีแนวโนมที่จะตองการขอมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ ประเภทของผลิตภณัฑ

และคุณภาพของผลิตภัณฑท่ีตางกัน เพศ (Sex) จะมีผลตอรูปแบบการเลือกซื้อสินคาและบริการ เชน ผูหญิงมีการ

เปลี่ยนบทบาทของตัวเองจากการเปนผู ตามในครอบครัว หันมาทำงานนอกบานและเปนผูนำมากขึ้นในการ

ตัดสินใจ หรือเพศชายอาจจะใชเหตุผลในการซื้อ สวนเพศหญิงจะมีการใชอารมณเขามารวมในการตดัสินใจซื้อดวย 

(วริษฐา กิตติกุล และ พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล, 2562)  อาย ุ(Age)  แสดงใหเห็นวาในแตละสังคมมีโครงสรางของ

อายุเปนอยางไร มีจำนวนมากนอยเทาใด ซึ่งทำใหทราบถึงขนาดของตลาด และการแบงสวนการตลาด ซึ่งในแตละ

ชวงวัยจะมีพฤติกรรมการบริโภคท่ีแตกตางกัน พฤติกรรมและรสนิยมของบุคคลจะแตกตางกันไปตามชวงอายุและ

ขั้นของวงจรชีวิต (วริษฐา กิตติกุล และ พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล, 2562)  อาชีพ (Occupation) มีอิทธิพลตอ

รูปแบบการบริโภคของบุคคล นักการตลาดควรทำการศึกษาถึงพฤติกรรมเฉพาะกลุมและพัฒนากลยุทธท่ี

เหมาะสม สินคาประเภทเดียวกันอาจตองมีการออกแบบที่หลากหลายเพื่อใหเหมาะสมแตละกลุมอาชีพ สภาพ

เศรษฐกิจของบุคคล ประกอบดวยรายได (Income) ที่สามารถนำไปใชได และการใชจายของบุคคลมีอิทธิพลตอ

การซื้อ สถานภาพครอบครัว (marital status) ในอดีตจนถึงปจจุบันสถานภาพครอบครัวเปนเปาหมายที่สำคัญ 

และมีความสำคัญยิ่งขึ้นในสวนที่เกี่ยวกับผูบริโภค  องคประกอบเหลานี้เปนเกณฑที่นิยมนำมาใชในการแบงสวน

การตลาด จากเนื้อหาขางตนจะเห็นไดวาลักษณะประชากรศาสตรเปนสิ ่งที ่สำคัญที่จะสามารถชวยกำหนด

กลุมเปาหมาย ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงนำตัวแปรดานประชากรศาสตร คือ เพศ อายุ สถานภาพ อาชีพ และ

รายได เขามาศึกษา 

สวนประสมทางการตลาด (Marketing Mix) 

Kotler and Keller (2016) กลาวไววา สวนประสมทางการตลาด (Marketing mix) เปนเครื่องมือ

ทางการตลาดท่ีผูประกอบการใชเพ่ือบรรลุวัตถุประสงคในการกำหนดตลาดเปาหมาย จะมีสวนประสม 4 ปจจัยคือ 

ดานผลิตภัณฑ (Product) เปนสิ่งที่สนองความจำเปนและความตองการของมนุษยได สิ่งที่ผูขายตองมอบใหแก

ลูกคาและลูกคาจะไดรับผลประโยชนและคุณคาของผลิตภัณฑนั้น ๆ ผูขายจะตองนำเสนอคุณคาของสินคาผาน

คุณภาพ รสชาติท่ีโดดเดน เปนตน ราคา (Price) คุณคาผลิตภัณฑในรูปตัวเงิน ลูกคาจะเปรียบเทียบระหวางคุณคา

ของสินคากับราคา โดยจะดูที่สินคาวามีปายราคาระบุไวอยางชัดเจนหรือไม ราคาที่คุมคา เปนตน กิจกรรมการ

สงเสริมการขาย (Promotion) เปนการติดตอสื่อสารทางขอมูลระหวางผูขายกับผูซื้อ โดยมีวัตถุประสงคที่แจง

ขาวสารหรือชักจูงใหเกิดทัศนคติและพฤติกรรม เชน การทดลองชิม การจัดโปรโมชั่น เปนตน (วริษฐา กิตติกุล 

และ พัชรหทัย จารุทวีผลนุกูล, 2562)  และสถานท่ี (Place) เปนกิจกรรมท่ีเก่ียวของกับบรรยากาศสิ่งแวดลอมใน

การนำเสนอสินคาใหแกลูกคา ซึ่งมีผลตอการรับรูของลูกคาในคุณคาและคุณประโยชนของสินคาที่นำเสนอ ซึ่ง

จะตองพิจารณาในดานทำเลที่ตั้ง และชองทางในการนำเสนอสินคา ซึ่งในปจจุบันความกาวหนาทางเทคโนโลยี

เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทำใหการใชชีวิตของคนและพฤติกรรมเปลี่ยนไป การขยายชองทางการตลาดโดยผาน

สื่อเทคโนโลยีจึงเกิดข้ึน คือ ชองทางการตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic marketing channels) หมายถึงการใช

อ ินเตอร เน ็ท ( Internet)เพ ื ่อนำเสนอขายสินคาและบริการแกล ูกค า ซ ึ ่งสามารถใชคอมพิวเตอร หรือ

โทรศัพทเคลื่อนที่เพื่อคนหาสินคาและบริการที่ตองการและเกิดการซื้อขายขึ้น (ยุพิน พิทยาวัฒนชัย, 2560) การ
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ขายสินคาบนตลาดออนไลน (E-commerce) จึงเปนทางเลือกหนึ่งที่ผูซื้อไมตองไปสถานที่นั้นดวยตนเอง โดยไม

ตองสัมผัสสินคาเพียงอานรายละเอียดและคุณสมบัติตาง ๆ ของผลิตภัณฑก็สามารถสั่งซื้อไดอยางงาย และลูกคา

จะใหความสำคัญกับความสะดวกในการสั่งซื้อสินคาผานชองทางออนไลนท่ีมีรูปแบบการชำระเงินหลายชองทาง มี

ขั้นตอนการสั่งซื้อที่งาย ติดตอรานคาไดตลอดเวลา บริการขนสงที่หลากหลาย (เรวดี ฉลาดเจน และ ชาตยา นิล

พลับ, 2564) แตอยางไรก็ตาม ยังมีผูบริโภคที่มักจะใหความสำคัญกับการเลือกซื้อสินคาท่ีไดสัมผัสกับสินคา

โดยตรง มีโอกาสไดทดลองชิม ไดเจรจาตอรองราคาสินคา (เพ็ญพร ปุกหุต และสุวัฒนา ตุงสวัสดิ์, 2561) ดังน้ัน

การศึกษาครั้งนี้จึงนำตัวแปรดานสวนประสมทางการตลาดทั้งดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด และ

สถานท่ี ซึ่งจะเปนท่ีเปนชองทางการจำหนายผานทางหนารานและออนไลน เขามาศึกษา 

แนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมผูบริโภค 

ชูชัย สมิทธิไทร (2562) ใหความหมายของพฤติกรรมผูบริโภควา การกระทำของบุคคลที่เกี่ยวของกับ

การตัดสินใจเลือก การซื้อ การใช และการกำจัดสวนท่ีเหลือของสินคาและบริการเพ่ือตอบสนองความตองการและ

ความปรารถนาของตน และเหมือนจิต จิตสุนทรชัยกุล (2561) ยังใหความหมายพฤติกรรมผูบริโภค คือการ

ตัดสินใจของผูบริโภควาจะซื้อสินคาหรือบริการหรือไม โดยเริ่มตั้งแตกระบวนการตัดสินใจ การตระหนักถึงความ

ตองการ การคนหาขอมูล การประเมินทางเลือก และการตัดสินใจซื้อ ซึ่งการศึกษาพฤติกรรมผูบริโภคทำใหมีสนิคา

และบริการท่ีตอบสนองความตองการ และยังมีสินคาท่ีหลากหลายใหผูบรโิภคเลือกซื้อ สิ่งหน่ึงท่ีผูประกอบการควร

ทราบถึงพฤติกรรมผูบริโภควากลุมผูบริโภคมีพฤติกรรมอยางไร รวมถึงการตัดสินใจซื้อและใชสินคาและบริการ

อยางไร โดยใชการวิเคราะหพฤติกรรมผูบริโภคตามหลัก 6Ws 1H เชน ลูกคาคือใคร(Who) ความตองการซื้อ

(What)  ทำไม/เหตุผลในการซื้อ(Why) กลุมที่มีอิทธิพลตอการซื้อ(Who)  ซื้อเมื่อใด(When)  ซื้อที่ไหน(Where)  

และซื้ออยางไร(How) ซึ่งการทำความเขาใจถึงพฤติกรรมของผูบริโภคไมใชเรื่องงาย ลักษณะของผูบริโภคมีความ

ซับซอนมากขึ้นและเปลี่ยนแปลงตลอด เพราะฉะนั้นการสำรวจหรือการคาดคะเนพฤติกรรมของผูบริโภคจึงมี

ความสำคัญมาก และมีเงื่อนไขอะไรบางในการซื้อสินคา ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้จึงนำตัวแปรดานพฤติกรรมการซื้อ

สินคาของผูบริโภคเขามาศึกษาดวย จากการทบทวนแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของขางตนสามารถนำมาสรางกรอบ

แนวคิดการวิจัยไดดังรูปท่ี 1 

สมมติฐานการวิจัย 

 1. ลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภค มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลติภณัฑแปร

รูปจากกลวย 

 2. ลักษณะประชากรศาสตรของผูบริโภคท่ีแตกตางกัน จะใหความสำคัญตอปจจยัสวนประสม

ทางการตลาดของผลติภณัฑแปรรปูจากกลวยตางกัน 
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รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง  

ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ ประชนชนที่เคยซื้อและบริโภคผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย ในจังหวัด

พิจิตร การศึกษาครั้งน้ีใชการคำนวณหากลุมตัวอยางจากสูตรไมทราบขนาดตัวอยางของ W.G. Cochran อางอิง

จาก ละเอียด ศิลานอย (2560) ทำใหกลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีเทากับ 348 ตัวอยาง เพื่อการสูญเสียของ

แบบสอบถาม ดังน้ันผูวิจัยจึงเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยาง 400 ตัวอยาง  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

ในการวิจัยครั้งน้ีใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเกบ็รวบรวมขอมูลเชิงปรมิาณ และใชวิธีการสุม

ตัวอยางแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive sampling)  ผูวิจัยไดทดสอบแบบสอบถามกับกลุมตัวอยางจำนวน 30 

ชุดในเบ้ืองตนกอนการเก็บขอมูลจริง เพ่ือหาคุณภาพของแบบสอบถาม และวิเคราะหคาความเช่ือมั่น (Reliability) 

จากการวิเคราะหทุกตัวแปร ไดคา Cronbach’s alpha รวมเทากับ 0.78 ซึ่งสูงกวาคายอมรับที่ 0.70 (Fowler, 

2009)  

การวิเคราะหขอมูล 

การศึกษาครั้งนี้ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ (Descriptive Analysis) โดยการนำขอมูลมา

ประมวลผลและรายงานผลการศึกษาแบบสถิติเชิงพรรนณา คาสถิติท่ีใชคือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคา

สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และใชว ิธ ีการวิเคราะหขอมูลเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) เพื ่อทดสอบ

ความสัมพันธของทั้งสองตัวแปร ระหวางขอมูลสวนบุคคลกับพฤติกรรมผูบริโภค โดยสถิติที่ใช คือ Chi-Square 

และการเปรียบเทียบคาเฉลี ่ย 2 กลุม และ 3 กลุมขึ้นไป ระหวางขอมูลสวนบุคคลกับปจจัยสวนประสมทาง

การตลาด โดยสถิติที่ใช Independent samples t- test, ANOVA F-test, และMultiple Comparison โดยใช

วิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) 

พฤติกรรมซื้อของผูบริโภคตอผลิตภัณฑ

แปรรูปจากกลวย สวนประสมทางการตลาด 

- ดานผลิตภัณฑ 

- ดานราคา 

- ดานการสงเสริมทางการตลาด 

- ดานชองทางการจัดจำหนาย (หนาราน 

  และออนไลน 

 

ลักษณะประชากรศาสตร 

- เพศ 

- อาย ุ

- อาชีพ 

- สถานภาพ 

- รายไดเฉลี่ยตอเดือน 
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4. ผลการวิจัย  

 ขอมูลสวนบุคคลของผูบริโภค จำนวน 400 ราย  

ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง (รอยละ 68.3) อายุของผูตอบแบบสอบถามมีอายุ 20-29 ป 

(รอยละ 28) รองลงมา คือชวงอายุ 30-39 (รอยละ 24.8) มีสถานภาพสมรส (รอยละ 45.8) และสถานภาพโสด 

(รอยละ42.3) ตามลำดับ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนนักเรียน/นักศึกษา (รอยละ 30.5) มีรายไดเฉลี่ยตอ

เดือนอยูท่ี 10,001-15,000 บาท (รอยละ 43.5)  

 พฤติกรรมการซ้ือสินคาแปรรูปจากกลวยของผูบริโภค 

 ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญจะซื้อสินคาตามรานขายของฝาก (รอยละ 26.3) และรานสะดวกซื้อ/ราน

ของชำ (รอยละ 25.8) หากเปนชองทางออนไลนผูบริโภคจะสะดวกสั่งซื้อที่เพจ Facebook เปนหลัก (รอยละ 

47.8) รองลงมาคือ Shopee (รอยละ 22) และWebsite (รอยละ 19.8) ตามลำดับ ความถ่ีในการซื้อเฉลี่ยอยูท่ี 2-

3 ครั้งตอเดือน (รอยละ 56.8) คาใชจายในการซื้อแตละครั้งอยูระหวาง 100-499 บาท    (รอยละ 50.8) โดย

วัตถุประสงคหลักในการซื้อคือ บริโภคเอง (รอยละ 68) และเปนของฝาก (รอยละ 30.5) ความตองการซื้อนอกจาก

กลวยฉาบอบน้ำผึ้ง ผูซือ้ตองการผลิตภัณฑกลวยฉาบรสอื่น ๆ คือ รสชาติปาปกา (รอยละ 35.3) และรสชีส (รอย

ละ 25) ตามลำดับ นอกจากผลิตภัณฑกลวยฉาบแลวผูบริโภคยังตองการกลวยอบ (รอยละ 38.3) และตองการ

ผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตอื่น ๆ คือ มันฉาบ (รอยละ 49.5) และฟกทองฉาบ (รอยละ 29.8) และที่สำคัญ

ผูบริโภคจะอานฉลากท่ีอยูบนตัวสินคากอนตัดสินใจซื้อ (รอยละ 92.3) 

 ปจจัยสวนประสมทางการตลาด 

 ในตารางท่ี 1 พบวาผูบริโภคมีความคิดเห็นวาสวนประสมทางการตลาดมีระดับความสำคัญในระดับมาก

ท่ีสุด (�̅�𝑥 = 4.32, S.D. = 0.478) ในการตัดสินใจซื้อสินคา โดยแบงเปนดานดังน้ี ดานผลิตภัณฑ (�̅�𝑥 = 4.56, S.D. 

= 0.364) ดานราคา (�̅�𝑥 = 4.47, S.D. = 0.509) ดานชองทางการจำหนายสินคาทางออนไลน (�̅�𝑥 = 4.46, S.D. = 

0.458) และการสงเสริมทางการตลาด (�̅�𝑥 = 4.38, S.D. = 0.632) โดยรวมอยูในระดับความสำคัญมากที่สุด และ

ผูบริโภคใหระดับความสำคัญมากกับชองทางจำหนายสินคาทางหนาราน (�̅�𝑥 = 3.83, S.D. = 0.860)  

 จากการทดสอบสมมติฐานขอที ่ 1 พบวาปจจัยสวนบุคคลของผูบริโภคดานเพศ (คาsig = 0.91) 

สถานภาพ (คาsig = 0.23) และอาชีพ (คาsig = 0.28)  ไมมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแปรรูป

จากกลวยของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ในสวนปจจัยดานอายุ (คาsig = 0.02)  และรายได 

(คาsig = 0.00) มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยของผูบริโภค อยางมีนัยสําคัญทาง

สถิติท่ีระดับ .05 

 จากการทดสอบสมมติฐานขอที่ 2  แสดงในตารางที่ 1 พบวาขอมูลสวนบุคคลดานเพศที่แตกตางกัน ให

ความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานราคาแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 อายุท่ี

แตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยในดานราคาและชองทางการจำหนายออนไลนแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติที่ระดับ 0.05  สถานภาพแตกตางกัน ใหความสำคัญตอราคาและชองทางการจำหนายออนไลนแตกตาง

กัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05  อาชีพแตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยในดานผลติภัณฑ ราคา การ

สงเสริมการตลาด ชองทางการจำหนายออนไลนและหนารานแตกตางกัน อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05  

จากผลการวิจัยแสดงใหเห็นวามีคาเฉลี่ยอยางนอย 1 คูที่แตกตางกันจะนำไปเปรียบเทียบเชิงซอน ( Multiple 

Comparison) โดยใชวิธีการทดสอบแบบ Least Significant Difference (LSD) เพื ่อหาวาคาเฉลี่ยคู ใดบาง

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 ดังแสดงในตารางท่ี 2 -9 
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ตารางท่ี 1 สรุปผลการทดสอบสมมติฐานขอท่ี 2 

ผล T F significant 

เพศ*ราคา 2.524  0.012 

อายุ*ราคา  4.294 0.002 

อายุ*ชองทางการจำหนายออนไลน  2.999 0.019 

สถานภาพ*ราคา  3.867 0.010 

อาชีพ*ผลิตภณัฑ  3.150 0.005 

อาชีพ*ราคา  7.786 0.000 

อาชีพ*การสงเสรมิการตลาด  3.033 0.007 

อาชีพ*ชองทางการจำหนายออนไลน  3.019 0.007 

อาชีพ*ชองทางการจำหนายหนาราน  3.221 0.004 

  มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ตารางท่ี 2 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของสวนประสมทางการตลาดดานราคา จำแนกตาม

อายุโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

อาย ุ คาเฉลี่ย ต่ำกวา 20 ป 

(4.62) 

20-29 ป 

(4.34) 

30-39 ป 

(4.48) 

40-49 ป 

(4.46) 

50 ปข้ึนไป 

(4.63) 

ต่ำกวา 20 ป 

20-29 ป 

4.62 

4.34 

- 

 

.28* 

- 

.14 

-.14* 

.16 

-.12 

-.00 

-.29* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 2 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 20-29 ป จะใหความสำคัญกับราคานอยกวากลุมอายุต่ำกวา 

20 ป โดยมผีลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .28 กลุมอายุ 30-39 ป จะใหความสำคญักับราคามากกวากลุมอายุ20-29 

โดยมผีลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .14  และกลุมคนท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไปจะใหความสำคญักับราคามากกวากลุมอายุ

20-29 ป โดยมีผลตางของคาเฉลีย่เทากับ .29 

 

ตารางท่ี 3 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของสวนประสมทางการตลาดดานชองทางการจำหนาย

ออนไลน จำแนกตามอายุโดยเปรยีบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

อาย ุ คาเฉลี่ย ต่ำกวา 20 ป 

(4.53) 

20-29 ป 

(4.45) 

30-39 ป 

(4.52) 

40-49 ป 

(4.48) 

50 ปข้ึนไป 

(4.27) 

ต่ำกวา 20 ป 

20-29 ป 

30-39 ป 

40-49 ป  

4.53 

4.45 

4.52 

4.48 

- 

 

.08 

- 

.01 

-.06 

- 

.05 

-.02 

.04 

- 

.26* 

.18* 

.25* 

.21* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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 จากตารางท่ี 3 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีอายุ 50 ปข้ึนไป จะใหความสำคัญกับชองทางการจำหนายออนไลน 

นอยกวากลุมอายตุ่ำกวา 20,  20-29 ป, 30-39 ป, และ 40-49 ป โดยมผีลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .06 .18 .25 

และ .21 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของสวนประสมทางการตลาดดานราคา จำแนกตาม

สถานภาพโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

สถานภาพ คาเฉลี่ย โสด 

(4.49) 

สมรส 

(4.40) 

หมาย 

(4.60) 

หยาราง 

(4.75) 

โสด 

สมรส 

4.49 

4.40 

- 

 

.09 

- 

-.11 

-.20* 

-.25* 

-.34* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 จากตารางท่ี 4 พบวากลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพหยารางจะใหความสำคัญกับราคามากกวาคนโสด โดยมี

ผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .25 และกลุมตัวอยางท่ีมีสถานภาพหยารางกับหมายจะใหความสำคัญกับราคา มากกวา

คนท่ีมีสถานภาพสมรส โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .34 และ .20 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 5 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของสวนประสมทางการตลาดดานผลิตภัณฑ จำแนก

ตามอาชีพโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

อาชีพ คาเฉลี่ย ธุรกิจ

สวนตัว 

 (4.49) 

พนักงาน

เอกชน 

 (4.62) 

ขาราชการ 

 

 (4.70) 

นักเรียน/

นักศึกษา 

(4.49) 

รับจาง/

เกษตรกร 

(4.56) 

พอบาน/

แมบาน 

(4.63) 

 

ธุรกิจสวนตัว 

พนักงานเอกชน 

ขาราชการ 

4.49 

4.62 

4.70 

- 

 

-.13 

- 

-.20* 

-.07 

- 

.00 

.13* 

.20* 

-.06 

.06 

.14* 

-.14 

-.01 

.06 

 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 5 พบวากลุมตัวอยางที่รับราชการจะใหความสำคัญกับผลิตภัณฑมากกวาอาชีพธุรกิจ

สวนตัว รับจาง/เกษตรกร และนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .20 .14 และ .20 ตามลำดับ 

กลุมที ่นักเรียน/นักศึกษาจะใหความสำคัญกับผลิตภัณฑนอยกวาพนักงานเอกชน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ย

เทากับ .13  

 

ตารางท่ี 6 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของสวนประสมทางการตลาดดานราคา จำแนกตาม

อาชีพโดยเปรยีบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

อาชีพ คาเฉลี่ย ธุรกิจ

สวนตัว 

 (4.29) 

พนักงาน

เอกชน 

 (4.46) 

ขาราชการ 

 

 (4.71) 

นักเรียน/

นักศึกษา 

(4.33) 

รับจาง/

เกษตรกร 

(4.59) 

พอบาน/

แมบาน 

(4.68) 

 

ธุรกิจสวนตัว 

พนักงานเอกชน 

4.29 

4.46 

- 

 

-.76 

- 

-.42* 

-.24* 

-.39 

.13 

-.30* 

-.12 

-.39* 

-.21* 
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อาชีพ คาเฉลี่ย ธุรกิจ

สวนตัว 

 (4.29) 

พนักงาน

เอกชน 

 (4.46) 

ขาราชการ 

 

 (4.71) 

นักเรียน/

นักศึกษา 

(4.33) 

รับจาง/

เกษตรกร 

(4.59) 

พอบาน/

แมบาน 

(4.68) 

 

ขาราชการ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

4.71 

4.33 

- .38* 

- 

.12 

-.26* 

.03 

-35* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 6 พบวากลุมตัวอยางที่รับราชการ จะใหความสำคัญกับราคามากกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว 

และพนักงานเอกชน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .42 และ .24 ตามลำดับ กลุมที่นักเรียน/นักศึกษาจะให

ความสำคัญกับราคานอยกวาขาราชการ โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .38 อาชีพรับจาง/เกษตรกร จะให

ความสำคัญกับราคามากวาอาชีพธุรกิจสวนตัว และนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .30 

และ .26 ตามลำดับ และกลุมพอบาน/แมบาน จะใหความสำคัญกับราคามากกวากลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว พนักงาน

เอกชน และนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .39 .21 และ .35 ตามลำดับ  

 

ตารางท่ี 7 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของสวนประสมทางการตลาดดานการสงเสริม

การตลาด จำแนกตามอาชีพโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

อาชีพ คาเฉลี่ย ธุรกิจ

สวนตัว 

 (4.33) 

พนักงาน

เอกชน 

 (4.47) 

ขาราชการ 

 

 (4.57) 

นักเรียน/

นักศึกษา 

(4.27) 

รับจาง/

เกษตรกร 

(4.26) 

พอบาน/

แมบาน 

(4.61) 

 

ธุรกิจสวนตัว 

พนักงานเอกชน 

ขาราชการ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

รับจาง/เกษตรกร 

4.33 

4.47 

4.57 

4.27 

4.26 

- 

 

-.13 

- 

-.23* 

-.10 

- 

-.06 

.20 

.30* 

- 

-.06 

-.20 

.30* 

.01 

- 

-.27* 

-.13 

.03 

-33* 

-.34* 

 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 7 พบวากลุมตัวอยางท่ีรับราชการ จะใหความสำคัญกับการสงเสริมการตลาด มากวาอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .23 กลุมท่ีเปนนักเรียน/นักศึกษาจะใหความสำคัญกับการสงเสริม

การตลาดนอยกวาขาราชการ โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .30 อาชีพรับจาง/เกษตรกร จะใหความสำคัญกับ

การสงเสริมการตลาด นอยกวาขาราชการ โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .30 และกลุมพอบาน/แมบาน จะให

ความสำคัญกับการสงเสริมการตลาด มากกวากลุมอาชีพธุรกิจสวนตัว นักเรียน/นักศึกษา และ รับจาง/เกษตรกร 

โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .27 .33 และ .34 ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 8 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของสวนประสมทางการตลาดชองทางออนไลน จำแนก

ตามอาชีพโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

อาชีพ คาเฉลี่ย ธุรกิจ

สวนตัว 

 (4.37) 

พนักงาน

เอกชน 

 (4.49) 

ขาราชการ 

 

 (4.48) 

นักเรียน/

นักศึกษา 

(4.37) 

รับจาง/

เกษตรกร 

(4.56) 

พอบาน/

แมบาน 

(4.67) 

ธุรกิจสวนตัว 

พนักงานเอกชน 

ขาราชการ 

นักเรียน/

นักศึกษา 

4.37 

4.49 

4.48 

4.37 

- 

 

-.11 

- 

-.10 

-.01 

- 

-.00 

.12 

.10 

- 

-.18* 

-.06 

.07 

-.18* 

-.29* 

-.17 

.18* 

-29* 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางที่ 8 พบวากลุมตัวอยางที่รับจาง/เกษตรกร จะใหความสำคัญกับชองทางออนไลน มากกวา

อาชีพธุรกิจสวนตัว และนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .18 และกลุมพอบาน/แมบาน จะให

ความสำคัญกับชองทางออนไลน มากกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว ขาราชการ และนักเรียน/นักศึกษา โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยเทากับ .29 .18 และ .29 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 9 ผลการเปรยีบเทียบความแตกตางคาเฉลี่ยรายคูของสวนประสมทางการตลาดชองทางการจำหนายหนา

รานจำแนกตามอาชีพโดยเปรียบเทียบรายคูดวยวิธี LSD 

อาชีพ คาเฉลี่ย ธุรกิจ

สวนตัว 

 (3.65) 

พนักงาน

เอกชน 

 (3.51) 

ขาราชการ 

 

 (4.04) 

นักเรียน/

นักศึกษา 

(3.95) 

รับจาง/

เกษตรกร 

(3.72) 

พอบาน/

แมบาน 

(4.00) 

ธุรกิจสวนตัว 

พนักงานเอกชน 

ขาราชการ 

3.65 

3.51 

4.04 

- 

 

-.13 

- 

-.38* 

-.52* 

- 

-.30* 

.43* 

.08 

-.06 

-.20 

.32* 

-.34 

-.48* 

.04 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 จากตารางท่ี 9 พบวากลุมตัวอยางท่ีเปนขาราชการจะใหความสำคัญกับชองทางหนาราน มากกวาอาชีพ

ธุรกิจสวนตัว และพนักงานเอกชน โดยมีผลตางของคาเฉลี ่ยเทากับ .38 และ .52 ตามลำดับ กลุมนักเรียน/

นักศึกษา จะใหความสำคัญกับชองทางหนาราน มากกวาอาชีพธุรกิจสวนตัว และพนักงานเอกชน โดยมีผลตางของ

คาเฉลี่ยเทากับ .30 และ .43 ตามลำดับ กลุมรับจาง/เกษตรกร จะใหความสำคัญกับชองทางหนารานนอยกวา

ขาราชการ โดยมีผลตางของคาเฉลีย่เทากับ .32 และกลุมพอบาน/แมบาน จะใหความสำคัญกับชองทางหนาราน

มากกวาพนักงานเอกชน โดยมีผลตางของคาเฉลี่ยเทากับ .48  
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5. สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยสามารถสรุปผลการศึกษาไดดังน้ี  

สำหรับปจจัยสวนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาผูบริโภคจะใหความสำคัญกับสวนประสมทาง

การตลาดในการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยภาพรวมอยูที่ระดับมากที่สุด (คาเฉลี่ย = 4.32)  ทั้งดาน

ผลิตภัณฑ ดานราคา ดานชองทางจำหนายสินคาออนไลน ดานการสงเสริมทางการตลาด และดานชองทาง

จำหนายสินคาทางหนาราน ตามลำดับ แสดงใหเห็นวาผูบริโภคใชปจจัยสวนประสมทางการตลาดเปนเหตุผล

ประกอบในการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวย ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ เจริญชัย พรไพรเพชร (2562) ท่ี

บงชี้วาสวนประสมทางการตลาด ไดแก ดานผลิตภัณฑ ดานสงเสริมการตลาด ดานชองทางการจัดจำหนาย และ

ดานสงเสริมการตลาด เปนปจจัยสำคัญที่นำมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑแปรรูปกลวยท่ีมีอิทธิพลตอการสราง

มูลคาเพิ่มและความนาเชื่อถือใหกับผูประกอบการได และ ศิริพงษ ฐานมั่น และนิรินธนา บุษปฤกษ (2562) ได

ศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑทางการเกษตรและพฤติกรรมผูบริโภค พบวาผูบริโภคใหความสำคัญกับคุณลักษณะ

ของผลิตภัณฑมากที่สุด โดยเฉพาะอยางยิ่งดานความคุมคากับประโยชนที่ไดรับ รองลงมาคือการสงเสริมการขาย 

หรือโปรโมชั่น ที่มีการแจกสินคาตัวอยาง/ทดลองชิม ดานชองทางการจัดจำหนาย ไดแก สถานที่จัดจำหนาย

สะดวก เขาถึงงาย และราคา ผูบริโภคมักตัดสินใจซื้อสินคาท่ีราคาถูกกวาสินคายี่หออ่ืนท่ีมีคุณภาพเทาเทียมกัน 

ลักษณะประชากรศาสตรกับพฤติกรรมการซื้อของผูบริโภค ผลการศึกษาพบวา อายุและรายได มี

ความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยของผูบริโภค ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาพฤติกรรม

การซื้อของผูบริโภคไดรับอิทธิพลจากปจจัยสวนบุคคล และลักษณะประชากรศาสตรสามารถชวยกำหนดตลาด

เปาหมายได ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของกรรณิการ ไชยประทุม (2562) ที่แสดงวา ระดับรายได ที่ตางกันมีผล

ตอพฤติกรรมการซื้อกลวยกรอบเค็มเลเซอรตางกัน และการบริโภคของคนเรามักเก่ียวของกับอายุ พฤติกรรมและ

รสนิยมจะแตกตางกันไปตามชวงอายุ ดังนั ้นผูประกอบการตองรับรู สภาพสวนบุคคลทั้งอายุและรายไดซึ่งมี

ความสัมพันธตอพฤติกรรมการซื้อ  

ลักษณะประชากรศาสตรกับสวนประสมทางการตลาด จากผลการศึกษาพบวา เพศที่แตกตางกันให

ความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคาแตกตางกัน แสดงใหเห็นวาเพศที่ตางกันมักจะมี

ทัศนคติ การรับรู และการตัดสินใจในเรื่องการซื้อสินคาตางกัน สอดคลองกับงานวิจัยของวริษฐา กิตติกุล และพัชร

หทัย จารุทวีผลนุกูล (2562) ไดศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อของฝากสินคา

บริโภคพบวาเพศชายจะใชเหตุผลในการซื้อ สวนเพศหญิงจะมีการใชอารมณเขามารวมในการตัดสินใจซื้อดวย ใน

สวนของอายท่ีุแตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานราคาและชองทางการจำหนาย

ออนไลนตางกัน แสดงใหเห็นวาชวงอายุที่ตางกัน เชน อายุต่ำกวา 20 ปจะใหความสำคัญดานราคามากกวา คน

อายุ 20-29 ป อาจะเปนเพราะวาสวนใหญยังไมมีรายไดเปนของตนเอง จึงตองมีความระมัดระวังในการซื้อ ซึ่ง

สอดคลองกับกานต เชาวนนิรัติศัย (2562) ไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของผูบริโภค 

พบวาอายุตางกันจะมีการเปรียบเทียบระดับราคาและจุดจำหนายสนิคาตางกัน และการศึกษาครั้งน้ีแสดงใหเห็นวา

สถานภาพแตกตางกัน ใหความสำคัญตอปจจัยดานราคาตางกัน โดยคนที่มีสถานะหยารางและหมายจะให

ความสำคัญดานราคา มากกวาสถานะอ่ืน ๆ เชน ดูความคุมเมื่อเทียบกับคุณภาพ ความหลากหลายของราคา เปน

ตน อาจเปนเพราะคนท่ีมีสถานะหยารางและหมายจะมีความกังวลเรื่องรายไดท่ีจะใชในการซื้อสินคาแตละครั้ง (พิ

ชาภรณ เปรียบเหมือน และธัญมัชฌ สรุงบุญมี, 2562) ซึ่งสอดคลองกับงานของวีรณา นภากร (2561) ที่ศึกษา

ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจซื้อผลไมอบแหง พบวาสถานภาพของผูบริโภคสงผลตอการตัดสินใจซื้อ และสุดทาย

อาชีพที่แตงตางกันใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดทั้ง 4 ดานตางกัน ซึ่งอาชีพมีอิทธิพลตอ

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

170



รูปแบบการบริโภค นักการตลาดพยายามระบุกลุมอาชีพท่ีมีความสนใจในผลิตภัณฑและบริการ และแมกระท่ังการ

ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑสำหรับกลุมอาชีพบางกลุม (Kotler and Keller, 2016) สอดคลองกับกานต เชาวน

นิรัติศัย (2562) ท่ีไดศึกษากระบวนการตัดสินใจซื้อผลิตภัณฑผลไมแปรรูปของผูบริโภค พบวาอาชีพท่ีแตกตางกัน 

ใหความสำคัญตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดในดานผลิตภัณฑ ราคา การสงเสริมการตลาด ชองทางการ

จำหนายออนไลนและหนารานแตกตาง  

ขอเสนอแนะในการนำผลงานวิจัยไปใชประโยชน 

1. กลุมแมบานเกษตรกร บานวังตะคลอง จังหวัดพิจิตร ตองใหความสำคัญกับพฤติกรรมและความ

ตองการของผูบริโภคไมวาจะเปนการสรางสรรคผลติภณัฑใหมๆตามความตองการผูบรโิภค เชน การเพ่ิมผลิตภณัฑ

กลวยฉาบรสชาติอื่น ๆ เชน รสชาติปาปกา และรสชีส เปนตน นอกจากผลิตภัณฑกลวยฉาบแลวผูบริโภคยัง

ตองการกลวยอบแหง(กลวยหนึบหนับ) และตองการผลิตภัณฑแปรรูปจากผลผลิตอ่ืน ๆ เชน มันฉาบ และฟกทอง

ฉาบ กลุมแมบานฯยังตองตระหนักถึงพฤติกรรมการซื้อสินคาของผูบริโภค ซึ่งผูบริโภคสวนใหญจะซื้อสินคาตาม

รานขายของฝาก และรานสะดวกซื้อ/รานของชำ เพราะฉะนั้นกลุมแมบานจะตองมีเครือขายที่จะสงสินคาไปฝาก

ขายตามสถานท่ีดังกลาว เพ่ือทำใหผูบริโภคไดรูจัก คุนเคยกับสินคามากข้ึน และยังเขาถึงผลิตภัณฑของกลุมไดงาย

ขึ้น หากเปนชองทางออนไลนผูบริโภคจะสะดวกสั่งซื้อที่เพจ Facebook Shopee และ Website ซึ่งในอนาคต

กลุมแมบานควรเพ่ิมชองทางการจัดจำหนายและการเขาถึงลูกคาใหหลากหลายมากข้ึน  

2. กลุมแมบานเกษตรกร บานวังตะคลอง จังหวัดพิจิตร ตองใหความสำคัญกับกลุม อายุ และรายได

ของผูบริโภคที่ตางกัน เพราะปจจัยเหลาน้ีมีความสัมพันธกับพฤติกรรมการซื้อผลิตภัณฑแปรรูปจากกลวยของ

ผูบริโภค เพราะลักษณะสวนบุคคลและสังคมที่แตกตางกัน จะทำใหรสนิยมและพฤติกรรมตางกัน กลุมแมบานจึง

จำเปนตองพัฒนากลยุทธของกลุมเพ่ือใหตรงความตองการของแตละกลุมคน เชน พัฒนาบรรจุภัณฑและผลติภณัฑ

มาจำหนายในรูปแบบที่หลากหลายเพื่อใหเหมาะสมกับชวงวัยตาง ๆ หากผูประกอบการตองการทำตลาดกับกลุม

คนโสดก็ควรเนนขนาดบรรจุภัณฑใหเหมาะสม และทำบรรจุภัณฑใหดูทันสมัย สวยงาม น้ำหนักเบา (วีรณา นภา

กร, 2561) การพัฒนาชองทางการจัดจำหนาย จะเห็นไดวาอายุจะมีความสำคัญกับพฤติกรรมการเลือกซื้อสินคา

ตามชองทางตาง ๆ โดยผูบริโภคท่ีมีอายุนอยจะตระหนักถึงปญหาในการซื้อสินคาท่ีรานมาก มีการหาขอมูล ณ จุด

ขาย สวนผูบริโภคที่มีอายุมากจะตระหนักถึงปญหาในการซื้อสินคาที่รานนอย (ทิพวรรณ สะทาน และคณะ, 

2564) เปนตน 

3. กลุมแมบานเกษตรกร บานวังตะคลอง จังหวัดพิจิตร จะตองใหความสำคัญกับสวนประสมการตลาด 

ทั ้งดานดานผลิตภัณฑ จะตองมีรสชาติที ่อรอย สะอาด ถูกสุขอนามัย สินคามีการแสดงขอมูลคุณคาทาง

โภชนาการ/ความเปนมาหรือเรื่องราวของผลิตภัณฑ วันหมดอายุ แหลงผลิต รวมทั้งเครื่องหมายมาตรฐานสินคา 

เชน อย. เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับลูกคา สวนบรรจุภัณฑควรเปนแบบใสเพื่อใหเห็นผลิตภัณฑขางในได และมี

ความหลากหลายของสินคาใหเลือก ดานราคา กลุมแมบานตองมีการตั้งราคาที่คุมคาเมื่อเทียบกับคุณภาพของ

สินคาและเหมาะสมเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีความหลากหลายของราคาใหเลือกตามปริมาณสินคาและการแสดง

ราคาสินคาไวอยางชัดเจน เปนตน ดานชองทางการจำหนายสินคาทางออนไลน ท่ีตองเนนย้ำในเรื่องความนาสนใจ

ของทางเพจหรือเว็บไซต มีขอมูลของสินคาแสดงอยางครบถวน มีคำอธิบายขั้นตอนการสั่งซื้อและชำระเงินท่ี

ชัดเจน มีบริการสงขอความเพ่ือยื่นยันการสั่งซื้อและสามารถตรวจสอบสถานะการขนสงสินคาได การสงมอบสินคา

ไดถูกตองและตรงเวลา และมีชองทางหลากหลายในการชำระเงิน เปนตน ดานการสงเสริมทางการตลาด กลุม

แมบานตองมีการแจกตัวอยางเพื่อทดลองชิมฟรี การจัดกิจกรรมสงเสริมการขาย การลด แลก แจก แถม และมี

การสรางการรับรูใหกับผูบริโภคผานชองทางตาง ๆ อยางสม่ำเสมอ เชน การออกงานแสดงสินคา ทางสื่อออนไลน
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ตาง ๆ เปนตน และดานชองทางจำหนายสินคาทางหนาราน ทำเลที่ตั้งสามารถเดินทางไดสะดวก ลักษณะการจัด

วางสินคาเปนระเบียบเลือกซื้อไดงาย และปายช่ือรานท่ีชัดเจน มองเห็นไดงาย 
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บทคัดยอ 

จากงานวิจัยมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือพยากรณความตองการฟางอัดกอนใหเพียงพอตอความตองการ

ของลูกคา และ 2) เพ่ือนำขอมูลมาประยุกตใชในการวางแผนการผลิตฟางอัดกอน การพยากรณความตองการฟาง

อัดกอนของจันทรเปง ฟารม ใหเปนไปตามความตองการของลูกคาอยางสม่ำเสมอ ผูวิจัยไดนำทฤษฎีเกี่ยวกับการ

วิเคราะหขอมูลโดยตัดพาเรโต (Pareto) มาทำการคัดเลือกลูกคาที่ทำการสั่งซื้อบอยที่สุด เพื่อขอมูลในการเก็บ

สินคาครั้งตอไป ตอมาไดนำขอมูลของลูกคามาวิเคราะหคาความแมนยำ (Error) เพ่ือจะนำไปสูความแมนยำในการ

วางแผนการผลิตสินคา และไดนำการวิเคราะหคาผันแปรตามฤดูกาลมาใช อันจะนำไปสูในการเก็บสินคาใน

คลังสินคา จากการนำทฤษฎีมาใชพบวา จันทรเปง ฟารม มีกระบวนการการผลิตตามชวงฤดูกาลที่เปนไปตาม

กำหนดไว และมีฟางอัดกอนเพียงพอตอลูกคาตลอดทั้งป อีกทั้งสามารถสรางมาตรฐานใหแก จันทรเปง ฟารม 

ตำบลตา อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย อันจะนำไปสูความไดเปรียบในการแขงขัน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ

แขงขันของธุรกิจได 

 

คำสำคัญ : การผลิต, ฤดูกาล, ฟางอัดกอน 
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Straw Bales Demand Forecasting : Chanpeng Farm 
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Abstract 

The objectives of this research are to 1) forecast the demand for bales of straw sufficient 

to meet customers' demands and 2) apply the data to the planning of baling straw production 

and demand forecasting for Chan Peng Farm's straw bales in order to meet clients' needs 

regularly. The researcher applied data analysis theory using Pareto to select the clients who 

placed the most orders. The customer's data were analyzed for accuracy to ensure precise 

production planning. In addition, the seasonal variation analysis was applied to storing goods at 

the warehouse. According to the applied theory, Chan Peng Farm's seasonal production method 

fulfilled the schedule and had adequate straw bales for customers all year. It was also capable 

of developing standards for Chan Peng Farm, Ta Sub-district, Khun Tan District, Chiang Rai 

Province, resulting in competitive advantages and increased business efficiency. 

 

Keywords: Production, Season, Straw balers 
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1. บทนำ 

ขาวเปนพืชเศรษฐกิจของไทยที่มีพื้นที่เพาะปลูกมากที่สุดและเปนสินคาเกษตรที่มีมูลคา การสงออก

สูงสุด ประเทศไทยเปนผูผลิตขาวเปนอันดับ 6 และเปนผูสงออกขาวอันดับ 1 ของโลกจากขอมูลในป 2563 มี

ปริมาณผลผลติถึง 26.8 ลานตันตอป (ขาวเปลือก) จากพ้ืนท่ีเพาะปลูก 66.4 ลานไร ซึ่งพบวาจะมีฟางขาวท่ีเปนผล

พลอยไดจากการเพาะปลูกถึง 10.8 ลานตันตอป (ศูนยสารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร 

กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2563) ประเทศไทยถือเปนอูขาวอู น้ำ เปนพื้นที่แหงเกษตรกรรมที่มีความอุดม

สมบูรณ ประชากรในอดีตสวนใหญ ทำอาชีพเกษตรกรรม ทำนาปลูกขาว โดยมีภูมิปญญาทองถิ ่นทางดาน

เกษตรกรรมมากมายแตกตางกันไปตามพ้ืนท่ีน้ัน ๆ  
จังหวัดเชียงรายเปนภาคเหนือของประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตขาวท่ีอัตราสูง ซึ่งมีผลผลิตขาวเฉลี่ย

อันดับที่ 3 ของภาคเหนือมีพื้นที่การทำนาจำนวน 1.3 ลานไร มีปริมาณผลผลิตถึง 1,184,736ตันตอป ซึ่งพบวา 

จะมีฟางขาวที่เปนผลพลอยไดจากการเพาะปลูกถึง 1.08 ลานตันตอป (สถานการณขาวจังหวัดเชียงราย, 2562) 

เปนจังหวัดท่ีมีเน้ือท่ีปลูกขาวมากท่ีสุด ในภาคเหนือตอนบน เมื่อเทียบกับจังหวัดใกลเคียงนับเปนแหลงปลูกขาวท่ี

สำคัญอีกแหลงหน่ึง เน่ืองจากมีพ้ืนท่ีนา ทรัพยากรน้ำและปจจัยทางแวดลอมท่ัวไปเหมาะแกการทำนาเพราะปลูก 

มีความหลากหลายของพันธุขาว ซึ่งทางจังหวัดไดผลักดันเรื่องขาวใหเปนหน่ึงในแผนยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด เปน

จังหวัดเกษตรกรรมที่มีความพรอมและศักยภาพสงูสดุ เพื่อรองรับกับความตองการของประชาชนในประเทศและ

ตางประเทศใหไดมากที่สุด ซึ่งทางจังหวัดไดรับความรวมมือจากหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในจังหวัด

เชียงราย 

 

 
 

รูปท่ี 1 จำนวนเน้ือท่ีในการปลูกขาวจำแนกตามจังหวัดในภาคเหนือป 2563 

 

ในอำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย เปนพื้นที่ปลูกขาวที่มีศักยภาพในการผลิตขาวที่โดดเดน เปนแหลง

ทำเกษตรกรรมอันดับตน ๆ ของประเทศ มีพ้ืนท่ีการปลูกขาว 49,715 ไร ปริมาณผลผลิต  ถึง 28,857 ตันตอป ซึ่ง

พบวาจะมีฟางขาวที่เปนผลพลอยไดจากการเพาะปลูกถึง 19,379 ตันตอป เกษตรกรอำเภอขุนตาลมีทั้งหมด 

4,174 ราย (ศูนยขาวชุมชนตำบลตา อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย, 2562) ซึ่งมีการทำนาไดตอเนื่องถึงปละ 2 

ครั้ง ไดแก เดือนมกราคม- เดือนเมษายน (ฤดูนาปง) และเดือนมิถุนายน-เดือนตุลาคม (ฤดูนาป) ซึ่งมีการเก็บเก่ียว

ผลผลิตขาวดวยรถเกี่ยวนวด (Combine harvester) แลวจะเหลือฟางขาวที่ปลอยทิ้งลงสูแปลงนา ฟางขาวน้ีไม
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สามารถยอยสลายตามธรรมชาติไดทันกอนฤดูกาลเพาะปลูกใหม เกษตรกรชาวอำเภอขุนตาลสวนใหญ จึงนิยม

กำจัดฟางขาวดวยการเผาทำลาย เน่ืองจากฟางขาวเปนอุปสรรคในการไถเตรยีมดนิ เพ่ือรอการเพาะปลูกครั้งตอไป 

จันทรเปง ฟารม เปนผูผลิตฟางอัดกอนที่อยูในเขตอำเภอขุนตาล จำหนายฟางอัดกอน โดยการใช

เครื่องอัดฟางที่ติดกับรถแทรกเตอร อัดฟางที่ฟุงกระจายตามทุงนาใหเปนกอนๆ เพื่อรักษาฟางใหคงสภาพงายตอ

การเก็บรักษา และนอกจากน้ียังชวยลดมลพิษในการเผาทำลายฟางขาวอีกดวย ประโยชนฟางอัดกอนมีมากมายจะ

ใชในการปลูกผัก เพาะเห็ด อีกทั้งยังมีความสำคัญตอการดำรงชีวิตของสัตวเคี้ยวเอี้ยง ซึ่งฟางขาวมีคุณสมบัติเปน

พืชเสนใย (Fiber) ที่มีสารอาหารครบถวน รวมถึงโปรตีน คารโบไฮเดรท และธาตุอื่น ๆ ที่สามารถใชแทนหญาได 

แตละป จันทรเปง ฟารมจะมีการเก็บฟางอัดกอนจำนวน 40,000 กอน/ป เพ่ือเพียงพอ ตอความตองการของลูกคา

เกษตรกรเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอี้ยง แตพอเกิดวิกฤตโรคระบาดโควิด-19 ทำใหคนสวนใหญหันมาทำการเกษตรกรรม 

เชน เลี้ยงวัว ควาย และแพะ เปนจำนวนมากจึงทำใหฟางอัดกอนไมเพียงพอสำหรับลูกคาเจาประจำสงผลกระทบ

ตอจันทรเปง ฟารม ท่ีไมสามารถรักษาฐานลูกคาเดิมไดตลอดท้ังป 

ดังนั้นคณะผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะทำการศึกษาเกี่ยวกับการพยากรณและวางแผนการผลิตฟางอัด

กอนของจันทรเปง ฟารม โดยศึกษาการวางแผนการผลิตฟางและพยากรณความตองการฟางอัดกอน ซึ่งเปนปจจัย

ที่มีความจำเปนที่จะตองศึกษา เพื่อใหทราบถึงความตองการของลูกคา และผูประกอบการธุรกิจสามารถผลิตฟาง

อัดกอนตามความตองการที่แทจริงของลูกคาอันจะนำไปสูการวางแผนขององคกรที่จะชวยเพิ่มประสิทธิภาพการ

ทำงานในกระบวนการสงมอบสินคาใหถึงมือผูบริโภคอยางรวดเร็วและทั่วถึง เพื่อตอบสนองความตองการของ

ลูกคา และเพื ่อเปนแนวทางในการวางแผนการผลิต อันจะนำไปสู ความไดเปรียบในการแขงขันและเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการแขงขันของธุรกิจได 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือพยากรณความตองการฟางอัดกอนใหเพียงพอตอความตองการของลูกคา 

2. เพ่ือนำขอมูลมาประยุกตใชในการวางแผนการผลิตฟางอัดกอน 

 

2. กรอบแนวคิดงานวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2 กรอบแนวคิด 

 

1. การพยากรณชวงฤดูกาล โดยพิจารณาฤดูหลังการเก็บเก่ียวขาว 

2. การพยากรณกำลังการผลิตฟางอัดกอน 

 

 แผนการผลติฟางอัดกอน 

ขอมูลการสั่งซื้อฟางอัดกอน 

 
 
 

ขอมูลการผลติฟางอัดกอนยอนหลงั 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การเก็บรวบรวมขอมูลเพื่อใชในการวิจัยฉบับนี้จะเปนการเก็บขอมูลยอดขายในอดีต การพยากรณ

ความตองการฟางอัดกอน กรณีศึกษาจันทรเปง ฟารม ซึ่งคณะผูวิจัยไดนำขอมูลมาวิเคราะห 3 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. วิเคราะหการใชเทคนิคพาเรโต การดำเนินรายช่ือลูกคาของจันทรเปง ฟารม ในรายช่ือท้ังหมด 256 

ราย ซึ่งจะไดลูกคาประจำท้ังหมด 18 รายท่ีทำการซื้อฟางอัดกอนปลอยทาสุด 

2. วิเคราะหเทคนิคในการพยากรณการดำเนินงานนี้เลือกใชเทคนิคตาง ๆ ในการพยากรณเพ่ือ

เปรียบเทียบกันดังน้ี 

  2.1 เทคนิคคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี (Moving Averages) 

       2.2 เทคนิคคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีถวงน้ำหนัก (Exponential Smoothing)  

       2.3 เทคนิคคาเฉลี่ยเคลื่อนท่ีถวงน้ำหนักแบบแนวโนม (Exponential Smoothing with Trend  

Adjustment)  

3. ทดสอบความแมนยำ (Error) การวัดความคลาดเคลื่อนของคาจริงและคาที่พยากรณ วิธีที่ใชวัดคา

พยากรณน้ีไดแก 

   1. MAD (Mean Absolute Deviation) 

     

   2. MSE (Mean Squared Error)  

    

 

 4. เทคนิคคาการผันแปรตามฤดูกาล (Seasonal Variations in Data) 

 1. มีการศึกษาถึงการทำงานและแผนงานของธุรกิจในสภาพปจจุบันวา มีการดำเนินงานอยางไรแลว

นำขอมูลพยากรณที่ไดมาแปลงคาเปนยอดการสั่งที ่เกิดขึ้นจริงเพื่อแสดงแผนการทำงานที่ใกลเคียงกับสภาพ

ปจจุบันท่ีสุด  

2. นำขอมูลท่ีไดจากการพยากรณมาทำการวางแผนผลิต  

      3. นำแผนท้ังสองมาเปรียบเทียบกันวาผลลัพธใดท่ีแตกตางกันบาง  

      4. สรุปผลท่ีได 

 

4. ผลการศึกษา 

   5.1.1 การทดสอบคาความตองการฟางอัดกอนของลูกคาประจำในแตละเดือน  
           การศึกษาการใชเทคนิคตัดพาเรโตของลูกคาทั้งหมด 156 ราย จากการใชเทคนิคนี้ทราบลูกคา

ประจำทั้งหมด 18 ราย ที่ซื้อฟางอัดกอนจำนวน 200 กอนขึ้นไป และซื้ออัตราการสั่งซื้อมากกวา 3 ครั้งขึ้นไปทำ

ใหสามารถไดกลุมตัวอยางท่ีนาเช่ือถือ 
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ตารางท่ี 1 คาความถ่ีในการสั่งซื้อแตละครั้งในป พ.ศ. 2562-2564 

รายชื่อ จำนวนคร้ังการสั่งซ้ือ จำนวนกอน ราคาขาย/กอน 

คุณสุบิน เพ็ญนภา 7 1,280 22.00 

คุณสญัญา ศริิทานแกว 7 1,490 23.00 

คุณนพเกลา 9 4,380 20.89 

ว.เกษตรจันทบุร ี 4 3,800 21.50 

ฟารมควาย แมจัน 3 550 28.33 

ฟารมควาย ต.เหมืองงา 10 2,400 21.50 

คุณภริญา สุริยา 13 6,810 19.46 

คุณนิคม ทิฐินนท 6 1,900 20.33 

สหกรณไฟฟา เชียงใหม 19 9,460 22.37 

สหกรณโคนมตาสันทราย 12 2,700 20.75 

คุณสุทธิ ชัยเสนา 7 800 19.00 

คุณอัมพร สุวรรณ 16 7,910 22.38 

คุณมานพ แกวกันใจ 4 900 24.50 

ฟารมไถบาป จ.ราชบุร ี 5 2,490 23.60 

คุณกัลยา 4 3,000 19.75 

ฟารมอิสรภาพลำพูน 15 8,350 21.53 

คุณนิตยา บัวแกว 5 820 24.60 

คุณนภาลัย นิคม 8 920 21.25 

รวม 154 59,960 396.74 

 

การตรวจสอบแหลงขอมูลและลักษณะขอมลู นําเสนอในรูปแบบกราฟ เพ่ือตรวจสอบแหลงขอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3 ลูกคาประจำจำนวน 18 ราย ในป พ.ศ. 2562-2564 
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5.1.2 การทดสอบการพยากรณความตองการฟางอัดกอน 

           การศึกษาเปรียบเทียบเทคนิคการพยากรณความตองการ จำนวน 3 วิธี ไดแก คาเฉลี่ยเคลื่อนท่ี 

(Moving Averages), คาเฉลี ่ยเคลื ่อนที ่ถวงน้ำหนัก (Exponential Smoothing), และคาเฉลี ่ยเคลื ่อนที ่ถวง

น้ำหนักแบบแนวโนม (Exponential Smoothing with Trend Adjustmentโดยรวบรวมขอมูลยอดขายของ

จันทรเปง ฟารม ตั้งแตเดือนมกราคม พ.ศ. 2562 จนถึง เดือนกรกฎาคม พ.ศ.2564 รวม 31 เดือน นำผลการ

พยากรณความตองการมาเปรียบเทียบกัน ใหคา MAD, MSE และ MAPE พบวาคาพยากรณที่ไดจากวิธีแยก

สวนประกอบการพยากรณ Exponentially Smoothed Forecasts เทากับรอยละ 1,450.58, 1.26, 20.21 และ 

Adjusted Exponentially Smoothed Forecasts เ ท  า ก ั บ ร  อ ยละ  1,563.68, 1.64, 11.80 และ  Moving 

Average เทากับรอยละ 1,910.24, 0.80 และ 23.78 ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบคาเฉลี่ยความเบี่ยงเบนสมบูรณ (MAD) คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (MSE) 

และคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAPE) จากการพยากรณท้ัง 3 วิธี 

วิธีพยากรณ MAD MSE MAPE 

Moving Average 1,910.24 0.80 23.78% 

Exponentially Smoothed 

Forecasts 

1,450.58 1.26 20.21% 

Adjusted Exponentially 

Smoothed Forecasts 

1,563.68 

 

1.64 11.80% 

 

5.1.3 การทดสอบผันแปรตามฤดูกาล 

            เนื่องจากมีคาความตองการรฟางอัดกอนรายเดือนไมนิ่งของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ เมื่อทำการ

ประมาณคาอาจสงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูลได ดังน้ัน ตองทำการทดสอบความน่ิงของขอมูลคาเฉลี่ย

เคลื่อนที่กอน วาตัวแปรแตละตัวมีลักษณะนิ่ง (stationary) หรือไม โดยเมื่อทำการทดสอบเสร็จแลวจะนำผลการ

ทดสอบคา Forecast ท่ีระยะเวลา 12 เดือน มาพยากรณในปตอไป ซึ่งมีการเคลื่อนท่ีมากท่ีสุดในเดือนพฤษภาคม

และเดือนมิถุนาคม สงผลใหมีความตองการฟางอัดกอนมากท่ีสุด เน่ืองจากเก็บฟางอัดกอนจากกลางทุง มีราคาถูก

กวาการเก็บเขาโกดังลูกคาจึงนิยมที่จะเก็บฟางกลางทุงมากกวา เพราะสามารถลดตนทุนคาอาหารของสัตวเคี้ยว

เอี้ยงได และตองเก็บไวชวงฤดูกาลหนารอนและรวมกับการเพราะปลูกขาวฤดูปงที่มีความยาวนานของการเก็บ

เก่ียวขาวกวานาป 

 

ตารางท่ี 3 อัตราคาเฉลี่ยความจรงิผันแปรตามฤดูกาลรายเดือน 3 ป 

เดือน คาเฉลี่ยรวม อัตราความตองการรวม พยากรณความตองการ 

ในป พ.ศ. 2565 

มกราคม 0.10757171 15,751.73 9,301.73 

กุมภาพันธ 0.05520347 8,083.44 4,773.44 

มีนาคม 0.05637091 8,254.39 4,874.39 

เมษายน 0.01167445 1,709.49 1,009.49 
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เดือน คาเฉลี่ยรวม อัตราความตองการรวม พยากรณความตองการ 

ในป พ.ศ. 2565 

พฤษภาคม 0.10590394 15,507.51 9,157.51 

กรกฎาคม 0.26467645 38,756.57 22,886.57 

มิถุนายน 0.08005337 11,722.21 6,922.21 

สิงหาคม 0.0993996 14,555.08 8,595.08 

กันยายน 0.03719146 5,445.95 3,215.95 

ตุลาคม 0.08005337 11,722.21 6,922.21 

พฤศจิกายน 0.02718479 3,980.67 2,350.67 

ธันวาคม 0.07471648 10,940.73 6,460.73 

ความตองการฟางอัดกอนในป พ.ศ. 2565 26,510.00 

 

5. อภิปรายผล 
  ขอมูลท่ัวไปของจันทรเปง ฟารม บานพระเนตร ตำบลตา อำเภอขุนตาล จังหวัดชียงราย จำนวน 18 

ราย จากลูกคาประจำท่ีซื้อฟางอัดกอนจำนวน 200 กอนข้ึนไป และซื้ออัตราการสั่งซื้อมากกวา 3 ครั้งข้ึนไปซึ่งเปน

เกษตรกรสวนใหญท่ีเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอ้ียง พ้ืนท่ีในภาคเหนือท่ีทำการเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอ้ียง สาเหตุของการซื้อ ฟางอัด

กอนเน่ืองจากปจจุบันผูคนหันมาเลี้ยงวัว เลี้ยงควาย เลี้ยงแพะ และทำการเกษตร สอดคลองกับงานวิจัย ของอลิสา 

เลิศเดชเดชา (2560) ศึกษาเรื่อง การพัฒนาชาวนาไทยไปสูไทยแลนด ๔.๐ พบวาเกษตรกรเลี้ยงสัตวเคี้ยวเอี้ยง

สวนใหญมีวัวและควาย จำนวนมากท่ีตองการกินฟางขาว เพ่ือทดแทนการกินหญาชวงฤดูกาลฝนและฤดูรอน 

  การพยากรณยอดขายจริงของทั้ง 3 วิธี เพื่อเปรียบเทียบความเหมาะสมของตัวแบบพยากรณ จาก

การวิเคราะหดวยโปรแกรม Program excel เรื ่องการเปรียบเทียบคาเฉลี ่ยความเบี่ยงเบนสมบูรณ (MAD) 

คาเฉลี่ยความคลาดเคลื่อนกำลังสอง (MSE) และคาเฉลี่ยเปอรเซ็นตความคลาดเคลื่อนสัมบูรณ (MAPE) จากน้ันนำ

ขอมูลมาวิเคราะหในป พ.ศ. 2565 เพ่ือแนวทางการใชวิธีวิเคราะหท่ีเหมาะสมท่ีสุดของจันทรเปง ฟารม สอดคลอง

กับงานวิจัยของอนุสรณ บุญสงา (2559) ไดศึกษาการพยากรณความตองการแวนตา กรณีศึกษา : รานรักแวน 

ผลการวิจัยพบวาคาพยากรณท่ีไดจากวิธีแยกสวนประกอบใหคา MAD , MSE และ MAPE ต่ำสุด แสดงวา วิธีการ

พยากรณนี ้เหมาะสมกับขอมูลปริมาณการสั่งซื ้อของกรณีศึกษาและสามารถนา มาใชไดจริง เพื ่อเพิ ่มความ

เหมาะสมในการสั่งซื้อฟางอัดกอนของลูกคา  

รูปแบบขอมูลคาผันแปรตามฤดูกาล มีความไมนิ่งของฤดูกาลเขามาเกี่ยวของ เมื่อทำการประมาณคา

อาจสงผลใหเกิดความคลาดเคลื่อนของขอมูล ดังน้ัน ตองทำการทดสอบความน่ิงของขอมูลคาเฉลี่ยเคลื่นท่ีกอนวา

ตัวแปรแตละตัวมีลักษณะนิ่ง (stationary) หรือไม โดยเมื ่อทำการทดสอบเสร็จแลวจะนำผลการทดสอบคา 

Forecast รวมระยะเวลา 31 เดือน สอดคลองกับงานวิจัยวัชรชัย อินธิปก (2561) ไดศึกษาการพยากรณความ

ตองการสินคาและการวางแผนการผลิต กรณีศึกษา : โรงงานแปรรูปเนื้อเปด ผลการวิจัยพบวาปริมาณความ

ตองการของแตละกลุมผลิตภัณฑจากการเลือกวิธีการพยากรณลูกคาจะตองการเปดมากที่สุดในวันไหวเจา หรือมี

พิธีทางศาสนาตามความเชื่อ ซึ่งประกอบการตัดสินใจการสั่งซื้อ กำหนดปริมาณเปดเขาเลียง เพื่อใหเพียงพอตอ

ความตองการในกลุมตาง ๆ ถาพบวาความตองการแตละช้ินสวนไป สอดคลองกับความตองการของลูกคา ผูบริหาร
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สามารถวางแผนลวงหนาไดวาจะนำชิ้นสวนที่เหลอืไปขาย ภายในประเทศในชวงเวลาใด และขายใหกับลูกคาเจา

ไหน และใหฝายการตลาดหาชองทางลูกคาใหมๆ ท่ีสนใจผลิตภัณฑนำไปเปนวัตถุดิบได 

ขอเสนอแนะ 

1. ควรวิเคราะหการพยากรณในการผลิตขาวฟางอัดกอนหลังการเก็บเก่ียวขาวไปจนถึง กระบวนสงไป

ยังลูกคา เพ่ือปองกันความผิดพลาดและมีฟางอัดกอนสงลูกคาตลอดท้ังป 

2. ควรมีการศึกษาเรื่องการพยากรณความตองการอยางแมนยำ  

3. การศึกษาคนควาวิจัยในเรื่องน้ีสามารถเปนแนวทางในการศึกษาเพ่ือประยุกตใชกับ ลักษณะงานอ่ืน 

ๆ ท่ีคลายคลึงกันได 
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แนวทางการลดหนี้ของชาวนาสูงอายุในกองทุนหมูบาน 

และกองทุนชุมชนเมืองในจังหวดัพิษณุโลก  
 

สุพaรรัตน ทองฟก1* และ คชรัตน ทองฟก1 

 
1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา พิษณุโลก 

52 หมู 7 ตำบลบานกราง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

*E-mail : supornrat478@gmail.com, เบอรโทรศัพท 0-5529-8438 

 

บทคัดยอ  

การวิจัยนี้ มีวัตถุประสงคเพื ่อรวบรวมขอมูลการเปนหนี้ สาเหตุและเสนอแนวทางการลดหน้ีของ

ชาวนาสูงอายุ โดยใชการวิจัยเชิงคุณภาพ แบบศึกษาเฉพาะกรณี ทำการสัมภาษณเชิงลึก ชาวนาสูงอายุ ที่เปน

สมาชิกกองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 คน ผลการวิจัย พบวา ชาวนา

สูงอายุ มีหน้ีสิน 30,001-40,000 บาท ระยะเวลาการเปนหน้ี 11-15 ป และประมาณระยะเวลาปลดหน้ี มากกวา 

15 ป โดยตองอาศัยสมาชิกในครอบครัวชวยชำระหน้ีบางสวน สาเหตุหลักในชวงเริ่มกอหน้ี สวนใหญ เกิดจากการ

พ่ึงพิงรายไดจากเพียงแหลงเดียว คานิยมดานวัตถุนิยม และการขาดภูมิคุมกันทางการเงิน ชวงกอหน้ีเพ่ิม เกิดจาก

การขาดทุนในการทำเกษตรอยางตอเน่ือง แนวทางการลดหน้ี ไดแก 1) ปรับทัศนคติใหเห็นถึงผลเสียของหน้ี 2) ให

ความรูเกี่ยวกับวงจรหนี้และวิธีการลดหน้ี 3) สงเสริมใหเกิดการลดตนทุนและลดรายจายในครัวเรือน 4) สงเสรมิ

การทำอาชีพเสริม 5) กำหนดแผนการชำระหน้ีและสรางภูมิคุมกันทางการเงิน 6) สงเสริมความรวมมือในการลด

หน้ีระหวางลูกหน้ีและผูเก่ียวของ และ 7) เสนอแนวทางการลดผลกระทบจากปจจัยภายนอกตอหนวยงานภาครัฐ  

 

คำสำคัญ: หนี้, ชาวนา, ผูสูงอายุ, กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 
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Guidelines for Reducing Elderly Farmers' Debt in Village Funds  

and Urban Community Funds in Phitsanulok Province 
 

Supornrat Thongfak1* and Kodcharat Thongfak1 
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Abstract  

This research aims to collect debt information and causes, including suggesting guidelines 

for reducing the debt of elderly farmers. A qualitative study with case studies was employed, 

including an in-depth interview with 45 elderly farmers from Phitsanulok province who were 

members of the Village Fund and Urban Community Fund. The results showed that elderly 

farmers had debts of 30,001-40,000-baht with debt terms of 11-15 years. The debt repayments 

took more than 15 years with partially assist from family members. The leading causes of debt 

were a single source of income, materialistic values, a lack of financial immunity and the 

continued incurrence of debt from agriculture losses. Debt reduction guidelines were as follows: 

1) adjust attitudes to the effects of debt, 2) educate the debt cycle and debt reduction, 3) reduce 

costs and household expenses, 4) promote additional occupations, 5) establish repayment plans 

and financial security, 6) encourage cooperation between debtors and related parties, and 7) 

notify government agencies of guidelines.  

 

Keywords: debt, farmer, elderly, Village and Urban Community fund 
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1. บทนำ  

ปจจุบันประเทศไทย (สำนักงานสถิติ, 2565) มีจำนวนผูสูงอายุ คิดเปนรอยละ 19.4 ของจำนวน

ประชากรทั้งประเทศ เปนการกาวเขาสูสังคมสูงวัย (Aging Society) อยางตอเนื่อง ซึ่งผูสูงอายุในประเทศจำนวน

ไมนอย ยังคงตองประกอบอาชีพเพ่ือเลี้ยงตัวและครอบครัว โดยเฉพาะในภาคเกษตรกรรม พบวา ผูสูงอายุท่ียังคง

ทำเกษตรกรรมอยู คิดเปนรอยละ 62.8 ซึ่งการประกอบอาชีพของผูสูงอายุเหลาน้ี จะมีขอจำกัดมากกวาคนหนุม

สาวหลายประการ ไดแก สมรรถนะทางรางกาย ความมั่นคงทางจิตใจ  การปรับตัวใหทันตอเทคโนโลยีและ

การตลาดสมัยใหม และการเขาถึงแหลงเงินทุน เปนตน ผลท่ีตามมา คือ ตนทุนในการทำเกษตรสูงข้ึน ชองทางการ

จัดจำหนายท่ีแคบลง และภาระหน้ีสินท่ีมีอยูอยางตอเน่ืองและไมมีแนวโนมลดลง  

จังหวัดพิษณุโลก เปนจังหวัดหน่ึงซึ่งมีปญหาดังกลาวเชนเดียวกัน โดยเฉพาะอาชีพหลักของประชาชน

ในจังหวัดพิษณุโลก คือ การทำนา มีพื ้นที ่ปลูกขาว ไมต่ำกวา 1.2 ลานไร และมีจำนวนครัวเรือนผูปลูกขาว 

มากกวา 48,500 ครัวเรือน (กรมสงเสริมการเกษตร, 2560) คาดวามีชาวนาสูงอายุประมาณ 7,000 คน โดยสวน

ใหญมากกวารอยละ 90.0 ยังคงมีหนี้สิน  และหนึ่งในแหลงเงินกูที่สำคัญ คือ กองทุนหมูบานและชุมชนเมือง 

เนื ่องจากเปนสถาบันการเงินในชุมชนที่ชาวนาสูงอายุเขาถึงไดงาย คาเฉลี ่ยหนี้สินที่กูจากกองทุนหมูบานฯ 

ประมาณไมต่ำกวาคนละ 10,000 บาท คาดวาจะมียอดหน้ีรวมท้ังสิ้นสูงถึง 63.0 ลานบาท  

จากการเปนหน้ีของชาวนาสูงอายุที ่เปนสมาชิกกองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง ในจังหวัด

พิษณุโลก ท่ีเปนหน้ีอยางตอเน่ืองและยาวนาน โดยไมสามารถชำระหน้ีไดดวยตนเองหรือปลดหน้ีเองได สะทอนให

เห็นถึงปญหาความลมเหลว ในการบริหารจัดการหนี้สินของชาวนาสูงอายุ ซึ่งหากผูมีสวนเกี่ยวของเพิกเฉย ไม

ดำเนินการแกไข จะสงผลใหเกิดปญหาหน้ีเสีย กระทบตอกองทุนฯ และเศรษฐกิจภายในชุมชน ดงัน้ัน คณะผูวิจัย 

จึงมีแนวทางในการทำวิจัยเชิงคุณภาพ แบบกรณีศึกษา โดยการสัมภาษณเชิงลึกชาวนาสูงอายุ ที่เปนสมาชิก

กองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก จำนวน 45 คน เพ่ือรวบรวมขอมูลการเปนหน้ี สาเหตุ

หลักของการเปนหนี้อยางตอเนื ่อง และแนวทางการลดหนี้ ซึ ่งผลการวิจัยนี้ จะสามารถใชเปนขอมูลสำหรับ

ผูบริหารกองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง ผูนำชุมชน และผูมีสวนเกี่ยวของทั้งภาครัฐและเอกชน ในการ

กำหนดแนวนโยบายและขอปฏิบัติสำหรับใชในการลดภาระหนี้สินของลูกหน้ี ที่เปนชาวนาผูสูงอายุในจังหวัด

พิษณุโลกและจังหวัดอ่ืน ๆ ของประเทศตอไป  

วัตถุประสงคการวิจัย  

เพื่อรวบรวมขอมูลการเปนหนี้ สาเหตุหลักของการเปนหนี้อยางตอเนื่อง และเสนอแนวทางการลดหน้ี

ของชาวนาสูงอายุท่ีเปนสมาชิกกองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

หนวยงานภาครัฐที่สำคัญในการดำเนินงานดานกิจการผูสูงอายุ คือ กรมกิจการผูสูงอายุ โดยมีการ

กำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานดานผูสูงอายุ ของกรมกิจการผูสูงอายุ (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2561)  ดำเนินการ

ภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2560-2579) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกัน  

ยุทธศาสตรกระทรวง  แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ.2545-2564) และนโยบายรัฐบาล นำมากำหนดเปน

ทิศทางการขับเคลื่อนงานผูสูงอายุ ประกอบดวย 5 ประเด็นหลัก ดังน้ี 

1. การพัฒนาขับเคลื่อนการดำเนินงานศูนยพัฒนาคุณภาพชีวิตและสงเสริมอาชีพผูสูงอายุ 878 แหง 

2. การเตรียมความพรอมสูวัยสูงอายุท่ีมีคุณภาพ 

3. ขับเคลื่อนกลไกคณะกรรมการผูสูงอายุแหงชาติ 
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4. การยกระดับการพัฒนาคุณภาพชีวิตผูสูงอายุ 

5. การพัฒนาองคกร/บุคลากร 

อีกหนึ่งหนวยงานสำคัญที่มีความเกี่ยวของในการดำเนินงานวิจัย คือ สำนักงานกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมืองแหงชาติ จังหวัดพิษณุโลก (สทบ. จังหวัดพิษณุโลก) ซึ่งมีฐานะเปนนิติบุคคล (สำนักงานกองทุนหมูบาน

และชุมชนเมืองแหงชาติ, 2563) ดำเนินงานภายใตการกำกับดูแลของสำนักงานกองทุนหมูบานและชุมชนเมือง

แหงชาติ (สทบ.) ตามพระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาต ิพ.ศ. 2547  โดย สทบ. มีแนวทาง

การดำเนินงานเก่ียวกับ กองทุนหมูบานและกองทุนชุมชนเมือง ดังน้ี  

วิสัยทัศน “กองทุนหมูบานและชุมชนเมืองเปนศูนยกลาง และโครงขายการเรียนรู เงินทุน สวัสดิภาพ 

สวัสดิการ และการแกไขปญหาของหมูบานและชุมชนพึ่งพาตนเองอยางยั่งยืน ครัวเรือนสมาชิกมีความเปนอยูท่ี

พอเพียง อบอุน เขมแข็ง สูการเปนภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจและสังคมโดยรวม” 

พันธกิจ 

1. สรางระบบเศรษฐกิจและสังคมฐานรากดวยความเขมแข็ง มั่นคง และยั่งยืนของกองทุนหมูบานและ

ชุมชนเมือง เพ่ือเปนกลไก ศูนยกลางและโครงขายการเรียนรู เงินทุน สวัสดิภาพ สวัสดิการ และการแกไขปญหา 

2. พัฒนาระบบเศรษฐกิจและสังคมครัวเรือนและหมูบานชุมชนไปสูระบบเศรษฐกิจและสังคมของชาติ

ดวยแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตามวิถีและภูมิปญญาตนเองของชุมชนทองถ่ิน 

วัตถุประสงค 

1. เปนแหลงเงินหมุนเวียนในหมูบานและชุมชนเมืองสำหรับการลงทุนเพื่อการพัฒนาอาชีพ สรางงาน 

สรางรายไดหรือเพ่ิมรายได การลดรายจาย การบรรเทาเหตุฉุกเฉินและความจำเปนเรงดวน สำหรับการนำไปสูการ

สรางกองทุนสวัสดิการท่ีดีแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชน 

2. สงเสริมพัฒนาหมูบานและชุมชนเมือง ใหมีขีดความสามารถในการจัดระบบและบริหารจัดการ

เงินทุนของตนเอง 

3. เสริมสรางกระบวนการพึ่งพาตนเองของหมูบานและชุมชนเมืองในการเรียนรู การสราง และการ

พัฒนาความคิดริเริ่ม เพ่ือแกไขปญหา และเสริมสรางศักยภาพและสงเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในหมูบานและชุมชน

เมือง 

4. กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานรากของประเทศ รวมท้ังเสริมสรางภูมิคุมกัน ทางเศรษฐกิจและสังคม

ของประเทศในอนาคต 

5. เสริมสรางศักยภาพและความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนในหมูบาน หรือ

ชุมชนเมือง 

พระราชบัญญัติกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ พ.ศ. 2547 บัญญัติในมาตรา 5 วาในแตละ

หมูบานหรือชุมชนเมืองใหจัดตั้งกองทุนข้ึน โดยใหคณะผูจัดตั้งกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง ยื่นขอจัดตั้ง

และจดทะเบียนกองทุนตอนายทะเบียน ตามระเบียบที่คณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติ 

กำหนดใหมีฐานะเปนนิติบุคคล และมีวัตถุประสงคดังตอไปน้ี 

1. เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนสำหรับการลงทุนเพ่ือพัฒนาอาชีพ สรางงาน สรางรายไดเพ่ิมรายได และ

ลดรายจาย หรือสำหรับการสงเสริมและพัฒนาไปสูการสรางสวัสดิภาพ สวัสดิการหรือประโยชนสวนรวมอื่นใด

ใหแกประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง 

2. เปนแหลงเงินทุนหมุนเวียนเพื่อบรรเทาความเดือดรอนเรงดวนสำหรับประชาชนในหมูบานหรือ

ชุมชนเมือง 
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3. รับฝากเงินจากสมาชิกและจัดหาทุนจากแหลงเงินทุนอ่ืนเพ่ือดำเนินการตามวัตถุประสงค 

4. ใหกูยืมเงินแกกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมืองอื่น เพื่อประโยชนในการสรางความเขมแข็ง

ใหแกเศรษฐกิจของหมูบานหรือชุมชนเมือง 

5. การกระทำใด ๆ เพื่อพัฒนาองคความรู คุณภาพชีวิต สวัสดิภาพ และสวัสดิการของสมาชิกหรือ

ประชาชนในหมูบานหรือชุมชนเมือง รวมทั้งเสริมสรางความเขมแข็งทางดานเศรษฐกิจและสังคมของกองทุน

หมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการกองทุนหมูบานและชุมชนเมืองแหงชาติกำหนด 

จากผลการสำรวจของสำนักงานสถิติแหงชาติ (สำนักงานสถิติแหงชาต,ิ 2564) พบวา จำนวนผูสูงอายุ

ในประเทศไทยมีแนวโนมเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่องในแตละปโดยในป 2564 น้ี มีจำนวนผูสูงอายุประมาณรอยละ 

19.4 ของจำนวนประชากรทั้งประเทศ รายงานสรุปผลที่สำคัญการทำงานของผูสูงอายุในประเทศไทย ไดทำการ

ประมวลผลจากขอมูลการสำรวจภาวะการทำงานของประชากร และการสำรวจแรงงานนอกระบบ พ.ศ. 2564 ซึ่ง

จากผลการสำรวจ พบวา ผูสูงอายุหรือผูที่มีอายุ 60 ปขึ้นไปในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ป สงผลให

ประเทศไทยกาวสูสังคมของผูสูงวัย รวมท้ังโครงสรางของประชากรและโครงสรางของกำลังแรงงานเปลี่ยนแปลงไป 

ทำใหมีผูสูงอายุท่ียังตองทำงานเพ่ิมข้ึนดวย ในป 2560 – 2564 มีจำนวนผูสูงอายุท่ีทำงานเพ่ิมสูงข้ึน จาก 4.1 ลาน

คน ในป 2560 เปน 4.9 ลานคน ในป 2564 โดยคิดเปนรอยละ 36.9 จากจำนวนผูสูงอายุทั้งสิ้น 13.2 ลานคน 

สวนใหญอยูในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 1.7 ลานคน ภาคเหนือ 1.1 ลานคน ภาคกลาง 1.1 ลานคน ภาคใต 0.6 

ลานคน และกรุงเทพมหานคร 0.3 ลานคน ผูสูงอายุที่ทำงานสวนใหญเปนผูปฏิบัติงานที่มีฝมือดานเกษตรและ

ประมง รอยละ 60.8 รองลงมาเปนพนักงานบริการและผูจำหนายสินคา รอยละ 18.2 ชางฝมือและผูปฏิบัติงานท่ี

เกี่ยวของ รอยละ 7.7 และผูประกอบอาชีพงานพื้นฐาน รอยละ 6.5 สวนที่เหลือกระจายอยูในอาชีพอื่น ๆ เมื่อ

พิจารณาตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่สำคัญ พบวา ผูสูงอายุสวนใหญ ทำงานในภาคเกษตรกรรม รอยละ 62.8 

รองลงมาเปนภาคการบริการและการคา รอยละ 27.4 และภาคการผลิต รอยละ 9.8 สำหรับปญหาท่ีเก่ียวของกับ

การทำงานของผูสูงอายุในประเด็นปญหาจากการทำงาน ปญหาจากความไมปลอดภัยในการทำงาน และปญหา

จากสภาพแวดลอมในการทำงานน้ัน พบวา ปญหาจากการทำงานของผูสูงอายุสวนใหญ มีปญหาเรื่องคาตอบแทน 

รอยละ 50.3 รองลงมาเปนงานขาดความตอเน่ือง รอยละ 19.6 และงานหนัก รอยละ18.2 เปนตน 

งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

(เฉลิมพล แจมจันทร และสุภรต จรัสสิทธ์ิ, 2563) ทำการวิจัยโครงการสถานการณและแนวโนมสภาพ

การทำงานของผูสูงอายุไทย : การวิเคราะหจากขอมูลการสำรวจระดับประเทศ  มีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะห

สถานการณและแนวโนมสภาพการทำงานของผูสูงอายุในมิติตาง ๆ ท่ีจะเปนประโยชนตอการกำหนดนโยบายและ

มาตรการในการสงเสริมและสนับสนุนการทำงานของผูสูงอายุไทย ผลการวิจัย พบวา ในป 2562 ผูสูงอายุ 60 ป

ข้ึนไป ท่ียังคงทำงานมีประมาณ 1 ใน 3 หรือรอยละ 34.5 ภาคเหนือมีสัดสวนสูงท่ีสุด ขณะท่ีกรุงเทพฯ มีสัดสวนท่ี

ต่ำที่สุด การทำงานสวนใหญอยูในภาคเกษตรกรรม คิดเปนรอยละ 60.3 เปนการทำงานในอาชีพ ผูปฏิบัติงานที่มี

ฝมือในดานการเกษตร รอยละ 58.7 และรายไดตอเดือนเฉลี่ย 11,877 บาท สำหรับแนวโนม ในชวงป 2547 – 

2562 พบวา การทำงานในภาคเกษตรลดลง ขณะที่การทำงานภาคการบริการและการคาเพิ ่มสูงขึ ้น อาชีพ

พนักงานบริการและผูจำหนายสินคามีแนวโนมเพิ่มขึ้นเชนกัน รายไดเฉลี่ยจากการทำงานมีแนวโนมสูงขึ้นตามเงิน

เฟอและคาครองชีพท่ีสูงข้ึน  

(สุริยะ หาญพิชัย, 2563) เขียนบทความเชิงเสนอแนวคิด เรื ่อง หนี ้ส ินครัวเรือนเกษตรกรไทย: 

สถานภาพความรูปจจุบันและขอสังเกตบางประการ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อวิเคราะหและสังเคราะหสาเหตุท่ี

กอใหเกิดหน้ีสินครัวเรือนของเกษตรกรไทย ซึ่งกำหนดระเบียบวิธีการศึกษาโดยใชกระบวนวิธีการวิจัยเอกสาร และ
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วิเคราะหเน้ือหาเชิงสังเคราะห สรุปไดวา หน้ีสินครัวเรือนของเกษตรกร เปนปญหาเชิงโครงสรางท่ีมีสาเหตุมาจาก

หลายปจจัยประกอบกัน ปจจัยสาเหตุที่กอใหเกิดหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกรที่ครอบคลุมในทุกมิติไดแก 1) 

ปจจัยสวนบุคคล คือปจจัยเฉพาะตัวและสมาชิกในครัวเรือนเปนสำคัญ 2) ปจจัยเศรษฐกิจ คือ ปจจัยซึ่งเกิดจากมี

ท่ีดินทำกินนอย หรือไมมีท่ีดินทำกิน เงินทุนต่ำ ไมมีเงินออม รายไดต่ำ คาใชจายสูง เปนตน 3) ปจจัยทางสังคม คือ 

ปจจัยที่เกิดขึ้นจากความแตกตาง ในเรื่องของขนบธรรมเนียมประเพณี คานิยมและวัฒนธรรม และการนำภูมิ

ปญญาทองถ่ินไปใชประกอบอาชีพ เปนตน 4) ปจจัยภูมิศาสตร คือ ปจจัยหน้ีสินซึ่งเกิดจาก สภาพทางภูมิประเทศ 

ภูมิอากาศ ทรัพยากรในทองถิ่น และรูปแบบการปกครอง 5) ปจจัยทัศนคติ คือ ปจจัยหนี้สินซึ่งเกิดจากทัศนคติ

นิสัยและพฤติกรรมเกี่ยวกับการชอบการเปลี่ยนแปลง การยอมรับการเปนหน้ี การยอมรับเทคโนโลยี 6) ปจจัย

ลักษณะหน้ี คือ ปจจัยหน้ีสินซึ่งเกิดแหลงเงินทุน และวัตถุประสงคการกูยืมเงิน 

(ชนาภิวัฒน ขันทะ และสุภาคพรรณ ตั้งตรงไพโรจน, 2564) เขียนบทความวิชาการ เรื่อง หน้ีครัวเรือน

ไทยกับแนวทางแกไขใหยั ่งยืน มีวัตถุประสงคเพื ่อขยายความรู และความเขาใจเกี ่ยวกับสถานการณการหน้ี

ครัวเรือนไทยในปจจุบัน ปจจัยท่ีกอใหเกิดหน้ี และเสนอแนวทางแกไขปญหาหน้ีสินครัวเรือนอยางยั่งยืน สรุปไดวา 

การแกไขปญหาควรเริ ่มตั ้งแตตัวผู กู ควรวิเคราะหสถานะภาพทางการเงินของตนเองกอน เพื ่อตรวจสอบ

ความสามารถในการชำระหน้ีกอนท่ีจะมหีน้ีเพ่ิม น่ันคือการวิเคราะหรายไดและรายจายของตนเอง วามีความสมดลุ

หรือไมหากตองกู ยืมเพิ ่ม และเงินที่เหลือเก็บจากยอดเงินคงเหลือสุทธิมากนอยเพียงใด ซึ่งจะเชื ่อมโยงถึง

ความสามารถในการชำระหนี้คืนใหแกสถาบันการเงิน และหากรูตัววามีปญหาสภาพคลองไมสามารถหาเงินมา

ชำระเจาหนี้ได ก็ควรเรงทำการแกไข หลีกเลี่ยงการผิดนัดชำระหน้ี ซึ่งมีแนวทางดังน้ี 1) เปนหนี้ไมใชฆาตกร ไม

ตองกลัว ไมตองหนี 2) เจรจากับเจาหน้ีเมื่อมีจดหมายเตือน 3) คำนวณดอกเบ้ียผิดนัดชำระหน้ีเพ่ือลดภาระหน้ี 4) 

ขอปรับโครงสรางหนี้กอนเปนหนี้เสีย 5) หาทางรอดใหกับผูค้ำประกัน และ 6) การตัดวงจรของหนี้เสีย แนว

ทางแกไขหนี้เหลานี้เปนแนวทางสำหรับการแกไขปญหาหนี้เสีย และชวยสรางความเขาใจในองครวมเพื่อปองกัน

กอนท่ีจะเขาสูวัฎจักรของการเปนหน้ีไดในอนาคต 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) แบบการศึกษาเฉพาะกรณี (Case 

Study) เก็บรวบรวมขอมูลปฐมภูมิ เครื ่องมือที่ใช คือ แบบสัมภาษณ แบบกึ่งโครงสราง  ตรวจสอบคุณภาพ

เครื่องมือ โดยใชผูเชี่ยวชาญประเมินความเชื่อถือไดเชิงเนื้อหา เก็บรวบรวมขอมูลการเปนหน้ีและสาเหตุของการ

เปนหน้ีอยางตอเนื่อง โดยใชการสัมภาษณเชิงลึก (In-dept Interview) จากผูใหขอมูลหลัก คือ ชาวนาสูงอายุ 

(อายุตั้งแต 60 ปขึ้นไป) ที่เปนสมาชิกกองทุนหมูบานหรือกองทนุชุมชนเมือง ในจังหวัดพิษณุโลก และมีหนี้สินกับ

กองทุนฯ จำแนกตามอำเภอท้ัง 9 อำเภอ ๆ ละ 1 กองทุน คัดเลือกกองทุนละ 5 คน รวมท้ังสิ้น 45 คน โดยใชการ

สุมอยางงาย วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ โดยใชสถิติ ไดแก คารอยละ และคาเฉลี่ย และวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ 

แบบพรรณนา (Descriptive) โดยตรวจสอบขอมูลแบบสามเสา (triangulation) ดานขอมูล ไดแก เวลา สถานท่ี 

และบุคคล และนำขอมูลมาวิเคราะห เพ่ือเสนอแนวทางการลดหน้ี 

 

4. ผลการวิจัย  

จากการสัมภาษณผูใหขอมูลหลัก พบวา ชาวนาสูงอายุ มีอายุเฉลี่ย 64 ป ท้ังหมดทำนารวมกับสมาชิก

ในครอบครัว คิดเปนรอยละ 100.0 มีรายไดมาจากเงินสวนแบงจากการขายขาว ซึ่งนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน 

คิดเปนรอยละ 71.1 รองลงมา คือ 5,000-10,000 บาท รอยละ 20.0 และ 10,000-20,000 บาท รอยละ 6.7 
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ตามลำดับ สวนนอยที่สุด คือ มากกวา 20,000 บาท คิดเปนรอยละ 2.2  มีภาระคาใชจายรวมตอเดือนนอยกวา 

5,000 บาท คิดเปนรอยละ 48.9 รองลงมา คือ 5,000-10,000 บาท รอยละ 40.0 และนอยที่สุด คือ 10,000-

20,000 บาท รอยละ 11.1 โดยสวนใหญจายเปนคาอาหาร มากที่สุด คิดเปนรอยละ 25.6 รองลงมา คือ ชำระ

หนี้สิน รอยละ 16.2 และ คาสาธารณูปโภค รอยละ 14.3 ตามลำดับ สวนนอยที่สุด คือ อื่น ๆ ไดแก คาใชจาย

ทองเท่ียว คิดเปนรอยละ 0.1 ภาระหน้ีสินรวมของตนเองท่ีเกิดจากการกูยืมกองทุนหมูบานหรือกองทุนชุมชนเมือง 

สวนใหญอยูในชวงระหวาง 30,001-40,000 บาท คิดเปนรอยละ 26.7 รองลงมา คือ 20,001-30,000 บาท รอย

ละ 24.4 และ 40,001-50,000 บาท รอยละ 20.0 สวนนอยที ่สุด คือ นอยกวา 10,000 บาท รอยละ 6.7 

ระยะเวลาการเปนหน้ีมาแลว 11-15 ป มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 66.7 รองลงมา คือ มากกวา 15 ป รอยละ 22.2 

และ 6-10 ป รอยละ 8.9 ตามลำดับ สวนนอยที่สุด คือ 1-5 ป คิดเปนรอยละ 2.2  ชาวนาสูงอายุสวนใหญ 

ประมาณการระยะเวลาปลดหน้ี มากกวา 15 ป คิดเปนรอยละ 31.1 รองลงมา คือ 11-15 ป รอยละ 28.9 และ 1-

5 ป รอยละ 24.4 สวนนอยท่ีสุด คือ นอยกวา 1 ป คิดเปนรอยละ 6.7 โดยสวนใหญ สามารถชำระหน้ีไดบางสวน

และตองอาศัยใหสมาชิกในครอบครัวชวยชำระหนี้บางสวน คิดเปนรอยละ 48.9 รองลงมา คือ ตนเองสามารถ

ชำระหน้ีไดท้ังหมด รอยละ 42.2 และสวนนอยท่ีสุด คือ ใหสมาชิกในครอบครัวชำระหน้ีใหท้ังหมด คิดเปนรอยละ 

8.9  

สาเหตุหลักของการเปนหน้ีอยางตอเน่ือง จำแนกเปน 2 ชวง ดังน้ี 

ชวงที่ 1 ชวงเริ่มแรกของการกอหนี้  พบวา ชาวนาสูงอายุสวนใหญ เริ่มกอหนี้ตั้งแตอายุประมาณ 35 

ป โดยเกิดจากหลายสาเหตุ ดังน้ี 

1. การกอหน้ีเกิดจากผลขาดทุนจากการทำนาในรอบกอน เน่ืองจากตนทุนปจจัยการผลิตสูง และราคา

ขาวตกต่ำ ทำใหตองกูเงินเพ่ือการทำนารอบใหม  

2. การเขาถึงแหลงเงินทุนของกองทุนหมูบานฯ สะดวกและงายกวาสถาบันการเงินอ่ืน ๆ ทำใหสมาชิก

ตัดสินใจกอหน้ีเร็วข้ึน โดยบางคนขอกูเงิน เพ่ือมาใชจายบริโภคในครัวเรือน ซึ่งเปนการกอหน้ีท่ีไมทำใหเกิดรายได 

3. กองทุนหมูบานฯ บางแหง ใหสมาชิกกูในวงเงินเทา ๆ กัน เชน ใหทุกคนกูในวงเงิน 30,000 บาท 

เทากัน ทำใหสมาชิกบางคน เปนหน้ีเกินกวาความตองการ 

4. การขาดการปลูกฝงเรื่องภูมิคุมกันทางการเงิน ทำใหขาดเงินออมภายในครอบครัว เมื่อประสบ

ปญหาทางเศรษฐกิจ ทำใหตองพึ่งพิงเงินทุนจากแหลงเงินกู พบวา ชาวนาสูงอายุ ออมเงินนอยกวารอยละ 5 ของ

รายได โดยเปนการออมเงิน ในรูปแบบการฝากเงินในบัญชีกองทุนหมูบาน ซึ่งเปนการบังคับออมเงินตามระเบียบ

ของกองทุน หากไมมีขอบังคับ อาจจะไมเกิดการออมเงิน 

5. คานิยมดานวัตถุนิยมในชุมชน ทำใหในแตละครัวเรือน ตองใชจายเงินสำหรับการซื้อวัตถุสิ่งของ

เครื่องใช เพ่ือแสดงฐานะใหเปนท่ียอมรับในสังคม ซึ่งเงินสวนใหญมาจากการกอหน้ี 

6. การขาดความตระหนักในผลเสียของการกอหนี้ ทำใหไมกลัวการเปนหนี้ มีความคิดเห็นวา หนี้เปน

สิ่งธรรมดา ใคร ๆ ก็เปนหน้ี เมื่อมีสถาบันการเงินใดใหกูเงิน จึงตัดสินใจกอหน้ีโดยไมลังเล 

7. การพ่ึงพิงแหลงรายไดจากการทำนาเพียงอยางเดียว ทำใหไมเพียงพอตอการเลี้ยงชีพ จึงตองกอหน้ี

เพ่ือการใชจายในครัวเรือน 

ชวงที่ 2 ชวงกอหนี้เพิ่มจากสถาบันการเงินหลายแหง พบวา สวนใหญชาวนาสูงอายุ จะกอหนี้เพ่ิม

ภายหลังจากการกอหนี้ในชวงเริ่มแรก ไมเกิน 1 ป เนื่องจาก ประสบผลขาดทุนจากการทำนา ติดตอกันเปน

ระยะเวลาหลายรอบการผลิต ทำใหไมมีเงินทุนเพียงพอตอการทำนาในรอบใหมและการชำระหน้ีสินเดิม จึงตองกอ

หนี้เพิ่มจากสถาบันการเงินอื่น เพ่ือนำเงินมาชำระหนี้กองทุนหมูบานฯ จนกลายเปนลักษณะการกอหนี้หมุนวง

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

190



ตอเนื่อง เปนวงจรหนี้ รวมทั้งมีการเพิ่มขึ้นของจำนวนเจาหนี้และวงเงินกู ในทุก ๆ ป ซึ่งเกิดจากการไมสามารถ

ชำระเงินตนและดอกเบ้ียได เมื่อมูลหน้ีมีสูงมากเกินกวาจะชำระหน้ีใหแกเจาหน้ีได สมาชิกบางคน จำเปนตองขาย

หรือถูกยึดทรัพยสิน ไดแก ท่ีดิน บาน รถยนต หรืออุปกรณทำเกษตร เพ่ือการชำระหน้ี 

ผูวิจัยนำขอมูลการเปนหน้ีและสาเหตุหลักของการเปนหน้ีอยางตอเน่ืองของชาวนาสูงอายุ มาวิเคราะห

และเสนอแนวทางการลดหน้ี ท้ังสิ้น 7 เรื่อง ดังน้ี  

1. สรางทัศนคติใหเห็นถึงผลเสียจากการมีภาระหน้ีสิน ผลการวิเคราะห พบวา ผูใหขอมูลหลัก จำนวน 

40 คน คิดเปนรอยละ 88.9 มีแนวความคิด และแสดงความคิดเห็นดวยวาจาวา “การเปนหน้ี ไมใชสิ่งเสียหาย 

ใครๆ ก็เปนหน้ีท้ังน้ัน” “ใครเปนหน้ี ถือวามีเครดิตดี” “เขาใหกู เหมือนเขาเอาเงินมาใหฟรีๆ” เปนตน ซึ่งสะทอน

ใหเห็นวา ชาวนาสูงอายุ มีทัศนคติท่ีเปนไปในทางบวกตอการเปนหน้ี ไมเห็นโทษหรือผลเสียของการมีภาระหน้ีสิน  

ดังนั้น จึงควรปรับมุมมอง หรือ ทัศนคติ ที่มีตอภาระหนี้สิน ใหเห็นถึงผลเสียกับการดำเนินชีวิต จากการมีภาระ

หน้ีสิน โดยใชการยกตัวอยาง กรณีศึกษาของบุคคลท่ีชีวิตตองลมเหลวจากการเปนหน้ี 

2. สรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับสาเหตุของการเกิดหนี้สินและวงจรของหน้ี ผลการวิเคราะห พบวา 

ผูใหขอมูลหลัก จำนวน 45 คน คิดเปนรอยละ 100.0 สามารถระบุสาเหตุของการเกิดหนี้สินของตนเอง ไดอยาง

คราว ๆ แตไมสามารถวิเคราะหสาเหตุที่แทจริงได รวมทั้งยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับวงจรของหน้ี ซึ่งจะ

สงผลใหการแกไขปญหาภาระหนี้สินไมมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงควรสรางความรูความเขาใจ โดยการบรรยายให

ความรู  เก่ียวกับสาเหตุของการเกิดหน้ีสิน วงจรของหน้ี และวิธีการลดหน้ี 

3. ถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูในการลดตนทุนในการทำนา และ ลดรายจายในครัวเรือน ผล

การวิเคราะห พบวา ผูใหขอมูลหลัก ซึ่งเปนผูสูงอายุ และมีประสบการณในการทำนา มาเปนระยะเวลายาวนาน 

สวนใหญ จำนวน 43 คน คิดเปนรอยละ 95.6 ยังคงยึดติดกับเทคโนโลยีหรือองคความรูเดิม ๆ ทำใหการรับรูขอมลู

ความเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เปนไปคอนขางยาก ประกอบกับการสงตอหนาท่ีหลักในการทำนา ใหแก บุตรหลาน ซึ่ง

สวนใหญอยูในฐานะผูชวยในการทำนา มากกวา เปนหลักในการทำนา จึงไมเห็นความสำคัญในการเรียนรูเพ่ิมเติม 

ทำใหเสียโอกาสในการลดตนทุน สวนของการลดรายจายในครัวเรือน ผูใหขอมูลหลักสวนใหญเปดรับฟงวิธีการใหม 

ๆ เพื่อจะนำไปใชในการดำรงชีวิตประจำวัน ซึ่งอาจเกิดจากการท่ีชาวนาสูงอายุ จะรับผิดชอบในการดูแลความ

เปนอยูภายในบานเรือน จึงมีความสนใจในเรื่องการลดรายจายในครัวเรือน มากกวา การลดตนทุนในการทำนา 

ดังน้ัน จึงควรบรรยายใหเห็นประโยชนจากการลดตนทุนท้ัง 2 ประเภท และเลือกเทคโนโลยีหรือองคความรู ท่ีงาย

ตอการปฏิบัติ เพ่ือสงเสริมใหเกิดการเรียนรูและนำไปใชจริง 

4. ถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูในการเพิ่มรายไดจากอาชีพเสริม ผลการวิเคราะห พบวา ผูให

ขอมูลหลัก ซึ่งเปนผูสูงอายุ สวนใหญ จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 93.3 มีปญหาดานสุขภาพ เชน ปญหา

ความจำ ปญหาสายตา ปญหาในการเดิน ปญหาจากโรคประจำตัว เปนตน ทำใหการหารายไดจากอาชีพเสริม มี

ขอจำกัดกวาคนในวัยหนุมสาว ดังนั้น อาชีพเสริมของชาวนาสูงอายุ ควรเปนงานในลักษณะงายๆ  ไมซับซอน ใช

แรงนอย ไมตองใชความประณีต และควรมีผูมารับซื้อถึงท่ีบาน เพ่ือลดปญหาดานการเดินทาง นอกจากน้ัน ชาวนา

สูงอายุ ยังมีขอจำกัดเกี ่ยวกับการเพิ่มชองทางการจำหนาย ซึ่งทั ้ง 45 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ไมสามารถ

จำหนายสินคาผานชองทางในระบบออนไลนได ทำใหไมสามารถเขาถึงกลุมลูกคาในพ้ืนท่ีอ่ืนได 

5. ถายทอดเทคโนโลยีหรือองคความรูในการวางแผนการชำระหน้ี และสรางภูมิคุมกันทางการเงิน โดย

ใชการออม ผลการวิเคราะห พบวา ผูใหขอมูลหลักทั้ง 45 คน คิดเปนรอยละ 100.0 มีการออมเงินกับสถาบัน

การเงินในชุมชน ไดแก กองทุนหมูบาน และกลุมสัจจะออมทรัพย แตยังไมสามารถสรางภูมิคุมกันทางการเงินที่มี

ประสิทธิภาพได ประกอบกับไมมีความรูในการวางแผนการชำระหน้ี ทำใหตองกูยืมเงินใหม เพ่ือชำระหน้ีเดิม เปน
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วงจรตอเนื่อง สงผลใหไมสามารถปลดภาระหนี้สินได ดังนั้น จึงควรใหความรูเกี่ยวกับการวางแผนชำระหน้ี และ

สรางภูมิคุมกันทางการเงินโดยใชการออมอยางมีประสิทธิภาพและนำไปใชปฏิบัติไดจริง 

6. สงเสริมใหเกิดความรวมมือในการลดภาระหน้ีสิน ระหวางลูกหน้ี กับ สมาชิกในครัวเรือน ผูนำชุมชน 

เจาหน้ี และสถาบันการเงินชุมชน ผลการวิเคราะห พบวา ผูใหขอมูลหลักสวนใหญ จำนวน 22 คน คิดเปนรอยละ 

48.9 ไมสามารถชำระหนี้สินเพียงลำพังได จะตองอาศัยสมาชิกในครอบครัวชวยชำระหนี้ดวย อีกทั้งเงื่อนไขการ

ชำระหน้ีของเจาหน้ี ไมเอ้ือตอการลดภาระหน้ีสิน เชน การกำหนดใหชำระหน้ีท้ังเงินตนและดอกเบ้ียท้ังจำนวน ใน

คราวเดียว ไมเปดโอกาสใหทยอยชำระหน้ี สงผลใหลูกหนี้ตองหาเงินกอนมาชำระ ซึ่งลูกหนี้จะใชวิธีการกูยืมใหม 

เพื่อชำระหนี้เดิม ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหเกิดความรวมมือระหวางผูสูงอายุ กับ สมาชิกในครัวเรือน ผูนำชุมชน 

เจาหน้ี และสถาบันการเงินชุมชน เพ่ือทำใหเกิดการลดภาระหน้ีสินไดอยางเปนรูปธรรม 

7. เสนอแนวทางการเพ่ิมศักยภาพในการประกอบอาชีพ และการลดผลกระทบจากปจจัยภายนอก ตอ

หนวยงานภาครัฐอยางตอเน่ือง เพ่ือใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปนรูปธรรม ผลการวิเคราะห พบวา ผูใหขอมูลหลัก 

จำนวน 19 คน คิดเปนรอยละ 42.2 เคยเสนอแนวความคิดในการเพิ่มศักยภาพในการประกอบอาชีพ และลด

ผลกระทบจากปจจัยภายนอก ผานผูนำชุมชน ไปสูหนวยงานภาครัฐ แตเปนแนวทางโดยรวมของชุมชน ไมไดเปน

แนวทางเฉพาะของชาวนาสูงอายุ ดังนั้น จึงควรสงเสริมใหเกิดเครือขายหรือการรวมกลุม ชาวนาสูงอาย ุเพื่อเปน

แหลงรวบรวมขอมูลความตองการในการประกอบอาชีพ และขอมูลผลกระทบจากปจจัยภายนอก ซึ่งเปนขอมูลเชิง

ลึก เฉพาะของชาวนาสูงอายุ เพ่ือเสนอตอหนวยงานภาครัฐท่ีเก่ียวของ นำไปสูการกำหนดนโยบายหรือแนวปฏิบัติ

ท่ีชัดเจน ตรงตอการแกปญหา และเสริมศักยภาพในการประกอบอาชีพทำนาของผูสูงอายุตอไป 

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย  

จากผลการวิจัย พบวา ชาวนาสูงอายุในจังหวัดพิษณุโลก มีอายุเฉลี่ย 64 ป ทั้งหมดทำนารวมกับ

สมาชิกในครอบครัว   มีรายไดมาจากเงินสวนแบงจากการขายขาว ซึ่งนอยกวา 5,000 บาทตอเดือน คาใชจายรวม

ตอเดือนนอยกวา 5,000 บาท โดยจายเปนคาอาหาร มากท่ีสุด ภาระหน้ีสินท่ีเกิดจากการกูยืมกองทุนหมูบานหรือ

กองทุนชุมชนเมือง อยูในชวงระหวาง 30,001-40,000 บาท ระยะเวลาการเปนหน้ีมาแลว 11-15 ป และประมาณ

การระยะเวลาปลดหน้ี มากกวา 15 ป โดยตองอาศัยใหสมาชิกในครอบครัวชวยชำระหน้ีบางสวน 

สาเหตุหลักของการเปนหน้ีอยางตอเนื่อง สวนใหญเกิดจากหลายสาเหตุ ซึ่งชวงเริ่มกอหนี้ ไดแก การ

พึ่งพิงรายไดจากแหลงเดียว คานิยมดานวัตถุนิยม การขาดภูมิคุมกันทางการเงิน และชวงกอหนี้เพิ่ม เกิดจากการ

ขาดทุนจากการทำเกษตรอยางตอเนื่อง ซึ่งสอดคลองกับบทความของ สุริยะ หาญพิชัย ที่พบวาปจจัยสาเหตุท่ี

กอใหเกิดหนี้สินครัวเรือนของเกษตรกร เกิดจากหลายปจจัยประกอบกัน เชน ปจจัยสวนบุคคล เศรษฐกิจ สังคม 

ภูมิศาสตร ทัศนคติ และลักษณะหน้ี  

แนวทางการลดหนี้ ไดแก 1) ปรับทัศนคติใหเห็นถึงผลเสียของหน้ี 2) ใหความรูเกี่ยวกับวงจรหนี้และ

วิธีการลดหน้ี 3) สงเสริมใหเกิดการลดตนทุนในการทำนาและลดรายจายในครัวเรือน 4) สงเสริมการเพิ่มรายได

จากอาชีพเสริม 5) วางแผนการชำระหน้ีและสรางภูมิคุมกันทางการเงินในครอบครัว 6) สงเสริมใหเกิดความ

รวมมือในการลดหน้ี ระหวางลูกหน้ี สมาชิกในครอบครัว เจาหน้ี ผูนำชุมชนและสถาบันการเงิน 7) เสนอแนวทาง

การลดผลกระทบจากปจจัยภายนอก ตอหนวยงานภาครัฐอยางตอเนื ่อง เพื ่อใหเกิดการขับเคลื่อนอยางเปน

รูปธรรม ซึ่งสอดคลองกับ บทความของชนาภิวัฒน ขันทะ และสุภาคพรรณ ตั้งตรงไพโรจน ที่ใหขอเสนอแนวทาง

สำหรับการแกไขปญหาหน้ีเสีย และสรางความเขาใจในองครวมเพ่ือปองกันการเขาสูวัฎจักรของการเปนหน้ี 
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บทคัดยอ 

 การศึกษาครั ้งนี ้ มีวัตถุประสงคเพื ่อ 1. เพื ่อศึกษาพฤติกรรมการตัดสินใจเลือกซื ้อสินคาผาน 

แอพพลิเคชั่นชอปปของผูบริโภคในเขตอำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 2. เพื่อศึกษาปจจัยการตัดสินใจซื้อสินคาและ

บริการผานแอพพลิเคชั ่นชอปป ของผู บริโภคในเขต อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง เก็บรวบรวมขอมูลโดยใช

แบบสอบถามจากกลุมตัวอยาง จำนวน 400 ตัวอยาง เพื่อหาคาสถิติ ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมติฐานโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว และการวิเคราะหการ

ถดถอยแบบพหุคูณ ผลการศึกษา พบวา สวนใหญเปนผูหญิง กลุมท่ีใชงานมากท่ีสุด อายุ 20-25 ป ระดับปริญญา

ตรี มีอาชีพ นักเรียน/นักศึกษา รายได ต่ำกวา 10,000 บาท ความถี่ในการซื้อสินคาโดยสวนใหญ คือ 1-2 ครั้งตอ

เดือน มีคาใชจายในการซื้อสินคาเฉลี่ยครั ้งละ 201-400 บาท โดยสินคาที่นิยมซื้อผานทางแอพพลิเคชั่นคือ 

อุปกรณอิเล็กทรอนิกส ผลการวิจัย พบวา 1) ปจจัยประชากรศาสตร พบวาเพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และ

รายไดท่ีแตกตางกันมีผลตอการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคช่ันชอปปของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

2) ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคช่ันชอปปของผูบริโภคเขต

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ และดานองคประกอบทางกายภาพ อยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

 คำสำคัญ: สวนประสมทางการตลาด, แอพพลิเคชั่น, พฤติกรรมผูบริโภค 
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Abstract 

 This study aims to 1) investigate consumers' decision-making behavior when purchasing 

goods through the Shopee Application in Mueang District, Lampang Province, and 2) investigate 

the factors that influence customers' decisions to purchase goods and services through the 

Shopee Application of consumers in Muang District, Lampang Province. Questionnaires were used 

to collect data from 400 samples. The statistics used were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, and hypothesis testing using One-Way Analysis of Variance (ANOVA) and multiple 

regression analysis. According to the study, the most active group were women aged 20-25, 

bachelor's degree students, and earned less than 10,000 baht. The majority of purchases were 

made 1-2 times per month. Popular products purchased through the application have an average 

purchase cost of 201 - 400 baht per time. The results found that: 1) Demographic factors indicate 

that gender, age, education, occupation, and income impact the decision of Shopee Application 

in Mueang Lampang, 2) At a level of statistical significance of 0.05, marketing mix factors 

influenced the decision of Shopee Application in Mueang Lampang that product, process, and 

physical evidence. 

 

 keyword: marketing mix factor, application, consumer behavior  
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1.บทนำ 

 ในปจจุบันอินเทอรเน็ตและเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทและมีความสำคัญตอชีวิตประจำวันของ

คนเราเปนอยางมาก เพราะทำใหวิถีชีวิตเราทันสมัยและทันเหตุการณอยูเสมอซึ่งอินเทอรเน็ตจะเปลี่ยนวิธีการ

ดำเนินชีวิตของบุคคล อินเทอรเน็ตจะเปลี่ยนวิธีการศึกษาหาความรู และอินเทอรเน็ตจะเปลี่ยนการทำธุรกิจการคา

โดยใชเครื่องมือการสื่อสารที่ทำใหสื่อสารไดในรูปแบบไรพรมแดน โดยเฉพาะการสื่อสารกันขามประเทศดวย

ตนทุนต่ำ และในเวลาอันรวดเร็ว ในปจจุบันมีแนวโนมวาอุปกรณตาง ๆ จะสามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ต การท่ี

อุปกรณตาง ๆ สามารถเชื่อมตออินเทอรเน็ตไดและเขาถึงอินเทอรเน็ตสามารถทำไดทั่วโลก ทำใหการประกอบ

ธุรกิจบนอินเทอรเน็ตเปนชองทางการตลาดขนาดใหญของโลก สามารถเขาถึงกลุมผูบริโภคเปาหมายไดโดยตรง

อยางรวดเร็วไรขีดจำกัดของเวลาและสถานท่ีการทำธุรกิจผานอินเทอรเน็ตน้ีสามารถเรยีกวาพาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

(ศิรินทิพย เหลืองสุดใจช้ืน,2562) 

 ลักษณะของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสประกอบดวยการซื้อขายสินคา และบริการการโฆษณาสินคาการ

โอนเงินทางอิเล็กทรอนิกสเปนตน จุดเดนของพาณิชยอิเล็กทรอนิกสคือประหยัดคาใชจาย และเพิ่มประสิทธิภาพ

ในการดำเนินธุรกิจ โดยลดความสำคัญขององคประกอบในธุรกิจที่สามารถมองเห็น และจับตองได เชน อาคารท่ี

ทำการ หองจัดแสดงสินคา คลังสินคา พนักงานขาย และพนักงานใหบริการตอนรับลูกคา ดังนั้นขอจำกัดทาง

ภูมิศาสตรคือระยะทาง และเวลาทำการแตกตางกันจึงไมเปนอุปสรรคตอการทำธุรกิจตอไป พาณิชยอิเล็กทรอนิกส

ทำใหพฤติกรรมของผูบริโภคเปลี่ยนแปลงไปจากท่ีนิยมซื้อสินคา และบริการจากรานคาท่ัวไปเปนการซื้อขายสินคา

ผานออนไลนสงผลใหมูลคาการเติบโตตลาดพาณิชยอิเล็กทรอนิกสมีแนวโนมเพิ ่มขึ ้นในทุกปธุรกิจพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสของไทยไดเติบโตข้ึนแบบกาวกระโดด ปจจัยท่ีสำคัญมาจากท่ีธุรกิจตาง ๆ และเห็นวาตลาดพาณิชย

อิเล็กทรอนิกสเปนชองทางการจัดจำหนายหลักๆในการเขาถึงผูบริโภคไดอยางรวดเร็วและตนทุนต่ำอีกท้ังยังมีการ

เขามาของผูใหบริการจากตางประเทศทำใหเกิดการแขงขันดานการใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของ

ผูบริโภคใหไดมากท่ีสุดท้ังการมีระบบชำระเงินออนไลนท่ีพัฒนาไปอยางมาก  นอกจากน้ียังมีขอมูลเก่ียวกับการใช

งานมือถือของประชากรผูบริโภคประเทศไทย โดยรวบรวมจากคายผูใหบริการหลักทั้งสามรายของประเทศไทย

ไดแก เอไอเอส ทรู และดีแทค พบวามียอดการใชงานรวมทั้งสิ้น91.9 ลานคน นั่นหมายความวาผูบริโภคหนึ่งราย

อาจมีโทรศัพทเคลื ่อนที ่ของไทยสูงกวาถึงจำนวนประชากรถึงจำนวนประชากร135% เลยทีเดียว โดยยอด

ผูใชบริการอินเทอรเน็ตผานมือถืออยูท่ี56.1ลานคน (ภาวุธ พงษวิทยภานุ, 2550) 

 

2.แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ  

 ฉลองศร ี พ ิมลสมพงศ (2548 : 22) กล าวถ ึงความหมายของป จจ ัยทางประชากรศาสตร

(Demographic Factor) หมายถึงลักษณะของประชากรไดแกขนาดขององคประกอบของครอบครัวเพศ อายุ 

การศึกษา ประสบการณระดับ รายได อาชีพ เชื้อชาติสัญชาติ ซึ่งโดยรวมแลวจะมีผลตอรูปแบบของอุปสงคและ

ปริมาณการซื้อผลิตภัณฑตาง ๆ 
 รศ.ดร. เสรี วงษมณฑา (2542 หนา 16) กลยุทธสวนผสมการตลาดแนวความคิดที่สามรูปแบบ

ความคิด 7 ประการ คือแนวความคิดที่สามรูปแบบความคิด 7 ประการคือรูปแบบความคิด (Paradigm) ท่ี

ประกอบดวยสิ ่งสำคัญ 7 ประการประกอบดวย (1) ผลิตภัณฑ (Product) (2) ราคา (Price) (3) สถานที ่จัด

จำหนาย (Place) (4) การสงเสริมการตลาด (Promotion) (5) บุคลากร(People) (6) กระบวนการ(Process) ท้ัง

ภาพพจน บริษัท และภาพพจนตราสินคานั้นเปนฐานลาง (7) องคประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence)
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Philip Kotler (อางอิงใน ศิริวรรณ เสรีรัตน, 2552) ไดกลาวไววา การวิเคราะหใหทราบถึงพฤติกรรม

ของผูบริโภคเปนการวิจัยหรือคนหาเกี่ยวกับพฤติกรรมการซื้อหรือการใชของผูบริโภค โดยใชคำถามชวยในการ

วิเคราะหเพ่ือคนหาคำตอบเก่ียวกับพฤติกรรมผูบริโภค คือ 6W1H ซึ่ง ประกอบไปดวย 

 1. ใครบางอยูในตลาดเปาหมาย (Who is in the target market?) เปนคำถาม เพ่ือใหทราบถึงลักษณะ

กลุมเปาหมาย (Occupants) 4 ดาน คือ ประชากรศาสตรภูมิศาสตรจิตวิทยาหรือจิตวิเคราะห และพฤติกรรม

ศาสตร 

 2. ผู บริโภคตองการซื้ออะไร (What does the consumer buy?) เปนคำถามเพื่อใหทราบถึงสิ ่งท่ี

ผู บริโภคตองการจากผลิตภัณฑ (Object) คือตองการคุณสมบัติหรือสวนประกอบของผลิตภัณฑ (Product 

component) และความแตกตางท่ีเหนือกวาคูแขง (Competitive differentiation)  

 3. ทำไมผูบริโภคจึงไดตัดสินใจซื้อ (Why does the consumer buy?) เปนคำถาม เพ่ือตองการทราบ

วัตถุประสงคในการซื้อ (Objectives) ผูบริโภคซื้อสินคาเพ่ือสนองความตองการดานรางกาย และดานจิตวิทยา 

4. ใครบางมีสวนรวมในการตัดสินใจซื้อ (Who participates in the buying?) เปนคำถามเพื่อตองการ

ทราบถึงบทบาทของกลุมตาง ๆ (Organizations) ที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อของผูบริโภคซึ่งประกอบดวยผู

ริเริ่ม ผูมีอิทธิพล ผูตัดสินใจซื้อ ผูซื้อและผูใช 

 5. ผูบริโภคซื้อเมื่อใด (When does the consumer buy?) เปนคำถามเพื่อตองการทราบถึงโอกาสใน

การซื้อ (Occasions) เชน ซื้อชวงเดือนใดของปชวงฤดูกาลใดของปชวงวันใดของเดือน ชวงเวลาใดของวัน ซื้อใน

โอกาสพิเศษ หรือเทศกาลวันสำคัญตาง ๆ 

6. ผูบริโภคซื้อที่ไหน (Where does the consumer buy?) เปนคำถามเพื่อตองการทราบถึงชองทาง

หรือแหลง (Outlets) ท่ีผูบริโภคซื้อเชน หางสรรพสินคา ซุปเปอรมารเก็ต หรือรานขายของชำ เปนตน 

7. ผูบริโภคซื้ออยางไร (How does the consumer buy?) เปนคำถามเพื่อตองการทราบขั้นตอนใน

การตัดสินใจซื้อ (Operations) ซึ่งประกอบดวยการรับรูปญหา การคนหาขอมูล การประเมินผลทางเลือก การ

ตัดสินใจซื้อ และความรูสึกหลังการซื้อ  

 ปทมาภรณ ปญญา (2561, น.9) ปจจัยที่สงผลตอการตัดสินใจเลือกซื้อสินคาผานทาง Application 

Shopee ในเขตอำเภอหาดใหญ จังหวัดสงขลา  โดยภาพรวม พบวา ลักษณะประชากรศาสตรของกลุมตัวอยางมี

สัดสวนของเพศหญิงมากกวาเพศชาย โดยเปนเพศหญิง รอยละ 69.8 และเพศชาย รอยละ 30.2 ตามลำดับ สวน

ใหญมีอายุอยูระหวาง 21-30 ป คิดเปนรอยละ 63.3 ของกลุมตัวอยาง ในดานระดับการศึกษาสูงสุดอยูในระดับ

ปริญญาตรีเปนสวนใหญ คิดเปนรอยละ 60.9 โดยสวนมากมีอาชีพเปนนักเรียน/นักศึกษา คิดเปนรอยละ 30.9 

ของกลุมตัวอยางทั้งหมด และจากกลุมตัวอยางสวนใหญมีรายไดเฉลี่ย คิดเปนรอยละ 52.9 โดยภาพรวม พบวา 

ผูบริโภคสวนใหญซื้อสินคาผานทางแอปพลิเคชันออนไลน 1-2 ครั้งตอเดือน สวนใหญจายเงินโดยเฉลี่ย 301-500 

บาทตอครั้ง สินคาและบริการที่ผูบริโภคนิยมซื้อผานทางแอปพลิเคชันออนไลน คือ เสื้อผา/เครื่องแตงกาย และ

ผูบริโภคสวนใหญใชแอปพลิเคชันขายสินคาออนไลน Shopee บอยท่ีสุด 

 ณัฐกานต กองแกม (2559) พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของผูใช Application Shopee ใน

ประเทศไทย การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของผูใช Application 

Shopee ในประเทศไทยศึกษาปจจัยสวนประสมทางการตลาดและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มผีล

ตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผาน Application Shopee ของลูกคาในประเทศไทยเปนการวิจัยเชิง

ปริมาณเก็บขอมูลดวยแบบสอบถามในระบบออนไลนโดยผูท่ีตอบแบบสอบถามคือผูใช Application Shopee ใน

ประเทศไทยจำนวน 400 คนวิเคราะหขอมูลโดยใชคารอยละคาเฉลี่ยสวนเบี่ยงเปนมิตรฐานและการวิเคราะหการ
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         ลักษณะประชากรศาสตร 

 

 สวนประสมทางการตลาด(7p) 

 

 

ถดถอยพหุคูณโดยใชการวิเคราะหปจจัยสวนประสมทางการตลาดที่มีอิทธิพลตอพฤติกรรมการซื้อสินคาและ

บริการของผูใชแอพพลิเคชั่นชอปปในประเทศไทยและการสื่อสารทางการตลาดแบบครบวงจรที่มีอิทธิพลตอ

พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของผูใชแอพพลิเคช่ันชอปปในประเทศไทย 

 

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ในการศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นชอปปของผูบริโภคในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

ตัวแปรอิสระ                            ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรที่จะศึกษาคือประชากรผูบริโภคที่เคยใชแอพพลิเคชั่นชอปปที่อาศัยอยูในเขตอำเภอเมือง

จังหวัดลำปาง ซึ่งไมทราบจำนวนประชากรที่แนนอน โดยผูวิจัยดำเนินวิธีดำเนินการหากลุมตัวอยาง โดยการ

กำหนดกลุมตัวอยางนั้นผูวิจัยใชวิธีของ W.G.Cochran เปนการกำหนดกลุมตัวอยางในกรณีที่ไมทราบจำนวน

ประชากรท่ีแนนอน โดยการกำหนดคาความเช่ือมั่นเทากับ 95%  

2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือเพื่อเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง โดยมีรายละเอียดการสราง

แบบสอบถาม ดังน้ี 

 สวนท่ี 1 คำถามดานลักษณะดานประชากรศาสตร  

 สวนท่ี 2 คำถามดานปจจัยสวนประสมทางการตลาด  

สวนที่ 3 คำถามดานพฤติกรรมผูบริโภคการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นชอปปของผูบริโภคในเขต

อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง 

3. วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.1 ผูวิจัยไดทำการสุมกลุมตัวอยางจากผูท่ีเคยใชแอพพลิเคช่ันชอปปในการซื้อสินคาและบริการ ในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 3.2 ผูวิจัยไดทำการชี้แจงถึงตัววัตถุประสงคของการทำวิจัย รวมทั้งหลังเกณฑในการตอบแบบสอบถาม

เพ่ือใหผูตอบแบบสอบถามมีความเขาใจในคำถามและมีความตองการท่ีจะตอบแบบสอบถาม 

 3.3 ทำการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมผูบริโภคที่ผูที่เคยใชแอพพลิเคชั่นชอปปในการซื้อสินคาและ

บริการในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ผานระบบออนไลน 

 3.4 นำแบบสอบถามที่ไดมาทำการตรวจสอบ ความถูกตองสมบูรณ และนำไปวิเคราะหขอมูลทางสถิติ

ดวยเครื่องคอมพิวเตอร 

พฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผาน

แอพพลิเคช่ันชอปปของผูบริโภคในเขต

อำเภอเมืองจังหวัดลำปาง  
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4. วิธีการการวิเคราะหขอมูล 

 เมื่อผูวิจัยทำการเก็บรวบรวมแบบสอบถามไดครบถวนตามจำนวนกลุมตัวอยางที่ผูวิจัยไดตั้งไวแลวแบง

การวิเคราะหตามสวนแบบสอบถามแตละสวนไดดังตอไปน้ี  

 4.1 ผูวิจัยสงแบบสอบถามใหกับอาจารยท่ีปรึกษาวิจัยตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถาม 

 4.2 ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามมาลงรหัสท่ีไดกำหนดขอบเขตการใหคะแนนไวแลว  

 4.3 การประมวลผลขอมูลที่ไดจึงรหัสแลว บันทึกดวยระบบคอมพิวเตอรเพื่อทำการประมวลผลขอมูล

โดยใชโปรแกรมทางสถิติสำเร็จรูปเพ่ือทำการวิเคราะหขอมูลตาง ๆ  

 4.4 การวิเคราะหขอมูลดานประชากรศาสตรของผู ตอบแบบสอบถามโดยการแจกแจงความถ่ี 

(Frequency) คารอยละ (Percentage) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation)  

 4.5 การวิเคราะหขอมูลดานพฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการผานแอพพลิเคช่ันชอปป สวนประสมทาง

การตลาดโดยใชคาเฉลี่ย(Mean) และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน(Standard Deviation)  

5. สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยไดดําเนินการวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามโดยใชเครื่องคอมพิวเตอร คํานวณหาคาสถิติ

ดวย โปรแกรมสําเร็จรูป SPSS สถิติท่ีใชในการ วิเคราะหขอมูล 

5.1. สถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) 

5.2. สถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistic)เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงอนุมาน (Inferential 

Statistics) ใชทดสอบสมมติฐานการวิจัยท้ังน้ีเพ่ือแสดงใหเห็นถึงความสัมพันธระหวางตัวแปรตนกับตัวแปรตามใช

สถิติโดยการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) และการวิเคราะหการถดถอยแบบพหุคูณ 

 

4.ผลการวิจัย 

จากการวิจัยพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคชัน่ชอปปของผูบริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัด

ลำปาง เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) โดยใชแบบสอบถาม เปนเครื่องมือที่ใชเก็บรวบรวม

ขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี  

สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม  

กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ ผูใชแอพพลิเคชั่นชอปปผูบริโภคในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

จำนวน 400 คน เก็บขอมูลทางออนไลนเทานั้น ทำการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติผูตอบ

แบบสอบถามสวนใหญเปนผูหญิง จำนวน 236 คน (คิดเปนรอยละ 59 ) กลุมที่ใชงานมากที่สุด อายุ 20-25 ป 

จำนวน 225 คน (คิดเปนรอยละ 56.3) อาชีพของผูใชสวนใหญ คือ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 203 คน(คิดเปน

รอยละ 50.7 ) รายไดของผูใชสวนใหญ ต่ำกวา 10,000 บาท จำนวน  210 คน (คิดเปนรอยละ 52.5 ) ระดับ

ศึกษาของผูใชสวนใหญคือ ระดับปริญญาตรี จำนวน 270 คน(คิดเปนรอยละ 67.5 )   

สวนท่ี 2 ขอมูลดานปจจัยสวนผสมทางการตลาดท่ีมีอิทธิพลตอสัง่ซื้อสินคาผานแอพพลิเคช่ันชอปปของผูบริโภคใน

เขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง  
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ตารางท่ี 1 วิเคราะหขอมูลเก่ียวกับความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีผลตอสวนประสมทางการตลาด (7p) 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาด x� S.D. ระดับควาคิดเห็น ลำดับ 

ดานผลิตภัณฑ (Product) 3.88 0.71 มาก 7 

ดานราคา (Price) 4.30 0.72 มาก 3 

ดานสถานท่ีใชบริการ (Place) 4.25 0.77 มาก 4 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 4.40 0.72 มาก 1 

ดานบุคลากร คน (People) 4.18 0.76 มาก 6 

ดานกระบวนการ (Process) 4.33 0.68 มาก 2 

ดานองคประกอบทางกายภาพ (Physical Evidence) 4.20 0.75 มาก 5 

คาเฉลี่ยรวม 4.22 0.73 มาก  

 

จากตารางท่ี 1 ภาพความคิดเห็นของผูบริโภคท่ีมีตอปจจัยสวนประสมทางการตลาดดานบริการ (7p) ท่ี

สงผลตอพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นชอปปของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.22  

สวนที่ 3 ขอมูลดานพฤติกรรมการสั่งซื้อสนิคาผานแอพพลิเคชั่นชอปปของผูบริโภคในเขต อำเภอเมือง 

จังหวัดลำปาง 

ปจจัยท่ีสงผลตอพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาและบริการผานแอพพลิเคช่ันชอปปของผูบริโภคในเขตอำเภอ

เมือง จังหวัดลำปาง นอกจากแอพพลิเคชั่นชอปปมีแอพพลิเคชั่นอื่นที่ซื้อมากอันที่ 1ไดแก Facebook รอยละ 

40.0 โดยรูจักผานทางอินเทอรเน็ตรอยละ 59.1 โดยเลือกซื้อสินคาหรือบริการเพราะมีสินคาและบริการท่ีตองการ

รอยละ 34.6 นิยมซื้อมากที่สุดไดแก อุปกรณอิเล็กทรอนิกสรอยลละ 34.8 ราคาเฉลี่ยที่ผูบริโภคตัดสินใจซื้อมาก

ที่สุดไดแก 201 – 400 บาทรอยละ 33.5 นิยมชำระเงินคาสินคาหรือบริการผาน แอพพลิเคชั่นชอปปมากที่สุด 

เก็บเงินปลายทางรอยละ 38.2 ซื้อสินคาหรือบริการ 1 - 2 ครั้งตอเดือนรอยละ 36.8 ปญหาและอุปสรรคที่พบ

ไดรับสินคาลาชารอยละ 45.5  

สวนท่ี 4 ผลการวิเคราะหโดยใชสถิติเชิงอนุมาน 

สมมติฐานที ่ 1 ปจจัยประชากรศาสตรที ่แตกตางกันสงผลตอพฤติกรรมการสั ่งซื ้อสินคาผาน

แอพพลิเคช่ันชอปปของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 

ปจจัยดานประชากรศาสตร คานัยสำคญั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ 0.378 × 

อาย ุ 0.791 × 

สถานภาพ 0.045* สอดคลอง 

ระดับการศึกษาสูงสุด 0.273 × 

อาชีพ 0.471 × 

รายไดเฉลี่ยตอเดือน 0.378 × 

หมายเหตุ  * มีความแตกตาง อยางมีนัยสำคญัทางสถิติท่ีระดับ 0.05 
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กลุมตัวอยางที่มี เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพ และรายไดที่แตกตางกันมีผลตอการสั่งซื้อสินคาผาน

แอพพลิเคช่ันชอปปของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

สมมติฐานที่ 2 ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นช

อปปของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 

 

ปจจัยดานสวนผสมทางการตลาด คานัยสำคญั ผลการทดสอบสมมติฐาน 

ดานผลิตภณัฑ(Product) 0.001* สอดคลอง 

ดานราคา (Price) 0.615 × 

ดานสถานท่ีใชบริการ (Place) 0.995 × 

ดานการสงเสริมการตลาด (Promotion) 0.667 × 

ดานบุคลากร คน (People) 0.999 × 

ดานกระบวนการ (Process) 0.001* สอดคลอง 

ดานองคประกอบทางกายภาพ(Physical Evidence) 0.005* สอดคลอง 

หมายเหตุ  * มีความแตกตาง อยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

 

ปจจัยสวนประสมทางการตลาดสงผลตอพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคช่ันชอปปของผูบริโภค

เขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง คือ ดานผลิตภัณฑ ดานกระบวนการ และดานองคประกอบทางกายภาพ 
 

5.สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัย ปจจัยที่สงผลตอพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นชอปปของผูบริโภคในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ซึ่งเปน การศึกษาเกี่ยวกับพฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผานแอพพลิเคชั่นชอปปของ

ผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ไดขอคนพบจากการศึกษาวิจัย  

พฤติกรรมการสั่งซื้อสินคาผาน Application Shopee ของผูบริโภคในเขตอำเภอเมือง จังหวัดลำปาง ท่ี

มี เพศ อายุ อาชีพ รายไดและระดับการศึกษาตางกัน ทำใหการตัดสินใจสั่งซื้อสินคาผาน Application Shopee 

ไมตางกัน ซึ่งผูวิจัยมีความเห็นวา เนื่องจาก สถานการณปจจุบันของเรานั้นจะพบวาผูคนสวนใหญจะเนนความ

สะดวกสบายในการเลือกซื้อสินคาพบ บริการหลังการขายรวมถึงการพิจารณาความเหมาะสมในการเลือกซื้อสินคา

ในแตละครั้ง คุมคาใน ประโยชน ที่คาดหวังที่จะไดรับจากการซื้อสินคาในแตละครั้งดวยนั้น ซึ่งจะสอดคลองกับ

งานวิจัยของเปรมกมล หงษยนต(2562)ไดศึกษาเรื ่อง “ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการ ตัดสินใจซื้อสินคาผานทาง

แอพพลิเคช่ันออนไลน (ลาซาดา) ของผูบริโภคยุคดิจิทัลใน กรุงเทพมหานคร”พบวาลักษณะประชากรแตกตางกัน

มีความคิดเห็นตอ ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการตัดสินใจซื้อสินคาผานทางแอพพลิเคช่ันออนไลน (ลาซาดา) ของ

ผูบริโภคยุคดิจิทัล ในกรุงเทพมหานคร 

ความคิดเห็นของผูบริโภคที่มีผลตอสวนประสมทางการตลาดของผูใช Application Shopee ผูบริโภค

ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง โดยรวมอยูในระดับท่ีมาก เมื่อพิจารณาผลของแตละดานแลวพบวา ดานท่ีอยูใน 

ระดับมาก มี 4 ดานไดแก ดานการสงเสริมการตลาด  ดานกระบวนการ ดานราคา ดานสถานที่ใชบริการ ดาน

ผลิตภัณฑ แสดงใหเห็นวา ลูกคาใหความสำคัญกับความหลากหลายของสินคาที ่จำหนายผาน Application 

Shopee ความหลากหลายของราคา ไดรับความสะดวกในการชำระเงินหลายชองทาง ช่ืนชอบการซื้อสินคาโดยไม
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คิดคาบริการขนสง (สงสินคาฟรี) พนักงานมีความรูความเขาใจการใชงาน Application Shopee มีบริการจัดสง

สินคาที่ครอบคลุมทุกพื้นท่ี มีรูปแบบของเมนูตาง ๆ ที่ใชงานงาย สอดคลองกับแนวความคิดของ (ณัฐกานต กอง

แกม, 2559)พฤติกรรมการซื้อสินคาและบริการของผูใช Application Shopee ในประเทศไทย ภาพรวม อยูใน

ระดับมาก มีคาเฉลี ่ยเทากับ 3.78 แสดงใหเห็นวา ผู บริโภคมีการซื้อสินคาที ่ทาง Application Shopee วาง

จำหนายอยูในระดับท่ีมาก 
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บทคัดยอ   

   การวิจัยฉบับน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา และเปรียบเทียบผลการดำเนินงานภายใตสถานการณวิกฤตโค

วิด-19 ของกลุมอุตสาหกรรมในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) โดยเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลัง ภายใต

สถานการณวิกฤต โควิด-19 ของ 8 กลุมอุตสาหกรรม โดยขอมูลท่ีนำมาวิเคราะหเปนขอมูลท่ีไดมาจากการเก็บ

ขอมูลทุติยภูมิ  จากผลการดำเนินงานท่ีเกิดข้ึนในงบการเงินของป พ.ศ. 2558 - 2564  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย

คืออัตราสวนทางการเงิน  เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel ในรูปแบบ ขอความ  ตาราง 

แผนภูมิ หรือ กราฟ รวมท้ังมีการรายงานแบบอัตรารอยละ การวิเคราะหขอมูลจากโปรแกรมการวิเคราะหสถิติ 

(Statistical Package for the Social Sciences:SPSS) โด ยผล ท่ี ได มี ก ารจ ำแน กข อมู ล  เป น ค าสู งสุ ด 

(Maximum) คาตํ่ าสุด (Minimum) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) ผล

การศึกษาพบวาการระบาดของโควิด-19 สงผลใหภาพรวมผลการดำเนินงานในป 2563 มีแนวโนมลดลง แตในป 

2564 ผลการดำเนินงานเริ่มมีผลเปนบวก มีการฟนตัวในบางอุตสาหกรรม         

                                                        

               คำสำคัญ  1) ผลการดำเนนิงาน 2 )อัตราสวนทางการเงิน 3) สถานการณวิกฤตโควิด-19 4)กลุมอุตสาหกรรมในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 
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Abstract 

 This research aims to examine and compare the operating results under the crisis of 

Covid-19 crisis of 8 industry groups in the Market for Alternative Investment (MAI) before and 

after the COVID-19 crisis. The analysis was conducted by analyzing secondary data collected 

from operation reports from 2015 - 2021. Microsoft Excel was used to analyze and present the 

data in text, tables, charts, and graphs, including percentage reporting and the Statistical 

Package for the Social Sciences (SPSS) program. The results were divided into the maximum 

(Maximum), minimum (Minimum), mean (Mean), and standard deviation (Standard Deviation). 

The study's findings revealed that the COVID-19 outbreak decreased overall performance in 

2020. However, operating results began to improve in 2021, and some industries had seen a 

resurgence.   

 

Keywords: 1) Overall Operations 2) Financial ratios 3) Under the COVID-19 Pandemic 4) Industry groups 

listed on the Market for Alternative Investment (MAI) 
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1. บทนำ  

ความเปนมา 

 จากการระบาดของโควิด-19 ซึ่งเปนโรคระบาดท่ีสามารถติดตอและลุกลามไปท่ัวโลก ไดสงผลกระทบ

เสียหายอยางมากตอระบบเศรษฐกิจและสังคมในดานตาง ๆ ของนานาประเทศท่ัวโลก สำหรับเศรษฐกิจไทย  ซึ่ง

เปนประเทศท่ีไดรับผลกระทบจากโควิด-19 เปนอยางสูงในภูมิภาคอาเซียน  ผลท่ีเกิดข้ึนมีความรุนแรงกวา

เหตุการณโรคระบาดท่ีเคยเกิดข้ึนมากอนหนาน้ี เมื่อวิกฤต COVID-19 เกิดข้ึน กลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบ

อันดับแรก และหนักท่ีสุดก็คือ อุตสาหกรรมบริการ เพราะท่ีผานมาอุตสาหกรรมทำทุกอยางไวเพ่ือรองรับ

นักทองเท่ียวจากตางประเทศ เมื่อเกิดวิกฤต ทำใหจำนวนนักทองเท่ียวลดลด จึงเกิดผลกระทบหนักตอภาคบริการ  

เชน โรงแรม รานอาหาร เมื่อประเทศไดประกาศหยุดกิจกรรมทางเศรษฐกิจตามนโยบายของภาครัฐ สงผลกระทบ

ใหทุกกลุมอุตสาหกรรมก็ไดรับผลกระทบกันถวนหนา โดยเฉพาะ อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 

อุตสาหกรรมอุปโภคบริโภค อุตสาหกรรมสินคาอุตสาหกรรม  เกิดผลกระทบจากปญหาการปดประเทศ เน่ืองจาก

ประเทศไทยมีรายไดจากการสงออกและการทองเท่ียวเปนจำนวนมาก เมื่อมีการปดประเทศจึงทำใหประเทศไทย

ประสบปญหา สงออกไมได ผลผลิตทางการเกษตรจากท่ัวโลกจำเปนตองปลอยใหเนาเสียไป เพราะแรงงานถูกสั่ง 

หามทำงาน และไมสามารถเดินทางมาทำงานไดมาตรการสั่งหามการเดินทาง เกษตรกรไมสามารถสงผลผลติได ทำ

ใหกิจการบางกิจการประสบปญหาผลขาดทุน มีสภาพคลองไมดี มีเงินไมเพียงพอตอการชำระหน้ี ผลตอเน่ืองทำให

เกิดการเลิกจางพนักงาน การใหพนักงานลาออกโดยสมัครใจ การลดคาใชจายตาง ๆ ตลอดจนการปดกิจการ  

หลายกิจการประสบปญหาถึงข้ันยื่นลมละลาย 

  ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย เปนตลาดทุนท่ีไดรับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 ซึ่ง

ในชวงตนป 2563 ตลาดมีความผันผวนเปนอยางมาก สงผลใหบริษัทไดรับผลกระทบไมสามารถชำระหน้ีได 

รวมท้ังอาจมีการปรับลดอันดับความนาเช่ือถือของบางบริษัทลงอีก(พงศพิชญ พิณสาย,2563)  สวนหน่ึงของตลาด

ทุนยังมีตลาดหลักทรัพย  เอ็ม เอ ไอ (mai) ไดรับผลกระทบภายใตสถานการณ วิกฤต COVID 19  โดยไดรับ

ผลกระทบจาการปดช่ัวคราวของชองทางการจัดจำหนาย การชะลอคำสั่งซื้อ การเลื่อนกิจกรรมตามนโยบาย

ควบคุมการแพรระบาด สงผลใหยอดขายรวมลดลง จากปญหาท่ีเกิดข้ึนของตลาดทุนผูวิจัยมีความสนใจในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ซึ่งเปนตลาดท่ีนาสนใจสำหรับนักลงทุนรุนใหม โดยการศึกษาขอมูลในงบการเงินเพ่ือ

ทราบผลการดำเนินงานและผลกระทบภายใตสถานการณ วิกฤตโควิด-19 ของตลาดหลักทรัพยเอ็ม เอ ไอ โดย

ทำการศึกษาขอมูลแยกเปนรายอุตสาหกรรม และทำการเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกอนและหลังสถานการณ  

วิกฤตโควิค-19 เพ่ือเปนขอมูลในการตัดสินใจของนักลงทุน และผูท่ีเก่ียวของ 

วัตถุประสงค 

 1. ศึกษาผลการดำเนินงานของบรษัิทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) 

 2. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานภายใตสถานการณวิกฤต โควิด-19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ  (mai) 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

205



2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

          การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio Analysis) คือ การนำรายการ 2 รายการ ซึ่ง

เปนรายการทางบัญชีท่ีปรากฏอยูในงบแสดงฐานะการเงินและงบกำไรขาดทุน มาเปรียบเทียบกันในลักษณะ

อัตราสวน การวิเคราะหอัตราสวนทางการเงิน เปนเครื่องมือสำคัญเพ่ือวิเคราะหรายงานทางการเงิน อธิบายถึง

ฐานะความมั่นคงทางการเงิน ผลการดำเนินงานของกิจการ เปนการนำตัวเลขจากงบการเงินท่ีเก่ียวของมาหา

อัตราสวนตาง ๆ เพ่ือใหงายตอการวิเคราะห ใชเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของกิจการในอดีตหรือเปรียบเทียบ

กับกิจการอ่ืนในอุตสาหกรรมเดียวกัน ชวยใหเขาใจสุขภาพทางการเงินและผลการดำเนินงานของกิจการไดดียิ่งข้ึน 

(เอิญ สุริยะฉาย, 2558 : 70-106)    

          การจัดแบงประเภทอัตราสวนทางการเงินยอมข้ึนอยู กับวัตถุประสงคของการใชประโยชนตาม

วัตถุประสงคในการบริหารการเงิน ซึ่งสามารถแบงประเภทอัตราสวนทางการเงิน ไดเปน 5 ประเภทและถือเปน

แมบทในการวิเคราะหดวยอัตราสวนทางการเงิน (เพชรี ขุมทรัพย, 2554) ดังน้ี 1. อัตราสวนแสดงสภาพคลอง 

(Liquidity Ratios) 2. อัตราสวนวิเคราะหประสิทธิภาพในการใชสินทรัพย(Activity Ratios)  3. อัตราสวนการ

วิเคราะหความสามารถในการกอหน้ี (Leverage Ratios) 4. อัตราสวนการวิเคราะหความสามารถในการทำกำไร 

(Profitability Ratios) 5. อัตราสวนแสดงมูลคาทางการตลาด (Market Value Ratios)  ในการวิเคราะหผลการ

ดำเนินงานภายใตสถานการณวิกฤตโควิด-19 ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ น้ีจะวิเคราะห

ในสวนของผลการดำเนินงานของกิจการซึ่งจะเก่ียวของกับความสามารถในการทำกำไรของธุรกิจ จะพิจารณา

เก่ียวกับผลตอบแทนของธุรกิจ  

            อัตรากำไรขั้นตน (Gross Profit Margin:GPM)  อัตราสวนน้ีแสดงวากิจการมีความสามารถในการทำ

กำไรข้ันตนเปนสัดสวนเทาใด เทียบกับรายไดจากการขาย(บริการ)  

 อัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin: NPM) อัตราสวนน้ีแสดงวากิจการมีความสามารถในการทำ

กำไรสุทธิเปนสัดสวนเทาใดเทียบกับยอดขายสุทธิ 

อัตราผลตอบแทนจากสินทรัพย (Return on Asset: ROA) อัตราสวนน้ีเปนการวัดวา สินทรัพยรวม

ของกิจการกอใหเกิดผลตอบแทนมากนอยเทาใด 

อัตราส วนผลตอบแทนตอส วน ผู ถื อ หุ น  (Return on Equity: ROE) อัตราส วน น้ี แสดงถึ ง

ความสามารถจากการบริหารงานของกิจการเพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถือหุน   

 อัตราการเติบโตของรายได(Growth หรือ G)เปนกระแสเงินสดท่ีกิจการไดรับจากการขายสินคาหรือ

บริการ    การเติบโตหลักๆ ของบริษัทน้ันเราจะรูไดจากการเติบโตของยอดขาย (Sales Growth) และการเติบโต

ของกำไร (Profit Growth)  

  อัตรากำไรจากการดำเนินงาน Operating Profit Margin : OPM) อัตราสวนน้ีแสดง ประสิทธิภาพ

ในการดำเนินงานและการตั้งราคาสินคา  

 ตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (Market for Alternative Investment) เปนตลาดหลักทรัพยแหงท่ีสอง

ของประเทศไทยมีจุดประสงคการทำงานโดยท่ัวไปเหมือนกับตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย คือ ทำหนาท่ีเปน

ตลาดทุนเพ่ือใหกิจการตาง ๆ สามารถระดมเงินทุนเพ่ิมเติมจากสาธารณะได  แตตลาดใหมน้ีจะเนนไทท่ีกิจการ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และกิจการเก่ียวกับนวัตกรรมโดยไดผอนผันหลักเกณฑตาง ๆ ลง เชน ทุนชำระ

แลวข้ันต่ำของหลักทรัพยในตลาดหลัก คือ 200 ลานบาท ในขณะท่ีข้ันต่ำของตลาดใหมลดลงเปน 40 ลานบาท  

เพ่ือเปดโอกาสใหกิจการขนาดเล็กท่ีไมสามารถเขาตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยไดมีหนทางในการระดมทุน 
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รวมท้ังสนับสนุนอุตสาหกรรมการรวมลงทุน(venture capital) เพ่ือเพ่ิมจำนวนบริษัทจดทะเบียนในตลาด

หลักทรัพย(ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย,2563) 

 ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเก่ียวของในการวิเคราะหผลการดำเนินงานภายใตสถานการณวิกฤตโควิด-19 

ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ น้ี ดังตอไปน้ี 

 กัลยสุดา  แหวนทองคำ (2563) ศึกษาเรื่องคุณภาพการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม  ท่ีสงผลตอ ราคาหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  เอ็ม เอ ไอ.โดยมีวัตถุประสงคใน

การศึกษาครั้งน้ี เพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวางคุณภาพการเปดเผยขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและ

สิ่งแวดลอม กับราคาหุนของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) พบวา คุณภาพการเปดเผย

ขอมูลความรับผิดชอบตอสังคมและสิ่งแวดลอม ไมมีความสัมพันธกับราคาหุน  

 มณีพลอย เรอืงแกวมณ ี(2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่องความสัมพันธระหวางคุณภาพกำไรกับการถือครองเงิน

สดของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาความสัมพันธระหวาง

คุณภาพกำไรกับการถือครองเงินสดของกิจการโดยใชขอมูลบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย

ในชวงป 2555 – 2559 จำนวน 191 บริษัท ผลการศึกษาพบวาบริษัทท่ีมีคุณภาพกำไรต่ำจะมีระดับการถือครอง

เงินสดต่ำกวาบริษัทท่ีมีคุณภาพกำไรสูงซึ่งไมสอดคลองกับการศึกษาในอดีตท่ีพบวากิจการท่ีมีคุณภาพกำไรต่ำจะมี

ระดับการถือครองเงินสดสูง (Garcia-Teruel et al. (2009), Sun et al. (2011) และ Shin et al. (2017))  

 มณีรัตน ใจรักสันติสุข (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของบริษัทในกลุม

อุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยโดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา

ความสัมพันธระหวางอัตราสวนทางการเงินกับราคาหลักทรัพยของบริษัทท่ีอยูในกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและ

อุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยซึ่งมีกลุมตัวอยางจำนวน 15 บริษัท   ผลการวิจัยสามารถ

สรุปไดวา อัตราสวนราคาตลาดตอมูลคาหุนทางบัญชี (P/BV) มีความสัมพันธเปนไปในทิศทางเดียวกับราคา

หลักทรัพยของกลุมอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหารในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทยอยางมี

นัยสำคัญ สวนอัตราสวนทางการเงินตัวอ่ืน ๆ มีความสัมพันธกับราคาหลักทรัพยเพียงบางหลักทรัพยเทาน้ัน  

 วีระวรรณ ศิริพงษ (2563) ศึกษาเรื่องอิทธิพลของความสามารถในการทำกำไรตอราคาหลักทรัพย:

กรณีศึกษาบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ.โดยมีวัตถุประสงคในการศึกษาครั้งน้ี คือ การทดสอบ

อิทธิพลของความสามารถในการทำกำไรตอราคาหลักทรัพยของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ 

ประชากรและกลุม ตัวอยางในการศึกษา คือ บริษัทท้ังหมดท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ ระหวางป 

พ.ศ. 2558 ถึง 2560 จำนวน 111 บริษัท พบวา อัตราผลตอบแทนของผูถือหุนและอัตรากำไรตอหุน มีอิทธิพลเชิง

บวก ตอราคาหลักทรัพยของบริษัทท่ีจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ อยางมีนัยสำคัญ ประโยชนท่ีไดรับ

จากการศึกษา  คือ ขอมูลท่ีเปนประโยชนตอการตัดสินใจลงทุนในหลักทรัพยของ ผูลงทุนในตลาดทางเลือกของ

ประเทศไทย  

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

207



 Baker, Farrokhnia, Meyer, Pagel, and Yannelis (2020) ศึกษาการใชจายของผูบริโภคระหวาง

สถานการณระบาด Covid-19 ในป 2020 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือสำรวจการบริโภคในครัวเรือนวามีการตอบสนองตอ

โรคระบาดอยางไร โดยใชขอมูลทางการเงินของครัวเรือนในระดับธุรกรรมเพ่ือตรวจสอบผลกระทบของไวรัส 

Covid-19 พบวาเมื่อปริมาณการระบาดมากข้ึน ครัวเรือนตาง ๆ ก็เริ่มปรับเปลี่ยนการใชจายท่ัวไปของพวกเขา

อยางรุนแรง คาใชจายของครัวเรือนในกลุมสินคาปลีก อาหาร และการใชบัตรเครดิต เพ่ิมข้ึนกอนจะลดลงอยาง

ชัดเจน ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวสอดคลองกับพฤติกรรมกักตุนสินคาในชวงท่ีไวรัสเริ่มแพรระบาด พฤติกรรมกักตุน

พบไดชัดในกลุมผูสูงอายุมากกวากลุมท่ีอายุนอยกวา  

 Correia, Luck, and Verner (2020) ศึกษาเรื่องการตอสูโรคระบาดเพ่ือปองกันเศรษฐกิจ บทเรียนจาก

ไขหวัดใหญป 1918โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาผลของไขหวัดใหญในป 1918 โดยใชขอมูลของสหรัฐอเมริกาท้ัง

ในระดับรัฐและระดับเขตท่ียอยลงมา (country)   พบวาโรคระบาดทำใหการจางงานในภาคอุตสาหกรรมลดลง

รอยละ 23  ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมลดลงรอยละ 18 อยางไรก็ตาม รัฐจะใชนโยบายแทรกแซงดานสาธารณสุข

อยางรวดเร็วและจริงจัง โดยจะมีการฟนตัวทางเศรษฐกิจท่ีเร็วกวารัฐอ่ืน ๆ หลังจากโรคระบาดหายไป ดังน้ัน จึง

สรุปไดวานโยบายแทรกแซงดานสาธารณสุขมีประโยชนทางเศรษฐกิจนอกเหนือจากเพียงการลดยอดผูเสียชีวิต 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรท่ีใชในการศึกษา คือ กลุมอุตสาหกรรม ในตลาดหลักทรัพย เอ็ม 

เอ ไอ (mai) ท้ังหมด 8 กลุม จำนวนบริษัทท่ีใชในการศึกษาจาก 8 กลุมอุตสาหกรรมท้ังหมด 79  บริษัทท่ีจด

ทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai)  ประเภทหุนสามัญ และมีการซื้อ-ขายหลักทรัพยปกติ ตั้งแตป พ.ศ.

2558-2564  
 

จำแนกกลุมตัวอยางตามประเภทอุตสาหกรรม  

กลุมอุตสาหกรรม ชื่อยอกลุม 
จำนวน

บริษัท 

กลุม

ตัวอยาง 

รอยละ

(%) 

Agro & Food Industry (INDUS)  เกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร 9 7 77.78 

Consumer (CONSUMP) สินคาอุปโภคบริโภค 11 9 81.82 

Fincials (FINCIAL)  ธุรกิจการเงิน 9 6 66.67 

Industrials (INDUS) สินคาอุตสาหกรรม 38 10 26.32 

Property & Construction(PROCORN) อสังหาริมทรัพยและกอสราง 32 17 53.13 

Resources (RESOURC) ทรัพยากร 13 6 46.15 

Services (SERVICE) บริการ 48 22 45.83 

Thchnology(TECH)  เทคโนโลย ี 15 3 20 

รวม 175 79 45.14 

ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย (ปรับปรุงลาสุด 19 กุมภาพันธ 2558) 

 

 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย  ศึกษาทฤษฎีวิเคราะหในรูปอัตราสวนทางการเงิน (Financial Ratio) 

คาเฉลี่ย รอยละโดยใชโปรแกรม Microsoft Excel โดยการเก็บรวบรวมขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) จาก

รายงานทางการเงิน โดยไดประยุกตใหสอดคลองกับวัตถุประสงค  ท่ีตองการศึกษา เฉพาะผลการดำเนินงานของ

กิจการและทำการเปรียบเทียบขอมูลกอนและหลัง ภายใตสถานการณวิกฤตโควิด-19 โดยหาคาเฉลี่ย(Mean) 

ยอนหลังภายใน 5 ป ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ (mai) ท้ัง 8 กลุมอุตสาหกรรม  โดย

ดำเนินการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินใชเกณฑเดียวกันท้ัง 79 บริษัท (เน่ืองจากอัตราสวนท่ีปรากฎในแบบ

แสดงรายการขอมูลประจำปอาจแตกตางกัน) ซึ่งมีเครื่องมือในการวิเคราะหดังน้ี 

 กำไรข้ันตน   =  X100    

 (%)      

 กำไรสุทธิตอยอดขาย  =  X100  

 (%) 

 ผลตอบแทนตอสินทรัพย  = X100 

 (%) 
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 ผลตอบแทนผูถือหุน  =  X100   

 (%) 

 การเติบโตของรายได  =  X100   

 (%)       

กำไรจากการดำเนินงาน  =  X100    

 (%)       

 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) เปนการวิเคราะหขอมูลโดยใช โปรแกรม 

Microsoft Excel โดยขอมูลท่ีนำมาวิเคราะหเปนขอมูลท่ีไดมาจากการเก็บขอมูลทุติยภูมิ โดยจะนำเสนอขอมูลใน

รูปแบบ ขอความ  ตาราง แผนภูมิ หรือ กราฟ รวมท้ังมีการรายงานแบบอัตรารอยละ การวิเคราะหขอมูลจาก

โปรแกรมการวิเคราะห สถิติ (Statistical Package for the Social Sciences:SPSS) โดยผลท่ีไดมีการจำแนก

ขอมูล เปนคาสูงสุด (Maximum) คาตํ่าสุด (Minimum) คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) โดยขอมูลจะมกีารแยกเปนรายบริษัท ท้ังหมดใน 8 กลุมอุตสาหกรรม  จากอัตราสวนทางการเงิน   ป 

2558-2564 

 

4. ผลการวิจัย  

 จากการวิเคราะหผลการดำเนินงานของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย เอ็มเอไอ (mai) ท่ีไดรับ

ผลกระทบจากการเกิดโรคระบาดโควิด-19 โดยการวิเคราะหเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน ใน  3 กรณีคือ 1. 

เปรียบเทียบผลการดำเนินงานป 2563 กับ คาเฉลี่ย 5 ปยอนหลัง  2. เปรียบเทียบผลการดำเนินงาน ป 2563 กับ 

ป 2562 และ 3. เปรียบเทียบผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2563 กับไตรมาส 1/2564  โดย ท้ัง 3 กรณี  มีผลการ

ดำเนินงานท่ีลดลงซึ่งตรงกับขอสมมติฐานของการวิจัย โดยมีประเด็นสำคัญจากการวิเคราะห ดังน้ี 

 

ตารางแสดงการเปรียบเทียบอัตราสวนทางการเงิน  

 
 

 ผลการวิเคราะหอัตรากำไรขั้นตน (Gross Profit Margin:GPM)   ภาพรวมท้ังหมดของอัตรากำไร

ข้ันตนมีผลการดำเนินงานลดลงในทุกกรณี การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป 2563 กับคาเฉลี่ย 5 ปยอนหลัง 

พบวา อุตสาหกรรมท่ีไดรบัผลกระทบมากท่ีสุดไดแก อสังหารมิทรัพยและกอสราง ( PROPCON) ลดลงอัตรารอย

ละ 286.47 เปรียบเทียบป 2563 กับป 2562 พบวาอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกอสังหาริมทรัพย

และกอสราง ( PROPCON)  ลดลงอัตรารอยละ 262.89 และเปรียบเทียบรายไตรมาส 1/2563 กับ 1/2564 
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พบวาอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกอสังหาริมทรัพยและกอสราง  ( PROPCON) ลดลงอัตรารอย

ละ 185.52 

 ผลการวิเคราะหอัตรากำไรสุทธิ (Net Profit Margin:NPM) ภาพรวมท้ังหมดของอัตรากำไรสุทธิมีผล

การดำเนินงานลดลงในทุกกรณี บางอุตสาหกรรมควบคุมตนทุนการผลิตไดไมดี ไมสามารถเพ่ิมราคาขายรวมท้ังมี

คูแขงขันเพ่ิมข้ึน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป 2563 กับคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป พบวากลุมอุตสาหกรรมท่ี

ไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกทรัพยากร (RESOURCES)  ลดลงอัตรารอยละ 1,390.26 เปรียบเทียบ    ป 2563 

กับป 2562 พบวากลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแก ธุรกิจการเงิน (FINCIAL) ลดลงอัตรารอยละ 

678.68 และเปรียบเทียบรายไตรมาส 1/2563 กับ 1/2564 พบวาอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแก

ธุรกิจการเงิน (FINCIAL)  ลดลงอัตรารอยละ 9,576.63   

 ผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยท้ังหมด (Return on Asset: ROA)  ภาพรวมท้ังหมด

ของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมีผลการดำเนินงานลดลงในทุกกรณีบางอุตสาหกรรมมีการใชสินทรัพย โดย

ไมกอใหเกิดประสิทธิภาพ จึงทำใหเกิดผลตอบแทนจากสินทรัพยไมดเีทาท่ีควร  การเปรียบเทียบผลการดำเนินงาน

ป 2563 กับคาเฉลี่ยยอนหลัง 5 ป พบวากลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกอสังหาริมทรัพยและ

กอสราง(PROPCON)  ลดลง อัตรารอยละ 223.03 เปรียบเทียบป 2563 กับป 2562 พบวากลุมอุตสาหกรรมท่ี

ไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกอสังหาริมทรัพยและกอสราง(PROPCON) ลดลงอัตรารอยละ2,235.16  และ

เปรียบเทียบรายไตรมาส 1/2563 กับ 1/2564 พบวาอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแก

อสังหาริมทรัพยและกอสราง (PROPCON) ลดลงอัตรารอยละ 886.59    

 ผลการวิเคราะหอัตราผลตอบแทนผูถือหุนท้ังหมด (Return on Equity: ROE)  ภาพรวมท้ังหมด

ของอัตราผลตอบแทนตอสินทรัพยรวมมีผลการดำเนินงานท่ีลดลง บางอุตสาหกรรมอาจจะบริหารงานของกิจการ

เพ่ือสรางผลตอบแทนจากการลงทุนของผูถือหุนไดไมดีพอ มีการนำเงินทุนจากแหลงภายนอกมาใชในการ

ดำเนินงานสูงแตผลตอบแทนท่ีผูถือหุนไดรับมีนอย การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป 2563 กับคาเฉลี่ย 5 ป

ยอนหลังพบวากลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแก อสังหาริมทรัพยและกอสราง(PROPCON) ลดลง

อัตรารอยละ 3,321.66 เปรียบเทียบป 2563 กับป 2562 พบวากลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแก 

ธุรกิจการเงิน ( FINCIAL) ลดลงอัตรารอยละ 105.33  และเปรียบเทียบรายไตรมาส 1/2563 กับ 1/2564 พบวา

อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกธุรกิจการเงิน ( FINCIAL)  ลดลงอัตรารอยละ 185.50   

 ผลการวิเคราะหอัตราการเติบโตของรายไดท้ังหมด (Growth : G)  ภาพรวมท้ังหมดของอัตราการ

เติบโตของรายไดรวมมีผลการดำเนินงานท่ีลดลง บางอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบจากโรคระบาด โควิด-19 มาก 

อาจทำใหรายไดของอุตสาหกรรมไมมีการเติบโต จึงทำใหอุตสาหกรรมมีอำนาจในการขายลดลงการเปรียบเทียบ

ผลการดำเนินงานป 2563 กับคาเฉลี่ย 5 ปยอนหลัง พบวากลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแก

อุตสาหกรรมอาหาร (AGRO)  ลดลงอัตรารอยละ  264.72 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป 2563 กับป 2562 

พบวากลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกเทคโนโลยี(TECH)  ลดลงอัตรารอยละ 4,710.96 และ

เปรียบเทียบรายไตรมาส 1/2563 กับ 1/2564 พบวาอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกบริการ

(SERVICE) ลดลงอัตรารอยละ 689.20    

 ผลการวิเคราะหอัตรากำไรจากการดำเนินงาน (Operating Profit Margin : OPM)  ภาพรวม

ท้ังหมดของอัตรากำไรจากการดำเนินงานรวมมีผลการดำเนินงานท่ีลดลงบางอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบ ไม

สามารถปรับราคาสินคาเกิดคาใชจายเพ่ิม กำไรข้ันตน การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานป 2563 กับคาเฉลี่ย 5 ป 

ยอนหลังเฉลี่ยพบวากลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกทรพัยากร (RESOURCES) ลดลงอัตรารอย
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ละ 203.83เปรียบเทียบป 2563 กับป 2562 พบวากลุมอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแก

อสังหาริมทรัพยและกอสราง(PROPCON) ลดลงอัตรารอยละ1,181.15 และเปรียบเทียบรายไตรมาส 1/2563 กับ 

1/2564 พบวาอุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุดไดแกอสังหาริมทรัพยและกอสราง ( PROPCON) ลดลง

อัตรารอยละ 270.98   

 

การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานภายใตสถานการณวิกฤตโควิด-19  

 การเปรียบเทียบผลการดำเนินงานกอนสถานการณวิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมเทคโนโลยี(TECH)  โดย

มีผลการดำเนินงานลดลงอัตรารอยละ  5,142.24 รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพยและกอสราง

(PROPCON)  ลดลงอัตรารอยละ 2,012.12 อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบนอยท่ีสุดไดแก อุตสาหกรรมบริการ

(SERVICE) ลดลงอัตรารอยละ 13.28 แตหลังสถานการณวิกฤตโควิด-19 อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบมากท่ีสุด

ไดแกอุตสาหกรรมธุรกิจการเงิน ( FINCIAL)  ลดลงอัตรารอยละ 8,897.95  รองลงมาไดแก อุตสาหกรรมบริการ

(SERVICE ) ลดลงอัตรารอยละ 750.84 อุตสาหกรรมท่ีไดรับผลกระทบนอยท่ีสุดไดแกอุตสาหกรรมเทคโนโลยี

(TECH )ลดลงอัตรารอยละ 26.57 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 อุตสาหกรรมท้ัง 8 กลุม มีผลการดำเนินงานลดลงในทุกกรณี บริษัทมีการนำเงินทุนจากแหลงภายนอก

มาใชในการประกอบธุรกิจสูง แตไมสามารถสรางผลท่ีดีใหกับผูถือหุนได เน่ืองจากบริษัทไมสามารถควบคุมตนทุน

ขายใหมีประสิทธิภาพเพราะตนทุนการผลิตมรีาคาสูง มีคาใชจายเพ่ิมข้ึนแตยอดขายลดลง สินทรัพยท่ีมีในบริษัทไม

สามารถสรางผลตอบแทนใหกับบริษัทได จึงทำใหบริษัทไมไดกำไรเทาท่ีควร สอดคลองกับงานวิจัยของ ชลิตา รอด

แปน (2564) ทำการวิจัย เรื่อง ผลกระทบจากการระบาดของ Covid-19 ตอความลมเหลวทางการเงินของบริษัท

จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย ผลการศึกษาพบวา การแพรระบาดของ โรค โควิด-19 มีผลตอ

การดำเนินเงิน ในทุกกลุมอุตสาหกรรมอัตราสวนหน้ีสินตอสวนของผูถือหุน (D/E) สงผลเชิงลบตอความลมเหลว

ทางการเงิน มูลคาหลักทรัพย ตามราคาตลาด(Size) อัตรากำไรสุทธิ (NPM)และอัตราหมุนเวียนของสินทรัพยรวม

สงผลเชิงบวกตอความลมเหลวทางการเงิน สวนการแพรระบาดของเช้ือโรคโควิด-19 มีความสัมพันธเชิงลบกับ 

ความลมเหลวทางการเงิน 

 ผลการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเพ่ือเปรียบเทียบผลการดำเนินงานภายใตสถานการณวิกฤต โควิด-

19 พบวาในป 2563 การแพรระบาดของไวรัส โควิด-19 มีผลตอภาพรวมการดำเนินงาน ของบริษัท ในทุกกลุม

อุตสาหกรรมสงผลใหยอดขายรวมลดลง ผลการดำเนินงานมีแนวโนมลดลงในทุกอุตสาหกรรม แตในป 2564 ผล

การดำเนินงานเริ่มมีผลเปนบวก มีการฟนตัวในบางอุตสาหกรรมหลังจากมีการผอนคลายมาตรการควบคุม

สถานการณวิกฤตโควิด-19 สอดคลองกับ สุมิตรา ตั้งสมวรพงษ  ท่ีไดทำการวิจัย เรื่อง มุมมอง CEO ตอวิกฤต 

COVID-19 โดยการแพรระบาดการระบาดของโรคโควิด-19 ในปลายป 2562 สงผลกับตลาดทุน ในประเทศไทย  

มีรายไดรวมกับกำไรสุทธิรวม ลดลงอยางอยางมาก ซึ่งสงผลกระทบกับประเทศไทยแรงกวาเหตุการณอ่ืนท่ีเคย

เกิดข้ึน ใน 10 ปท่ีเคยผานมา จนกระท่ังชวงตนป พ.ศ 2564 โรคระบาดก็ยังเกิดข้ึนมาเหมือนเดิมท่ีเคยเกิดข้ึนมา 

ซึ่งสอดคลองกับการสำรวจความคิดเห็นผูบริหารบริษัทจดทะเบียนในป 2564 ท่ีคาดวา “การแพรระบาดของ 

COVID-19 จะเปนปจจัยเสี่ยงสำคัญอันดับ หน่ึงตอเศรษฐกิจไทย 
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ขอเสนอแนะจากงานวิจัยนี้ 

 1. สำหรับการวิเคราะหจะแสดงผลการดำเนินงานดานเดียวเทาน้ัน ดังน้ันหากผูศึกษาตองการขอมูลดาน

อ่ืนควรมีการใชเครื่องมือการวิเคราะหอ่ืนรวมดวย เชนการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินเพ่ือดูสภาพคลองของ

กิจการ  

 2.ในการทำวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดทำการศึกษาเฉพาะคาเฉลี่ยของการวิเคราะหอัตราสวนทางการเงินของ

กลุมอุตสาหกรรม ท้ัง 8 อุตสาหกรรม เทาน้ัน ซึ่งผลท่ีแสดงอาจมีความแตกตางจากธุรกิจประเภทอ่ืนในการศึกษา

ครั้งถัดไปหากมีการวิเคราะหเฉพาะกลุมอุตสาหกรรมท่ีสนใจ อาจจะทำใหไดขอมูลท่ีชัดเจนมากข้ึน 

 3. นักลงทุนควรคำนึงถึง มูลคาเงิน (Value of money) ท้ังในแงของ มูลคาทางบัญชี(Book Value)  

มูลคาสินทรัพยตามราคาตลาดปจจบัุน(Replacement Value) มูลคาท่ีแทจริง (Intrinsic Value)  ซึ่งจะทำใหการ

ตัดสินใจลงทุนเปนไปอยางถูกตองมากยิ่งข้ึน 

 4. นักลงทุนสามารถใชขอมูลท่ีไดศึกษานำไปตัดสินใจเลือกลงทุนในหลักทรัพยของแตละกลุม

อุตสาหกรรมและควรพิจารณาถึงทิศทางในอนาคตของเศรษฐกิจในภาพรวม ควบคูดวย 

 5. จากขอมูลท่ีไดศึกษา บริษัทตาง ๆ สามารถนำไปเปนแนวทางเพ่ือใชในการตัดสินใจ เพ่ือเตรียมการ

ปองกัน ภาวะวิกฤตในสถานการณ ท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคตได 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

          วิทยานิพนธฉบับน้ีสำเร็จไดดวยความอนุเคราะหจากคณาจารยท่ีปรึกษาโดยมี  รองศาสตราจารยชฎาพร 

ฑีฆาอุตมากร ประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ รองศาสตราจารย ดร.ธัญปวีณ  รัตนพงศพร กรรมการท่ี

ปรึกษาวิทยานิพนธ  และ ผูชวยศาสตราจารย ดร. ณฐา เศวตนรากุล ประธานกรรมการสอบปองกันวิทยานิพนธ  

ท่ีกรุณาใหคำปรึกษา พรอมท้ังใหขอเสนอแนะ ท่ีเปนประโยชน ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสน้ี  ขอบคุณ 

นางสาวนฤมล โชติชวงใหความชวยเหลือในการเก็บขอมูล ขอบคุณครอบครัวและผูท่ีเก่ียวของท่ีคอยใหการ

ชวยเหลือ ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากวิทยานิพนธเลมน้ีขอมอบเปนเครื่องทดแทนคุณของบิดา มารดา ครูอาจารยและ

ผูมีพระคุณทุกทานดวยความเคารพยิ่ง 
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การจัดการทรัพยากรปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชน

บานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 2) เพ่ือศึกษาการประยุกตใชแนวคิดการจัดการทรัพยากรรวม

ของ Elinor Ostrom ในการบริหารจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย และ 3) 

เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอ

ดานซาย จังหวัดเลย กลุมตัวอยาง ไดแก คณะกรรมการบริหารการจัดการปาชุมชน สมาชิกสภาองคการบรหิาร

สวนตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย และตัวแทนประชาชนในเขตบริการ โดยเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือ

ที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม สถิติที่ใช ไดแก คะแนนเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คารอยละและคาความถ่ี ผลการศึกษา พบวา พื้นที่ปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย 

จังหวัดเลย เปนลักษณะของปาภูเขาลอมรอบ มีความอุดมสมบูรณ ปาไมจะรกทึบ หญาข้ึนสูงเหนือศีรษะแทบจะ

มองไมเห็นทาง ทำใหโครงการปาชุมชนบานบุงกุมมีการจัดลาดตระเวน ในชวงฤดูแลง จึงจะสามารถเดินเทาเขาไป

ในปาได และโครงการปาชุมชนบานบุงกุมมีการเปดโอกาสใหชาวบานในหมูบานสามารถเขาไปใชประโยชนจาก

ทรัพยากรในปาชุมชน รวมถึงชาวบานจากหมูบานใกลเคียง โดยจะมีชวงเปดปา การจัดการทรัพยากรรวมกับปา

ชุมชนอยางยั่งยืนจึงตองกระทำอยางเปนกระบวนการและตอเนื่องอยางครบวงจร คือการใหประชาชนมีสวนใน

การรวมคิด รวมวางแผน กำหนดกฎ ระเบียบ และมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ โดยการสรางเปนเครือขาย

ชุมชน การจัดต้ังโครงการปาชุมชนบานบุงกุมเริ่มจากผูนำชุมชนและชาวบานรวมกันอนุรักษผืนปาท่ีตนอาศัยอยูมา

ต้ังแตบรรพบุรุษ ผนวกกับเจาหนาท่ีปาไมเขามาสนับสนุนการจัดต้ังปาชุมชนดวย สวนระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับ

การจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปนรายขอ

พบวาทุกขอท่ีมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน 

คำสำคัญ :   การจัดการ  ทรัพยากร  ปาชุมชน บานบุงกุม 
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Abstract 

This research aims to 1) investigate the collaboration resource management characteristics of 

Ban Bung Kum Community Forest Management, Na Ho Sub-district, Dan Sai District, Loei Province, 2) 

investigate the implementation of Elinor Ostrom's notion of shared resource management in forest 

management, Ban Bung Kum Community, Na Ho Sub-district, Dan Sai District, Loei Province, and  3) 

investigate the satisfaction with the cooperative resource management of Ban Bung Kum Community 

Forest Management, Na Ho Sub-district, Dan Sai District, Loei Province. Purposive sampling was used to 

collect data from members of the Na Ho Subdistrict Administrative Organization Council Dan Sai District, 

Loei Province, and people's representatives in the service area. The tools used to collect data were 

interview forms and questionnaires, and the statistics used were mean, standard deviation, percentage, 

and frequency. The study's results revealed that the surrounding mountain forests characterized the 

community forest area of Ban Bung Kum, Na Ho Sub-district, Dan Sai District, Loei province. The villagers 

could not see their route because of the fertile and deep trees with high grass. As a result, the Ban Bung 

Kum Community Forest Project organized patrols during the dry season so the villagers could wander 

into the forest. Moreover, the project provided opportunities for villagers and adjacent communities to 

employ the community forest's resources during an open forest period. Sustainable resource 

management in conjunction with community forests must be carried out in a comprehensive and 

continuous process, which includes allowing people to participate in thinking, planning, and establishing 

rules and regulations, as well as participating in management by establishing a community network. The 

project was founded by community leaders and villagers who wanted to preserve the woodland where 

their ancestors had lived and worked with forest officials to help construct communal woodlands. The 

overall degree of satisfaction with the collaborative resource management of the Ban Bung Kum 

community forest management was extremely high. When each item was examined, it was discovered 

that they all had a high mean. 

Keywords: Management, Resource, Community Forest, Ban Bueng Kum   
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1. บทนำ  

การเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรอยางรวดเร็ว มีผลทำใหเกิดการแกงแยงการใชทรัพยากร ธรรมชาติ               

และสิ่งแวดลอมที่มีอยู อันจะสงผลใหเกิดปญหาความเสื่อมโทรมและขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ รวมท้ัง

กอใหเกิดปญหาสิ ่งแวดลอม หรือการแพรกระจายของ มลพิษจากกระบวนการใชทรัพยากรนั ้นดวย (สาโรช 

โสภณางกูร และรสสุคนธ (โรหิตรัตนะ) ภิบาลกุล, 2558) พ้ืนท่ีปาไมของประเทศไทยกับสถิติท่ีลดลง สถานการณ

พื้นที่ปาไมของประเทศไทยไดลดลงมาตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ในปพ.ศ. 2561 ประเทศไทยมีพื้นที่ปาไม รอยละ 

31.58 ของพ้ืนท่ีประเทศไทย หรือเทากับ 102,174,805.09 ไร (163,479.69 ตารางกิโลเมตร) ซึ่งลดลงจากป พ.ศ.

2560 รอยละ 0.02 หรือเทากับ 65,000ไร (โดยประมาณ) โดยภาคที่มีอัตราการลดลงของพื้นที่ปาไมรุนแรงที่สุด 

คือ ภาคตะวันออก รองลงมา คือ ภาคใต โดย พ้ืนท่ีปาหายไปถึงรอยละ 36.38 และ 34.82 ของพ้ืนท่ีปาไมท้ังหมด

ท่ีเคยมี  (มูลนิธิสืบนาคะเสถียร, 2562) หากเปรียบเทียบกับพ้ืนท่ีปาไมท่ีลดลง จะตรงกันขามกับจำนวนประชากร

ที่เพิ่มขึ้น ซึ่งการเพิ่มของจำนวนประชากรทำใหการใชทรพัยากรเพิ่มขึ้น และทำใหเกิดการบุกรุกพื้นที่ปาเพิ่มข้ึน  

จนทำใหสงผลกระทบตอระบบนิเวศ และทำใหโลกมีอุณหภูมิสูงข้ึน ฝนไมตกตามฤดูกาล เกิดความแหงแลง จนทำ

ใหมนุษยขาดแคลนปจจัยในการดำรงชีวิตในท่ีสุด  ซึ่งสถานการณปาไมในจังหวัดเลย ซึ่งเปนพ้ืนท่ีการดำเนินงาน

วิจัยนี้  พบวาไดประสบปญหาเกี่ยวกับการบุกรุกพื้นที่ปาเพื่อขยายพื้นที่ทางการเกษตรของเกษตรกร การเกิด

ปญหาไฟปา และการเปดใหนักทองเท่ียวเขามาเท่ียวในพ้ืนท่ีเขตปาสงวนจำนวนมากเกินเกณฑท่ีจะรองรับไหวจน

เกิดปญหาขยะ น้ำเสีย จนสิ่งแวดลอมเสื ่อมโทรม (สำนักงานคณะกรรมการสงเสริมวิทยาศาสตร วิจัยและ

นวัตกรรม, 2563) 

 การจัดการปาชุมชนถือเปนวิธีการหน่ึงในการจัดการระบบนิเวศหรือสิ่งแวดลอม โดยมุงเนนกิจกรรมการ

จัดหา การเก็บรักษา การซอมแซม การใชอยางประหยัด และการสงวนรักษา เพื่อใหการจัดการปาเปนไปอยาง

ย่ังยืน ซึ่งการจัดการปาชุมชนมี 3 รูปแบบ ไดแก การบริหารจัดการปาเชิงวัฒนธรรม  การบริหารจัดการปาภายใต

ผลประโยชนทางเศรษฐกิจ และ การบริหารจัดการปาเชิงการเมือง (มงคล ดานธานินท และคณะ, 2536) โดยการ

จัดการปาชุมชนควรเปนการสรางวิถีปฏิบัติเพื่อใหประชาชนในชุมชนไดตระหนักวาปาชุมชนเปนทรัพยากร

สาธารณะหรือทรัพยากรท่ีตองรับผิดชอบรวมกัน โดยเปดใหประชาชนเขาไปใชประโยชนจากปาชุมชนได  แตควร

มีกลไกหรือกฏระเบียบเพื่อสรางการมีสวนรวมในการอนุรักษ การจัดการ และการฟนฟูใหปามีความสมบูรณ

เพิ่มขึ้น รวมทั้งการที่ประชาชนใชชีวิตอยูอยางสมดุลกับธรรมชาติและดำรงชีพอยูไดอยางมีความสุข (สมหญิง 

สุนทรวงษ, 2557)  

 การศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาถึงแนวทางการจัดการทรัพยากรปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอ

ดานซาย จงหวัดเลย รวมถึงศึกษาการประยุกตใชแนวคิดการจัดการทรัพยากรรวมของ Elinor Ostrom ในการ

บริหารจัดการปาชุมชน พรอมทั้งศึกษาความพึงพอใจเก่ียวกบัการจัดการทรพัยากรรวมของการจัดการปาชุมชน 

เพื่อนำมาสูการแกไขปญหาทรัพยากรปาชุมชนใหเกิดความยัง่ยืน สามารถทำใหชุมชนไดรับประโยชนจากการใช

สอยทรัพยากรและรักษาปาไมใหอยู เคียงคูกับชุมชนตอไป      

วัตถุประสงคของการวิจัย  

2.1 เพ่ือศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอ

ดานซาย จังหวัดเลย  

2.2 เพ่ือศึกษาการประยุกตใชแนวคิดการจัดการทรัพยากรรวมของ Elinor Ostrom ในการบริหาร

จัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย  
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2.3  เพ่ือศึกษาความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม 

ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ในการจัดทำวจิัยเรื่องการจัดการทรัพยากรปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัด

เลย มีวิธีดำเนินการวิจัย ท้ังหมด 3 ข้ันตอน ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

3.1 การศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุ งกุม ตำบลนาหอ 

อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 3.1.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.  ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ  คณะกรรมการบริหารการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบล

นาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 

  2.  กลุมตัวอยางที่ใชในการวิจัย คือ  คณะกรรมการบริหารการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม 

ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method) ไดแก ท้ังหมดจำนวน 

12 คน 

 3.1.2 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

  1.  ตัวแปรตน  คือ ขอมูลสถานภาพของผูใหคำสัมภาษณ ไดจำแนก ตามเพศ อายุ  และระดับ

การศึกษา  

  2.  ตัวแปรตาม  คือ  ลักษณะการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม 

ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย  

 3.1.3 เครื่องมือและวิธีการสรางเครื่องมือ 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการจัดทำวิจัย คือ  แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

เพื ่อศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชน ตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom 

จำแนกได 2 ดาน  คือ  การจัดการการใชประโยชนและดูแลทรัพยากร (subtract ability of use)  และการ

จัดการสิทธ์ิของบุคคลในการใชประโยชนจากทรัพยากร (excludability)  โดยมีวิธีการสรางดังน้ี 

   1.  ยกรางแบบสัมภาษณ 

   2.  นำแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางเสนออาจารยท่ีปรึกษาวิจัยเพ่ือตรวจสอบความถูกตอง

เชิงเน้ือหา 

   3.  ปรับปรุงแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางตามขอเสนอแนะของอาจารยท่ีปรึกษาวิจัย 

 3.1.3 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

 3.1.4 การวิเคราะหขอมูล ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

 

3.2   การศึกษาการประยุกตใชแนวคิดการจัดการทรัพยากรรวมของ Elinor Ostrom ในการบริหาร

จัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย โดยใชผลจากการสัมภาษณในข้ันตอนท่ี 1 มา

วิเคราะหและสังเคราะหเพื ่อเสนอแนะการพัฒนาปรุงปรุงการดำเนินงานในการจัดการปาชุมชนอยางมี

ประสิทธิภาพ 

3.3 การศึกษาระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวม ในการบริหารจัดการปาชุมชน

บานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 
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 3.3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  1.  ประชากร ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 

และประชาชนในเขตบริการ 

  2.  กลุมตัวอยาง ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัด

เลย และตัวแทนประชาชนในเขตบริการ ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง ไดแก ท้ังหมดจำนวน 50 คน 

 3.3.2 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

  1.  ตัวแปรตน คือ  ขอมูลสถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม ไดจำแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา สถานภาพสมรส รายไดหลัก และอาชีพ  

  2.  ตัวแปรตาม  คือ ความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชน

บานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 3.3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยในข้ันตอนน้ีคือ แบบสอบถาม ซึ่งมีลักษณะดังน้ี 

  ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี ่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผู ตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ 

ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส รายไดหลัก และอาชีพ ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ  

  ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของ 

Elinor Ostrom ในการบริหารจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย จำนวน 20 ขอ 

  ท้ังน้ีผูวิจัยไดสรางลักษณะของแบบสอบถามเปนมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) ตาม

แบบของลิเคอรท มี 5 ระดับ ความคิดเห็น (บุญชม ศรีสะอาด, 2545) ซึ่งมีวิธีการสรางเครื่องมือดังน้ี 

  1. ศึกษาเอกสารตาง ๆ  ไดแก ทฤษฎี ตำรา บทความและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชน 

  2. สรางแบบสอบถามที่เหมาะสมและสอดคลองกับบริบทของเนื้อหาการวิจัยระดับความพึง

พอใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชน 

  3. นำรางแบบสอบถามที่ไดเสนอตอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทานไดตรวจความเที่ยงตรงเชิง

เน้ือหา (Content Validity) ตลอดจนความสอดคลองระหวางวัตถุประสงคการวิจัยกับขอคำถามแลวนำมาหาคา

ดัชนีความสอดคลอง (Index of Item-Objective Congruence: IOC ) และนำมาหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

ไดคาระหวาง 0.67-1.00  

  4. ปรับปรุงแกไขแบบสอบถามตามขอเสนอแนะและคำแนะนำของผูเชี่ยวชาญ 

  5. นำแบบทดสอบไปทดลองใช (Try Out) กับกลุมตัวอยางท่ีไมใชกลุมตัวอยาง ในเขตจังหวัด

หนองคาย จำนวน 30 คน แลวนำมาคำนวณหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ดวยวิธีการหาคา สัมประสิทธแอลฟา 

(α-Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความพึงพอใจเกีย่วกับการจัดการทรัพยากร

รวมของการจัดการปาชุมชน ซึ่งไดคาเทากับ 0.758 

  6. จัดทำแบบสอบถามฉบับสมบูรณเพ่ือใชเก็บรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยางตอไป 

 3.3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลดวยตนเองเพื่อใหขอมูลที่มีความ

สมบูรณครบถวนดังน้ี 

  1. ขอหนังสือรับรองการทำวิจัยเพ่ือเสนอคำรองตอบัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยพิษณุโลก ถึงนายก

องคการบริหารสวนตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย และคณะกรรมการบริหารปาชุมชน ขอความ

อนุเคราะหในการจัดเก็บขอมูล 
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  2. นำแบบสอบถามไปสงใหกลุมตัวอยาง  

  3.  รวบรวมขอมูลแบบสอบถามท้ังหมดท่ีไดมาดำเนินการตามข้ันตอนของการวิจัย 

 3.3.5 การวิเคราะหขอมูล ศึกษาคนควาดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  1. วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูล สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจง

ความถ่ี และคารอยละ 

  2.  วิเคราะหผลการดำเนินงานในความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการ

จัดการปาชุมชนบานบุงกุ ม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย โดยการหาคาเฉลี ่ยและสวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน 

  3. นำผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผลตามเกณฑของเบสท (Best) แบงเปน 5 ระดับ (ชูศรี 

วงศรัตนะ, 2544)  

  4.  วิเคราะหขอมูลสรุปขอเสนอแนะ 

4. ผลการวิจัย  

การวิเคราะหขอมูลในการจัดทำวิจัยเรื่องการจัดการทรัพยากรปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอ

ดานซาย จังหวัดเลย ในครั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

4.1 ผลการศึกษาลักษณะการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนา

หอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 

         โดยการสัมภาษณมีคำถามตามกรอบแนวคิดของ Elinor Ostrom  โดยสามารถนำเสนอผล 

จำแนกได 2 ดาน  ดังน้ี 

4.1.1 การจัดการการใชประโยชนและดูแลทรัพยากร (subtract ability of use)  

การจัดการทรัพยากรรวมกับปาชุมชนอยางยั่งยืนจึงตองกระทำอยางเปนกระบวนการและ

ตอเน่ืองอยางครบวงจร คือการใหประชาชนมีสวนในการรวมคิด รวมวางแผน กำหนดกฎ ระเบียบ และมีสวนรวม 

ในการบริหารจัดการ โดยการสรางเปนเครือขายชุมชน การจัดต้ังโครงการปาชุมชนบานบุงกุมเริ่มจากผูนำชุมชน

และชาวบานรวมกันปรึกษาหารือ ถึงการอนุรักษผืนปาท่ีตนอาศัยอยูมาต้ังแตบรรพบุรุษ ผนวกกับเจาหนาท่ีปาไม

เขามาสนับสนุนการ จัดตั้งปาชุมชนดวย มีการจัดกิจกรรมรวมดำเนินการ ไดแก 1) กิจกรรมดานการเผยแพร

ประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมที่เกี ่ยวของกับการใหขอมูลขาวสารทางดานปาชุมชนแกสาธารณะชนทั่วไป 2) 

กิจกรรมดานการดูแลรักษาปา เปนกิจกรรมในลักษณะท่ีเนนไปทางดานการปองกัน 3) กิจกรรมดานการบำรุงและ

ฟนฟูปา ท้ังน้ีการดำเนินการจัดการโครงการปาชุมชนบานบุงกุมถือวาประสบความสำเร็จ เพราะปาชุมชน มีความ

อุดมสมบูรณ มีความหนาแนนของพืชพรรณนานาชนิด โดยชาวบานชวยกันดูแลรักษาปา ประกอบกับการอาศัยซึ่ง

กันและกันของหมูบานใกลเคียงชวยกันสอดสองดูแลการตัดไมทำลายปา หรือการจุดไฟเผาปา สงผลใหการบุกรุก

พ้ืนท่ีปาลดลงอยางเห็นไดชัด  

4.1.2 การจัดการสิทธ์ิของบุคคลในการใชประโยชนจากทรัพยากร (excludability) 

โครงการปาชุมชนบานบุงกุมมีการเปดโอกาสใหชาวบานในหมูบานสามารถเขาไปใช ประโยชน

จากทรัพยากรในปาชุมชน รวมถึงชาวบานจากหมูบานใกลเคียง โดยจะมีชวงเปดปา สรุปไดวา การดำเนินการ

จัดการโครงการปาชุมชนบานบุงกุ มถือวาประสบความสำเร็จ เพราะปาชุมชน มีความอุดมสมบูรณ มีความ

หนาแนนของพืชพรรณนานาชนิด โดยชาวบานชวยกันดูแลรักษาปา ประกอบกับการอาศัยซึ่งกันและกันของ

หมูบานใกลเคียงชวยกันสอดสองดูแลการตัดไมทำลายปา หรือการจุดไฟเผาปา สงผลใหการบุกรุกพื้นที่ปาลดลง

อยางเห็นไดชัด 
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4.2  ผลการศึกษาการประยุกตใชแนวคิดการจัดการทรัพยากรรวมของ Elinor Ostrom ในการ

บริหารจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 ในสวนนี้เปนการวิเคราะหการจัดการปาชุมชนบานบุงกุมในฐานะที่เปนการจัดการทรัพยากร 

รวม ตามแนวคิดการจัดการทรัพยากรรวม ของ Elinor Ostrom สรุปผลไดดังน้ี 

 ผลการวิเคราะหการจัดการปาชุมชนบานบุงกุมในฐานะเปน การจัดการทรัพยากรรวม พบวา มี

ความชัดเจนของการแบงขอบเขตพ้ืนท่ี โดยมีการติดต้ังปายชื่อ โครงการปาชุมชนและปายกติกาปาชุมชนพรอมกัน 

สำหรับผูมีสิทธิ์หรือไมมีสิทธิ์ใชประโยชนจาก ทรัพยากรในปาชุมชน คือ อนุญาตใหชาวบานภายในและภายนอก

ชุมชนสามารถเขาปาหาหนอไม (ไผรวก) ไดเฉพาะ “ชวงเปดปา” คือชวงเริ่มเขาฤดูฝน จนถึง “ชวงปดปา” คือ

ปลายเดือนกันยายน โดย ประกาศเสียงตามสายแจงใหทราบลวงหนา 15 วัน แตขาดความชัดเจนในการแบง

ขอบเขตของผูมี สิทธ์ิใชประโยชนจากปาชุมชนบานบุงกุมกลาวคือ ไมมีการกำหนดขอบเขตของการใชทรัพยากรท่ี 

ชัดเจนวาใชไดมากนอยเพียงใด ซึ่งไมจำกัดจำนวนคนท่ีเขาไปหาหนอไมและไมจำกัดปริมาณหนอไมท่ีหาได ท้ังน้ี

ชาวบานสามารถหาพืชสมุนไพรตาง ๆ ไดตลอดทั้งป ดานหลักความสอดคลอง พบวา ปาชุมชนบานบุงกุมมี

กฎระเบียบหามบุกรุกยึดครองปาท่ีชัดเจน แตไมสอดคลองกับสภาพสังคมของ ชาวบานท่ีมีฐานะยากจน ท้ังยังคง

แผวถางปาเพ่ือขยายท่ีทำกินอยูบางสวน ทำใหขัดแยงกับความ ตองการใชประโยชนในทรัพยากรปาชุมชนหรือเขา

ไปหาของปา จึงตองกำหนดชวงการเปดปา-ปดปา ในฤดูฝน จนเกิดความขัดแยงขึ้น รวมถึงการใชประโยชนของ

ชาวบานกับตนทุนในการบำรุง รักษาปา ชุมชนไมสอดคลองกัน กลาวคือ ไมมีเงื่อนไขใหชาวบานผูเขาไปหาของใน

ปาหรือผูท่ีใชประโยชนจากปาชุมชนตองเสียคาใชจายใด ๆ  เพ่ือแบกรับตนทุนหรือตองเสียสละเพ่ือการอนุรักษและ

ฟนฟูปาชุมชน มากกวาคนอ่ืน และไมตองปลูกปาทดแทน ดานการมีสวนรวม พบวาชาวบานมีสวนรวมในการจัด

กิจกรรมปลูกปาในวันสำคัญ อาทิ วันพอแหงชาติ วันแมแหงชาติ และวันสำคัญทางพุทธศาสนา ใน บริเวณสำนัก

สงฆประจำหมูบาน อยางไรก็ตามเจาหนาที่ปาไมทำการควบคุมการติดตั้งปายกฎกติกา ปาชุมชนใหกับชุมชน 

สงผลใหชาวบานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็น ตัดสินใจ ยอมรับกฎกติกาปา ชุมชนเพียงในชวงจัดต้ังปาชุมชน ดาน

การสอดสองดูแล โดยคณะกรรมการปาชุมชนและชาวบานวัง ชางรวมกับหมูบานใกลเคียงชวยกันสอดสองดูแลปา

ชุมชนและจัดลาดตระเวนประจำทุกป โดยมีชุด กรรมการปาชุมชนท่ีเขมแข็งเปนทีมงานหลัก รวมถึงมีรูปแบบการ

ลงโทษจากโทษเบาไปหาโทษหนัก ดานการจัดการความขัดแยงในชุมชน ท่ีมักเกิดจากการบุกรุกจุดไฟแผวถางปา

เพ่ือหาของปาและลา สัตว เชน นก ไกปา เปนตน ทำใหเกิดไฟปาจนลุกไหมกินเน้ือท่ีบริเวณปาชุมชน รวมถึงพ้ืนท่ี

ทำกินของ ชาวบานคนอื่น ๆ ดวย ซึ่งดำเนินการจัดการความขัดแยงโดยผูนำทำการเจรจาไกลเกลี่ยเพื่อยุตคิวาม 

ขัดแยงท่ีเกิดข้ึน สำหรับการไดรับการยอมรับสิทธิจากรัฐ พบวา รัฐยอมรับในสิทธิการจัดการ ทรัพยากรปาชุมชน 

ผนวกกับมีการควบสูง ทั้งนี้ผูนำมีบทบาทเดนชัดในการจัดการทรัพยากรรวมของ ปาชุมชนบานบุงกุมโดยไดรับ

ความเคารพนับถือและเชื่อมั่นในอุดมการณการดูแลปาชุมชน แต อยางไรก็ตาม ผูนำไมมีบทบาทในเครือขายปา

ชุมชนอยางเดนชัด อันมีเหตุผลหลัก คือ เชื่อมั่นใน จุดยืนและอุดมคติตอการอนุรักษปาของตนเองและความ

เขมแข็งของสมาชิกปาชุมชนทุกคน จนไมได ใหความสำคัญกับเครือขายอ่ืน ๆ 

4.3  ผลการศึกษาระดับความพึงพอใจเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชน

บานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย 

 ผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน เพศชาย  จำนวน  25 คน รอยละ 50.00 เพศหญิง จำนวน  

25 คน รอยละ 50.00 ซึ่งระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม 

ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แสดงดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง      

  

การจัดการทรัพยากรปาชุมชนบานบุงกุมตำบลนาหอ อำเภอดานซาย 

จังหวัดเลย Χ  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

1.ทานมีสวนรวมในการประชุมเพ่ือคัดเลือกคณะกรรมการปาชุมชนหรือ

รวมคิดในการวางแผนจัดทำแผนจัดการปาชุมชน 

3.96 0.92 มาก 

2. ทานมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นในการต้ังกฎ ระเบียบ ขอบังคับของ

ชุมชนในการบริหารจัดการปาชุมชน 

4.00 0.85 มาก 

3. ทานมีสวนรวมในการประชุมรวมกับคณะกรรมการปาชุมชน 3.82 0.91 มาก 

4. ทานมีสวนรวมประชาคมในการต้ังกฎ ระเบียบ ขอบังคับของชุมชน

ในการบริหารจัดการปาชุมชน 

3.78 0.78 มาก 

5.ทานมีสวนรวมกับเจาหนาท่ีในการสำรวจพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทำแนวเขตปา

ชุมชนหรือแบงบริเวณการใชประโยชนปาชุมชน 

3.96 0.90 มาก 

6.ทานมีสวนรวมในการเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือใหความรูดานปา

ชุมชนแกสมาชิกในชุมชน 

4.00 0.94 มาก 

7.ทานมีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ ของปาชุมชนอยางสม่ำเสมอ 4.04 0.85 มาก 

8.ทานไดรับผลประโยชนจากปาชุมชน เชน เก็บหาพืชผัก อาหารปา 

สมุนไพร เปนตน 

4.08 0.89 มาก 

9.ทานไดรับการพัฒนาศักยภาพตนเองจากการรวมกิจกรรมการบริหาร

จัดการปาชุมชน เชน การดูงานจากชุมชนอ่ืน ๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยน

ความรูในการดำเนินงานปาชุมชนกับบุคคลอ่ืน ๆ ผานทางชองทางตาง 

ๆ เปนตน 

3.90 0.93 มาก 

10.ทานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการ 

ตาง ๆ ของปาชุมชน 

3.94 0.89 มาก 

11.ทานมีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลการปฏิบติังานของ

เจาหนาท่ีในการดำเนินกิจกรรมสงเสริมการจัดการปาชุมชน 

3.90 0.90 มาก 

12.ความรู ความสามารถในการใหบริการ เชน สามารถตอบคำถาม ชี้แจง

ขอสงสัย ใหคำแนะนำชวยแกปญหาไดอยางถูกตองนาเชื่อถือ 

3.88 0.93 มาก 

13.การรับฟงความคิดเห็นและเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการ

ดำเนินงาน 

3.92 0.94 มาก 

14.ความสะดวกในการติดตอประสานงานกับเจาหนาท่ีและการเอาใจใส

และติดตามการใหบริการอยางสม่ำเสมอ 

4.00 0.90 มาก 

15.ความรับผิดชอบและความพรอมของเจาหนาท่ีในการใหบริการ 4.00 0.94 มาก 

16.บุคลิกภาพ และความมีมนุษยสัมพันธในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี 3.92 0.94 มาก 

17.การประชาสัมพันธและการรับรูขาวสารของกิจกรรมดานปาชุมชน 4.02 0.86 มาก 
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การจัดการทรัพยากรปาชุมชนบานบุงกุมตำบลนาหอ อำเภอดานซาย 

จังหวัดเลย Χ  S.D. 
ระดับความ

พึงพอใจ 

18.กิจกรรมท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ี ตรงตามความตองการของชุมชน 3.86 0.96 มาก 

19.กิจกรรมท่ีดำเนินการสงผลใหชุมชนมีสิง่แวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ี

ดีข้ึน 

4.12 0.84 มาก 

20.ประโยชนท่ีประชาชนและชุมชนจะไดรับจากกิจกรรมท่ีดำเนินการ 4.04 0.85 มาก 

รวมเฉลี่ย 3.95 0.43 มาก 

  

จากตารางที ่ 1 แสดงใหเห็นวาระดับความพึงพอใจของกลุ มตัวอยาง เกี ่ยวกับระดับความพึงพอใจ

เกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 3.95, S.D.= 0.43) เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวาทุกขอที่มีคาเฉลี่ยอยูในระดับ

มากเชนกัน ไดแก ประชาชนเขามามีสวนรวมในการประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการปาชุมชน รวมคิดในการ

วางแผนจัดทำแผนจัดการปาชุมชน การตั้งกฎ ระเบียบ ขอบังคบัของชุมชน รวมกับเจาหนาที่ในการสำรวจพื้นท่ี 

เพื่อจัดทำแนวเขตปาชมุชนหรอืแบงบริเวณการใชประโยชนปาชุมชน รวมในการเผยแพรประชาสัมพันธ เพื่อให

ความรูดานปาชุมชนแกสมาชิกในชุมชน รวมในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ  และการไดดูงานจากชุมชนอื่น ๆ การ

พูดคุยแลกเปลี ่ยนความรูในการดำเนินงานปาชุมชนกับบุคคลอื ่น ๆ ผานทางชองทางตาง ๆมีสวนรวมในการ

ติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของปาชุมชน ไดรับผลประโยชนจากปาชุมชน เชน เก็บหา

พืชผัก อาหารปา สมุนไพร เปนตน กิจกรรมท่ีดำเนินการในพ้ืนท่ีตรงตามความตองการของชุมชนสงผลใหชุมชนมี

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน 

โดยมีขอเสนอแนะเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ 

อำเภอดานซาย จังหวัดเลย วา การสรางความตระหนักรูวามนุษยไมสามารถสรางปา และทรัพยากรธรรมชาติได

ในระยะเวลาอันสั้น ฉะน้ันแนวทางการจัดการทรัพยากร ปาชุมชนอยางย่ังยืนจึงตองกระทำอยางเปนกระบวนการ

และตอเน่ืองอยางครบวงจร คือการใหประชาชนมีสวนในการรวมคิด รวมวางแผน กำหนดกฎ ระเบียบ และมีสวน

รวม ในการบริหารจดัการ โดยการสรางเปนเครือขายชุมชน และที่สำคัญควรมีการพฒันาผูนำ ชุมชนใหมีความรู 

ความเขาใจการพัฒนาท่ีย่ังยืนอยางถูกตอง 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษา พบวาพ้ืนท่ีปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอดานซาย จังหวัดเลย เปนลักษณะของ

ปาภูเขาลอมรอบ และตรงน้ี คือหมูบานบุงกุม ซึ่งมีความอุดมสมบูรณ ปาไมจะรกทึบ หญาข้ึนสูงเหนือศีรษะแทบ

จะมองไมเห็นทาง ทำใหโครงการปาชุมชนบานบุงกุมมีการจัดลาดตระเวน ในชวงฤดูแลง จึงจะสามารถ เดินเทา

เขาไปในปาได และโครงการปาชุมชนบานบุงกุมมีการเปดโอกาสใหชาวบานในหมูบานสามารถเขาไปใชประโยชน

จากทรัพยากรในปาชุมชน รวมถึงชาวบานจากหมูบานใกลเคียง โดยจะมีชวงเปดปา สอดคลองกับงานวิจัยของ

อภิชาติ ใจอารยี (2555) พบวา ชุมชนบานพุเตยมีศักยภาพโดดเดนในการจัดการปาชุมชนแบบมีสวนรวม 6 ดาน 

ไดแก 1) ความสมบูรณของทรัพยากรทองถ่ิน 2) ภูมิปญญาทองถ่ิน 3) วิถีการดำรงชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีใน 

ทองถิ่น 4) การรวมกลุมเปนหนึ่งเดียว 5) ความสัมพันธทางเครือญาติ รักใครกลมเกลียว และ 6) ดาน ศักยภาพ
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ความเขมแข็งของผูนำ สรุปไดวาการพัฒนากระบวนการมีสวนรวมแบบพหุภาคีของบานพุเตย สงผลใหการจัดการ

ปาชุมชนสัมฤทธ์ิผลสำเร็จอยางมีประสิทธิภาพ กอเกิดความหลากหลายของพรรณไม และการกระจายของพรรณ

ไมอยูในสภาวะที่คอนขางมีเสถียรภาพ และสอดคลองกบัสมศักด์ิ สามัคคีธรรม (2560) โดยเลือกศึกษาปาชุมชน

สอง แหง คือ บานวังตาเทพและบานหวยนอย อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ พบวา การจัดการปาชุมชน บานวัง

ตาเทพและบานหวยนอย ประสบความสำเร็จในบางดานและลมเหลวในบางดาน โดยดานท่ีประสบความสำเร็จคือ

การปองกันและยับย้ังมิใหมีการตัดไมทำลายปาเพ่ิมเติม ซึ่งปจจัยท่ีสงผลใหเกิดจากสำเร็จ ไดแก การสนับสนุนจาก

เจาหนาท่ีของรัฐ การบังคับใชกฎระเบียบท่ีเขมงวด การเสียสละเพ่ือสวนรวมของผูนำชุมชน และการสงเสริมใหมี

การจัดต้ังสำนักสงฆและพุทธอุทยานในปาชุมชนเพ่ือชวยเหลือดานการอนุรักษและฟนฟูปา การจัดการทรัพยากร

รวมกับปาชุมชนอยางย่ังยืนจึงตองกระทำอยางเปนกระบวนการและตอเน่ืองอยางครบวงจร คือการใหประชาชนมี

สวนในการรวมคิด รวมวางแผน กำหนดกฎ ระเบียบ และมีสวนรวม ในการบริหารจัดการ โดยการสรางเปน

เครือขายชุมชน การจัดต้ังโครงการปาชุมชนบานบุงกุมเริ่มจากผูนำชุมชนและชาวบานรวมกันปรึกษาหารือ ถึงการ

อนุรักษผืนปาท่ีตนอาศัยอยูมาต้ังแตบรรพบุรุษ ผนวกกับเจาหนาท่ีปาไมเขามาสนับสนุนการ จัดต้ังปาชุมชนดวย มี

การจัดกิจกรรมรวมดำเนินการ ไดแก 1) กิจกรรมดานการเผยแพรประชาสัมพันธ เปนกิจกรรมท่ีเกี่ยวของกับการ

ใหขอมูลขาวสารทางดานปาชุมชนแกสาธารณะชนทั่วไป 2) กิจกรรมดานการดูแลรักษาปา เปนกิจกรรมใน

ลักษณะที่เนนไปทางดานการปองกัน 3) กิจกรรมดานการบำรุงและฟนฟูปา สรุปไดวา การดำเนินการจัดการ

โครงการปาชุมชนบานบุงกุม สอดคลองกับปวีณา วงศหงษ และคณะ (2560)  ที่กลาววาการจัดการปาชุมชนมี

รูปแบบการทำงานของคณะกรรมปาชุมชนที่มีความยืดหยุนสูง และสามารถทำงานรวมกันได ถึงแมจะไมมีแบบ

แผนแตอาศัยความเขาใจของคนในชุมชน ปจจัยสำคัญ ที่ทำใหเกิดความสำเร็จในการจัดการปาชุมชน คือการมี

สวนรวมของชุมชน รวมทั้งการ สนับสนุนจากหนวยงานภาครัฐและเอกชน สวนการจัดการปาชุมชนเพื่อเปน

ตนแบบใหแก ชุมชนท่ีสนใจคณะกรรมการชุมชนควรจัดประชุมพิจารณารางกลยุทธแผนงาน กฎ ระเบียบใหเปน

ลายลักษณอักษร ผูนำควรกระจายงานใหแกคนในชุมชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ และสราง

ชุมชนตนแบบ สังคมสีเขียวยกระดับชุมชน และทองถิ่นใหนาอยูอยางยั่งยืนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สวนระดับความพึงพอใจเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรรวมของการจัดการปาชุมชนบานบุงกุม ตำบลนาหอ อำเภอ

ดานซาย จังหวัดเลย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ไดแก ประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการประชุมเพ่ือคัดเลือก

คณะกรรมการปาชุมชน รวมคิดในการวางแผนจัดทำแผนจัดการปาชุมชน การต้ังกฎ ระเบียบ ขอบังคับของชุมชน 

รวมกับเจาหนาท่ีในการสำรวจพ้ืนท่ี เพ่ือจัดทำแนวเขตปาชุมชนหรือแบงบริเวณการใชประโยชนปาชุมชน รวมใน

การเผยแพรประชาสัมพันธ เพ่ือใหความรูดานปาชุมชนแกสมาชิกในชุมชน รวมในการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ และ

การไดดูงานจากชุมชนอื่น ๆ การพูดคุยแลกเปลี่ยนความรูในการดำเนินงานปาชุมชนกับบุคคลอื่น ๆ ผานทาง

ชองทางตาง ๆ มีสวนรวมในการติดตามและประเมินผลกิจกรรมและโครงการตาง ๆ ของปาชุมชน ไดรับ

ผลประโยชนจากปาชุมชน เชน เก็บหาพืชผัก อาหารปา สมุนไพร เปนตน กิจกรรมที่ดำเนินการในพื้นที่ตรงตาม

ความตองการของชุมชนสงผลใหชุมชนมีสิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สอดคลองกับ จันทะวงศ ลอจำเยอ 

(2555) พบวา คณะกรรมการจัดการปาชุมชนไดดำเนินการบริหารจัดการตามหลักการในการจัดการปาชุมชนโดย

มี การวางแผน การจัดองคการ การสั่งการ การประสานงานและการรายงานโดยมีกติกาในการปฏิบัติ กิจกรรมการ

จัดการปาชุมชน และชาวบานมีความรูในระดับมากเกี่ยวกับการจัดการปาชุมชน ทำใหมี พ้ืนท่ีปาชุมชนเพ่ิมข้ึน มี

น้ำใหประชาชนใชตลอดทั้งป เกิดไฟปานอยลง ชุมชนเหน็ถึงความสำคญัของ การจัดการปาชุมชน กอใหเกิดการ

ดูแลทรัพยากรโดยชุมชนในรูปของปาชุมชนและการใชประโยชน รวมกัน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑของชุมชน จังหวัดเลย และ 

2) เพื่อเสนอแนะการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑของชุมชน จังหวัดเลยที่แสดงถึงคุณคาและอัตลักษณของชุมชน  

กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด ตัวแทนจากพัฒนาชุมชนอำเภอ ผูนำชุมชน และชาวบาน

กลุมวิสาหกิจชุมชน ในจังหวัดเลย ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method) ทั้งหมดจำนวน 16 คน 

เครื ่องมือที ่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ การวิเคราะหขอมูลโดยวิธีการสังเคราะหเนื ้อหา 

(Synthetic Methods Content) ผลการวิจ ัยในเรื ่องการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ ่นเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการจัดการชุมชนอยางย่ังยืนของชุมชนจังหวัดเลยน้ัน หลังจากท่ีดำเนินการ จัดต้ังวิสาหกิจชุมชน

ขึ้นมาชาวบานในชุมชนเห็นวาชวยบรรเทาปญหาในการประกอบอาชีพไดมากขึ้น และวิสาหกิจชุมชนชวยสราง

อาชีพที่มั่นคงใหกับชุมชน เมื่อมีความเขมแข็งในระยะยาวก็จะมีอำนาจ ตอรองกับหนวยงานภายนอกรวมถึง

กลุมเปาหมายท่ีเปนนักทองเท่ียว ชวยใหนักทองเท่ียวไดเขามาทำกิจกรรมไดเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบานและไดซื้อ

ผลิตภัณฑภายในชุมชน จากแนวทางการจัดการผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน จังหวัดเลย สำหรับเปน

แนวทางสงเสริมเพ่ือใหชุมชนนำไปใชประโยชนในอนาคตสามารถแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) การเพ่ิมมูลคาเพ่ิม

ใหกับผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งประกอบดวยการเรียนรู ภูมิปญญา การรวมกลุม และการเปนน้ำหน่ึงใจเดียวกัน และ 2) 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ประกอบดวยทุนของชุมชน และการสำรวจตลาด  

คำสำคัญ:  ผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่น, การจัดการชุมชนอยางยั่งยืน 
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Product Development from Local Wisdom to Increase Efficiency 
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Abstract 

This research aims to 1) collect basic information regarding community products in Loei 

Province and 2) offer a prototype of a community product. Purposive sampling was used. The 

sample group consisted of 16 representatives from regional community development staff, 

community leaders, and villagers of community enterprises in Loei Province. The tools used for 

data collection were interviewing form and data analysis by synthetic methods content. The 

research findings on developing products based on local wisdom to improve the efficiency of 

sustainable community management of the community in Loei province following the operation 

of Community enterprises were established. Villagers in the community were regarded as an 

opportunity to ease problems in their occupation, and community enterprises assist in developing 

a solid career for the community power exits where there is long-term strength. Negotiate with 

outside agencies, including potential tourists. It allowed guests to participate in events, learn 

about the villagers' way of life, and purchase products made in the community. The product 

management principles from the community's local knowledge for future implementation can 

be separated into two parts: 1) Adding additional value to community products, which comprises 

learning, wisdom, integration, and solidarity; and 2) community product development processes, 

including communal capital and a market survey. 

 

Keywords: Products from local wisdom, sustainable community management 
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1. บทนำ 
เอกลักษณและวัฒนธรรมเปนสิ่งท่ีสามารถบงบอกถึงความรูภูมิปญญาของคนทองถ่ิน หรือ ความเปน

ชาติ ไมถือเปนสิ่งท่ีลาสมัย ในทางตรงกันขามเอกลักษณและวัฒนธรรมเหลาน้ันเปน เครื่องบงชี้ตัวตนและคุณคา

แบบท่ีใครไมสามารถนำไปเปนเจาของได อยางเชนการลอกเลียนแบบ เอกลักษณของวัดพระศรีรัตนศาสดารามไป

ไวท่ีประเทศอ่ืน ก็คงไมสามารถนำความเปนไทยหลุด ออกไปได ความเปนเอกลักษณของไทยไดผูกติดไปกับรูปทรง

ของสถาปตยกรรมวัดพระแกวแบบแยก ออกจากกันไมได (สุวิทย วงศรุจิราวาณิชย, 2557) ในแตละพื้นถิ่นมี

ทรัพยากรที่แตกตางกันออกไป ทรัพยากรบางชนิดสามารถนำมาทำประโยชนใหกับชุมชนมาอยางชานานจน

กลายเปนภูมิปญญาของ ทองถ่ินน้ันและคนในทองถ่ินก็ใชความรูความสามารถท่ีมีนำมาพัฒนา ดัดแปลง ตอยอด 

สรางสรรคให เปนผลิตภัณฑข้ึนมา 

ในปจจุบันผลิตภัณฑตามทองถิ ่นที ่มาจากภูมิปญญา ไดร ับความสนใจจากผู บริโภค จึงทำให

ผูประกอบการชุมชนหลายรายเขามาแขงขันกันในตลาดมากขึ้น โดยจะมุงเนนไปในทิศทางของการ พัฒนาตัว

ผลิตภัณฑของแตละทองถ่ินใหมีคุณภาพและสามารถตอบโจทยความตองการของผูบริโภคในทิศทางท่ีดีข้ึน อาจจะ

มีผูประกอบการบางรายท่ียังมองไมเห็นถึงความสำคัญของผลิตภัณฑท่ีสงผลตอคุณภาพของตัวผลิตภัณฑอีกท้ังยัง

ไมสามารถดึงดูดความสนใจจากผูบริโภคไดเทาท่ีควร ดังน้ันผูประกอบการผลิตภัณฑ จึงตองหันมาใหความสำคัญ

ในการพัฒนาผลิตภัณฑใหสามารถคุมครองปองกันไมใหสินคาหรอืผลิตภัณฑเสียหายและเพิ่มคุณคาตอผูบริโภค 

(กรมวิทยาศาสตรบริการ, 2555)  การพัฒนาผลิตภัณฑ ถือวาเปนสิ่งที่มีความสำคัญ การที่มีผลิตภัณฑที่ดีและมี

คุณภาพสามารถชวย สงเสริมภาพลักษณของผลิตภัณฑรวมไปจนถึงทองถ่ินดวย ในเรื่องของผลิตภัณฑสินคาชุมชน 

ซึ่งปญหาหน่ึงท่ีพบไดในเกือบทุกชุมชน พบวายังมีปญหาทางดานของรูปแบบผลิตภัณฑท่ียังไมเปนท่ีตองการของ

ผูบริโภค การออกแบบผลิตภัณฑจึงเปนสวนท่ีสำคัญอยางย่ิงตอการพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑชุมชน (ทวีศักด์ิ 

สาสงเคราะห, 2551)  และในการวิจัยน้ีจะเนนในเรื่องการพัฒนารูปผลิตภัณฑ ของผลิตภัณฑชุมชนเพ่ือการพัฒนา

ที่ยั่งยืน  (ปรีชา ปนกล่ำ,  2549)  ไดกลาววาการสรางผลิตภัณฑชุมชนควรมีการออกแบบใหสอดคลองกับความ

ตองการของตลาดหรือกำลังเปนท่ีนิยมอยูในขณะน้ันโดยใชวัตถุดิบจากทองถ่ินอยางคุมคา ความงาม เอกลักษณท่ี

กอใหเกิดคุณคาทางความรูสึกและคุณคา ทางจิตใจแกผูบริโภคไดผลิตภัณฑน้ันจะเปนตัวสรางแรงกระตุนใหกับผู

ซื้อสิ้นคาไดเปนอยางดี ผูบริโภคจะเลือก สินคาที่มีความแตกตางที่ไมเหมือนใคร ผูบริโภคจะมีความคิดการรับรู

ความเขาใจ และเขาถึงผลิตภัณฑกันคนละแบบ แตถามองในรายบุคคลก็ยังคงมีมุมมองท่ีแตละคนก็ไมเหมือนกัน 

ผูบริโภคสวนมากจะมองหาผลิตภัณฑท่ีมีเอกลักษณท่ีตรงตัวกับผูซื้อและองคประกอบบนผลิตภัณฑ ลวนมีอิทธิพล

กับการเลือกซื้อสินคาของผูบริโภคและเปนตัวเลือกอันดับตนของผูบริโภค รูปแบบ ผลิตภัณฑสามารถดึงดูดให

ผูบริโภคตัดสินใจเลือกซื้อไดอยางงายดาย  (ณรงคศักด์ิ วดีศิริศักด์ิ, 2555)  อยางไรก็ตามผลิตภัณฑ หลายอยางใน

ปจจุบันยังคงประสบปญหาในแบบของ ผลิตภัณฑ เนื่องจากขาดประสบการณในการออกแบบผลิตภัณฑและ

ความคิดสรางสรรคมาพัฒนา ดานการ สงเสริมการตลาด ซึ่งผูประกอบการในชุมชนตาง ๆ ควรใหความสำคัญ 

เพราะการสงเสริม การตลาดในรูปแบบของผลิตภัณฑเพ่ือสรางเอกลักษณใหกับตัวผลิตภัณฑเปนท่ีสนใจ เปนหน่ึง

ใน ปจจัยสำคัญในการทำธุรกิจ เพ่ือบรรลุจุดมุงหมายขององคกรอยางแทจริง สรางความนาสนใจในตัวสินคาและ 

สามารถสรางผลสำเร็จไดในอนาคตเพ่ือกาวไปสูตลาด ผลิตภัณฑนับเปนสวนสำคัญในการสรางความแตกตางของ

สินคาดวยรูปแบบผลิตภัณฑท่ีหลากหลายเปนกลยุทธตลาดอยางหน่ึงท่ีจะชวยสรางมูลคาเพ่ิมและจูงใจใหผูบริโภค

ซื้อสินคาไดจากการศึกษาจะพบวาขณะนี้ผลิตภัณฑมีมากมายซึ่งเปนผลมาจากการพฒันาเทคโนโลยีที่ชวยสราง

มูลคาเพิ่มและความปลอดภัยในตัวของผลิตภัณฑ ดังนั้นปจจัยสำคัญในการเขาถึงกลุมเปาหมายคือการเรียนรู

การศึกษาเทคนิคการสรางหรือออกแบบ ผลิตภัณฑนับเปนวิธีการหน่ึงท่ีผูผลิตสามารถใชเปนเครื่องมือผลิตสินคา
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ของตนใหมีจุดขายแตกตางจากสินคาอื่น และเพิ่มมูลคาใหสินคา จัดเปนกลยุทธทางการตลาดที่ชวยขยายหรือ

รักษาสวนแบงตลาดได อีกทางหน่ึง ถึงแมวารัฐบาลมีหนวยงานและนโยบายในการใหความชวยเหลือธุรกิจ SMEs 

แตธุรกิจ SMEs บางสวนยังประสบปญหาอยูมาก 

ลักษณะของธุรกิจชุมชนน้ันเปนธุรกิจท่ีใชเงินลงทุนในระยะเริ่มตนไมมากนักหากแตเนนการสรางงาน

ในทองถ่ินใหมากข้ึนเปนหลักรายไดจากการขายอาจไมจำเปนตองสูงนักในระยะเริ่มแรกโดยมีเปาหมายเพ่ือใหทุก

คนสามารถอยูไดเปนสำคัญ ซึ่งธุรกิจชุมชนมีลักษณะเปนธุรกิจขนาดเล็ก มีความคลองตัวในการบริหาร รายไดจาก

ยอดขายในระยะเริ่มตนไมมากนัก ตนทุนในการดำเนินงานต่ำ การติดตอและการใหบริการกับลูกคาเปนไปอยาง

ใกลชิด การเริ่มตนธุรกิจทำไดงาย ธุรกิจชุมชนแบงออกเปน 4 ประเภทตามการประกอบการ ไดแก ธุรกิจผลิต 

ธุรกิจคาปลีก ธุรกิจคาสง และธุรกิจบริการ สำหรับธุรกิจชุมชนมีความสำคัญในการเปดโอกาสใหมีการ

ประกอบการกอใหเกิดการวาจางงาน สงเสริมการพัฒนาธุรกิจอุตสาหกรรม สรางความเขมแข็งใหแกชุมชนและลด

ปญหาสังคมท่ีเปนภัยคุกคามประเทศชาติธุรกิจชุมชนจะสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพน้ันจำเปนตองมี

ระบบ ของการจัดการท่ีดี ท้ังน้ีการจัดการธุรกิจเชิงเกษตรน้ันเกี่ยวของกับการจัดสรรทรัพยากรท่ีมีอยูจำนวนจำกัด

ในการผลิตสินคาและบริการ เพ่ือตอบสนองความตองการของคนในชุมชนหรือเพ่ือใหไดตามวัตถุประสงคท่ีกำหนด

ไว ภายใตสถานการณการเสี่ยงภัยและความไมแนนอน โดยการจัดการดังกลาวนี้จะเนนถึงองคประกอบที่สำคัญ 

ไดแก การจัดการทรัพยากรมนุษย การจัดการการตลาด การจัดการ การผลิต และการจัดการ การเงินและบัญชี

โดยมีการบูรณาการรวมกันเพ่ือใหประสบความสำเร็จดังเปาหมายท่ีไดต้ังไว (ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข, 2543) จากการ

ที่ผูวิจัยศึกษาขอมูลนั้นพบวาชุมชนในพื้นที ่ที่อยูในการพัฒนาและสงเสริมของ สำนักงานสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน จังหวัดเลย น้ันมีศักยภาพและความเปนไปไดในการนำหลักการจัดการธุรกิจเชิง เกษตรเน่ืองจากสวนใหญ

ชาวบานประกอบอาชีพเกษตรกรและมีผลิตภัณฑ ทรัพยากร และภูมิปญญา ท่ีนาสนใจ เพียงแตขาดการสนับสนุน

และแนวทางการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 

จากการที่กลาวมาขางตนนี้ ผูวิจัยจึงมุงศึกษาการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นเพื ่อเพ่ิม

ประสิทธิภาพทางการจัดการชุมชนอยางย่ังยืน โดยเลือกชุมชนท่ีอยูในการพัฒนาและสงเสริมของสำนักงานสงเสริม

การปกครองทองถ่ิน จังหวัดเลย มาเปนกรณีศึกษา เน่ืองจากเปนชุมชนท่ีมีความ แตกตางจากชุมชนแวดลอม ท้ัง

เอกลักษณทางศาสนาและวัฒนธรรม มีทุนและทรัพยากรทั้งที่จับตองไดและจับตองไมไดที่สามารถนำไปสราง

มูลคาเพิ ่มในร ูปแบบผลิตภัณฑช ุมชนที ่สามารถตอยอดไปถึง การสรางรายไดร ูปแบบอื ่นภายในชุมชน 

นอกเหนือจากประโยชนท่ีไดจากการเพ่ิมมูลคาของผลิตภัณฑแลว ยังถือเปนการยกระดับมาตรฐานของผลิตภัณฑ 

โดยมุงหวังใหชาวบานในชุมชนชวยกันสรางให เกิดมาตรฐานสำหรับผลิตภัณฑในชุมชนของตนเองใหเปนท่ียอมรับ

ของนักทองเที่ยว เพื่อกอใหเกิดการสรางกระแสนิยมการใชสินคาไทย ถือวาเปนการอนุรักษภูมิปญญาทองถ่ิน

ควบคูกับการอนุรักษสิ่งแวดลอม นำรายไดใหกับคนในชุมชน เปนการชวยบรรเทาปญหาความยากจน กอใหเกิด

ความเขมแข็งและสงเสริมการพัฒนาชนบทในระดับรากหญาอยางย่ังยืน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ในการวิจัยครั้งนี ้ผูวิจัยไดศึกษาคนควาเอกสารและงานวิจัยที ่เกี่ยวของ เพื ่อเปนพื ้นฐานสำหรับ

ประกอบการดำเนินงานวิจัย โดยมีรายละเอียดตามหัวขอดังตอไปน้ี 1) แนวคิดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ 2) แนวคิดดาน

การพัฒนาผลิตภัณฑ 3) แนวคิดทางการจัดการ 4) แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนเพื่อความยั่งยืน 5) แนวคิด

และทฤษฎีกระบวนการจัดการชุมชน 6) งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และ 7)กรอบแนวคิดในการวิจัย ดำเนินการวิจัยโดย

อาศัยแนวคิดทฤษฎี งานวิจัยตาง ๆ และขอเสนอแนะจากท่ีปรึกษา 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย  
ในการวิจัยครั้งน้ี  ผูวิจัยไดกำหนดวิธีดำเนินการวิจัย ท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคของการวิจัย ดังน้ี 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 สวนท่ี 1 การศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑของชุมชน จังหวัดเลย 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ผูนำชุมชน

และชาวบานกลุมวิสาหกิจชุมชน จังหวัดเลย  

 กลุมตัวอยาง ไดแก ตัวแทนพัฒนาชุมชนระดับจังหวัด 1 คน ตัวแทนจากพัฒนาชุมชนอำเภอ 5 

คน ผูนำชุมชน 5 คน และชาวบานกลุมวิสาหกิจชุมชน 5 คน ในจังหวัดเลย ไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง 

(Purposive Method) ไดแก ท้ังหมดจำนวน 16 คน 

 สวนท่ี 2 การเสนอแนะการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑของชุมชน จังหวัดเลยท่ีแสดงถึงคุณคาและอัต

ลักษณของชุมชน 

 ประชากรท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนา

ผลิตภัณฑ พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ ผูนำชุมชนและชาวบานกลุมวิสาหกิจชุมชน 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูทรงคุณวุฒิระดับมหาวิทยาลัย 2 คน ผูเชี่ยวชาญดานการพัฒนาผลิตภัณฑ1 

คน พัฒนาชุมชนระดับจังหวัด 1 คน พัฒนาชุมชนระดับอำเภอ 1 คน ผูนำชุมชน 5 คนและชาวบานกลุมวิสาหกิจ

ชุมชน 5 คนไดมาโดยเลือกแบบเจาะจง (Purposive Method) ไดแก ท้ังหมดจำนวน 15 คน    
3.2  ตัวแปรท่ีใชในการศึกษา ดังน้ี  

 ตัวแปรตน   คือ  ขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑของชุมชน จังหวัดเลย 

 ตัวแปรตาม  คือ  องคประกอบของผลิตภัณฑ ไดแก 1) ดานความหลากหลายของผลิตภัณฑ 2) 

ดานคุณภาพของผลิตภัณฑ 3) ดานการออกแบบผลิตภัณฑ 4) ดานรูปแบบและตราผลิตภัณฑ 5) ดานบรรจุภัณฑ

และความสวยงาม 6) ดานความคงทนถาวร และ 7) ดานการใหบริการ 

3.3 การสรางเครื่องมือการวิจัย มีข้ันตอนดังน้ี 

 3.3.1 ยกรางแบบสัมภาษณ 

 3.3.2 นำแบบสัมภาษณเพื่อใหผูทรงคุณวุฒิดานการพัฒนาชุมชน และการออกแบบบรรจุภัณฑ 

จำนวน 3 คน ทำการตรวจสอบความถูกตองเชิงเน้ือหา 

 3.3.3 ปรับปรุงแบบสัมภาษณตามขอเสนอแนะของผูทรงคุณวุฒิ  

 3.3.4 นำแบบสัมภาษณไปรวบรวมขอมูลกับกลุมตัวอยาง แลวทำการวิเคราะหเชิงเน้ือหา เพ่ือสรุป

ผลการวิจัย  

 3.4 การวิเคราะหขอมูล  

 ใช การวิเคราะหเชิงเนื ้อหา (Content Analysis) เพื ่อส ังเคราะหและตีความจากขอมูลการ

สัมภาษณเชิงลึก และการสนทนากลุม เพ่ือสรุปเปนแนวทางการจัดการผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน

จังหวัดเลย  

4. ผลการวิจัย 
 ผลการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑของชุมชน จังหวัดเลย สรุปไดวา ผลิตภัณฑชุมชนน้ันท่ีได

ทำการลงพ้ืนท่ีศึกษาจะมีผลิตภัณฑของชุมชน มากมายหลายชนิด นานาผลิตภัณฑ เชน ครกหินแกรนิต กระเปาไม

ไผรมควัน ดอกไมประดิษฐจากดิน ผาไหม ผามัดหมี่ ของที่ระลึกผีตาโขน จักสานไทเลย ยาสมุนไพร และงาน
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การเรียนรู 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

 
การสำรวจตลาด ทุนของชุมชน 

การเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับผลิตภัณฑชุมชน 

ศิลปหัตถกรรม อีกหลายอยางหลายประเภท เชน กาแฟ กระชายดำ เปนตน ซึ่งวัสดุสวนใหญเปนวัตถุดิบท่ีหาได

ในทองถิ ่น สำหรับชองทางในการจัดจำหนายผลิตภัณฑนั ้น สามารถเปดตลาดนัดหรือรานคาชุมชนให 

กลุมเปาหมาย ไดแก ผูท่ีมาศึกษาดูงาน นักทองเท่ียวซึ่งเปนกลุมเปาหมายหลักของตลาด เมื่อมีนักทองเท่ียวหรือ

กลุมที่มาศึกษาดูงานที่ชุมชน และไดพักผอนที่โฮมสเตย รีสอรท โรงแรม กอนกลับทางชุมชน สามารถนำเสนอ

ผลิตภัณฑท่ีชุมชนทำข้ึนนำมาขาย เปนของฝากรูปแบบตางๆท้ังของกินของใชใหกับ นักทองเท่ียว นอกจากน้ีอาจ

ใชกลยุทธสงเสริมการขายออกนอกพ้ืนท่ี เชน ตามสถานท่ีทองเท่ียว โรงแรม ซุปเปอรมาเก็ต ฯลฯ ในการจัดการ

ทางการตลาด เพื่อเปนการประชาสัมพันธชุมชนและ ผลิตภัณฑออกสูภายนอกในลักษณที่เรียกวา กลยุทธผลัก 

(Push Strategy) 
 ผลการเสนอแนะการพัฒนาตนแบบผลิตภัณฑของชุมชน จังหวัดเลยที่แสดงถึงคุณคาและอัตลักษณ

ของชุมชน 3) เพ่ือศึกษาแนวทางการจัดการผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินของชุมชน จังหวัดเลย สรุปไดวา การ

ขายผลิตภัณฑเพื ่อนำรายไดมาสู ชุมชนอยางยั ่งยืนนั ้น สิ ่งที ่ตองคำนึงเปนอยางมากและ สำคัญที่สุดคือ ตัว

ผลิตภัณฑแตละชนิดท่ีขายตองมีมูลคาในตัวเอง มีความโดดเดนนาจดจำ เปนเอกลักษณของชุมชน และมีคุณภาพ 

ถาเปนอาหารตองมีคุณภาพสามารถเก็บรักษาได มีคุณคาทางโภชนาการ ถาเปนสิ่งของก็จะตองมีความคงทน 

ทนทานตอการใชสอย มีการบรรจุหีบหอ มิดชิด สวยงาม และเปนเอกลักษณ ก็จะทำใหเปนท่ีนาสนใจตอ ผูท่ีสนใจ 

และเมื ่อผลิตภัณฑดังที ่กลาวมาเสร็จสมบูรณในการวางจำหนายนั้น นอกจากจะขายโดยตรงแลว ตอนนี้ก็มี

เทคโนโลยีเขามาชวย อาจจะทำการขายผานทางสังคมออนไลน ไดอีกชองทางหนึ่งในสวนของการออกแบบและ

พัฒนา ผลิตภัณฑการออกแบบและการพัฒนาผลิตภัณฑ ควรเปนการออกแบบท่ีสื่อใหเห็นถึงผลิตภัณฑท่ีมีอยู ใน

ชุมชนท่ีเกิดมาจากภูมิปญญาทองถ่ิน และสามารถเพ่ิมมูลคามูลคาใหกับผลิตภัณฑไดทำใหสินคาของชุมชนมองดูมี

คุณคา มีมาตรฐาน ผลิตภัณฑมีเอกลักษณโดดเดนเนนเรื ่องราววิถีการดำเนินชีวิตของชุมชน และอนุรักษ

สิ่งแวดลอม ซึ่งจะทำใหเศรษฐกิจของคนในชุมชนแข็งแรงข้ึน นำรายไดใหกับชาวบานมากย่ิงข้ึน 

   จากขอเสนอแนะการพ ัฒนาตนแบบผล ิตภ ัณฑของช ุมชนที ่ศ ึกษาได  สามารถนำเสนอ

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการชุมชนอยางยั่งยืนของ

ชุมชนจังหวัดเลย  ดังแสดงในภาพท่ี 1 

 

                                       

 

 

  

 

 

 

 

                 

                       

 

ภาพท่ี 1 กระบวนการการพัฒนาผลิตภัณฑจาก ภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการจัดการชุมชนอยางย่ังยืนของชุมชนจังหวัดเลย   

การรวมกลุม 
การเปนน้ำหน่ึง

ใจเดียวกัน 

ภูมิปญญา 
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5. สรุปและอภิปรายผล 
 จากผลการวิจัยในเรื่องการพัฒนาผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถ่ินเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดการ

ชุมชนอยางย่ังยืนของชุมชนจังหวัดเลยน้ัน หลังจากท่ีดำเนินการ จัดต้ังวิสาหกิจชุมชนข้ึนมาชาวบานในชุมชนเห็น

วาชวยบรรเทาปญหาในการประกอบอาชีพไดมากข้ึน และวิสาหกิจชุมชนชวยสรางอาชีพท่ีมั่นคงใหกับชุมชน เมื่อ

มีความเขมแข็งในระยะยาวกจ็ะมีอำนาจ ตอรองกับหนวยงานภายนอกรวมถึงกลุมเปาหมายที่เปนนักทองเที่ยว 

ชวยใหนักทองเท่ียวไดเขามาทำกิจกรรม ไดเรียนรูวิถีชีวิตของชาวบาน และไดซื้อผลิตภัณฑภายในชุมชน ประเด็น

ดังกลาวนี ้สอดคลอง กับผลการวิจัยของ Chumkate (2015) ไดศึกษาการประเมินสภาพจริงและพัฒนาแนว

ทางการจัดการผลิตภัณฑหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ (OTOP) ประเภทสมุนไพร ของผู ประกอบการในภูมิภาค 

ตะวันตก โดยพบวาวาสภาพการแขงขันที่รุนแรงของตลาดสงผลใหลูกคาและผูผลิตปจจัยการผลิตมี อำนาจการ

ตอรองที่สูง วิสาหกิจชุมชนจึงควรที่จะรวมมือกันสรางความเขมแข็ง เพื่อลดอำนาจการ ตอรองของลูกคา และ

รวมมือกันในการตอรองราคากับผูผลิตปจจัยการผลิตใหสามารถซื้อปจจัยการ ผลิตไดในราคาที่เปนมาตรฐาน

เดียวกัน เพื่อลดอำนาจการตอรองของผูผลิตปจจัยการผลิจากการศึกษาขอมูลพื้นฐานเกี่ยวกับผลิตภัณฑและ

ผลิตภัณฑของชุมชนมุสลิม อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรีท่ีพบวามีผลิตภัณฑตาง ๆ มากมายท่ีเกิดมาจากสิ่งท่ีมีอยู

ในชุมชน และมีการตอยอด โดยใชภูมิปญญาทองถิ ่น โดยสิ ่งที่ตองคำนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ คือ มูลคาในตัว

ผลิตภัณฑเอกลักษณ และคุณภาพ น้ันสอดคลองกับงานวิจัยของ ประชิด ทิณบุตร  (2556)  ไดศึกษาการออกแบบ

พัฒนาผลิตภัณฑสินคาการเกษตรของวิสาหกิจชุมชนจังหวัดชัยนาท เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมี

ประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค ของกลุม วิสาหกิจชุมชนดานการเกษตรในแตละอำเภอ รวม 8 

อำเภออำเภอละ 2 ราย รวมท้ังสิ้น 16 ราย โดยกลุมผูเชี่ยวชาญท่ีไดรวมประเมินประสิทธิภาพและคุณภาพผลงาน

ตนแบบผลิตภัณฑสินคา เห็นวา ภาพรวมดานการออกแบบโครงสราง ดานการออกแบบกราฟกสำหรับผลิตภัณฑ

และดานการรับรู ทางดานการตลาด เปนผลงานการออกแบบที่มีคุณภาพและประสิทธิภาพที่เปนไปตามตาม 

วัตถุประสงค อยูในเกณฑระดับมากที่สุด โดยมีคาเฉลี่ยรวมทุกอำเภออยูที่ 4.61 สวนเบี่ยงเบน มาตรฐาน 0.57 

นอกจากนี้ผลการวิจัยยังสอดคลองกับแนวคิดของปลื้มใจ สินอากร บัณฑิต ผังนิ รันทร และอรุณรุง วงศกังวาน 

(2554) ที่ไดทำการวิจัยเรื่องบุพปจจัยของความสำเร็จในการพัฒนา ผลิตภัณฑใหมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไม

ยางพาราในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ที่พบวา ตัวแปรบุพปจจัย ไดแก ความชัดเจนขององคกร การบริหาร

โครงการ ความเร็วในการเขาสูตลาด คุณภาพของผลิตภัณฑ 

จากแนวทางการจัดการผลิตภัณฑจากภูมิปญญาทองถิ่นของชุมชน จังหวัดเลย สำหรับเปนแนวทาง

สงเสริมเพ่ือใหชุมชนนำไปใชประโยชนในอนาคต สามารถแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) การเพ่ิมมูลคาเพ่ิมใหกับ

ผลิตภัณฑชุมชน ซึ่งประกอบดวยการเรียนรู ภูมิปญญา การรวมกลุม และการเปนน้ำหนึ่งใจเดียวกัน และ 2) 

กระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ประกอบดวย ทุนของชุมชน และการสำรวจตลาด สอดคลองกับงานวิจัยของ 

อมรรัตน อนันตวราพงษ (2557) ศึกษารูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ตาม

แนวคิดพระราชดำรเิศรษฐกิจพอเพียง พบวาผูเขารวมการประชุมลงมติถึงความเปนไปไดในการนำ ไปผลิตตอยอด

พัฒนาบรรจุภัณฑ ไดแก บรรจุภัณฑชาใบขลู บรรจุภัณฑน้ำอัญชันพรอมด่ืม และบรรจุภัณฑลูก ประคบสมุนไพร 

และสมาชิกชุมชนมีความตองการฝกอบรมผลิตภัณฑยาหมองนวดสมุนไพร เพื่อนำ ไปใชในกลุมวิสาหกิจนวด

สุขภาพบางหัวเสือ เปนการลดคาใชจายในการซื้อยาหมองนวด โดยใช วัตถุดิบที่มีในทองถิ่น และสามารถนำ ไป

จำหนายใหกับลูกคาที่มาใชบริการ อีกทั้งยังสามารถนำองค ความรูที่ไดรับไปเปนวิทยากร การศึกษานอกระบบ

ถายทอดใหกับชุมชนอ่ืนท่ีสนใจ เปนการแบงปนระหวางชุมชน และสรางเครือขายเพ่ือการความย่ังยืนตอไป 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช  

 1.1 การพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑชุมชนควรศึกษาจากความตองการกลุมเปาหมายที่ กำหนดไว

และตองคำนึงถึงความเปนไปได และตนทุนในการผลิต 

 1.2 ควรสงเสริมใหสมาชิกชุมชนมีสวนรวมในการสรางสรรคพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดการรวมมือ กัน

อยางยั่งยืนสนับสนุนการประชุมกลุมเพื่อลงฉันทามติจัดสรรผลิตภัณฑใหเกิดความหลากหลายและมีอัตลักษณ 

รวมทั้งการสรางเครือขายกับหนวยงานทองถิ ่นหรือกลุ มชุมชนโดยรอบเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพในการพัฒนา

ผลิตภัณฑ  

 1.3 จากการลงพ้ืนท่ีสำรวจ พบวาผลิตภัณฑสินคาท่ีไดมาจากวัสดุธรรมชาติเปนสินคาท่ีใชมือทำอาจ

ทำใหขนาดของตัวผลิตภัณฑมีความแตกตางกันอยูบาง จึงตองออกแบบตัวผลิตภัณฑตองเผื่อขนาดไวบาง เพ่ือ

ปองกันการใสผลิตภัณฑไมได แตก็สงผลใหผลิตภัณฑบางสวนจะไมพอดีกับผลิตภัณฑ  

 1.4 ผูประกอบการภายในชุมชน หรือกลุมวิสาหกิจชุมชนที่จัดตั้งขึ้น ควรเรียนรูและปรับใชกลยุทธ

ทางการตลาด รวมถึงเรียนรูการใชเครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม อาทิ เว็บไซต และ สื่อสังคมออนไลน 

เพื ่อช วยเพิ ่มประสิทธิภาพทางการจัดการและประชาสัมพันธผลิตภัณฑชุมชนทามกลางการแขงขันของ

ผูประกอบการเอกชนตาง ๆ ในพื้นที่ ทั้งนี้ควรใชเครื่องมือดังกลาวเพื่อการ ประชาสัมพันธ ไมใชเพื่อเนนขาย

ผลิตภัณฑบนชองทางออนไลน เน่ืองจากการสรางเน้ือหาและสราง กระบวนการรับรูท่ีมีประสิทธิภาพจะชวยดึงดูด

กลุมเปาหมายหใหเดินทางเขามาหาเอง หรือท่ีเรียกวากลยุทธแบบ Outside-In กอใหเกิดกระบวนการทองเท่ียว

ในชุมชนอยางย่ังยืนและนำไปสูการพัฒนา ชองทางการสรางรายไดอ่ืน ๆ  

 1.5 ในการสรางคุณคาในกับผลติภัณฑนั้นควรเชื่อมโยงใหเขากับอัตลักษณของพื้นที่ ที่มี เรื่องราว

และคุณคาเกี่ยวโยงกับในหลวงรัชกาลท่ี 9 เพ่ือแสดงใหเห็นถึงการเปนหมูบานใตรมพระบารมี และกอใหเกิดคุณคา

ทางใจสำหรับผูท่ีรับรูเกี่ยวกับผลิตภัณฑน้ัน ๆ 

2. ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครั้งตอไป  

 2.1 หนวยงานที่เกี่ยวของและรับผิดชอบใน ควรตระหนักถึงความสำคัญของผลิตภัณฑชุมชนท่ี

เกิดขึ้นอยางจริงจัง และควรออกนโยบายเพื่อรองรับ และสนับสนุนการจัดการในดานตาง ๆ อยางครอบคลุม

เพ่ือใหผลิตภัณฑทองถ่ินของชุมชนไดรับการยอมรับในระดับมาตรฐานท่ีสูงข้ึน  

 2.2 หนวยงานหรือผู ที ่สนใจสามารถนำรูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑที่ไดจากการวิจัยครั ้งนี ้ไป

ปรับปรุง ประยุกตใชกับพื้นที่ชุมชนอื่น ๆ  เพื่อเปนแนวทางในการบริหารจัดการผลิตภัณฑตนแบบในพื้นที่ เพ่ือ

แกไขปญหาความยากจน เปนการชวยยกระดับรายไดและคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนอยางย่ังยืน 

6.เอกสารอางอิง 
กรมวิทยาศาสตรบริการ. (2555). ทำดีเพื่อเจาพอหลวง: เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เนื่องใน

โอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554. กรุงเทพฯ: กรมวิทยาศาสตรบริการ.  

ขวัญกมล กลิ่นศรีสุข. (2543). การศึกษาเพื่อพัฒนาหัตถกรรมในครัวเรือนชนบทสูระบบการคาเชิงพาณิชยของ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ. วารสารมนุษย สังคมศาสตร 2543, 17(3), 63-74. 

ณรงคศักด์ิ วดีศิริศักด์ิ. (2555). นวัตกรรมของการออกแบบบรรจุภัณฑเพ่ือการตลาดเชิงสุนทรีย: กรณีศึกษาบรรจุ

ภัณฑน้ำผลไม. [ดุษฎีนิพนธปริญญาดุษฎีบัณฑิต]. ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณใน

พระบรมราชูปถัมภ. 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

233



ทวีศักดิ์ สาสงเคราะห. (2551). รายงานวิจัยเรื่องการออกแบบและพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑจากผาไหมสรินทร. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร. 

ประชิด ทิณบุตร. (2556). การออกแบบพัฒนาบรรจุภัณฑสินคาการเกษตรของวิสาหกิจชุมชน จังหวัดชัยนาท เพ่ือ

พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันท่ีมีประสิทธิภาพ ตามแนวคิดเศรษฐกิจสรางสรรค.  เขาถึงไดจาก 

http://chainatotop.blogspot.com/. 

ปรีชา ปนกล่ำ. (2549). ยุทธศาสตรการผลิตสินคา OTOP ตะลุยโลก. เขาถึงไดจาก 

 http://bchid.dip.go.th/Research/ArticPrint.asp?WebSiteID=62 

ปลื้มใจ สินอากร,บัณฑิต ผังนิ รันทร และอรุณรุง วงศกังวาน.  (2554). บุพปจจัยของความสำเร็จในการพัฒนา

ผลิตภัณฑใหมอุตสาหกรรมเฟอรนิเจอรไมยางพาราในเขตกรุงเทพและปริมณฑล. [สารนิพนธปริญญา

บริหารธุรกิจบัณฑิต]. นครปฐม:มหาวิทยาลัยศิลปากร. 

สุวิทย วงศรุจิราวาณิชย. (2557). เจาะลึกเทรนด Coworking Space ตอนที่ 1: ทำไมฟรีแลนซถึงติดใจ หอง

ทำงานรูปแบบใหมน้ี. เขาถึงไดจาก  www.tcdc.or.th.   

 

อมรรัตน อนันตวราพงษ. (2557).  รูปแบบการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบางหัวเสือ จังหวัดสมุทรปราการ ตาม

แนวคิดพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง. วารสารศิลปกรรมศาสตรวิชาการ วิจัย และงานสรางสรรค 

ราชมงคลธัญบุรี 2557, 1(2), 126-151. 

Chumkate, J. (2015).  Authentic Evaluation and Management Approach of OTOP Herbal Product 

of SMEs Entrepreneur in Western Region of Thailand. Journal of Advanced Management 

Science 3 2015, 2: 123-127. 

 

 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

234



การมีสวนรวมของประชาชนภายใตกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน  
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 93 หมู 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

*E-mail : com12plu3@gmail.com  เบอรโทรศพัท : 064-3545381 

 

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลเมืองหนองคาย และ 2) เพ่ือศึกษาคุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมือง

หนองคาย กลุมตัวอยางท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 397 คน โดยใช

การสุมอยางงาย และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 18 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือท่ี

ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถาม สถิติที ่ใชในการวิเคราะหขอมูล ไดแก คาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบน

มาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา ผลการวิจัย พบวา การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถิ่นของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก (Χ = 4.18, 

S.D.= 0.17) เรียงลำดับในแตละดาน ไดแก ดานการมีสวนรวมในข้ันเขามามีบทบาท ดานการมีสวนรวมในข้ันรับ

ฟงความคิดเห็น ดานการมีสวนรวมในข้ันเสริมอำนาจ ดานการมีสวนรวมในข้ันสรางความรวมมือ และดานการมี

สวนรวมในขั้นใหขอมูลขาวสาร ตามลำดับ สำหรับคุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล

เมืองหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ= 4.16, S.D.= 0.19) เรียงลำดับในแตละดาน ไดแก ดานข้ันตอน

การจัดทำแผน ดานข้ันตอนการนำแผนไปปฏิบัติ และดานข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผน ตามลำดับ 

คำสำคัญ : การมีสวนรวม การพัฒนาทองถิ่น กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น 
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Abstract 

This research aims to 1) investigate people's participation in Nong Khai Provincial 

Municipal's local development plan and 2) investigate the quality of Nong Khai Provincial 

Municipal's local development plan creation process. The sample groups were 397 Nong Khai 

Provincial Municipal residents using simple random sampling and 18 Nong Khai Provincial 

Municipal Council members using the purposive sampling method. Questionnaires were used to 

collect data for the study. The mean, standard deviation, and content analysis were the statistics 

utilized to analyze data. The study's findings revealed that people's participation in the local 

development plan was generally strong (x = 4.18, S.D. = 0.17). Overall, Nong Khai Provincial 

Municipal's quality in developing local development plans was high (x = 4.16, S.D. = 0.19). Each 

feature was listed in the following order: participation in the first stage of playing a role, 

participation in the hearing process, participation in empowerment, participation in the 

cooperation stage, and involvement in the information process. They were, in order of 

importance, the planning process, the implementation process, and the monitoring and 

evaluation process. 

 

Keywords: Participation, Local Development, Local Development Plan Process 
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1. บทนำ  

การพัฒนาทองถ่ินจะเกิดประสิทธิภาพมากนอยเพียงใดข้ึนอยูกับกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน 

ถา หากประชาชนมีสวนรวมในโครงการ กิจกรรมตางๆ การพัฒนาทองถิ ่นก็จะตอบโจทยความตองการของ

ประชาชน ทำใหการพัฒนาทองถ่ินประสอบความสำเร็จเปนไปตามท่ีคาดหวังไวและเปนไปอยางรวดเร็ว และการ

วางแผน ก็เปนกลไกสำคัญประการหน่ึงท่ีจะทำใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินบรรลุจุดมุงหมายโดยใชยุทธศาสตรท่ี

เหมาะสม ทำใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นสามารถพัฒนาเปนผูนำและพัฒนาองคกรสูความเปนเลิศ เนนการ

พัฒนาสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน ดังน้ันจำเปนอยางย่ิงท่ีตองใชเครื่องมือท่ีสำคัญคือ

แผนพัฒนาทองถิ่น เพื่อขับเคลื่อนองคกรปกครองสวนทองถิ่นดวยกระบวนการวางแผน กระบวนการมีสวนรวม

และการใชทรัพยากรตาง ๆ ท่ีมีใหคุมคากอเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชนในพ้ืนท่ี แตปญหาท่ีเกิดข้ึนในชวง 10 

ปที่ผานมาการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นไดเกิดปญหาในทางปฏิบัติอยางมากโดยเฉพาะในประเด็นที่สำคัญ คือ 

ประชาชนในเขตบริการขององคกรปกครองสวนทองถิ่นไมคอยเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผนและการดำเนิน

กิจกรรมตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของไมกลาแสดงความคิดเห็นหรือเสนอแนะประเด็นใหม ๆ โดยเฉพาะการเขารวมผานการ

ปฏิบัติงานของ “ตัวแทนประชาชน” ในการเสนอปญหาและโครงการที่ประชาชนตองการกันจริง ๆ (ปยะมาศ 

สินธุพาช,ี 2562) ประกอบกับหลายปท่ีผานมาน้ัน จากผลการศึกษางานวิจัยของสุเนติลักษณ ยกเทพ และยุภาพร 

ยุภาศ (2560) ไดศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบานเด่ือ อำเภอเมือง

หนองคาย จังหวัดหนองคาย พบวา บทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา 3 ป ดาน

โครงสรางพื้นฐานที่ผานมา พบวา ประชาชนเขามามีสวนรวมนอย มาก เหตุผลสำคัญ คือ  ประชาชนมีความคิด

และความรูสึกวาไมใชหนาท่ีหรือบทบาทท่ีถูกบัญญัติไวเปนขอกฎหมายท่ีจำเปนตองเขามามีสวนรวมในการจัดทำ

แผนพัฒนา  

ในปจจุบันเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคายไดมุงเนนการดึงประชาชน

ในพื้นที่เขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นอยางจริงจัง ตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.

2496 แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 มาตรา 50 บัญญัติถึงการปฏิบัติงานตามอำนาจหนาที่ตองเปนไปเพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชนโดยใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี และคำนึงถึงการมีสวนรวมของประชาชนใน

การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื ้อจัดจาง การตรวจสอบ การประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน และการเปดเผยขอมูลขาวสาร เปนตน สำหรับในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินน้ัน กระทรวงมหาดไทย

ในฐานะเปนองคกรที่กำกับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่นไดออกระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทำ

แผนพัฒนาองคกรปกครองสวนทองถิ ่น พ.ศ.2548 ไดใหอำนาจหนาที่กับองคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง

ดำเนินการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ไดแก แผนยุทธศาสตรการพัฒนากับแผนพัฒนาสามปใหมีความสอดคลองกัน 

อีกท้ังการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินยังเปนการตัดสินใจ ลวงหนาเกี่ยวกับการกำหนดทิศทางการพัฒนาทองถ่ินโดย

กำหนดจุดมุงหมายในการพัฒนา และการ ดำเนินงานตามกรอบจุดมุงหมายดังกลาวแลวนำกรอบแนวทางการ

พัฒนามากำหนดรายละเอียดในรูปแผนงานโครงการ เพราะฉะนั้นจะเห็นไดวาการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นน้ัน

เปรียบเสมือนการรางโครงการ ขึ ้นมาโครงการหนึ่ง แลวนำไปดำเนินงานโดยมีการใชทรัพยากรตาง ๆ  ตาม

งบประมาณรายจาย เพื่อใหไดผล ตามวัตถุประสงคของโครงการที่วางไวซึ่งวัตถุประสงคในที่นี้จะเปนการพัฒนา

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในดานตาง ๆ (สถาบันวิจัยและใหคำปรึกษาแหงมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร, 2547:45) 

ทำใหแผนพัฒนา เปนเครื่องมือในการจัดทำงบประมาณรายจายประจำปตองผานกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนภายในทองถิ่นในการรวมแสดงความคิดเห็นการตัดสินใจนำปญหาความตองการจากแผนพัฒนาชุมชน

มาบูรณาการรวมกันเขาไปบรรจุไวในแผนพัฒนาสามปในรูปแบบของโครงการ/แผนงานเพื ่อจะไดนำไป 
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ประกอบการพิจารณาจัดทำงบประมาณของทองถิ่นแตละป โดยเกิดการประสานเชื ่อมโยงการพัฒนามีความ

สอดคลองกันในทุกระดับท้ังแผนพัฒนาชุมชน นโยบายของผูบริหารทองถ่ิน แผนพัฒนาทองถ่ิน แผนพัฒนาจังหวัด 

แนวทางในภาพรวมของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 (พ.ศ.2560- 2564) พรอมท้ังมีทิศทาง

สอดคลองกับนโยบายของรัฐบาล 

จากขอมูลขางตน ผูศึกษาในฐานะประชาชนท่ีอยูใกลเคียงกับเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย และทำงานมีสวนรับผิดชอบในงานดานวิเคราะหนโยบายและแผน จึงมีความสนใจในประเด็น

เกี่ยวกับการที่องคกรปกครองครองสวนทองถิ่นมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายการบริหารงานของคณะผูบร ิหาร

ทองถิ่นในหลาย ๆ ชุดที่ผานมาและกระบวนการทำแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง 

จังหวัดหนองคาย ใหสอดคลองกับนโยบายของรัฐบาลท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดท้ังในดานเศรษฐกิจ การเมือง 

สังคม และวัฒนธรรม รวมถึงสถานการณท่ีเกิดข้ึนจริงในประเทศไทย โดยสนใจศึกษาข้ันตอนการจัดทำแผนพัฒนา

ในการจัดเวทีประชาคม เพ่ือรับทราบถึงปญหาและความตองการของประชาชนในพ้ืนท่ีเมืองหนองคายการนำแผน

ไปปฏิบัติและการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา และการมีสวนรวมอยางแทจริงของประชาชนในระดับตาง ๆ 

ในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินรวมถึงทิศทางการกำหนดแผนงานตาง ๆ จากกระบวนการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น อันจะนำไปสูการพัฒนาการมีสวนรวมของประชาชนตามระบอบ

ประชาธิปไตยทำใหประชาชนมีความรูสึกวามีความเกี่ยวของมีสวนไดสวนเสียในการบริหารท่ีตนเองไดเขาไปมีสวน

รวมในกิจกรรมทางการเมือง ทำใหเกิดความรับผิดชอบและปกปองตอสทิธิของตนที่มีอยู (สมบัติ ธำรงธัญวงศ, 

2554 : 132) ซึ่งผลที่ไดจากการศึกษาในครั้งนี้จะเกิดประโยชนตอการสรางนโยบายของผูบริหารทองถิ่นในชุด

ตอไปท่ีสามารถแกไขปญหาทองถ่ินและ ตอบสนองความตองการของประชาชนใหมีคุณภาพชีวิตท่ีดีไดอยางแทจริง 

และสรางใหชุมชนใหมีความ เขมแข็งสามารถพึ่งพาตนเองการบริหารงานองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่มีความ

ใกลชิดประชาชนสามารถเปนเข็มทิศนำทางใหบรรลุจุดมุงหมายแหงการพัฒนาสงผลใหเกิดประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผลใน การปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาท่ีโดยการมีสวนรวมของประชาชนเปนสำคัญ 

 

2. กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 การสรางกรอบแนวคิดสำหรับการศึกษาครั้งนี้ ผูศึกษาไดทำการศึกษาแนวคิด ทฤษฎีและ ทบทวน

เอกสาร รายงานการวิจัยท่ีเกี่ยวของแลวนำไปกำหนดกรอบแนวคิดในการวิจัยเพ่ือแสดงให เห็นการเชื่อมโยงของ

ตัวแปรตนและตัวแปรตามของการศึกษาเรื่องน้ีดังแสดงในรูปท่ี 1  

รูปท่ี 1 กรอบแนวคิดท่ีใชในการวิจัย มีการนำกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่งเปนตัวแปรตน

ประกอบดวย 3 ขั้นตอน ไดแก การจัดทำแผน การนำแผนไปปฏิบัติ และการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 

จากระเบียบกระทรวงมหาดไทย จากนั้นมีการนำระดับการมีส วนร วมของประชาชน ซึ่งเปนตัวแปรตาม 

ประกอบดวย 5 ข้ันตอน ไดแก ใหขอมูลขาวสาร รับฟงความคิดเห็น เขามามีบทบาท สรางความรวมมือ และเสริม

อำนาจ จาก Amstein นำมาใชในการกำหนดกรอบการรวบรวมขอมูลในแบบสอบถามการวิจัย  
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย 

จังหวัดหนองคาย ในป 2564 โดยมีประชาชนในเขตเทศบาลเมอืงหนองคาย จำนวน 46,809 คน (เทศบาลเมือง

หนองคาย, 2564) 

 กลุ มตัวอยาง คือ ประชาชนในเขตเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย จำนวน 397 คน โดยใชการสุมอยางงาย และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 18 คน โดย

การคัดเลือกแบบเจาะจง 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

3.2.1 แบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล

เมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบ

แบบสอบถาม และ 2) กระบวนการมีสวนรวม 5 ดาน ไดแก ดานท่ี 1 การมีสวนรวมของประชาชนในข้ันใหขอมูล

ขาวสาร ดานท่ี 2 การมีสวนรวมของประชาชนในข้ันรับฟงความคิดเห็น ดานท่ี 3 การมีสวนรวมของประชาชนใน

ข้ันเขามามีบทบาท ดานท่ี 4 การมีสวนรวมของประชาชนในข้ันสรางความรวมมือ และดานท่ี 5 การมีสวนรวมของ

ประชาชนในข้ันเสริมอำนาจ 

3.2.2 แบบสอบถามเกี ่ยวกับคุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นของเทศบาลเม ือง

หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ขอมูลพื้นฐานของผู ตอบ

แบบสอบถาม และ 2) กระบวนการจัดทำแผนท่ีมีคุณภาพ 3 ดาน ไดแก ดานที่ 1 ขั้นตอนการจัดทำ ดานที่ 2 

ข้ันตอนการนำแผนไปปฏิบัติ และดานท่ี 3 ข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา   

3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 
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3.3.1 การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลเมืองหนองคายอำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีข้ันตอนดังน้ี 

 1) ศึกษาและทบทวนงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาการมีสวนรวมของ

ประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองหนองคายมาใชเปนขอบเขตในการสรางแบบสอบถาม 

 2) สรางแบบสอบถามเพื่อศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

 3) นำแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญดานการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน จำนวน 3 

คน ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนในประเด็นการรวบรวมขอมูล 

 4) ทำการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ใหเน้ือหามีความเหมาะสม ชัดเจนและเขาใจงายตอผูท่ี

ไดทำแบบสอบถาม 

 5) นำแบบสอบถามฉบับท่ีเสร็จสมบูรณแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลกับประชาชนในเขตเทศบาล

เมืองหนองคาย จำนวน 397 คน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 18 คน แลวทำการวิเคราะห

และแปลผลขอมูลทางสถิติในข้ันตอไป  

3.3.2 การสรางแบบสอบถามเกี่ยวกับคุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมือง

หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย มีข้ันตอนดังน้ี 

 1) ศึกษาและทบทวนงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีท่ีเกี่ยวของเพ่ือกำหนดขอบเขตในการสราง

แบบสอบถามใหคลอบคลุมเนื้อหาที่ศึกษาเกี่ยวกับคุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่นของเทศบาล

เมืองหนองคาย 

2) สรางแบบสอบถามเพ่ือศึกษาคุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาล 

เมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

3) นำแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญดานการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน จำนวน 3 คน  

ตรวจสอบความถูกตองและครบถวนในประเด็นการรวบรวมขอมูล 

4) ทำการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ใหมีเน้ือหาท่ีเหมาะสม ชัดเจนและเขาใจงายตอ 

ผูท่ีไดทำแบบสอบถาม 

5) นำแบบสอบถามฉบับเสร็จสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับประชาชนในเขตเทศบาลเมือง 

หนองคาย จำนวน 397 คน และสมาชิกสภาเทศบาลเมืองหนองคาย จำนวน 18 คน แลวทำการวิเคราะหและแปล

ผลขอมูลทางสถิติในข้ันตอไป  

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

3.4.1 การวิเคราะหแบบสอบถามเพ่ือศึกษาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน

ของเทศบาลเมืองหนองคาย ใชการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

3.4.2 การวิเคราะหแบบสอบถามเพื ่อศึกษาคุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นของ

เทศบาลเมืองหนองคาย ใชการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการวิจัย  

 4.1 ผลการวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับระดับความคิดเห็นในการมีสวนรวมของประชาชนในเขต

เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย: ภายใตกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ิน  

  ผลวิเคราะหพบวา ผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน เพศชาย จำนวน 69 คน รอยละ 66.35 เพศ

หญิง จำนวน 69 คน รอยละ 33.65 สวนมากจะมีอายุอยูระหวาง 21 – 40 ป จำนวน 49 คน รอยละ 47.12 วุฒิ

การศึกษาสวนมากจะอยู ในระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเทา จำนวน 54 คน รอยละ 51.92 ดานอาชีพ

สวนมากจะประกอบอาชีพรับราชการ/รัฐวิสาหกิจ จำนวน 43 คน รอยละ 41.35 และตำแหนงหนาที่ทางสงัคม

สวนมากจะดำรงตำแหนงขาราชการการเมือง / กำนัน / ผูใหญบาน / ผูนำชุมชน  

  ซึ่งมีผลการวิเคราะหขอมูลจากตัวแปรตาม ขอมูลการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย รวม 5 ดาน ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 แสดงระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพฒันาทองถิ่นของเทศบาล เมืองหนองคาย 

อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย 

มีสวนรวมของประชาชน Χ  S.D. ระดับการมีสวนรวม 

1. ดานการมีสวนรวมในข้ันใหขอมูลขาวสาร 4.17 0.40 มาก 

2. ดานการมีสวนรวมในข้ันรับฟงความคิดเห็น 4.18 0.41 มาก 

3. ดานการมีสวนรวมในข้ันเขามามีบทบาท 4.18 0.38 มาก 

4. ดานการมีสวนรวมในข้ันสรางความรวมมือ 4.17 0.41 มาก 

5. ดานการมีสวนรวมในข้ันเสริมอำนาจ 4.18 0.33 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.18 0.17 มาก 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.18, S.D.= 

0.17) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ดานการมีสวนรวมในข้ันเขามามีบทบาท อยูในระดับ

มาก (Χ = 4.18, S.D.= 0.38 รองลงมา คือ ดานการมีสวนรวมในขั้นรับฟงความคิดเห็น อยูในระดับมาก (Χ = 

4.18, S.D.= 0.41) ดานการมีสวนรวมในขั้นเสริมอำนาจ อยูในระดับมาก (Χ = 4.18, S.D.= 0.33) ดานการมี

สวนรวมในข้ันสรางความรวมมือ อยูในระดับมาก (Χ = 4.17, S.D.= 0.41) และดานการมีสวนรวมในข้ันใหขอมูล

ขาวสาร อยูในระดับมาก (Χ = 3.77, S.D.= 0.36) ตามลำดับ 

 ผลการสรุปความคิดเห็นเกี ่ยวกับสภาพปญหาการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ินของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย ใน 5 ดาน ท่ีมีจำนวนคารอยละสูงสุด

ถึงต่ำสุด ดังนี้ 1) ดานการมีสวนรวมในขั ้นใหขอมูลขาวสาร รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การเผยแพรขอมูล

ขาวสารผานทางสื่อและเว็บไซตตาง ๆ (60%) และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การติดประกาศ และการจัด

นิทรรศการเพ่ือใหขอมูลขาวสาร (40%) 2) ดานการมีสวนรวมในข้ันรับฟงความคิดเห็น รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ การใหประชาชนแสดงความคิดเห็นผานเว็บไซต (60%) และรายการที่มีคาเฉลี ่ยต่ำสุด คือ การจัดเวที

สาธารณะเพ่ือใหประชาชน (40%) 3) ดานการมีสวนรวมในข้ันเขามามีบทบาท รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ การ
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จัดต้ังคณะทำงานเพ่ือเสนอแนะประเด็นนโยบาย เพ่ือเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปฏิบัติงาน (60%) 

และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพิจารณาประเด็นนโยบายสาธารณะนำไปเปน

ทางเลือกในการบริหารงานของภาครัฐ (20%) 

4) ดานการมีสวนรวมในข้ันสรางความรวมมือ รายการท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ ใหกลุมประชาชนผูแทนภาคสาธารณะ

มีสวนรวมในการดำเนินกิจกรรมอยางตอเนื่อง (60%) และรายการที่มีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ คณะกรรมการมีฝาย

ประชาชนรวมเปนกรรมการ (20%) และ 5) ดานการมีสวนรวมในขั้นเสริมอำนาจ รายการที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด คือ 

มอบอำนาจใหประชาชนเปนผูตัดสินใจท้ังหมด (60%) และรายการท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำสุด คือ ใหประชาชนเปนผูตัดสิน

ในบางประเด็นในการจัดทำแผนพัฒนา (40%) 

 4.2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับคุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ินของเทศบาลเมือง อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย  

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานในกระบวนการจัดทำแผนของเทศบาลเมืองหนองคาย จังหวัด

หนองคาย  

กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน 

โดยภาพรวม Χ  S.D. 
ระดับคุณภาพการจัดทำ

แผน 

1.ดานข้ันตอนการจัดทำแผน 4.18 0.26 มาก 

2.ดานข้ันตอนการนำแผนไปปฏิบัติ 4.16 0.34 มาก 

3.ดานข้ันตอนการติดตามและประเมินผลแผน 4.15 0.29 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.19 มาก 

 

จากตารางที่ 2 แสดงใหเห็นวาระดับการมีสวนรวมของประชาชนในคุณภาพในกระบวนการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับ

มาก (Χ = 4.16, S.D.= 0.19) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด ไดแก ดานข้ันตอนการจัดทำ

แผน อยูในระดับมาก (Χ = 4.18, S.D.= 0.26) รองลงมา คือ ดานข้ันตอนการนำแผนไปปฏิบัติ อยูในระดับมาก 

(Χ = 4.16, S.D.= 0.34) และดานขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน อยูในระดับมาก (Χ = 4.15, S.D.= 

0.29) ตามลำดับ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

1. จากผลการวิจัยในเรื ่องการมีสวนรวมของประชาชนในการพัฒนาทองถิ ่นในเขตเทศบาลเมือง

หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย: ภายใตกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ่น พบวา ในการ

จัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของเทศบาลเมืองหนองคาย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของส

ราวุธ สืบเพ็ชร (2562) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินของ

เทศบาลตำบลทะเลทรัพย อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร พบวา ประชาชนเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนา

ทองถ่ินของเทศบาลตำบลทะเลทรัพย โดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนเดียวกัน สามารถอภิปรายผลตามรายดาน 

ดังน้ี  
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ดานการมีสวนรวมในข้ันใหขอมูลขาวสาร องคกรไดเผยแพรเอกสารสื่อประชาสัมพันธของโครงการ 

และกิจกรรมตาง ๆ ของเทศบาลใหประชาชนทราบ ประชาสัมพันธเสียงตามสายเกี่ยวกับนโยบายของผูบริหารให

ประชาชนทราบ และเผยแพรขอมูลขาวสารเกี่ยวกับการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ินใหประชาชนทราบ ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของภานุวัฒน แกวแหยม (2563) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ

แผน ทองถ่ิน : กรณีศึกษา องคการบริหารสวนตำบลหวยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พบวา การมีสวนรวม

ของประชาชนควรจะตองประชาสัมพันธเผยแพรขอมูลขาวสารแกประชาชนทางชองทางตางๆ ที่หลากหลาย ให

ประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลไดอยางสะดวก เชน การประชาสัมพันธทางหอกระจายขาวผานทางเสียงตามสาย

ขององคการบริหารสวนตำบลและของหมูบาน เปนตน 

ดานการมีสวนรวมในขั้นรับฟงความคิดเห็น โดยเทศบาลไดเปดโอกาสใหทานเสนอขอมูลพื้นฐาน

หมูบานเพ่ือนำไปจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน เปดโอกาสใหรวมแสดงความคิดเห็นในการกำหนดเกณฑการจัดลำดับ

ความสำคัญของปญหาอยางชัดเจน ประกอบการจัดทำประเด็นการพัฒนาของแผนยุทธศาสตรในเวทีประชาคม

ทองถิ่น และรวมแสดงความคิดเห็นเพื่อจัดทำโครงการตาง ๆ ของแผนพัฒนาสามปในเวทีประชาคมทองถิ่น ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของกตัญู แกวหานาม (2555) ไดทำการศึกษา เรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดทำแผนพัฒนาเทศบาล: ศึกษาเปรียบเทียบเทศบาลนครขอนแกนกับเทศบาลเมืองกาฬสินธุ พบวา การจัดทำ

แผนพัฒนาเทศบาลในเขตเทศบาลเมืองและเทศบาลนคร จะเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีส วนร วมใน

กระบวนการสำรวจขอมูล ปญหา ความตองการของชุมชน กอนที่จะสรุป และจัดทำประเด็นการพัฒนา เพ่ือ

นำเสนอในเวทีประชาคมทองถ่ิน 

ดานการมีสวนรวมในขั้นเขามามีบทบาท เทศบาลไดเปดโอกาสใหเขารวมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

เพ่ือรับผลประโยชนจากโครงการตาง ๆ  ในแผนพัฒนาสามป ไดแตงต้ังใหเปนท่ีปรึกษาโครงการและกิจกรรมตาง ๆ 

และไดตรวจสอบติดตามการทำงานของเทศบาล ซึ ่งสอดคลองกับงานวิจัยของปนัดดา บรรเลง (2548) ได

ทำการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป โดย กระบวนการมีสวนรวมของประชาชนในเทศบาลนคร

เชียงใหม (พ.ศ.2545-2549) พบวา กระบวนการจัดทำแผนพัฒนาในรูปแบบการมีสวนรวมเปดโอกาสใหประชาชน

ไดเขามามีสวนรวมในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล เพ่ือเปนขอมูลในการพัฒนาและปรับปรุงแผนพัฒนาเทศบาล 

5 ป ใหสอดคลอง และตรงกับความตองการของประชาชน ซึ่งผลการศึกษาทำใหทราบวาประธานชุมชน และ

กรรมการชุมชนมีบทบาทในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล 5 ป โดยกระบวนการมีสวนรวม 

ดานการมีสวนรวมในข้ันเสริมอำนาจ เทศบาลไดเปดโอกาสใหรับทราบในการควบคุมการจัดทำบัญชี

ตาง ๆ ของเทศบาล ควบคุมการใชทรัพยากรตาง ๆ  ของเทศบาล เชน เครื ่องมือและอุปกรณในการทำงาน 

เสนอแนะและควบคุมนโยบายการบริหารงานภาครัฐใหตรงตามความตองการของประชาชน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของวิชาญ ฤทธิธรรม และคณะ (2564) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง การมีสวนรวมของประชาชนในการ

บริหารงานของเทศบาลนครสกลนคร พบวา ตองการใหประชาชนเขามามีบทบาทและมีสวนรวมในทุก

กระบวนการของการบริหารเทศบาล และสามารถเขาถึงนโยบายการพัฒนาของผูบริหารเทศบาลนครสกลนคร 

เพ่ือใหประชาชนรูสึกเปนไปตามระบบประชาธิปไตย 

2. จากผลการวิจัยในระดับคุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถิ ่นของเทศบาลเมือง

หนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย พบวา ระดับคุณภาพภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดคลอง

กับงานวิจัยของ อดิสรณ ขัดสีใส (2551) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื ่องการมีสวนรวมของประชาชนในการจัดทำ

แผนพัฒนาทองถิ่นในอำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม พบวา คุณภาพในกระบวนการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน
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ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในอำเภอเชียง ดาว จังหวัดเชียงใหมอยูในระดับมาก และสามารถอภปิรายผลตาม

รายดานดังน้ี  

ดานข้ันตอนการจัดทำแผน เทศบาลมีการจัดทำเวทีประชาคมเพ่ือรับฟงความคิดเห็นของประชาชน มี

การกำหนดจุดมุงหมายเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน มีการวิเคราะหศักยภาพทองถ่ินสูการจัดทำแผนพัฒนาทองถ่ิน ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ สายฝน ตรีณาวงษ (2548) ไดทำการศึกษา เรื่อง การจัดทำแผนพัฒนาตำบลแบบมีสวน

รวม : ศึกษากรณี ตำบลสามบัณฑิต อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยธุยา พบวา เทศบาลมีการประสานความ

รวมมือกับผูนำชุมชนเชิญกลุมตาง ๆ ใหประชาชนเขารวมเวทีประชาคม และระดมความคิดรวมกันกันวิเคราะห

ขอมูล เพ่ือสรางความรวมมือในการแกไขปญหาโดยใชขอสรุปของเวทีประชาคมเปนแผนในการพัฒนา  

ดานขั้นตอนการนำแผนไปปฏิบัติ เทศบาลมีการประกาศใชแผนพัฒนาสามปอยางถูกตองไดอยาง

ถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย มีการดำเนินโครงการที่บรรจุไวในเทศบัญญัติ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของรัชนี ทองเกลี้ยง (2552) ไดทำการศึกษาเรื่อง ประสิทธิภาพการการวางแผนพัฒนาสามปของเทศบาลในเขต

จังหวัดตรัง พบวา เทศบาลมีการใชแผนพัฒนาสามปไดอยางถูกตองตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย และมี

ประสิทธิภาพอยูในระดับมาก 

ดานขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผน เทศบาลมีการประเมินความพึงพอใจของประชาชนตอ

การดาเนินงานงานในแตละยุทธศาสตร  มีการใชระบบสารสนเทศเพื ่อการวางแผน และประเมินผลองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น (e-Plan) และมีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอยางถกูตองตามระเบียบ

กระทรวงมหาดไทย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ วัฒนชาติ วงคชัยยา (2551) ไดทำการศึกษา เรื่อง การประเมิน

แผนการพัฒนาทองถิ่นของ เทศบาลตำบลทุงหัวชาง อำเภอทุงหัวชาง จังหวัดลำพูน พบวา ผลการประเมินของ

ประชาชน ในการจัดทำแผนพัฒนามีความคิดเห็นดานกระบวนการในการจัดทำแผน ในการดำเนินการและติดตาม

ผลอยางถูกตองและตรงตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย โดยรวมแลวอยูในระดับมากและผานเกณฑการประเมิน  
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บทคัดยอ 
  การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคการวิจัยเพ่ือ1)ศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ

ผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว 2)ศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับ

ผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวและ3)ศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวตอการใชสื่อการ

เรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร กลุมตัวอยางเปนผูประกอบการในเขตพ้ืนท่ีบานปางหมู ตำบลปางหมู โดยทำ

การเลือกสุมแบบจำเพาะเจาะจงจำนวน 30 คนจากผูประกอบการรีสอรท โฮมสเตยท่ีพักชุมชนและผูประกอบ

อาชีพคาขาย เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยประกอบดวย แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ สถิติท่ีใชวิเคราะหขอมูล ไดแก 

รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา1)กลุมตัวอยางสวนใหญมีปญหาดานการฟงมีขอจำกัด

ดานคำศัพทและขาดความรูดานโครงสรางภาษาอังกฤษท่ีใชในสถานการณตาง ๆ การพูดมีขอจำกัดดานคำศัพท

ขาดความมั่นใจในการสื่อสาร และมีความตองการพัฒนาทักษะการฟงและการพูดพรอมท้ังคำศัพทท่ีจำเปนในการ

ประกอบอาชีพมากท่ีสุด 2) แนวทางการสรางสื่อภาษาอังกฤษตองมีลักษณะท่ีใชงานงายสามารถใชเวลาวางได 

สะดวกตอการใชงาน บทสนทนาภาษาอังกฤษมีบทอานท่ีเปนภาษาไทยและคำแปล3) กลุมตัวอยางมีความพึง

พอใจตอสื่อการเรียนรูวาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีประโยชนเชน แกปญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

สรางความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ 

 

คำสำคัญ:  การพัฒนาสื่อ, ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร, ผูประกอบการทองเที่ยว 
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Abstract 
    The research objectives are to 1) investigate community tour operators’ ability 

to communicate in English, 2) investigate the guidelines for developing English learning media 

for communication for tourism community tour operators, and 3) investigate the satisfaction of 

tourism community tour operators with the use of media learning English for communication. 

The samples were tour operators in the Ban Pang Mu area, Pang Mu sub-district, chosen 

randomly among resort operators, homestays, community accommodation and merchants. 

Questionnaires and interview forms were used as study instruments. The data was used to 

analyze the percentages, mean, and standard deviations. The findings revealed that 1) the 

majority of the samples exhibited hearing difficulties, a restricted vocabulary, and a lack of 

knowledge of English structures utilized in diverse settings. Speech has a limited vocabulary and 

a lack of communication confidence. 2) Guidelines for constructing learning English media must 

be simple to use in free time, with Thai language readings and translations. 3) Satisfaction with 

studying media that English media for communication was valuable, such as problem-solving in 

English, creates confidence in speaking with foreigners. 

 

 Keywords: Development of media, English communication, Tour operators 
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1.บทนำ 
 ภาษาอังกฤษมีความสำคัญในการพัฒนาประเทศในหลายๆดานโดยเฉพาะดานการทองเท่ียวซึ่งเปน

ปจจัยหลักในการสื่อสารอัตลักษณ ความเปนไทยใหชาวตางประเทศไดรับรู ดังน้ันภาษาอังกฤษจึงเปนภาษาท่ี

สำคัญในการประชาสัมพันธในการขับเคลื่อนการทองเท่ียวของประเทศไทย(สมเกียรติ ออนวิมล, 2555) การ

ทองเท่ียวในปจจุบันของประเทศไทยพบวา รายไดของการทองเท่ียวเปนอุตสาหกรรมท่ีทำรายไดเขาประเทศมาก

ท่ีสุดประมาณ 1 ใน 3 ของงบประมาณของประเทศโดยสามารถนำรายไดเขาสูประเทศปละหลายแสนลานบาท 

(วรรณสิริ โมรากุล, 2559)  จังหวัดแมฮองสอนเปนจังหวัดในภาคเหนือของประเทศไทย มีความโดดเดนหลาย

ลักษณะ โดยเฉพาะสภาพภูมิประเทศ ความหลากหลายดานวัฒนธรรม และความหลากหลายของประชากรจาก

หลายกลุมชาติพันธุ นับเปนจังหวัดท่ีมีสถิตินาสนใจ เชน มีประชากรเบาบางท่ีสุดในประเทศ และมีประชากรนอย

มากเปนอันดับ 5 ในขณะท่ีมีพ้ืนท่ีมากเปนอันดับ 8 ของประเทศ(วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี. (2652,1 ตุลาคม).และ

ไดชื่อวาเปนเมืองสามหมอกและมีแหลงทองเท่ียวท่ีสำคัญ ภาครัฐมีการสงเสริมและขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ

ชุมชนทองเท่ียว OTOP นวัตวิถี เปนท่ีรูจกัระดับประเทศ ในขณะเดียวกันยังมีแหลงทองเท่ียวชุมชนท่ีมีความเปน

เอกลักษณ ประยุกตใชทุนทางวัฒนธรรมและเสนหรวมกับชุมชน ซึ่งเนนการถายทอดวิถีชีวิตวัฒนธรรมความ

เปนอยูในทองถ่ินใหกับชาวไทยและชาวตางชาติไดชื่นชม เชน การฟอนรำ การทอผา และการละเลนพ้ืนบาน เปน

ตน ผูวิจัยพิจารณาเห็นความสำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารใหกับประชาชนในพ้ืนท่ีตำบล

ปางหมู ซึ่งสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พ้ืนท่ีของตำบลปางหมู 

อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอนเปนหน่ึงในยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีเน่ืองจากตำบลปางหมู มีแหลงทองเท่ียวท่ี

สวยงาม เชนอุทยานแหงชาติน้ำตกแมสุรินทร วัดพระธาตุปางหมู วัดกุงไมสัก กระเหรี่ยงคอยาว สะพานซูตองเป

ซึ่งถือวาเปน UNSEEN วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี (2652,1 ตุลาคม) ท่ีเอ้ืออำนวยตอการพัฒนาสถานท่ีทองเท่ียวท้ัง

ยังสอดคลองกับแผนการพัฒนาขององคการบริหารสวนตำบลปางหมูท่ีไดวางแผนการพัฒนาตำบลปางหมูตาม

แผนพัฒนา3ป ไวท้ังหมด 7 ดาน และหน่ึงในแผนการพัฒนาคือ การพัฒนาดานเศรษฐกิจ การสงเสริมการ

ทองเท่ียวการลงทุน โดยการสงเสริมจัดต้ังกลุมอาชีพตาง ๆ, สงเสริมการประกอบอาชีพ และสงเสริมใหชาวบาน

ปฏิบัติตามแนวพระราชดำริ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และสงเสริมใหชาวบานประกอบธุรกิจท่ีเก่ียวกับการ

ทองเท่ียว การสงเสริมสินคา OTOPเปนตน ตลอดจนตำบลปางหมูมีพ้ืนท่ีติดกับชายแดนเอ้ือตอการคาชายแดน 

ปจจุบันมีจำนวนนักทองเท่ียวท้ังชาวไทยและชาวตางชาติเดินทางมาเท่ียวจังหวัดแมฮองสอนเปนจำนวนมาก 

ดังน้ันการพัฒนาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชน จึงมีความจำเปนอยางย่ิงตอความตองการ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและเศรษฐกิจของประชาชนในตำบลปางหมู จังหวัดแมฮองสอน และจำเปนเรงดวนตอการ

พัฒนาความรูภาษาอังกฤษใหประชาชนผูวิจัยมีความตองการศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารสำหรับชุมชนทองเท่ียว ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใหเกิดการเรียนรูและพัฒนา

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของประชาชนในตำบลปางหมูท้ังดานการฟง การพูด โดยเนนการเรียนรูตามหลัก

ทฤษฎีการสื่อสารการพูดภาษาอังกฤษใหสามารถสื่อสารกับชาวตางชาติไดผลจริง 

วัตถุประสงคของโครงการวิจัย 

  1 เพ่ือศึกษาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว ตำบลปาง

หมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

  2 เพ่ือศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับผูประกอบการชุมชน

ทองเท่ียว ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 
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  3 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอนตอสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 

นิยามศัพทเฉพาะ 

  การพัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง สื่อการเรียนรูดวยตนเองท่ีมีผูวิจัยได

สรางไวคือ ปทมรัศม์ิ นาคนิษฐนนต และ คณะ (2559). โครงการการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบน ซึ่งสื่อไดผานการพัฒนามาแลว

ทุกอยางผูวิจัยไดนำบางสวนตัดตอนมาเพ่ือนำมาพัฒนาในบริบทของแมฮองสอนตอใหเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ท่ี

สรางข้ึนภายใตแผนการวิจัยน้ี   

   ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร หมายถึง ทักษะภาษาอังกฤษดานการฟงและการพูดเพ่ือการสื่อสารใน

ชีวิตประจำวันและการทำงานของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน  

  ผูประกอบการทองเท่ียว หมายถึง ผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน ท่ีเปนผูประกอบอาชีพตาง ๆ ในชุมชนทองเท่ียว ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอนท่ี

ตองการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ ซึ่งในการวิจัยครั้งน้ี ไดแก ผูประกอบอาชีพคาขาย/เจาของ

รานคาทองถ่ิน ผูขายอาหารตามสั่ง ผูขายสินคาท่ีระลึกรายยอย พนักงานรีสอรท/โฮมสเตย   

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
  ภาษามีความสำคัญตอชีวิตมนุษยพัฒนาการทางดานภาษาของมนุษยเริ่มจากภาษาพูดไปสูภาษาเขียน

พัฒนาการทางภาษาน้ันประกอบดวยการเรียนรูความหมายของคำใหมๆความเขาใจประโยคตาง ๆ ท่ีซับซอน

ความสามารถในการสรางประโยคซับซอนการขยายความสิ่งท่ีพูดเพ่ือสื่อสารใหผูฟงเกิดความเขาใจและเหมาะสม

กับสถานการณท่ีกำลังพูดและการใชภาษาเพ่ือบรรลุเปาหมายท่ีตองการ การสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารท่ีมี

ประสิทธิภาพตองใหความสำคัญท้ังในดานการใชภาษาและการตีความขอความตาง ๆ เพ่ือตอบสนองความจำเปน

ในการใชภาษาของผูเรียน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารจึงเรียนการทำกิจกรรมเพ่ือฝกการใช

ภาษาท่ีใกลเคียงสถานการณจริงใหมากท่ีสุด ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิดการพัฒนาสื่อการเรียนรูซึ่งมีหลากหลาย

ประเภท ไดแก สื่อธรรมชาติ สื่อสิ่งพิมพ สื่อเทคโนโลยี และเครือขายการเรียนรูตาง ๆ ท่ีมีในทองถ่ิน การเลือกใช

สื่อควรเลือกใหมีความเหมาะสมกับระดับพัฒนาการและลีลาการเรียนรูท่ีหลากหลายของผูเรียน การจัดหาสื่อการ

เรียนรู ผูเรียนและผูสอนสามารถจัดทำและพัฒนาข้ึนเอง หรือปรับปรุงเลือกใชอยางมีคุณภาพจากสื่อตาง ๆ ท่ีมีอยู

รอบตัวเพ่ือนำมาใชประกอบในการจัดการเรียนรูท่ีสามารถสงเสริมและสื่อสารใหผูเรียนเกิดการเรียนรูซึ่งในการ

จัดทำ การเลือกใช และการประเมินคุณภาพสื่อการเรียนรูท่ีควรคำนึงถึงหลักการสำคัญของสื่อการเรียนรู เชน 

ความสอดคลองกับหลักสูตร  วัตถุ ประสงคการเรียนรู การออกแบบกิจกรรมการเรียนรู การจัดประสบการณให

ผูเรียน เน้ือหามีความถูกตองและทันสมัย ไมกระทบความมั่นคงของชาติไมขัดตอศลีธรรมมีการใชภาษาท่ีถูกตอง  

รปูแบบการนำเสนอท่ีเขาใจงายและนาสนใจ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2551) ทอมลินสัน(Tomlinson,1998)  ให

ความหมายของสื่อการเรียนการสอนภาษาวา หมายถึง สิ่งท่ีพัฒนาข้ึนโดยผูแตง ผูสอน หรือผูเรียน เพ่ือเปนแหลง

เรียนรูทางภาษาและเพ่ือใชสื่อน้ันสงเสริมการเรียนรูของผูเรยีนท่ีจะชวยใหผูเรียนรูภาษาไดอยางมีประสิทธิภาพ 

และลักษณะของสื่อการเรียนรูท่ีดีตองมีความแปลกใหม (Novelty) มีความหลากหลาย (Variety) มีการนำเสนอท่ี

นาสนใจ (Attractive Presentation) ตองมีเน้ือหาท่ีผูเรียนสนใจ (Appealing Content) ชวยใหผูเรียนเรียนรู
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อยางผอนคลาย (Helping learners to feel at ease) สื่อท่ีดีจะชวยใหผูเรียนรูสึกไมเครียดในขณะท่ีเรียน เบค

เคอรและครอมตัน (Baker & Crompton, 2000) ไดมีความเห็นเกี่ยวกับพฤติกรรมความพึงพอใจของมนุษยวาเมื่อ

มนุษยสามารถขจัดความตึงเครียดความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพภายในรางกายของมนุษยหรือ

อารมณท่ีไมพึงประสงคไดก็จะทำใหมนุษยรูสึกมีความสุขหรือคุณพอใจ ริชารดและร็อดเจอรส(Richards and 

Rodgers, 2001) กลาววาสื่อการเรียนการสอนภาษาเพ่ือการสื่อสารจะเนนความสามารถในการสื่อสารเนนท่ีความ

เขาใจการแลกเปลี่ยนขอมูลมากกวาการนำเสนอไวยากรณ สื่อจะมีเน้ือหาและรูปแบบกิจกรรมท่ีหลากหลายซึ่งจะ

ชวยใหผูเรียนสามารถพัฒนาความสามารถในการสื่อสารได ดังน้ันสื่อสำหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการ

สื่อสารดวยตนเองท่ีเปนสื่อท่ีมีลักษณะท่ีดี  ตามแนวคิดของทอมลินสันและริชารดและร็อดเจอรส น้ันมีเปาหมาย

ในการใหผูเรียนมีความสามารถในการสื่อสารได สามารถตีความและโตตอบในสถานการณตาง ๆ ไดอยางมี

ประสิทธิภาพได  

  แนวคิดเรื่องการเรียนรูดวยตนเองคือการเรียนรูท่ีเกิดจากแรงจูงใจของแตละบุคคลเหมาะสมกับสภาว 

การณของปจจุบันความสำเร็จของการเรียนรูดวยตนเองน้ันมีเงื่อนไขและปจจัยหลักอยูท่ีตัวผูเรียนท่ีตองมีวินัย 

ความมุงมั่นและนิสัยใฝเรียนใฝรู  การเรียนรูดวยตนเอง หมายถึง การท่ีผูเรียนสามารถใชกลวิธีการเรียน ซึ่งเปนท่ี

ยอมรับ ว ามี ป ระสิ ท ธิภ าพ ได ด วยตน เอ  (Healey,1993) สามารถรับผิ ดชอบการเรียนรู ขอ งตนเอ ง

(Holec,1981)สามารถคิดอยางสรางสรรค มีการตัดสินใจและการแสดงออกอยางเปนอิสระ (Little,1991) การ

เรียน รูภาษาอังกฤษดวยตนเอง แปล ความหมายจับคูคำศัพทภาษาอังกฤษหลาย ๆ คำ ไดแก Self-directed 

English Language, English Language Learning Autonomy, English Language Self-study หรือ English 

Language Independent Learning (Dickinson,1993; Healey,1993; Little,1991; Holec,1981) การเรียนรู

ภาษาอังกฤษหรือภาษา ตางประเทศตาง ๆ ตองใชกลวิธีการเรียนเฉพาะซึ่งเปนความคิด หรือพฤติกรรมท่ีผูเรียน

แตละคนใช เพ่ือชวยใหเขาใจ เรียนรูความรูใหมไดในการเรียนภาษาอังกฤษนักเรียนตางชาติใชกลวิธีการเรียนรู

ภาษาอังกฤษตาง ๆ เชนการฟง  ดูละครโทรทัศนภาษาอังกฤษ  การเดาความหมายของสำนวนใหม ๆ และการ

คาดเดาสิ่งท่ีจะเกิดข้ึนตอไปจากความรูเดิมท่ีไดเรียนรู การใชเทคนิคเหลาน้ีตองเกิดมาจากจิตใตสำนึก ดวยความ

ต้ังใจท่ีจะพัฒนาทักษะการเรียนภาษา อังกฤษของตนเองใหกาวหนาย่ิงข้ึน การเรียนรูดวยตนเองเปนสิ่งสำคัญ

อยางมากเพราะจะทำใหกลายเปนคนท่ีขยันและแสวงหาความรูใสตัวเองและความรูท่ีไดมาอาจจะนำมาใช

ประโยชนไดเมื่อมีความจำเปนเพราะการเรียนรูดวยตนเองเปนสิ่งท่ีไมยากถามีความขยันหมั่นเพียร การเรียนรูดวย

ตนเองมีหลากหลายวิธีข้ึนอยูกับความสามารถและความสนใจของแตละบุคคล(อัญชลี อติแพทย,2554:21-22) 

  อัญชลี อติแพทย (2554) ไดทำการวิจยัเรื่องรูปแบบการเรียนรูดวยตนเองในการใชภาษา อังกฤษเพ่ือ

การสื่อสารทางการทองเท่ียวเชิงอนุรักษในพ้ืนท่ีตำบลทาคา อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย

พบวานักทองเท่ียวและผูใหบริการไมสามารถเขาใจซึ่งกันและกันไดเน่ือง จากการท่ีผูใหบริการสวนมากมีอายุมาก

ทำใหจำความรูภาษาอังกฤษไดนอย ขาดความตอเน่ืองในการใช ไมสนใจท่ีจะฝกฝน อายและไมมั่นใจ ทำให

นักทองเท่ียวไมไดขอมูลท่ีถูกตอง ผูใหบริการขาดโอกาสในการประชาสัมพันธสินคาผลิตภัณฑและขอมูลท่ีสำคัญ

ของชุมชน โดยมีความเห็นวา รูปแบบการเรียนรูดวยตนเองในการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารทางการทองเท่ียว 

จึงควรเปนสื่อบทเรียนท่ีสามารถเรียนรูดวยตนเองไดลักษณะของสมุดพกพาท่ีมีรูปภาพ คําศัพทภาษาอังกฤษ

เฉพาะดานตามความตองการของผูใหบริการและมีหนาบันทึกคำศัพทใหมท่ีพบระหวางการทำงาน นอกจากน้ีไป

บอกสถานท่ีสำคัญของชุมชนท่ีจัดทำเปนภาษาอังกฤษก็เปนรูปแบบการเรียนรูสวนหน่ึงเชนกัน ดังน้ันการพัฒนาสื่อ

สำหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารน้ันสามารถทำไดหลายวิธีการผสมผสานกันไป เพ่ือใหเกิด

ประสิทธิภาพสามารถตอบ สนองความตองการการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารน้ันจะตองสงผล
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โดยตรงตอประสิทธิภาพการใชงานในชีวิตประจำวันของผูเรียนอยางแทจริง โดยตองสงเสริมและเปดโอกาสให

ผูเรียนไดฝกฝนและใชภาษาในสถานการณจริง เพ่ือกอใหเกิดความมั่นใจและความคลองแคลวในการใชภาษา  

  การศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อสำหรับการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับชุมชนทองเท่ียว 

อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน มีกรอบแนวคิดการวิจัยดังตอไปน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.วิธีดำเนินการวิจัย 
  การวิจัยครั้งน้ีกลุมเปาหมายคือ ประชาชนในเขตพ้ืนท่ีบานปางหมู ตำบลปางหมูโดยทำการเลือกสุม

แบบจำเพาะเจาะจงจากผูประกอบอาชีพคาขายเจาของรานคาทองถ่ิน ผูขายอาหารตามสั่ง ผูขายสินคาท่ีระลึกราย

ยอย พนักงานรีสอรทโฮมสเตยท่ีพักชุมชนบานปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอนจำนวน 30 

คน และกลุมนักทองเท่ียวชาวตางประเทศจำนวน 30 คน เครือ่งมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลไดแก 

    3.1. แบบสอบถาม 2 ชุด และแบบสัมภาษณท่ีไมมีโครงสรางซึ่งไดใชแบบสอบถามของปทมรัศมิ์  นาค

นิษฐนนต. (2559) ดังน้ี    

   3.1.1 แบบสอบถามสำหรับผูประกอบการทองเท่ียวเก่ียวกับปจจัยและความสามารถในการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษสำหรับผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามของปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต. 

(2559)เรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนใน

พ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนซึ่งแบบสอบถามไดผานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือมาแลวทุกอยาง

ผูวิจัยไดนำบางสวนตัดตอนมาเพ่ือนำมาประยุกตใชในบริบทของแมฮองสอนตอใหเหมาะสมซึ่งแบบสอบถามแบง

ออกเปน 2 ตอน ตอนท่ี 1 ปญหาและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว

เพ่ือใหบริการและใหขอมูลแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  ตอนท่ี 2 ความตองการหัวขอภาษาอังกฤษท่ีตองการ

สื่อสารกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติ  

       3.1.2 แบบสอบถามนักทองเท่ียวชาวตางชาติเพ่ือการพัฒนาสื่อและสงเสริมทักษะการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษของผูประกอบการทองเท่ียวในจังหวัดแมฮองสอน ซึ่งแบบสอบถามแสดงความคิดเห็นของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติตอการใชภาษาอังกฤษของผูประกอบการทองเท่ียวเกี่ยวกับทักษะการฟงและการพูด  

     3.2 แบบประเมินความพึงพอใจของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวท่ีใชสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร 
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 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล  

   3.3.1 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยการศึกษาจากตำรา เอกสาร ทฤษฎี บทความ 

หลักการ และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือกำหนดขอบเขตของการวิจัยในการสรางเครื่องมือวิจัยใหครอบคลุม

วัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกำหนดไว 

  3.3.2 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) ไดจากการสอบถามตามแบบสอบถาม ซึ่งขอมูลพ้ืนฐานจาก

ผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวประกอบอาชีพท่ีเก่ียวของกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติและนักทอง เท่ียว

ชาวตางชาติ และแบบสอบถามความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร เพ่ือเพ่ิมทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนเฉพาะสำหรับกลุมเปาหมายในแผนงานวิจัยน้ี โดยการศึกษาวิธีการสรางคำถาม ใน

การสัมภาษณ เพ่ือกำหนดขอบเขตของคำถามใหตรงกับเน้ือหาเพ่ือใหเกิดความชัดเจนและสอดคลองกับ

วัตถุประสงคของการวิจัยท่ีกำหนดไว 

   3.4 การวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดดำเนินการวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพโดยใชการวิเคราะหเน้ือหา ท่ีได

จากการแบบสอบถาม ในรูปแบบเชิงพรรณนา ใชสถิติ คารอยละ และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

4. ผลการวิจัย 

  ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูล วิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนการดำเนินการวิจัย ซึ่งผลการวิจัยน้ี

เปนการรวบรวมผลท่ีไดจากการวิเคราะหขอมูลเพ่ือตอบวัตถุประสงคของงานวิจัยท้ังหมด 3 ตอนดังน้ี 

  ตอนที่ 1 ผลจากการศึกษาปญหาและความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษในการใหบริการและให

ขอมูลแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว บานปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอน 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ยขอมูลปญหาในการใหบริการและใหขอมูลแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติจากทักษะการ

สื่อสารภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถาม 

ขอมูล คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับปญหา 

ปญหาในการใหบริการและใหขอมูลแกนักทองเท่ียวชาวตางชาติ

จากทักษะการสื่อสารภาษา อังกฤษของทาน  

    1) ทานมีขอจำกัดในดานคำศัพทเชน รูคำศัพทนอยหรือไมเขาใจ

คำศัพทท่ีนักทองเท่ียวใชสื่อสารกับทาน 

    2) ทานไมชินกับสำเนียงและฟงไมทันท่ีนักทองเท่ียวพูดสื่อสาร

กับทาน 

    3) ทานขาดความรูในโครง สรางภาษา อังกฤษท่ีใชใน

สถานการณตาง ๆ  

 

 

4.48 

 

4.87 

 

 

4.52 

 

 

0.72 

 

0.25 

 

 

0.73 

 

 

มากท่ีสุด 

 

มากท่ีสุด 

 

 

มากท่ีสุด 

  

 ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาปญหาในการใหบริการและใหขอมูลแกนักทองเท่ียวชาว ตางชาติจาก

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของผูประกอบการในดานไมชินกับสำเนียงและฟงไมทันท่ีนักทองเท่ียวพูดสื่อสาร 

คาเฉลี่ยเทากับ 4.87 มากท่ีสุด รองลงมาเปนดานการขาดความรูในโครงสรางภาษาอังกฤษท่ีใชในสถานการณตาง 
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ๆ คาเฉลี่ยเทากับ 4.52 และขอจำกัดในดานคำศัพท เชน รูคำศัพทนอยหรือไมเขาใจคำศัพท คาเฉลี่ยเทากับ 4.48 

ตามลำดับ    

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของระดับแสดงความตองการของหัวขอภาษาอังกฤษท่ีตองการ

สื่อสารกับนักทองเท่ียวชาวตางชาติของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวบานปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง 

จังหวัดแมฮองสอน 

หัวขอภาษาอังกฤษท่ีตองการสื่อสารกับนักทองเท่ียว

ชาวตางชาติ 

คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน 

ระดับความ

ตองการ 

1. การกลาวทักทายและการกลาวอำลา 3.00 0.64 ปานกลาง 

2. การกลาวขอบคุณและการกลาวขอโทษ 3.10 0.73 ปานกลาง 

3. การแนะนำตัวเอง และการถาม-ตอบขอมูลท่ัวไป 3.97 0.83 มาก 

4. การชักชวน การขอรอง และการเสนอความชวยเหลือ 4.00 0.83 มาก 

5. การแจงกฎ ระเบียบ ขอหาม และการกลาวตักเตือน 4.97 0.35 มากท่ีสุด 

6. การบอกเวลาและการนัดหมาย 4.71 0.55 มากท่ีสุด 

7. การบอกราคาและตอรองราคา 4.87 0.41 มากท่ีสุด 

9. การตอบรับและปฏิเสธ 4.68 0.55 มากท่ีสุด 

10. การกลาวแสดงความชื่นชม เสียใจ พอใจ และไมพอใจ 4.48 0.72 มากท่ีสุด 

11. การกลาวแสดงความเห็นดวย และไมเห็นดวย 4.42 0.68 มากท่ีสุด 

12. การถาม-ตอบเกี่ยวกับสิ่งท่ีชอบ และไมชอบ 3.97 0.83 มาก 

13. การกลาวตอบเมื่อไดรับคำตำหนิ 3.10 0.73 ปานกลาง 

14. การถาม-ตอบเกี่ยวกับการออกเสียงและการสะกดคำ 3.00 0.64 ปานกลาง 

15. การบรรยายลักษณะสิ่งของและบุคคล 3.97 0.83 มาก 

16. การบอกระยะทาง 4.00 0.83 มาก 

17. การอธิบายและพูดแกปญหากับลูกคาเมื่อเกิดการ

ปญหาในสถานการณ 

4.68 0.55 มากท่ีสุด 

 

 ผลการศึกษาจากกลุมตัวอยางปรากฏวาความตองการของหัวขอภาษาอังกฤษท่ีตองการสื่อสารกับนัก 

ทองเท่ียวชาวตางชาติของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวเปนเรื่องของการแจงกฎ ระเบียบ ขอหาม และการกลาว

ตักเตือน คาเฉลี่ยเทากับ 4.97 มากท่ีสุด รองลงมาเปนหัวขอการบอกราคาและการตอรองราคา คาเฉลี่ยเทากับ 

4.87 การบอกเวลาและการนัดหมาย คาเฉลี่ยเทากับ 4.71 การตอบรับ การปฏิเสธ การอธิบายและพูดแกปญหา

กับลูกคาเมื่อเกิดการปญหาในสถานการณ มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.68 ตามลำดับ 
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ตารางที่ 3 ผลจากการสอบถามนักทองเท่ียวชาวตางชาติเพ่ือรวบรวมความคิดเห็นและขอเสนอแนะเกี่ยวกับทักษะ

การสื่อสารภาษาอังกฤษของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว  เพ่ือนำผลมาพัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษ 

ตารางที่ 3  ทักษะทางภาษาอังกฤษท่ีนักทองเท่ียวชาวตางชาติ ประสบปญหาในการสื่อสารกับผูประกอบการ 

ทักษะ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระดับการใชภาษาอังกฤษ 

1) Speaking 3.10 1.06 ปานกลาง 

2) Listening 2.90 1.16 ปานกลาง 

3) Grammar 2.93 1.17 ปานกลาง 

4) Vocabulary 2.90 1.27 ปานกลาง 

5) Cultural issue 2.77 1.19 ปานกลาง 

 

 ผลจากการศึ กษาขอมู ลความคิดเห็นของนักทองเท่ียวชาวตางชาติประสบปญหาในการ                       

สื่อสารกับผูประกอบการเก่ียวกับทักษะการใชภาษาอังกฤษในเรื่องของทักษะการพูด(Speaking) โดยมีคะแนน

คาเฉลี่ยเทากับ 3.10 ทักษะการฟง(Listening) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 ทักษะการใชไวยากรณ(Grammar) มี

คาเฉลี่ยเทากับ 2.93 ทักษะความรูในเรื่องของคำศัพท(Vocabulary) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.90 และประเด็นของ

วัฒนธรรม(Cultural issue) มีคาเฉลี่ยเทากับ 2.77 ซึ่งทุกประเด็นอยูในระดับของการใชภาษาอังกฤษระดับปาน

กลาง 

 ตอนที่  2  ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับ

ผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

การศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว พบวาสื่อการ

เรียนรูของปทมรัศม์ิ นาคนิษฐนนต. (2559)เรื่องการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูดวยตนเองเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของประชาชนในพ้ืนท่ีภาคเหนือตอนบนซึ่งไดผานการพัฒนาและตรวจสอบคุณภาพ

ของเครื่องมือมาแลวทุกอยางผูวิจัยไดนำบางสวนตัดตอนมาเพ่ือนำมาประยุกตใชในบริบทของแมฮองสอนตอให

เหมาะสมเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว ตำบลปางหมู อำเภอ

เมือง จังหวัดแมฮองสอน พบวากลุมตัวอยางสามารถใชสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได และชวย

แกปญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษสรางความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติไดเพ่ิมมากข้ึน  

ตอนที่ 3 ความพึงพอใจตอสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวบานปาง

หมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

  จากการวิเคราะหความพึงพอใจของกลุมตัวอยางตาง ๆ ท่ีมีตอสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือ

เพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวพบวากลุมตัวอยางมีความพึงพอใจตอ

สื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเปนอยางมากโดยไดคะแนนความพึงพอใจในภาพรวมท้ังหมดเทากับ 4.40 คะแนน

จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน  
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ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจตอสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว ตำบลปาง

หมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน 

สื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับ คาเฉลี่ย คา S.D. 

ผูประกอบการเจาของรานคาทองถ่ิน 

ผูขายอาหารตามสั่ง 

ผูขายสินคาท่ีระลึกรายยอย 

พนักงานรีสอรทและโฮมสเตย  

4.52 

4.74 

4.17 

4.16 

.61 

.41 

.16 

.08 

รวม 4.40 .189 

  

กลุมตัวอยางผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวมีความคิดเห็นในภาพรวมวาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะ

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารมีประโยชนในดานตาง ๆ เชน แกปญหาเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษสรางความมั่นใจ

ในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติไดเพ่ิมมากข้ึน สรางความนาเชื่อถือใหกับตนเอง สามารถใชพัฒนา

ทักษะการฟงและการพูดภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารได และมีความเหมาะสมกับความตองการอยางแทจริง 

 

5.สรุปและอภิปรายผล 

  1. ความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวพบวาสวนใหญมี

ปญหาดานการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท้ังทางดานทักษะการฟงและการพูดโดยปญหาในทักษะดานการฟง 

เกิดจากความไมเคยชินกับสำเนียงท่ีหลากหลายของชาวตางชาติ การมีขอจำกัดในดานคำศัพท และขาดความรูใน

ดานโครงสรางภาษาอังกฤษท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ซึ่งทำใหเกิดความเขาใจท่ีไมครบถวนสมบูรณ รวมถึงการฟง

ไมทันทำใหจับใจความไมทัน ปญหาดานทักษะการพูดเกิดจากการมีขอจำกัดในดานคำศัพท ขาดความรูในดาน

โครงสรางภาษาอังกฤษท่ีใชทำใหไมสามารถสื่อสารไดตามท่ีตองการ ไมสามารถออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตอง 

และขาดความม่ันใจในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษ ดานความตองการความรูดานภาษาอังกฤษพบวา มีความ

ตองการใชภาษาอังกฤษในลักษณะท่ีแตกตางกัน ท้ังน้ีก็เพ่ือใหสอดคลองและเปนประโยชนตอการประกอบอาชีพ

ของตนเองมากท่ีสุด ประกอบกับการท่ีแตละกลุมตัวอยางมีระดับความรูความสามารถและทักษะในการใช

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีตางกัน ซึ่งอาจเกิดจากพ้ืนฐานการศึกษาและความถ่ีในการใชภาษาอังกฤษใน

ชีวิตประจำวันท่ีตางกัน ทำใหในการพัฒนาชุดสื่อการเรียนรูท่ีผูวิจัยจัดทำข้ึนน้ัน มีความตองการพัฒนาทักษะการ

ฟงและการพูดพรอมท้ังคำศัพทท่ีจำเปนตองใช ในการประกอบอาชีพมากท่ีสุด  

  2. การศึกษาแนวทางการพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสำหรับผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว 

พบวาสื่อการเรียนรูท่ีไดนำบางสวนตัดตอนมาเพ่ือนำมาพัฒนาในบริบทของแมฮองสอนตอใหเหมาะสมเพ่ือเพ่ิมพูน

ทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัด

แมฮองสอน ตองมีความสอดคลองกับสภาพวิถีชีวิตท่ีเหมาะสมคือ สื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารตองมีลักษณะท่ี

ใชงาย สามารถใชเวลาวางไดมีความนาสนใจสะดวกตอการใชงานและมีระดับความยากงายท่ีเหมาะสมกับความรู

เดิมภาษาท่ีใชควรเปนบทสนทนาภาษาอังกฤษ และมีบทอานท่ีเปนภาษาไทยและมีคำแปลเปนภาษาไทย และตอง

สามารถนำไปใชในสถานการณจริงไดเพ่ือใหผูเรียนมีโอกาสฝกพูดในสถานการณตาง ๆ ท่ีหลากหลาย  

  3. ความพึงพอใจตอสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียวปางหมู ตำบล

ปางหมู อำเภอเมือง จงัหวัดแมฮองสอน  พบวามีความพึงพอใจตอสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเปนอยางมาก 

โดยไดคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมท้ังหมดสำหรับสื่อภาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารเพ่ือเพ่ิมพูนทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการ
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สื่อสารของกลุมตัวอยางเทากับ 4.40 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน ซึ่งอยูในระดับเกณฑมากท่ีสุด และมี

ขอคิดเห็นเพ่ิมเติมวาสื่อการเรียนรูภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันมีความเหมาะสมตรงกับความ

ตองการ 
  อภิปรายผล จากการวิจัยพบวาทักษะการฟงและการพูดเปนทักษะการสื่อสารท่ีสำคัญท่ีสุดปญหา

ทักษะดานการฟงและการพูดท่ีเกิดข้ึนน้ันไมวาจะเกิดจากสาเหตุความไมเคยชินกับสำเนียงท่ีหลากหลายของ

ชาวตางชาติ การมีขอจำกัดในดานความรูทางโครงสรางภาษาอังกฤษท่ีใชในสถานการณตาง ๆ ซึ่งทำใหเกิดความ

เขาใจท่ีไมครบ ถวนสมบูรณรวมถึงกันฟงไมทัน ทำใหจับใจความไมทัน ไมสามารถสื่อสารไดตามท่ีตองการ ไม

สามารถออกเสียงภาษาอังกฤษไดถูกตอง และขาดความมั่นใจในการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษน้ัน ลวนเปนปญหาท่ี

ควรไดรับการแกไขเพ่ือใหผูเรียนสามารถนำทักษะดังกลาวมาใชประกอบอาชีพไดอยางเหมาะสมซึ่งตองแกไขท่ี

บริบทการเรียนในกรณีน้ีเปนบริบทการเรียนรูของผูใหญ วิธีการพัฒนาทักษะ การสอนและการพูดกับผูใหญจึงตอง

สอดคลองกับทฤษฎีการเรียนรูของผูใหญท่ีเรียกวา “Andragogy” ซึ่งใหความสำคัญกับลักษณะผูเรียนผูใหญท่ีเปน

ผูมีมโนทัศน ประสบการณความพรอมท่ีจะเรียน และตองการการเรียนเพ่ือนำสิ่งท่ีเรียนไปใชแกปญหาไดทันที 

(Knowles, M.S. (1980)). การพัฒนาสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารโดยคำนึงถึงประเด็นความตองการความรู 

และทักษะดานภาษาอังกฤษ ซึ่งไดขอมูลจากการศึกษาขอมูลพ้ืนฐานพบวาตองการพัฒนาทักษะการฟงและการพูด

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร รวมท้ังตองการคำศัพทท่ีเกี่ยวของกับการประกอบอาชีพของตนเอง ผูวิจัยพัฒนาสื่อ

การเรียนรูท่ีมีรูปแบบของสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารท่ีเหมาะสมกับผูเรียนและใหผูเรียนสามารถใชในการ

ฝกฝนดวยตนเองมากท่ีสุดเทาท่ีตองการ เพ่ือใหผูเรียนเกิดทักษะทางดานภาษาอยางครบถวน และความพึงพอใจท่ี

มีตอสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารอยูในระดับความพึงพอใจมากเน่ืองจากไดรับประโยชนในดานตาง ๆ จากการ

ใชชุดสื่อการเรียนรูท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนตรงกับความตองการของกลุมตัวอยางดังท่ี เบคเคอรและครอมตัน  (Baker & 

Crompton, 2000) ไดมีความเห็นเก่ียวกับพฤติกรรมความพึงพอใจของมนุษยวาเม่ือมนุษยสามารถขจัดความตึง

เครียด ความกระวนกระวาย หรือภาวะไมไดดุลยภาพในรางกายของมนุษยหรืออารมณท่ีไมพึงประสงคได จะทำให

มนุษยรูสึกมีความสุขหรือพึงพอใจได ดังน้ันเมื่อสื่อการเรียนรูดวยตนเองท่ีผูวิจัยไดพัฒนาข้ึนน้ันสามารถตอบสนอง

ความตองการของผูเรียนชวยแกปญหาดานการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษของผูเรียนไดจึงทำใหผูเรียนเกิดความพึง

พอใจตอสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารน่ันหมายความวาการท่ีสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูประกอบการ

ชุมชนทองเท่ียวปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน ไดคะแนนความพึงพอใจท่ีไดทดลองใชอยู

ในระดับมากน้ันเปนเพราะวากลุมตัวอยางรูสึกไดวาตนเองไดรับผลประโยชน จากการเรียนรูดวยสื่อภาษาอังกฤษ

เพ่ือการสื่อสารตามความตองการ 

 ขอเสนอแนะ  

 1 ทุกหนวยงานควรมีนโยบายสงเสริมสนับสนุนในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของ

ประชาชนทุกสาขาอาชีพ สื่อการเรียนรูเปนอีกหน่ึงชองทางของการพัฒนาตนเองท่ีตอบโจทยขอจำกัดดานเวลา

และของผูใชมีความยืดหยุนสูงใชไดทุกเวลาท่ีตองการ และเปนการสง เสริมการเรียนรูตลอดชีวิตซึ่งเหมาะสม

สำหรับผูเรียนท่ีเปนผูใหญ  

              2 ควรมีการศึกษาติดตามผลการใชสื่อภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารของผูประกอบการชุมชนทองเท่ียว

ปางหมู ตำบลปางหมู อำเภอเมือง จังหวัดแมฮองสอน เพ่ือใหไดขอมูลท่ีสามารถเปนขอมูลพ้ืนฐานในการพัฒนา

ทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษของประชาชนเพ่ือใหครอบคลุมพ้ืนท่ีของจังหวัดแมฮองสอน 
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(งบประมาณแผนดิน ป 2562) โดยไดรับความรวมมือเปนอยางดีย่ิงจากผูประกอการชุมชนทองเท่ียวบานปางหมู 

นักศึกษา และนักทองเท่ียวท่ีเปนกลุมตัวอยางการวิจัยในครั้งน้ี ผูวิจัยขอขอบพระคุณในการสนับสนุนของทุก ๆ 

ทานไวมา ณท่ีน้ี 
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บทคัดยอ 
 งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการใชกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษทั้ง 6 ดาน ซึ่งประกอบดวย 

กลยุทธดานการจำ สังคม การนำไปสูความสำเร็จ การแกไขขอบกพรอง  ความรู ความเขาใจ  และ กลยุทธดาน

อารมณและความรูสึก ของนักศึกษาในรายวิชาการพูดในชุมชนหลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล กลุม

ตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดมาแบบเจาะจง จํานวน 26 คน ซึ่งเปนนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสาร

สากล ชั้นปที่ 3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จากมหาวิทยาลัยของรัฐแหงหนึ่งในภาคเหนือตอนบน 

ท่ีไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการพูดในชุมชน ในปการศึกษา 2564 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือ แบบสอบถาม

เกี่ยวกับกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษในรายวิชาการพูดในชุมชน สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลูคือ คารอยละ 

คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลวิจัยพบวาการใชกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษในรายวิชา การพูดใน

ชุมชน ของนักศึกษาในสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปที่ 3 และ 4 มีการใชกลยุทธในภาพรวมทั้ง 6 

ดาน อยู ในระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.27) เมื ่อพิจารณากลยุทธเปนรายดาน พบวา การใชกลยุทธการเรียนรู

ภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับ จากมากไปหานอยดังน้ี กลยุทธ

การจำ (�̅�𝑥= 3.37) กลยุทธทางสังคม (�̅�𝑥= 3.33) กลยุทธดานการนำไปสูความสำเร็จ (�̅�𝑥= 3.30) กลยุทธดานการ

แกไขขอบกพรอง (�̅�𝑥= 3.26) กลยุทธดานความรู ความเขาใจ (�̅�𝑥= 3.19) และ กลยุทธดานอารมณและความรูสึก 

(�̅�𝑥= 3.11) 

 

 คำสำคัญ: กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษ, วิชาการพูดในชุมชน, นักศึกษา 

 

 

 

  

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

258



English Language Learning Strategies of Students in Public Speaking 

Subject for English for International Communication Program 

 
Churairat  Sawad1*  Siriluck Narinrat2  Kunlaya Saetone3  Sanae  Sawad4  

 
1-4 Rajamangala University of Technology Lanna Nan,  

Faikaew Sub-district, Phupiang District, Nan 55000 

 

 

*ajchurairat@hotmail.com, 0896367519 

 

Abstract 
 This research aims to investigate the use of six English language learning strategies, 

including memory, social, success, defect correction, cognitive, and emotional strategies, by 

students in English for the International Communication Program's public speaking course. The 

research employed a purposive sampling of 26 English for International Communication third- 

and fourth-year students enrolled in the subject Public Speaking at one of the public universities 

in the upper North's Faculty of Business Administration and Liberal Arts during the academic year 

2021. The percentage, mean, and standard deviation statistics were utilized to analyze the data. 

The findings revealed that the overall strategy for learning English in all six categories was at a 

moderate level with an average (x =3.27). When analyzing methods for each element, it was at a 

moderate level with a sorted average from highest to lowest as follows: Memory strategies (x = 

3.37), Social strategies (x = 3.33), Success strategies (x = 3.30), Defect correction strategies (x = 

3.26), Cognitive strategies (x = 3.19) and Emotional strategies (x = 3.11) 

  

 Keywords: English Language Learning Strategies, Public Speaking Subject, Students 
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1. บทนำ  
ในชวงเวลาที่ผานมา ประเทศไทยไดพยายามเพิ่มขีดความสามารถในการใชภาษาตางประเทศของ

เยาวชนของชาติ โดยการกำหนดยุทธศาสตรการจัดการศึกษาของประเทศไทย ตามแผนพัฒนาการศึกษาแหงชาติ

ตั้งแตฉบับท่ี 12 (พ.ศ2560-2564) จะเห็นไดวาแผนพัฒนาดังกลาวเนนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของผูดอยโอกาส ผู

พิการ ผูสูงอายุ สตรี และเด็กดานภาษาอังกฤษโดยไดผลิตรายการโทรทัศนเพ่ือการศึกษาและ ขยายชองทางเลือก

ในการเรียนรูผานสื่อรายการทางชอง ETV ท่ัวประเทศ นอกจากน้ียังมีพันธกิจการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการ

เรียนรู  ยกระดับการใชภาษาอังกฤษในสถานศึกษาให เปนรูปธรรม นอกจากนี้ยังสนับสนุนการวิจัยเพิ ่มขีด

ความสามารถในการแขงขันของประเทศ ตามแผนงานที่ 6 ภายใน 3 ป ยกระดับภาษาอังกฤษใหนักเรียนสามารถ

ใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารในชีวิตประจำวันได โดยสรางแรงจูงใจในการเรียนภาษา ปรับช่ัวโมงการเรียนภาษา

ใหมากขึ้น เนนการเรียนการสอนสำหรับนำไปใชสื่อสารจริงมากกวาหลักไวยากรณ จัดทำแอพพลิเคชั่น Echo 

Hybrid, Echo English รวมทั้งพัฒนาครูภาษาอังกฤษผานกระบวนการ Boot Camp และขยายผลอยางตอเนื่อง รวม

ไปถึงการจัดหลักสูตรการเรยีนรูภาษาอังกฤษอยางเขมขนตามขอตกลงของ AEC เพ่ือรองรับการทำงานของอาเซียน

ไดตามขอตกลงฯ และสามารถนำไปตอยอดคนควาหาความรูเพ่ิมเติมเปนภาษาทางคอมพิวเตอรและเทคโนโลยี 

แตทวาแผนการพัฒนาดานภาษาอังกฤษของประเทศไทยจะดูขัดแยงกับ การจัดอันดับความสามารถ

ทางดานภาษาอังกฤษของเวปไซตเอ็ดดูเคช่ัน เฟรสท หรือ อีเอฟ (2021) ท่ีไดออกมาจัดอันดับ ความสามารถดาน

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ประจำป 2564 โดยเก็บขอมูลจัดอันดับจากผลทดสอบทักษะความสามารถของผูรวมทำ

แบบทดสอบกวา 2 ลานคน จาก 112 ประเทศ โดยทาง อีเอฟ ไดจัดออกมาเปน 5 กลุม ไดแก ประเทศท่ีมีทักษะ

ความสามารถสูง, ประเทศที่มีทักษะความสามารถสูง, ประเทศที่มีทักษะความสามารถปานกลาง, ประเทศที่มี

ทักษะความสามารถต่ำ และประเทศที่มีทักษะความสามารถต่ำมาก ทางอีเอฟไดจัดใหไทยอยูอันดับที่ 100 ซึ่งอยู

ในกลุม ประเทศท่ีมีทักษะความสามารถต่ำมาก และยังเปนอันดับสุดทายในกลุมประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียง

ใต ตั้งแตการจัดอันดับครั้งแรกเมื่อป 2554 ตลอดระยะเวลา 11 ปที่ผานมา ไทยไดรับการจัดใหเปนประเทศที่มี

ทักษะความสามารถภาษาอังกฤษต่ำมากถึง 9 ครั้ง คือ ป 2554-2559 และป 2562-2564 ขณะท่ีในป 2560-2561 

มีคะแนนดัชนีอยูในกลุมท่ีมีทักษะความสามารถภาษาอังกฤษต่ำ จากขอมูลดังกลาวยังสอดคลองกับการศึกษาของ 

ณภัทร วุฒิวงศา (2557) ไดกลาววา ทักษะ การใชภาษาอังกฤษของนักเรียนและนักศึกษาไทยสวนใหญในปจจุบัน

ยังมีคุณภาพอยูในเกณฑต่ำจึงจำ เปนตองปรับปรุงและพัฒนาอยางเรงดวนเพ่ือใหสามารถแขงขันกับนานาประเทศ  

ทั้งนี้สาเหตุของการที่ผูเรียนไทยมีทักษะภาษาอังกฤษที่ต่ำอาจมาจากการขาดกลยุทธการเรียนรู เนื่อง

ดวยผูเรียนท่ีประสบความสำเร็จในการเรยีนภาษามักใชกลยุทธการเรียนตางๆ ในการเรียนรูภาษา และใชกลยุทธท่ี

หลากหลายและเหมาะสมกับตนเองและชนิดของงาน (Norman, Froblich, & Todlesco, 1975 อางถึงใน แพรว

พรรณ ทรมิพรอม, 2551) กลยุทธการเรียนภาษา (Language Learning Strategies) หมายถึง วิธีการ การกระทำ 

เฉพาะอยาง หรือเทคนิคท่ีเรียนนำมาใชเพ่ือชวยใหการเรียนรูเกิดประโยชนสูงสุดในการเรียนภาษาการ ใชกลยุทธ

การเรียนท่ีดีสงผลใหความสามารถทางภาษาของผูเรียนดีดวย (Oxford, 1999) ดังน้ัน การเรียนภาษาตางประเทศ

ใหประสบความสำเร็จเรียนตองมีกลยุทธในการเรียนและใชกลยุทธในการ เรียนและใชกลยุทธนั้นๆ ในการเรียน

อยางเหมาะสมและสม่ำเสมอ ดังท่ี Mc Groatry and Oxford (1990) พบวา กลยุทธการเรียนภาษาเปนเครื่องมือ

สนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบการเรียนดวยตนเองและรูจักใชกลยุทธในการเรียนแบบตางๆ 
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จากการสังเกตการสื่อสารโตตอบของนักศึกษากับอาจารยผูสอนที่เปนเจาของภาษา ในมุมมองของ

ผูวิจัยพบวานักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ชั้นปที่ 2 และ 3 ที่ลงทะเบียนเรียนในรายวิชาการ

พูดในชุมชน ที่มีอาจารยเจาของภาษาเปนผูสอนนั้น นักศึกษาดังกลาวยังไมกลาสื่อสารหรือโตตอบกับอาจารย

เจาของภาษาในช้ันเรียนเทาท่ีควร จึงทำใหผูวิจัยสนใจท่ีจะศึกษาการใชกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษในรายวิชา

การพูดในชุมชนของนักศึกษาท่ีไดลงทะเบียนเรียนในรายวิชาดังกลาวของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการ

สื่อสารสากล ดังนั้นกลุมตวัอยางดังกลาวจึงเปนกลุมตวัอยางแบบเจาะจง เพื่อหาคำตอบวานักศึกษาไดใชกลยุทธ

อะไรบางในการขามผานการเรียนในรายวิชาการพูดในชุมชนที่ผูสอนเปนเจาของภาษา เพื่อนำผลการวิจัยนี้เปน

แนวทางในการแนะนำกลยุทธที่เหมาะสม ในการเรียนการสอนในรายวิชานี้ ใหแกนักศึกษาและอาจารยเจาของ

วิชาเพ่ือกระตุนหรือเราความสนใจใหนักศึกษากลาท่ีจะสื่อสารโตตอบกับเจาของภาษามากข้ึน  

วัตถุประสงคการวิจัย  

เพ่ือศึกษาการใชกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาในรายวิชาการพูดในชุมชนหลักสตูร

ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
งานวิจัยน้ีผูวิจัยไดใชแนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับแนวคิดเก่ียวกับการเรยีนรูภาษาตางประเทศ 

และแนวคิดเก่ียวกับกลยุทธการเรยีนภาษา 

1. ทฤษฎีและแนวคิดเก่ียวกับการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

ประดินันท อุปรมัย (2540) การเรียนรูเปนกระบวนการจากการไมรูไปสูการ เกิดการเรียนรูและ

เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมเริ่มเกิดขึ้นเมื่อมีสิ่งเรามากระตุนบุคคล ระบบประสาทจะตื่นตัวเกิดการรับสัมผัสดวย

ประสาทสัมผัสทั้ง 5 แลวสงกระแสประสาท ไปยังสมองเพื่อแปลความหมายโดยอาศัยประสบการณเดิมเปนการ

รับรู ใหม อาจสอดคลองหรือแตกตางไปจากประสบการณเดิม แลวสรุปผลของการรับรูนั้น เปนความเขาใจหรือ 

ความคิดรวบยอด และมีปฏิกิริยาตอบสนอง อยางใดอยางหนึ่งตอสิ่งเรา ตามที่รับรูซึ่งทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมแสดงวาเกิดการเรียนรู  

การเรียนรูภาษาตางประเทศไมไดเกิดข้ึนงายกับทุกคนเหมือนเรียนภาษาแม ปจจัยท่ีมีผลตอ การเรียน

ภาษาตางประเทศมีท้ังปจจัยดานตัวบุคคล ปจจัยดานสังคมและวัฒนธรรม และปจจัยดานการสอน เปนตน ในท่ีน้ี

จะขอกลาวถึงปจจัยดานตัวบุคคลท่ีจะเก่ียวของโดยตรงกับงานวิจัยน้ี 

ปจจัยดานตัวบุคคล ประกอบดวย ทัศนคติ แรงจูงใจ ความวิตกกังวล กลวิธี ในการเรียนและความถนัด

ในการเรียนภาษาตางประเทศเปนตน 

1. ทัศนคติ ทัศนคติในการเรียนภาษามีอิทธิพลตอผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาตางประเทศ ทัศนคติใน

การเรียนเปนตัวทำนายผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีดี ผูเรียนท่ีมีทัศนคติท่ีดีตอภาษาอังกฤษ มีผลสัฤทธ์ิทางการเรียน

ภาษาอังกฤษสูงกวาผูเรียนท่ีมีทัศนคติไมดีตอการเรียนภาษาอังกฤษ (สุรีย จงสถาพรสิทธ์ิ, 2543) 

2. แรงจูงใจ แรงจูงใจในการเรียนมีความสัมพันธและเปนตัวทำนายผลสัมฤทธิ์ทางการ เรียน ผูเรียนที่มี

แรงจูงใจสูงจะมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนภาษาอังกฤษสูงกวาผูเรียนท่ีมีแรงจูงใจ (ลักษณา บุญนิมิตร, 2542) 

3. ความวิตกกังวล ความวิตกกังวลจะสงผลทั้งทางบวกและทางลบตอการเรียนรูและตอผลสัมฤทธ์ิ

ทางการเรียนของผูเรียน กลาวคือ ผูเรียนที่มีความวิตกกังวลเพียงเล็กนอยอาจกระตุนใหผูเรียนใสใจกับการเรียน
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มากข้ึนทำใหมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวาผูเรียนท่ีมีความวิตกกังวลสูงแตผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนต่ำ (สหัส แร

นาค, 2546) 

4. กลวิธีในการเรียน ผูเรียนที่ใชกลวิธีการเรียนภาษาตางประเทศที่หลากหลายและมี ประสิทธิภาพ

มากกวาจะประสบความสำเร็จในการเรียน และมีผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนสูงกวา ผูเรียนท่ีใชกลวิธีในการเรียนนอย

กวา (สุริย จงสถาพรสิทธ์ิ, 2543) 

นอกจากปจจัยที ่กลาวขางตนแลว พฤติกรรมของผู เร ียนก็เปนปจจัยที ่สำคัญดวย การเรียนรู 

ภาษาตางประเทศจะตองมีกระบวนการของการกระทำที่ทำซ้ำๆจนเปนนิสัย กลาวคือ การรูได เลียบแบบ การ

ทำซ้ำๆ และการระลึกได กระบวนการดังกลาว คือ ผู เรียนตองทราบ จำเสียง คำศัพท โครงสรางไวยากรณ 

พยายาม ทำใหเหมือน โดยเลียนแบบ เปนกระบวนการที่เรียกวา การจำได เมื่อเลียนแบบไดก็พูด ฟง อาน เขียน 

และทำพฤติกรรมฟง พูด อาน เขียนซ้ำๆ และฝกใหคลองๆ ซึ่งกระบวนการขางตนจะเปนการ จำไดในระยะสั้น จน

ระลึก สิ่งท่ีจำได ซึ่งเปนการจำระยะยาว และพรอมจะนำออกมาใชไดใน สถานการณตางๆ ดังแผนภาพ 

 

 

 

 

 

 

แนวคิดเกี่ยวกับกลยุทธการเรียนภาษา 

กลยุทธการเรียนภาษา (Language Learning Strategies) หมายถึง วิธีการ การกระทำเฉพาะอยาง 

หรือเทคนิคที่เรียนนำมาใชเพื่อชวยใหการเรียนรูเกิดประโยชนสงูสุดในการเรียนภาษาการใชกลยุทธการเรียนที่ดี

สงผลใหความสามารถทางภาษาของผูเรียนดีดวย (Oxford, 1990) ดังนั้น การเรียนภาษาตางประเทศใหประสบ

ความสำเร็จผูเรียนตองมีกลยุทธในการเรียนและใชกลยุทธในการเรียนและ ใชกลยุทธนั้นๆ ในการเรียนอยาง

เหมาะสมและสม่ำเสมอ ดังที ่ Mc Groatry and Oxford (1990) พบวา กลยุทธการเรียนภาษาเปนเครื่องมือ

สนับสนุนใหผูเรียนรูจักรับผิดชอบการเรียนดวยตนเองและรูจักใชกลยุทธในการเรียนแบบตางๆ โดยไดจัดแบง

ประเภทของกลยุทธการเรียนภาษาออกเปน 2 ชนิดคือ กลยุทธทางตรง (Direct Strategies) และกลยุทธทางออม 

(Indirect Strategies) แบงออกเปน 6 ดาน ดังน้ี 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงแนวคิดกลยุทธการเรียนภาษาของ  Oxford Rebecca 

 

กลยุทธการเรียนภาษาทางตรง (Direct Strategies) เปนกลยุทธท่ีตองใชกระบวนการทางสมองตางๆ

ชวยในการเรียนรู และแกปญหาเก่ียวกับการเรยีนภาษาโดยตรง ประกอบดวยกลยุทธประเภทตางๆ ดงัน้ี 

จาํได ้ เลียนแบบ ระลึกได ้การทาํซํ้าๆ 

การจาํอาศยัประสาทสัมผสั การจาํระยะส้ัน การจาํระยะยาว 
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1. กลยุทธการจำ (Memory Strategies) เปนกลยุทธท่ีใชกลไกทางสมองชวยใหผูเรยีน สามารถเก็บ

ขอมูลความรูและนำออกมาใชเมื่อตองการ และเปนกลยุทธท่ีเสริมสรางความจำ  

2. กลยุทธดานความรู ความเขาใจ (Cognitive Strategies) หมายถึงกลยุทธท่ีเก่ียวของกับกระบวนการ

ทางสมองเพ่ือใหผูเรยีนเกิดความรูและความเขาใจ เปนกลยุทธพ้ืนฐานในการเรียนรู ดานปญญา  

3. กลยุทธดานการแกไขขอบกพรอง (Compensation Strategies) เปนกลยุทธท่ีผูเรียนใชชวยใน

ขณะท่ีมีปญหาในการสื่อสารภาษาน้ัน  

กลยุทธการเรียนภาษาทางออม (Indirect Strategies) เปนกลยุทธท่ีใชในการจัดการกับการ เรียนและ

เปนการแกไขขอบกพรอง สงเสรมิและการควบคุมการเรยีนของตนเองของผูเรียน ประกอบดวยกลยุทธประเภท

ตางๆ ดังน้ี 

1. กลยุทธดานการนำไปสูความสำเร็จ (Metacognitive Strategies) เปนกลยุทธท่ีผูเรียนใชผลสำเร็จ

และมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

2. กลยุทธทางอารมณและจติพิสัย (Affective Strategies) เปนกลยทุธท่ีผูเรียนใชในการควบคุมอารมณ

และทัศนคติในการเรยีน รวมท้ังเปนกลยุทธท่ีผูเรียนนำมาใชในการสรางความเช่ือมั่นใหตนเอง  

 3. กลยุทธทางสังคม (Social Strategies) เปนกลยุทธท่ีผูเรียนใชในการมีปฏสิัมพันธกับผูอ่ืน จะชวย

สงเสริมใหผูเรียนมีความสามารถในการพัฒนาความเขาใจ ความคิด ทำใหการเรียนภาษา มีพัฒนาการท่ีดีข้ึน  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในงานวิจัยน้ีคือ นักศึกษาหลักสตูรภาษาอังกฤษเพ่ือการสือ่สารสากลจำนวน 58 คน คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร  มหาวิทยาลัยรัฐแหงหน่ึงในภาคเหนือตอนบน 

 กลุมตัวอยางไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เฉพาะนักศึกษาท่ีลงทะเบียนเรยีน

ในรายวิชาการพูดในชุมชน รหัสวิชา BOAEC103 สาขาภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารสากล ช้ันปท่ี 3 และ 4 คณะ

บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร มหาวิทยาลัยรัฐแหงหน่ึงในภาคเหนือตอนบน จำนวน 28 คน  

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือแบบสอบถาม เรื่อง กลยุทธการเรยีนรูภาษาอังกฤษท้ัง 6 ดาน ไดแก กล

ยุทธดานการจํา กลยุทธดานความรูความเขาใจ กลยุทธดานการแกไขขอบกพรอง กลยุทธดานการนำไปสู

ความสำเร็จ กลยุทธดานอารมณและความรูสึก และกลยุทธดานสงัคม  ซึ่งปรับปรุงแบบสอบถามจาก Oxford’s 

Strategy Inventory for Language version 7.0 (สมพร โกมารทัต, 2559) มาดัดแปลงเปนขอคำถามในงานวิจัย 

จากน้ันนำไปใหผูทรงคุณวุฒิจำนวน 3 ทานตรวจสอบความตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) ซึ่งเปนการ

ตรวจสอบความตรงตามเน้ือหา ความเหมาะสมของคำถาม ความเขาใจของผูตอบ และการสื่อความหมายไดตรง

ตามวัตถุประสงค ของการวิจัย โดยผูเช่ียวชาญใหคะแนนตามเกณฑ ดังน้ี +1 = แนใจวาสอดคลองกัน 0 = ไมแนใจ

วาสอดคลองกันหรือไม -1 = แนใจวาไมสอดคลองกัน จากน้ันนำผลการตดัสินของผูทรงคุณวุฒิมาคำนวณคา IOC 

โดยขอคำถามท่ีมีคามากกวา 0.50-1.00 จะถูกคัดเลือกไว  

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลโดยการทำแบบสอบถามบนแฟลตฟอรมออนไลนจาก Google Form โดย

มีข้ันตอนในการดำเนินการวิจัยดังน้ี (1) ผูวิจัยไดนัดหมายกลุมตัวอยางเพ่ือแจงเรื่องและวัตถุประสงคของการวิจัย 
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และนัดหมายวันและเวลาที ่จะสงล ิ ้งคแบบสอบถามไปใหกลุ มตัวอยางและขอความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามโดยใชชองทางติดตอออนไลน (2)  เมื่อถึงวันนัดหมายผูวิจัยสงลิ้งคแบบสอบถาม โดยไมเรงเรากลุม

ตัวอยางใหตอบกลับแบบสอบถามโดยเร็วแตกลับใหเวลาในการตอบกลับแบบสอบถามดังกลาวภายใน 1 สัปดาห

นับตั้งแตไดสงลิ้งคแบบสอบถามเพ่ือใหเวลากลุมตัวอยางในการคิดคำตอบท่ีตรงกับตัวเองมากท่ีสุด (3) นำขอมูลท่ี

ไดมาวิเคราะหคาสถิติ และสรุปผลการศึกษา  

การเก็บรวบรวมขอมูล   

 เมื่อกลุมตัวอยางไดสงขอมูลตอบกลับทาง Google Form ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถาม วาถูกตอง ครบถวนสมบูรณตามจำนวนหรือไม จากน้ันจึงไดรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมลู ใชสถิติคาเฉลีย่ และ คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การกำหนดเกณฑการแปล

ความหมายระดับการใชกลยุทธการเรียนของขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามแบบประเมินคา 5 ระดับ โดยแปล

ความหมายระดับคะแนน ดังน้ี 3.50 - 5.00 หมายถึง มีการใชกลยุทธในระดับมาก  2.50 – 3.49 หมายถึง มีการ

ใชกลยุทธระดับปานกลาง  1.00 – 2.49 หมายถึง ใชกลยุทธการเรียนในระดับนอย  

 

4. ผลการวิจัย  
ตารางท่ี 1 ผลการวิเคราะหขอมูลในภาพรวมของการใชกลยุทธท้ัง 6 ดาน 

กลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

1. กลยุทธดานการจาํ  3.37 1.05 ปานกลาง 

2. กลยุทธดานความรูความเขาใจ  3.19 0.94 ปานกลาง 

3. กลยุทธดานการแกไขขอบกพรอง  3.26 1.00 ปานกลาง 

4. กลยุทธดานการนำไปสูความสำเร็จ  3.30 1.16 ปานกลาง 

5. กลยุทธดานอารมณและความรูสึก  3.11 1.16 ปานกลาง 

6. กลยุทธดานสังคม 3.33 1.17 ปานกลาง 

รวม 3.27 1.08 ปานกลาง  

 

จากตารางท่ี 1 พบวา ภาพรวมการใชกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ

เพื่อการสื่อสาสารสากล อยูในระดับปานกลาง (�̅�𝑥=3.27) เมื่อพิจารณากลยุทธเปนรายดาน พบวา การใชกลยทุธ

การเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาอยูในระดับปานกลางทุกดาน โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับ จากมากไปหานอย

ดังนี้ คือ อันดับที่ 1 กลยุทธการจำ (�̅�𝑥= 3.37) อันดับที่ 2 กลยุทธทางสังคม (�̅�𝑥= 3.33) อันดับที่ 3 กลยุทธดาน

การนำไปสูความสำเร็จ (�̅�𝑥= 3.30) อันดับที่ 4 กลยุทธดานการแกไขขอบกพรอง (�̅�𝑥= 3.26) อันดับที่ 5 กลยุทธ

ดานความรู ความเขาใจ (�̅�𝑥= 3.19) และ กลยุทธดานอารมณและความรูสึก (�̅�𝑥= 3.11) ตามลำดับ 
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ตารางท่ี 2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของระดับการใชกลยุทธการจำ  

กลยุทธการจำ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

1. เช่ือมโยงเสียงของศัพทใหมกับรูปภาพท่ีเก่ียวกับคำน้ัน เพ่ือชวยใน

การจำคำศัพทท่ีเก่ียวกับรายวิชาการพูดในชุมชน 

3.26 

 

0.85 

 

ปานกลาง 

 

2. การใชทาทางประกอบในการจดจำคำศัพทใหมๆ  3.28 1.24 ปานกลาง 

3. ใชคำท่ีมีเสียงคลองจองเพ่ือชวยในการจำคำศัพทใหมในรายวิชา

การพูดในชุมชน 

3.27 1.04 ปานกลาง 

4. ทบทวนบทเรียนจากรายวิชาการพูดในชุมชนอยางสม่ำเสมอ 3.27 1.09 ปานกลาง 

5. คิดเช่ือมโยงความรูเกากับสิ่งท่ีเรียนรูใหมเปนภาษาอังกฤษ 3.63 1.00 มาก 

6. หัดใชคำศัพทใหมบอยๆโดยนำมาแตงประโยคเพ่ือชวยใหจำ

คำศัพทน้ันได 

3.48 1.09 ปานกลาง 

7. ใชบัตรคำชวยในการจำคำศัพทในการพูดหนาช้ันเรียน 3.48 1.04 ปานกลาง 

8. พูดหรือเขียนคำศัพทและรูปประโยคท่ีเรียนใหมหลายๆครั้งเพ่ือ

ชวยในการจำ 

3.28 1.29 ปานกลาง 

9. จำคำศัพทโดยการจินตนาการถึงสถานการณท่ีอาจจะใชคำศัพทน้ัน

ในการพูดหนาช้ันเรียนหรือในชุมชน 

3.31 0.92 ปานกลาง 

10. จำสคริปท่ีอาจารยผูสอนไดใหแลวนำมาพูดหนาช้ันเรียนในคาบ

วิชาการพูดในชุมชนได 

3.34 1.04 ปานกลาง 

11. นักศึกษาจำคำศัพทใหมหรือวลีใหมโดยนึกถึงท่ีคำปรากฏอยู เชน 

หนังสือ สื่ออินเตอรเน็ต หรือตามปายตางๆ(ปายจราจร, ปายโฆษณา) 

3.47 0.98 ปานกลาง 

รวม 3.37 1.05 ปานกลาง 

 

จากตารางที่ 2 แสดงระดับการใชกลยุทธการจำของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล 

ตอรายวิชาการพูดในชุมชน พบวา นักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ระดับชั้นป 3 และ 4 ใชกล

ยุทธการจำทุกรายการอยูในระดับปานกลาง ยกเวนการคิดเชื่อมโยงความรูเกาที่เคยเรียนกับสิ่งที่เรียนรูใหมเปน

ภาษาอังกฤษ อยูในระดับมาก 

 

ตารางท่ี 3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชกลยุทธความรู ความเขาใจ  

กลยุทธความรู ความเขาใจ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

 1. อานเน้ือหาตางๆในหนังสือเรยีนเปนภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนา

ทักษะการเรยีนรูทางภาษาในรายวิชาการพูดในชุมชน 
3.30 0.83 ปานกลาง 

 2. ฝกการอานจับใจความแบบคราวๆกอนแลวจึงกลับไปอานอยาง

ละเอียดอีกครั้ง 
3.11 1.06 ปานกลาง 

 3. หาความหมายภาษาอังกฤษโดยการแยกคำออกเปนสวนๆตามท่ี

ตนเองเขาใจ 
3.05 0.86 ปานกลาง 

 4. ทำความเขาใจความหมายของสิ่งท่ีจะพูดแลวพูดใหเหมือนเจาของ

ภาษา 
3.01 1.13 ปานกลาง 
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กลยุทธความรู ความเขาใจ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

5. ดูรายการโทรทัศน หรือภาพยนตรท่ีพูดภาษาอังกฤษ 3.36 0.92 ปานกลาง 

6. พยายามฝกพูดภาษาอังกฤษตามโครงสรางไวยากรณท่ีถูกตอง 3.00 0.93 ปานกลาง 

7. เริ่มคุยกันเปนภาษาอังกฤษตั้งแตเริ่มเรียน 3.26 0.98 ปานกลาง 

8. คนหาคำภาษาไทยท่ีมีความหมายตรงกับภาษาอังกฤษ 3.05 0.86 ปานกลาง 

9. เขียนบันทึก ขอความ หรือรายงานตางๆเปนภาษาอังกฤษ 3.36 0.92 ปานกลาง 

10. สรุปประเด็นสำคัญจากการฟงและการอานภาษาอังกฤษ 3.42 0.92 ปานกลาง 

 11. ใชศัพทและประโยคท่ีรูจักในหลายๆเรื่องท่ีเก่ียวของ 3.16 0.96 ปานกลาง 

รวม 3.19 0.94 ปานกลาง 

  

 จากตารางที่ 3 แสดงระดับการใชกลยุทธดานความรู ความเขาใจ พบวานักศึกษาใชกลยุทธดานความรู 

ความเขาใจในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ( �̅�𝑥 = 3.19) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอท่ีมีคาเฉลี่ยสูงสุด 

คือ นักศึกษาฝกสรุปสาระจากการฟงและการอานภาษาอังกฤษ  ( �̅�𝑥 = 3.42 ) คาเฉลี่ยรองลงมา คือ นักศึกษา

เขียนบันทึก ขอความ หรือรายงานตางๆเปนภาษาอังกฤษ ( �̅�𝑥 = 3.36 ) และ นักศึกษาอานบทความเปน

ภาษาอังกฤษเพ่ือพัฒนาทักษะการเรียนรูทางภาษาในรายวิชาการพูดในชุมชน ( �̅�𝑥 = 3.30 ) ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 4 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชกลยุทธการแกไขขอบกพรอง 

กลยุทธการแกไขขอบกพรอง 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

 1. ใชทาทางประกอบการพูดในระหวางการสนทนา แทนคำท่ีตองการ

สื่อ 

3.15 0.83 ปานกลาง 

 2. อานภาษาอังกฤษโดยไมเปดพจนานุกรมเพ่ือหาความหมายของ

คำศัพททุกคำ 

3.10 0.88 ปานกลาง 

 3. ใชคำท่ีมีความหมายเหมือนกันหรือคลายคลึงกันแทนหากไมรูคำศัพท

คำน้ัน 

3.42 0.98 ปานกลาง 

 4. นักศึกษาใชวิธีการเดาความเพ่ือท่ีจะเขาใจคำศัพทท่ีไมคุนเคย 3.31 0.98 ปานกลาง 

5. พยายามเดาวาคูสนทนาจะพูดอะไรตอเปนภาษาอังกฤษในขณะท่ี

เรียนวิชาการพูดในชุมชน 

3.36 0.92 ปานกลาง 

6. นักศึกษาจะคิดคำใหมข้ึนเองถานึกถึงคำท่ีตองการสื่อไมได 3.21 0.97 ปานกลาง 

7. นักศึกษาหลีกเลีย่งการแปลคำแบบตอคำ 3.16 1.13 ปานกลาง 

8. พยายามทำความเขาใจกับการเรียนในรายวิชา การพูดในชุมชน กับ

ครูตางชาต ิ

3.31 0.98 ปานกลาง 

9. นักศึกษาพยายามฝกพูดหนาช้ันเรียนโดยไมดสูคริป 3.33 1.29 ปานกลาง 

รวม 3.26 1.00 ปานกลาง  

 

จากตารางที่ 4 แสดงระดับการใชกลยุทธการแกไขขอบกพรอง พบวาในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง

ทุกขอ ( �̅�𝑥 = 3.26 ) และเมื ่อพิจารณาเปนรายขอจากมากไปนอยพบวา นักศึกษาจะใชคำที่มีความหมายท่ี
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คลายคลึงกันแทนคำศัพทท่ีไมรูน้ัน ( �̅�𝑥 = 3.42 ) นักศึกษาจะพยายามเดาวาเพ่ือนจะพูดอะไรตอเปนภาษาอังกฤษ

ในคาบเรียน ( �̅�𝑥 = 3.36 )  และ นักศึกษาพยายามฝกพูดหนาช้ันเรียนโดยไมดูสคริป ( �̅�𝑥 = 3.33 ) ตามลำดับ 

ตารางท่ี 5 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชกลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ  

กลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

 1. ศึกษาวิธีท่ีจะพัฒนาภาษาอังกฤษของตนเองใหดีข้ึน 3.42 1.04 ปานกลาง 

 2. บริหารเวลาในการศึกษาและทบทวนภาษาอังกฤษในรายวิชา การพูด

ในชุมชน 

3.49 1.24 ปานกลาง 

 3. ฝกอานภาษาอังกฤษมากเทาท่ีจะทำได 3.12 1.31 ปานกลาง 

 4. ขวนขวายหาวิธีการท่ีจะพูดภาษาอังกฤษใหได 3.34 1.12 ปานกลาง 

5. รูจักนำขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึนมาปรับปรุงใหดีข้ึน 3.49 1.24 ปานกลาง 

6. นักศึกษานึกถึงความกาวหนาในการเรยีนภาษาอังกฤษอยูเสมอ 3.31 0.98 ปานกลาง 

7. นักศึกษาตั้งใจฟงเมื่อมีคนอ่ืนพูดภาษาอังกฤษ ท้ังเพ่ือนรวมช้ันและ

อาจารยผูสอน 

3.11 1.06 ปานกลาง 

8. นักศึกษาพยายามหาโอกาสใชภาษาอังกฤษบอยๆเทาท่ีจะทำได 3.27 1.20 ปานกลาง 

9. นักศึกษามีเปาหมายในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอยางชัดเจน 3.17 1.23 ปานกลาง 

รวม 3.30 1.16 ปานกลาง  

 

จากตารางที่ 5 แสดงระดับการใชกลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ อยูในระดับปานกลางทุกขอ ( �̅�𝑥 = 

3.30 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ นักศึกษาบริหารเวลาใหตนเองในการศึกษา

และทบทวนภาษาอังกฤษในรายวิชา การพูดในชุมชน และ เมื่อรูวาใชภาษาอังกฤษผิดพลาด นักศึกษาก็จะนำ

ขอผิดพลาดนั้นมาปรับปรุงใหดีขึ ้น ( �̅�𝑥 = 3.49 ) คาเฉลี ่ยรองลงมา นักศึกษาพยายามหาวิธีที ่จะพัฒนาให

ภาษาอังกฤษของตนเองดข้ึีน  ( �̅�𝑥 = 3.42 ) นักศึกษาขวนขวายท่ีจะพูดภาษาอังกฤษใหได( �̅�𝑥 = 3.34 ) 

 

ตารางท่ี 6 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชกลยุทธทางอารมณและความรูสึก  

กลยุทธทางอารมณและความรูสึก 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

 1. นักศึกษาสรางความมั่นใจใหตวัเองในการพูดภาษาอังกฤษแมวาพูดผิด

ก็ตาม 

3.48 1.14 ปานกลาง 

 2. นักศึกษาจะบันทึกความรูสึกของตนเองในสมุดไดอารี ่ 3.11 1.17 ปานกลาง 

 3. นักศึกษาไมกลัวท่ีจะพูดภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา 3.37 0.99 ปานกลาง 

 4. แสดงความรูสึกท่ีมีตอการเรียนภาษาอังกฤษกับเพ่ือนๆในรายวิชา การ

พูดในชุมชน 

3.28 1.24 ปานกลาง 

5. นักศึกษาชมเชยหรือใหรางวัลตวัเองเมื่อพูดภาษาอังกฤษไดด ี 3.23 1.28 ปานกลาง 

6. นักศึกษารูสึกเครียดหรือประหมาเมื่อเรียนหรือพูดภาษาอังกฤษ 2.22 1.14 ปานกลาง 

รวม 3.11 1.16 ปานกลาง  
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จากตารางที่ 6 แสดงระดับการใชกลยุทธทางอารมณและความรูสึก พบวา การใชกลยุทธ อยูในระดับ

ปานกลางทุกขอ ( �̅�𝑥 = 3.11 ) และเมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา ขอที่มีคาเฉลี่ยสูงสุด  คือ นักศึกษาสรางความ

มั่นใจใหตัวเองในการพูดภาษาอังกฤษแมวาพูดผิดก็ตาม ( �̅�𝑥 = 3.48 ) รองลงมาคือ นักศึกษาไมกลัวที่จะพูด

ภาษาอังกฤษกับเจาของภาษา ( �̅�𝑥 = 3.37 )  และ นักศึกษาจะแสดงความรูสึกที่มีตอการเรียนภาษาอังกฤษกับ

เพ่ือนๆในรายวิชาการพูดในชุมชน ( �̅�𝑥 = 3.28 )  

ตารางท่ี 7 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของการใชกลยุทธทางสังคม 

กลยุทธทางสังคม �̅�𝑥 𝑆𝑆.𝐷𝐷. ระดับการใช 

1. ซึมซับวัฒนธรรมของเจาของภาษาเมื่อเรยีนภาษาอังกฤษ 3.32 1.10 ปานกลาง 

2. ขอความชวยเหลือเก่ียวกับภาษาอังกฤษจากเจาของภาษา 3.37 1.04 ปานกลาง 

3. ขอใหเจาของภาษาปรับแกภาษาใหเมื่อทราบวาตนเองพูดผิด 3.28 1.24 ปานกลาง 

4. ถาฟงภาษาอังกฤษไมทัน จะขอใหคนท่ีพูดอยูใหพูดชาลงหรือ

ขอใหพูดใหมอีกครั้ง
3.43 1.10 ปานกลาง 

5. ฝกถามเปนภาษาอังกฤษกับเพ่ือนๆในช้ันเรียน 3.22 1.14 ปานกลาง 

6. ฝกพูดภาษาอังกฤษกับเพ่ือนๆในช้ันเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษ 3.38 1.25 ปานกลาง 

7. นักศึกษาใหความรวมมือกับเพ่ือนในการทำงานกลุม 3.33 1.29 ปานกลาง 

รวม 3.33 1.17 ปานกลาง 

จากตารางที่ 7 แสดงระดับการใชกลยุทธทางสังคม พบวาอยูในระดับปานกลางทุกขอ ( �̅�𝑥 = 3.33 ) 

และเมื่อพิจารณาเปนรายขอจากคาเฉลี่ยมากไปนอยพบวา หากนักศึกษาฟงภาษาอังกฤษไมทัน จะขอใหคนที่พูด

อยูใหพูดชาลงหรือขอใหพูดใหมอีกครั้ง ( �̅�𝑥 = 3.43 ) นักศึกษาฝกพูดภาษาอังกฤษกับเพื่อนๆในหองเรียน ( �̅�𝑥 = 

3.38 )  และ นักศึกษาขอความชวยเหลือเก่ียวกับภาษาอังกฤษจากเจาของภาษา ( �̅�𝑥 = 3.37 )  

5. สรุปและอภิปรายผล
การใชกลยุทธการเรียนรูภาษาอังกฤษของนักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลตอรายวิชา

การพูดในชุมชน รหัสวิชา BOAEC103 ในภาพรวมนักศึกษาใชกลยุทธ ทั้ง 6 ดานอยูในระดับปานกลางทุกดาน 

โดยมีคาเฉลี่ยเรียงลำดับ จากมากไปหานอยดังน้ี คือ อันดับท่ี 1 กลยุทธการจำ (�̅�𝑥= 3.37) อันดับท่ี 2 กลยุทธทาง

สังคม (�̅�𝑥= 3.33) อันดับที่ 3 กลยุทธดานการนำไปสูความสำเร็จ (�̅�𝑥= 3.30) อันดับที่ 4 กลยุทธดานการแกไข

ขอบกพรอง (�̅�𝑥= 3.26) อันดับที่ 5 กลยุทธดานความรู ความเขาใจ (�̅�𝑥= 3.19) และ กลยุทธดานอารมณและ

ความรูสึก (�̅�𝑥= 3.11) ตามลำดับ 

ในประเด็นของกลยุทธการจำ พบวานักศึกษาสาขาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากลมีการใชกลยุทธ

การจำ (จากตารางที่ 2) ในรายการท่ี 5 ท่ีวา นักศึกษามีการคิดคิดเชื่อมโยงความรูเกากับสิ่งที่เรียนรูใหมเปน

ภาษาอังกฤษอยูในระดับมากในขณะท่ีรายการอ่ืนๆ มีการใชกลยุทธอยูในระดับปานกลาง น่ันอาจหมายความไดวา

นักศึกษาไดเช่ือมโยงความคิดซึ่งเปนกระบวนการทางสมองระหวางความรูเกากับความรูใหมเปนภาษาอังกฤษ และ
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ถาไดฝกปฏิบัติบอยๆจะมีสวนสำคัญทำใหดึงขอมูลเกาเชื่อมโยงความคิดกับความรูใหมและสามารถยกมาใชได

อยางเหมาะสม นอกจากจากน้ียังจำเปนตองมีการจัดการกระบวนการอยางเปนระบบ และนำภาษาอังกฤษออกมา

ใชไดถูกตองตามสถานการณได อยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวไดสอดคลองกับผลการศึกษาของ 

อมราวดี ทัพนุน (2551) ท่ีวิจัยเรื่อง ศึกษาความสัมพันธระหวางกลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษและทักษะชีวิตดาน

พุทธิพิสัยของนักศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล พบวา กลยุทธการเรียนภาษาอังกฤษท้ัง 6 ดาน ประกอบดวย กลยุทธ

การจำ กลยุทธทางอารมณ และกลยุทธทางสังคมมีความสัมพันธกับทักษะชีวิตดานพุทธิพิสัยหรือทักษะการ

วิเคราะห และการคิดสรางสรรคอยางมีนัยสำคัญที่ระดับ 0.01 นอกจากนี้กลยุทธการจำ กลยุทธอภิปริชาน และ

กลยุทธทางอารมณ มีอิทธิพลตอการใชทักษะชีวิตในดานการคิดวิเคราะหและการคิดสรางสรรค 

ท้ังน้ีผูวิจัยมีความคิดเห็นวา หากผูเรียนไดเลือกใชกลวิธีในการเรียนภาษาท่ีเหมาะสมกับตนเอง จะทำให

เกิดความเขาใจ และสามารถนำมาประยุกตใชในชีวิตจริงในการเรียนรู ภาษาอังกฤษไดมากขึ้น โดยมีความ

สอดคลองกับวิจัย ของ หวง เฉียว หัว (Hua, 1985) ที่ศึกษาถึงกลวิธี การเรียนรูทักษะการสื่อสารของผูเรียนจนีท่ี

เรียน ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศ พบวา กลวิธีการเรียนภาษามีสวนชวยสงเสริม และพัฒนาความสามารถ

ในการการสื่อสาร โดยเฉพาะการฝกใชภาษาในสถานการณจริง โดยมีกลวิธีในการเรียน เชน การพูดซ้ำ การทองจำ 

และการพูดคุยกับตัวเอง เปนตน 

ดังน้ันงานวิจัยน้ีสามารถสรุปไดวาการใชกลยุทธการเรียน เปนการใชกระบวนการตางๆทางสมองชวยใน

การเรียน และแกปญหาเกี่ยวกับการเรียนภาษา อันไดแก กลยุทธการจำ กลยุทธความรู ความเขาใจ และกลยทุธ 

การแกไขขอบกพรอง ในขณะเดียวกันกลยุทธท่ีใชในการจัดการการเรียน สงเสริมและควบคุมการเรียน ก็จะถูกใช

ดวย ซึ่งไดแก กลยุทธการนำไปสูความสำเร็จ กลยุทธทางสงัคม และกลยุทธทางอารมณและ ความรูสึก ซึ่งในการ

เรียนภาษาตางประเทศจำเปนตองใชกลยุทธทั้ง 2 ประเภทผสมผสานกันจะทำให การเรียนภาษาตางประเทศ

ประสบความสำเร็จดังที่ Groatry and Oxford (1990) กลาววา กลยุทธการ เรียนเปนเครื่องมือสนับสนุนให

ผูเรียนเรียนรูภาษาไดดี ไดรวดเร็ว และสงผลใหผูเรียนมีความสามารถทางภาษาดีดวย 
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การสรางคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

สำหรับบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับวัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวดันาน  
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1,2,3  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  ตำบลฝายแกว อำเภอภูเพยีง  จังหวัดนาน 55000 

 

*E-mail: tikytoky@rmutl.ac.th 

 

บทคัดยอ  
การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ สรางคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของ

โดยตรงกับวัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนาน และศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอคูมือหลังการใชงาน กลุมตัวอยางท่ีใช

ในงานวิจัย คือ บุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนาน ไดแก พระสงฆ สามเณร 

มัคนายก กรรมการวัด และคนขายของภายในวัด จำนวน 30 คน ซึ่งไดมาจากการเลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง 

เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย คือ คูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดในเขต

อำเภอเมืองจังหวัดนานและ แบบสอบถามความพึงพอใจตอคูมือ วิเคราะหขอมูลโดยใช คาเฉลี่ย คารอยละ และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การวิจัยพบวา คูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับ

วัดในเขตอำเภอเมืองจังหวัดนาน ประกอบดวย 3 บท ไดแก คำศัพทและวลี ประโยค และบทสนทนา เน้ือหาใน

คูมือเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ความพึงพอใจตอคูมือในภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ( = 4.62)  

 

คำสำคัญ   คูมือเพื่อการส่ือสารภาษาอังกฤษ ,วัด, ความพึงพอใจ   
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Designing An English Communication Handbook  

For People Directly Involved With The Temple  

In Mueang District, Nan Province 

 

Kanittha Suwannapracha 1* Stuart Ransom2 and Kodchawat Chaikam3 

 
1,2,3 Rajamangala University of Technology Lanna Nan,  

Fai Kaeo Sub-district, Phuphiang District, Nan Province 55000 
 

*E-mail: tikytoky@rmutl.ac.th 

 

Abstract 
This research aims to create an English communication handbook for people who work 

directly with temples in Mueang District, Nan Province, and assess their satisfaction with the 

manual after using it. The samples consisted of 30 people directly involved in temples in 

Mueang district, Nan province, namely monks, novices, liaisons, temple committee members, 

and temple vendors, who were chosen using a selective sampling method. The research 

instruments were an English communication handbook for people directly involved with 

temples in the Mueang district, Nan province, and a questionnaire. The data were used to 

analyze the mean, percentage, and standard deviation. The finding revealed that the English 

communication handbook for people directly involved in temples in Mueang district, Nan 

province, consisted of 3 lessons; vocabulary and phrases, expressions, and conversations. The 

manual’s content was available in both English and Thai. The overall level of satisfaction with 

the manual was the highest (= 4.62). 

 

Keywords: English communication handbook, temple, satisfaction 
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1. บทนำ  
อุตสาหกรรมการทองเท่ียวมีความสำคัญตอเศรษฐกิจและยังเปนภาคสวนสำคัญท่ีทำรายไดหลักแก

ประเทศไทย เมื่อนักทองเท่ียวชาวตางชาติมาเท่ียวประเทศไทย วัดเปนสถานท่ีทองเท่ียวเดนท่ีไดรับความนิยม 

กรมการศาสนาจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและพรอมสนับสนุนการทองเท่ียวใหมีความสัมพันธกับศาสนา เพ่ือใหเปน

แหลงทองเท่ียวท่ีสามารถนำเสนอศิลปวัฒนธรรมและสรางความประทับใจใหแกนักทองเท่ียว (กรรณิกา คำดี,  

2558) การใชภาษาอังกฤษในการทองเท่ียวน้ันมีความสำคัญในการเปนสื่อกลางท่ีจะใชสื่อสาร ใหขอมูล แก

นักทองเท่ียวชาวตางประเทศ แตกลับพบวา บุคลากรทางการทองเท่ียวยังขาดทักษะในการสื่อสารเปน

ภาษาอังกฤษ ไมสามารถสื่อสารเพ่ือใหขอมูลได (ปยนุช แกวกสิ และรภัสศักย เหตุทอง, 2562) และยังมีความ

ตองการในการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ การเตรียมความพรอมดานทักษะภาษาอังกฤษจึงเปนการ

เสริมสมรรถนะสำคัญดานหน่ึงเพ่ือรองรับนักทองเท่ียวหลังสถานการณโรคระบาด  

จังหวัดนานเปนจังหวัดหน่ึงไดรับความนิยมในดานการทองเท่ียว และมีแหลงทองเท่ียวเชิงวัฒนธรรมท่ี

ดึงดูดนักทองเท่ียว เชน วัดท่ีมีช่ือเสียงหลายแหง แมวาวัดท่ีมีช่ือเสียงสวนใหญในจังหวัดนานมีขอมูลเก่ียวกับ

ประวัติของวัดเปนภาษาอังกฤษเพ่ือใหขอมูลแกนักทองเท่ียวชาวตางประเทศในรูปแบบของปายประกาศ แตกลับ

ไมคอยมีขอมูลท่ัวไปเก่ียวกับวัดเชน ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ หรือหลักปฏิบัติในการเขาเยี่ยมชมวัดเปน

ภาษาอังกฤษใหกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีไมทราบวัฒนธรรมหรือหลักปฏิบัติตางๆในการเยี่ยมชมวัด อีก

ท้ังบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดก็ไมสามารถสื่อสารใหขอมูลเปนภาษาอังกฤษแกนักทองเท่ียวชาว

ตางประเทศไดอยางมีประสิทธิภาพจึงมีความจำเปนในการสงเสริมศักยภาพของบุคลากรในดานการทองเท่ียว 

โดยเฉพาะอยางยิ่ง ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะเพ่ือสื่อสารกับนักทองเท่ียวท่ีเขาเยี่ยมชมวัด 

ดังน้ันผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะสรางคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรง

กับวัดเพ่ือใหบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดในเขตอำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน สามารถศึกษาและพัฒนา

ทักษะในการสื่อสารกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศเปนภาษาอังกฤษไดโดยสามารถพูดคุยเบ้ืองตนและใหขอมูล

เก่ียวกับการเยี่ยมชมวัดได 

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือสรางคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัด ในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจท่ีมีตอคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของ

โดยตรงกับวัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
2.1 ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะ 

Hutchinson & Waters (1994) กลาววา ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงค เฉพาะ (English for 

Specific Purposes: ESP) มีจุดกำเนิดจากการพัฒนาทางเทคโนโลยีและการพาณิชยท่ีสงผลใหเกิดความตองการ

ในการใชภาษาสากลเพ่ือการสื่อสารท่ีเฉพาะเจาะจง เชน นักธุรกิจท่ีตองการใชภาษาอังกฤษในการขายสินคา ชาง
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ยนตท่ีตองใชภาษาอังกฤษในการอานคูมือการใช แพทยผูตองการพัฒนาความรูและติดตามความกาวหนาใน

ศาสตร รวมท้ังนักเรียนนักศึกษาท่ีตองอานหนังสือเรียนและบทความตางๆท่ีเก่ียวของกับรายวิชาเปนภาษาอังกฤษ 

การเรียนรูภาษาอังกฤษจึงไมใชเพียงเพ่ือความบันเทิงหรือเพ่ือเกียรติยศช่ือเสียงวามีความรูทางภาษาแตมี

ความสำคัญในแงการตอบรับความเปลี่ยนแปลงของโลก แนวความคิดใหมๆเก่ียวกับหลักสูตรและบทเรียนทาง

ภาษาเพ่ือวัตถุประสงคท่ีเฉพาะเจาะจง นอกเหนือจากการเรียนภาษาอังกฤษตามแบบฉบับท่ัวไปจึงเกิดข้ึน 

ภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคตั้งอยูบนหลักการการออกแบบบทเรยีนใหตรงกับความตองการของผูเรียนซึ่งมีความ

ตองการและความสนใจท่ีแตกตางกัน การพัฒนาบทเรียนจึงตองสัมพันธกับความตองการและสนใจของผูเรียนเพ่ือ

กระตุนแรงจูงใจในการเรียนรู การออกแบบหลักสูตรและบทเรียนจึงตองใชกลวิธีในการจำกัดเปาหมาย และ

ปริมาณเน้ือหาทางภาษาใหเหมาะสมตามความตองการของผูเรียน (พลิสา สุนทรเศวต, 2561) 

2.2 คูมือ 

คูมือ หมายถึง เอกสารท่ีจัดทำข้ึนเปนแนวทางปฏิบัติงานท่ีมีเน้ือหา และมีรายละเอียดวิธีการปฏิบัติ

กิจกรรมเก่ียวกับเรื่องน้ันๆอยางเปนข้ันตอน สามารถปฏิบัติตามใหสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงคท่ีตั้งเปาไวดวย

ตนเอง (วลัยลักษณ แกวมณี, 2563)  

 แสงดาว ถ่ินหารวงษ (2561) ระบุข้ันตอนหลักในการจัดทำคูมือวา ประกอบดวย ข้ันวางแผนรางคูมือ 

ข้ันเตรียมขอมูลในการพัฒนาคูมือ และข้ันทดสอบคูมือ 

 สุเทพ ไชยวุฒิ เกตุมณี มากมี และ ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน (2560) แบงการประเมินคุณภาพของคูมือไว 

3 ดาน คือ 1. ดานรูปเลมของคูมือ เชน ขนาดของคูมือ ความสวยงามของปก ขนาดตัวอักษร 2. ดานเน้ือหา เชน 

ความครอบคลุมของเน้ือหา ความกระชับของเน้ือหา การลำดับเน้ือหา มีความเปนปจจุบัน เน้ือหาตรงกับความ

ตองการของผูใช และ 3. ดานการนำไปใช เชน การนำความรูจากคูมือไปใชแกปญหาดวยตัวเอง แนะนำผูอ่ืนได 

และสามารถนำไปปฏิบัติไดจริง  

2.3 วัดในฐานะแหลงทองเท่ียว 

ในการเยี่ยมชมวัด นอกจากจะมีรูปแบบในการปฏิบัติแลว ยังมีรูปแบบท่ีสงเสริมใหเปนแหลงทองเท่ียว 

เปนการเยี่ยมชมเพ่ือชมความงามของงานพุทธศิลป สถานท่ีภายในวัด เขารวมกิจกรรมภายในวัด เชน ทำบุญ ไหว

พระ ขอพร การทองเท่ียวรูปแบบน้ี อาจเรียกไดวา การทองเท่ียวประเภทชมความงดงามทางวัตถุธรรม เปนการ

ทองเท่ียวท่ีไดรับความนิยมสูงมาก สามารถสนองประโยชนไดท้ังดานเศรษฐกิจและสังคม  (พระศรีสังคม ชยานุว

ฑฺโฒ และ ปาริชาติ วลัยเสถียร, 2563)   

ทัศนีย ปยะเจริญเดช พระพงษศักดิ์ สนฺตมโน และกรกต ชาบัณฑิต (2564) เสนอมุมมองเก่ียวกับวัด 

ในดานการทองเท่ียวเชิงพุทธ ดังน้ี 

1. ดานศาสนวัตถุ – ดานศาสนสถาน 

สำหรับศาสนวัตถุในทางพระพุทธศาสนาน้ัน หมายถึง วัตถุท่ีเก่ียวของกับพระพุทธศาสนาเปนสิ่งท่ี

พุทธศาสนิกชนใหความเคารพ ไดแก พระพุทธรูป พระไตรปฎก เปนตน สวนศาสนสถานเปนสถานท่ีประกอบ

พิธีกรรมทางศาสนา เชน สำนักสงฆ วัดวาอาราม โบสถ วิหาร เจดีย และสถูปเปนตน ซึ่งพุทธศาสนิกชนนิยมไป

กราบไหวบูชา และรวมกิจกรรมตาง ๆ 

2.ดานศาสนธรรม 

ในสวนของศาสนธรรมน้ัน หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาเปนหลักธรรมท่ีกลาวไดวาเปนหลักคำสอนท่ี

สามารถพลวัตเขากับยุคสมัยไดตลอดเวลา ไมลาสมยั ซึ่งพระพุทธศาสนามีคัมภีรพระไตรปฎกท่ีเดนชัด มีหลักการ

ปฏิบัติท่ีชัดเจน นักทองเท่ียวทุกคนมีโอกาสในการเรียนรูหลักธรรมไดทุกเมื่อทุกเวลา 
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3. ดานศาสนบุคคล 

ในทางพระพุทธศาสนา หมายถึง ผูแนะนำ หรือผูประสานขอมลูท่ีเก่ียวของกับการทองเท่ียวเชิงพุทธ  

4. ดานศาสนพิธี-ศาสนปฏิบัต ิ

ศาสนพิธีเปนพิธีกรรมทางศาสนาในการนำหลักธรรมคำสอนของศาสนาลงสูการปฏบัิติของศาสนิกชน 

การปฏิบัตศิาสนพิธีท่ีมีความเรยีบรอย สวยงาม และเปนไปในแนวทางเดียวกันจะกอใหเกิดความเลื่อมใสศรัทธาใน

การบำเพ็ญกุศลตาง ๆ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากร ไดแก บุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

กลุมตัวอยาง ไดแก บุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน จำนวน 30 

คน ท่ีไดมาจากการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกจาก 6 วัด ไดแก วัดภูมินทร วัดพระธาตุชางค้ำวรวิหาร วัดมิ่งเมือง 

พระธาตุเขานอย วัดสวนตาลและ วัดหัวขวง ในแตละวัดเจาะจงเลือกกลุมตัวอยาง 5 คน ไดแก 1.พระสงฆ 2.

สามเณร 3.มัคนายก 4.กรรมการวัด และ 5.คนขายของภายในวัด  

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ไดแก คูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของ

โดยตรงกับวัดในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอคูมือท่ีแบงเปน 3 ตอน ไดแก 1. 

ขอมูลท่ัวไป เชน ความถ่ีในการใชภาษาอังกฤษ และระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม 2. ความพึง

พอใจตอคูมือใน 3 ดาน ไดแก ดานรูปเลม ดานเน้ือหา และ ดานการใชประโยชน เปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวน

ประมาณคาของลิเคิรท (Likert) มีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับ และ 3. ขอเสนอแนะ  

3.3 ขั้นตอนการดำเนินดำเนินงาน 

3.3.1 วางแผนงาน ศึกษาคนควา แนวคิดทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของเพ่ือเปนแนวทางในการสราง

คูมือและแบบสอบถาม  

3.3.2 ศึกษาขอมูลเก่ียวกับการสรางบทเรียนใหกับผูใชภาษาอังกฤษในกลุมเฉพาะ สำรวจขอมูล

เบ้ืองตนจากผูมีสวนไดเสียเพ่ือนำมาพัฒนาคูมือสำหรับผูเก่ียวของโดยตรงกับวัด 

3.3.3 สรางคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดในเขตอำเภอ

เมือง จังหวัดนานและแบบสอบถามความพึงพอใจตอคูมือ โดยผานการตรวจสอบจากผูเช่ียวชาญ 

3.3.4 นำคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดในเขตอำเภอ

เมือง จังหวัดนาน ไปใหกลุมตัวอยางทดลองใชเปนเวลา 2 สัปดาหแลวจึงประเมินความพึงพอใจตอคูมือดวย

แบบสอบถามความพึงพอใจ 

3.3.5 นำขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผล โดยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย 

และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวแปรผลตามเกณฑของลิเคิรท ดังน้ี   

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00    หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก  

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง  
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คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย  

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

สวนขอมูลเชิงคณุภาพ วิเคราะหจากขอเสนอแนะของแบบสอบถาม และนำเสนอเชิงบรรยาย 

 

4. ผลการวิจัย  
การวิจัยเรื่อง การสรางคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัด 

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน มีผลการวิจัยดังน้ี 

4.1 คูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับวัดในเขตอำเภอ

เมือง จังหวัดนาน  

คูมือมีลักษณะเปนหนังสือขนาดเล็ก ขนาด A5 [11 x 8.5 น้ิว]  ประกอบดวยเน้ือหา 3 บท คือ 

บทท่ี 1 คำศัพทและวลีในหมวด ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธี เครื่องบูชา และวัน

สำคัญทางศาสนา  

บทท่ี 2 ประโยคเก่ียวกับขอปฏิบัติและขอหามปฏิบัติในการเยี่ยมชมวัด รวมท้ังประโยคท่ีคาดวาจะได

ใชในวัด 

บทท่ี 3 บทสนทนา   

โดยเน้ือหาในคูมือเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษ มีการถอดเสียงภาษาไทยอยางงายกำกับสวนท่ีเปน

ภาษาอังกฤษ และมีภาพประกอบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1 ตัวอยางคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัด 

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 

4.2 ความพึงพอใจคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับวัด 

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน  

ผูวิจัยไดแบงผลการวิเคราะหขอมูลออกเปน 3 ตอน ดังน้ี 
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ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

ตาราง 1 แสดงความถี่ในการใชภาษาอังกฤษของผูตอบแบบสอบถาม 

ความถี่การใชภาษาอังกฤษ จำนวน รอยละ 

ไมไดใชเลย 10 33.33 

นอย 16 53.33 

ปานกลาง 3 10.00 

มาก 1 3.33 

รวม 30 100.00 

 

 ตาราง 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีความถ่ีในการใชภาษาอังกฤษอยูระดับนอย จำนวน 16 

คน คิดเปนรอยละ 53.33 รองลงมาคือไมไดใชเลย จำนวน 10 คน คิดเปนรอยละ 33.33 

 

ตาราง 2 ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถาม 

การศึกษาสูงสุด จำนวน รอยละ 

ประถมศึกษา 3 10.00 

มัธยมศึกษาตอนตน 6 20.00 

มัธยมศึกษาตอนปลาย 15 50.00 

ปวช.หรือ ปวส. 1 3.33 

ปริญญาตร ี 4 13.33 

สูงกวาปริญญาตร ี 1 3.33 

รวม 30 100.00 

 

 จากตาราง 2 พบวา ระดับการศึกษาสูงสุดของผูตอบแบบสอบถามท่ีพบมากท่ีสุดคือระดับมัธยมศึกษา

ตอนปลาย จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 50.00  

 

ตอนท่ี 2  ความพึงพอใจตอคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับวัด 

ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน 
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ตารางท่ี 3 ความพึงพอใจตอคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับวัด 

ในเขต อำเภอเมือง จังหวัดนาน 

ดานรูปเลม  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.ขนาดของรูปเลมมีความเหมาะสม 

2.ขนาดตัวอักษรมีความเหมาะสม 

3.รูปเลมคูมือมีความนาสนใจ 

  4.58 

4.57 

4.58 

0.25 

0.22 

0.25 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.58 0.24 มากท่ีสุด 

ดานเนื้อหา  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.เน้ือหามีความครอบคลมุเหมาะสม 

2.มีตัวอยางเพียงพอตอการทำความเขาใจ 

3.เน้ือหาอานงายสามารถศึกษาดวยตนเองได 

4.30 

4.80 

4.73 

0.34 

0.16 

0.20 

มาก 

มากท่ีสุด 

มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.61 0.23 มากท่ีสุด 

ดานการนำไปใชประโยชน  S.D. ระดับความคิดเห็น 

1.สามารถนำคูมือไปใชศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

คำศัพทท่ีพบบอยในวัด 

4.77 0.18 มากท่ีสุด 

2.สามารถนำประโยคสนทนาภาษาอังกฤษจาก

คูมือไปใชในการสื่อสารไดจริง 

4.67 0.22 มากท่ีสุด 

3.สามารถนำความรูจากคูมือไปตอยอดไดเชน

ทำเปนปายประกาศหรือแผนพับภาษาอังกฤษ 

4.57 0.31 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 4.67 0.24 มากท่ีสุด 

คาเฉลี่ยรวม 4.62 0.24 มากท่ีสุด 

 

 จากตาราง 3 พบวา ความพึงพอใจตอคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของ

โดยตรงกับวัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน โดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.62 โดยดานการ

นำไปใชประโยชน มีความพึงพอใจมากท่ีสุด มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.67 

 

ตอนท่ี 3    ขอเสนอแนะ 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากกลุมตัวอยางสรุปไดดังน้ี 

 1. ควรเพ่ิมขนาดตัวอักษรเล็กนอยเพ่ือใหผูสูงอายุสามารถเห็นไดชัด 

 2. ควรเพ่ิมประโยคสนทนาท่ีคาดวาจะไดใชใหมากข้ึน 

 3. บุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดสวนใหญตองการใหพิมพแลวมอบแกวัดใหแจกเปนวิทยาทาน  
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5. สรุปและอภิปรายผล 
จากการวิจัยพบวา ผูคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดใน

เขตอำเภอเมืองจังหวัดนาน ประกอบดวย 3 บท ไดแก คำศัพทและวลี ประโยค และบทสนทนา เน้ือหาในคูมือ

เปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย ผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยมีเน้ือหาเก่ียวกับคำศัพทและวลีในหมวด ศาสนสถาน ศาสน

วัตถุ ศาสนบุคคล ศาสนพิธี เครื่องบูชา และวันสำคัญทางศาสนา ประโยคสนทนาเก่ียวกับ ขอปฏิบัติในการเยี่ยม

ชมวัด ขอหามในการเยี่ยมชมวัด ประโยคสนทนาท่ัวไปท่ีคาดวาจะไดใชในวัดและตัวอยางบทสนทนา เน้ือหาใน

คูมือนอกจากจะสรางตามหลักการของภาษาอังกฤษเพ่ือวัตถุประสงคเฉพาะคือ ตองตรงกับความตองการในการใช

งานของผูเรียนโดยกำหนดขอบเขตของเน้ือหาจากคำศัพท วลี และประโยคท่ีเก่ียวของกับสถานการณการสื่อสารท่ี

มักจะเกิดข้ึนในวัดและจากการสอบถามเบ้ืองตนจากผูมีสวนไดเสียโดยตรงกับวัดแลว ยังสอดคลองกับ กรมศาสนา 

กระทรวงวัฒนธรรม (2554) ท่ีระบุองคประกอบสำคัญของศาสนาพุทธวาประกอบดวย คัมภีร หลักความเช่ือ 

หลักธรรมคำสอนและหลักปฏิบัติของศาสนา ผูสืบทอดศาสนา ศาสนสถาน ศาสนวัตถุ ศาสนพิธี และวันสำคัญทาง

ศาสนา จึงทำใหผลความพึงพอใจท่ีมีตอคูมืออยูในระดับมากท่ีสุด  

จากความพึงพอใจตอคูมือท่ีเมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานรูปเลมน้ัน ความพึงพอใจของบุคคลผู

มีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัดท่ีมากท่ีสุดคือรูปเลมคูมือมีความนาสนใจเน่ืองจากมีภาพสีประกอบเน้ือหาเพ่ือดึงดูด

ความสนใจและทำใหอานเขาใจงายโดยมีตัวอยางประกอบ ตรงกันกับ ปนปนัทธ ลีลาอัมพรสิน (2557) ท่ีระบุวา 

คูมือควรมีภาพประกอบเพ่ือดงึดูดความสนใจ และเพ่ือใหเขาใจไดงายข้ึน จากผลความพึงพอใจในภาพรวมตอคูมือ

เพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับบุคคลผูมีสวนเก่ียวของโดยตรงกับวัด ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน พบวาอยู

ในระดับมากท่ีสุดดวยคาเฉลี่ย 4.62เน่ืองจากสรางคูมือโดยคำถึงประเด็นสำคัญท้ังดานรูปเลม เน้ือหาท่ีและการ

นำไปใชประโยชนไดจริงโดยใหสามารถทำความเขาใจตอคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษไดดวยตนเอง สอดคลอง

กับสุเทพ ไชยวุฒิ เกตุมณี มากมี และ ศิริมาศ โกศัลยพิพัฒน (2560) ท่ีแบงการประเมินคุณภาพของคูมือไว 3 

ดาน ดานรูปเลมของคูมือ ดานเน้ือหา และดานการนำไปใช โดยดานท่ีกลุมตัวอยางมีความพึงพอใจมากท่ีสุด คือ 

ดานการนำไปใชประโยชน ท้ังน้ีอาจเปนเพราะกลุมตัวอยางไมคอยมีโอกาสสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศ 

จึงพบอุปสรรคเมื่อตองการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารจริง คูมือภาษาอังกฤษท่ีสรางข้ึนมีขนาดเล็ก พกพา

สะดวก มีเน้ือหาท่ีเก่ียวของกับวัดโดยตรง และเปนการใชภาษาระดับตน มีรูปภาพประกอบ และมีการถอดเสียง

อานภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยอยางงาย งายตอการใชงานซึ่งกลุมตัวอยางสามารถใชไดในชีวิตจริง สอดคลองกับ 

ชมพู อิสริยาวัฒน (2561) ท่ีพบวา กลุมตัวอยางมีความตองการคูมือภาษาอังกฤษท่ีเปนหนังสือเลมเล็กอยูในระดับ

ท่ี มากเน่ืองจากพกพางาย ใชงานไดสะดวกและสามารถนำไปใชประโยชนในการสื่อสารภาษาอังกฤษกับ

ชาวตางชาติไดจริง 

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการทำวิจัย 

 ควรมีการพัฒนาคูมือใหมีเน้ือหาเพ่ิมข้ึนตามท่ีกลุมตัวอยางแนะนำคือ เพ่ิมสวนของตัวอยางประโยคท่ี

คาดวาจะไดใช และควรจัดใหมีการฝกอบรม หรือการจัดการเรียนการสอนเพ่ิมเติมใหแกบุคคลผูมีสวนเก่ียวของ

โดยตรงกับวัดโดยเนน การฝกฝนทักษะการพูดและการฟงภาษาอังกฤษ โดยมีเน้ือหาเก่ียวของกับวัดในขอบเขตท่ี

ผูเก่ียวของโดยตรงตองการเรียนรูเปนหลัก เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารกับนักทองเท่ียว

เพ่ิมข้ึน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสำรวจความตองการใชภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อ 

เพื่อพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานรานสะดวกซื้อที่มีตอคูมือการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ กลุมตัวอยางประกอบดวยพนักงานรานสะดวกซื้อ จำนวน 20 คน ในเขตอำเภอเมืองนาน 

โดยการเลือกกลุ มตัวอยางแบบการสมัครใจ เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัย ไดแก แบบสำรวจความตองการใช

ภาษาอังกฤษ คูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมอืงนาน จังหวัดนาน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจ วิเคราะขอมูลโดยใช คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัย

พบวา พนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนานมีความตองการใชภาษาอังกฤษอยูในระดับมาก  คูมือการ

สื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อ ประกอบดวย เนื้อหาคำศัพทเกี่ยวกับ เครื่องดื่ม ยา ขนม เบ

เกอรี่ เครื่องปรุง ของหวาน อาหาร ช็อคโกแลต ผลิตภัณฑดูแลรางกาย ของใชทั่วไป และประโยคเกี่ยวกับการ

เสนอใหความชวยเหลือ การแนะนำโปรโมชั่น การชำระสินคาดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต การกลาวขอบคุณ และ

ประโยคอื่น ๆ ที่คาดวาจะไดใชในรานสะดวกซื้อ ดานความพึงพอใจของพนักงานรานสะดวกซื้อตอคูมือเพื่อการ

สื ่อสารภาษาอังกฤษในภาพรวมอยู ในระดับมาก (𝑥𝑥 � = 4.30) โดยมีความพึงพอใจดานเนื ้อหามากที ่สุด 

(𝑥𝑥 � = 4.56) รองลงมาคือความพึงพอใจดานรูปเลม (𝑥𝑥 � = 4.18) และความพึงพอใจดานประโยชนที่ไดนำไปใช 
(𝑥𝑥 � = 4.17) 

 

คำสำคัญ  การพัฒนา, คูมือการส่ือสารภาษาอังกฤษ, พนักงานรานสะดวกซ้ือ 
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Abstract 

This research aims to survey convenience store staff’s needs for an English 

communication handbook, develop an English communication handbook, and investigate 

convenience store staff’s satisfaction with the English communication handbook. The sample 

group was 20 convenience store staff in Muang Nan District, selected using voluntary sampling. 

The research instruments included an English needs survey, an English communication handbook 

for convenience store staff in Muang Nan, Nan province, and a satisfaction survey. The collected 

data were analyzed using percentages, means, and standard deviations. The results indicated that 

convenience store staff highly needed to use English. The English communication handbook for 

convenience store staff included vocabulary for: beverages, medicines, snacks, bakery, seasoning, 

desserts, food, chocolate, body care, general products, and sentences relating to offering 

assistance, introducing a promotion, paying by cash or credit card, thanking, and other sentences 

commonly used in convenience stores. The overall of satisfaction of the convenience store staff 

with the English communication handbook was high l (▁x=4.30). The contents of the handbook 

had the highest level of satisfaction (▁x=4.56), followed by handbook format satisfaction 

(▁x=4.18) and utilization satisfaction (▁x=4.17). 

 

Keywords: Development, English communication handbook, Convenience store staff 
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1. บทนำ  

ปจจุบันภาษาอังกฤษมีบทบาทมากในการสื่อสาร เนื่องจากเปนภาษาสากลที่ทั่วโลกใชในการสื่อสาร 

ประเทศไทยน้ันมีการใชภาษาอังกฤษกันในทุกวงการ เชน ธุรกิจการบริการ ธุรกิจทองเท่ียว การโรงแรมฯลฯ และ

ตองใชภาษาอังกฤษในการติดตอกับชาวตางประเทศ ในธุรกิจบริการและการทองเที่ยวนั้นพบวาความตองการ

พัฒนาทักษะการฟงและการพูดเปนที่ตองการพัฒนามากที่สุดในบรรดาทกัษะอื่น ผูประกอบการธุรกิจจำเปนตอง

ใชภาษาอังกฤษในการติดตอสื่อสารกับชาวตางประเทศดานตาง ๆ เชน การพูดคุยในชีวิตประจำวัน การทักทาย 

การกลาวแสดงความขอบคุณ เปนตน (ปวันรัตน นิกรกิตติโกศล, 2559)  

การทองเท่ียวถือเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความสำคัญอยางมากในระบบเศรษฐกิจ เน่ืองจากเปนเปนแหลง

สรางรายไดใหกับประเทศไทยเปนจำนวนมาก หลายหนวยงานไดตระหนักถึงความสำคัญของการทองเที่ยวที่มีตอ

ความกาวหนาทางเศรฐกิจของประเทศไทย และพรอมในการพัฒนาอุตสาหกรรมการทองเที่ยว เมื่อมีการเปด

ระบบการคาเสรี หรือเปดประเทศจากสถานการณโควิด 19 ธุรกิจหน่ึงท่ีมีการเติบโตมากข้ึนก็คือธุรกิจบริการและ

การทองเที่ยว จากการเดินทางเขามาประเทศไทยของนักทองเที่ยวชาวตางประเทศแลวไดรับการปฏิสัมพันธที่ดี

จากเจาบานหรือเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ จะสรางความประทับใจตอนักทองเท่ียวชาวตางประเทศ ทำใหอยากกลับมา

เยี่ยมเยือนประเทศไทยอีกครั้ง 

ปจจุบันจังหวัดนานเปนจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยที่อุตสาหกรรมการทองเที่ยวมีการเติบโตขึ้นมาก มี

นักทองเที ่ยวชาวตางประเทศเดินทางเขามาในจังหวัดนานอยางไมขาดสาย เนื ่องจากจังหวัดนานเปนเมือง

ทองเที่ยวเล็ก ๆ ที่สวยงามและเงียบสงบ และมีการอนุรักษประเพณีและวัฒนธรรมแบบลานนาที่มีมานาน (แผน

ยุทธศาสตรพัฒนาอุตสาหกรรมจังหวัดนาน, 2564) แตสิ่งที่เปนปญหาในปจจุบันนี้คือผูประกอบการ พนักงาน

บริการ รานสะดวกซื้อ รานอาหารหรือสถานที่ใหบริการตาง ๆ ในจังหวัดนานสวนใหญยังไมสามารถสื่อสาร

ภาษาอังกฤษกับนักทองเท่ียวชาวตางประเทศไดดีเทาท่ีควร ซึ่งเกิดจากการไมรูคำศัพท ไมรูหลักไวยากรณ หรือฟง

ภาษาอังกฤษของนักทองเท่ียวชาวตางประเทศท่ีมารับบริการไมเขาใจ ดังน้ันจึงไมกลา ไมมีความมั่นใจ และไมยอม

พูดภาษาอังกฤษ ซึ่งสงผลกระทบตอการบริการกับลูกคาหรือนักทองเที่ยวชาวตางประเทศ ทำใหเขาใจไมตรงกัน 

(มินตรา ไชยชนะ, สรศักดิ์ เช่ียวชาญ และ   กนกพร โลนันท, 2559) 

ดังนั ้นการสื่อสารดวยภาษาอังกฤษจึงมีความสำคัญตอทุกอาชีพ และทำใหเห็นถึงการพัฒนาของ

ประเทศที่สามารถใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือในการสื่อสาร ผูทำการวิจัยจึงมีความสนใจที่จะพัฒนาคูมือการ

สื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน เพื่อเปนการพัฒนาและ

เพ่ิมประสิทธิภาพในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ทำใหพนักงานรานสะดวกซื้อมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ

กับลูกคาชาวตางประเทศมากข้ึนและเขาใจในสิ่งท่ีลูกคาตองการ 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1. เพื ่อสำรวจความตองการใชภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน 

2. เพ่ือพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนาน จังหวัด

นาน 

 3. เพื่อศึกษาความพึงพอใจที่มีตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขต

อำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

นิยามศัพทเฉพาะ 

พนักงานรานสะดวกซ้ือ หมายถึง พนักงานรานสะดวกซื้อ 7- 11 ในเขตอำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 
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คูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ หมายถึง เอกสารท่ีผูวิจัยพัฒนาข้ึนโดยมีเน้ือหาคำศัพทเก่ียวกับ เครื่องดื่ม 

ยา ขนม เบเกอรี่ เครื่องปรุง ของหวาน อาหาร ช็อคโกแลต ผลิตภัณฑดูแลรางกาย ของใชทั่วไป และประโยค

เกี่ยวกับการเสนอใหความชวยเหลือ การแนะนำโปรโมชั่น การชำระสินคาดวยเงินสดหรือบัตรเครดิต การกลาว

ขอบคุณ และประโยคอ่ืน ๆ ท่ีคาดวาจะไดใชในรานสะดวกซื้อ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

การสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาอังกฤษเปนภาษาตางประเทศที่นิยมใชกันอยางแพรหลาย เนื่องจาก

เปนภาษาที่ใชสื่อสารไปทั่วโลก และเปนเครื่องมือที่จะเขาถึงแหลงวิทยาการ และคนควาความรูใหมๆ ซึ่งปจจบัุน

ท่ัวโลกใชภาษาอังกฤษเปนหลักในการสื่อสารถึงจำนวน 2,000 ลานคน หรือ 1 ใน 3 ของประชากรของโลก ดังน้ัน

จึงจำเปนอยางยิ่งที่จะสงเสริมใหประชากรไทยไดเรียนรูภาษาอังกฤษในระดับที่จะสื่อสารไดเปนเครื่องมือในการ

แสวงหาความรูและการประกอบอาชีพ ตลอดจนการเจรจาตอรองสำหรับการแขงขันดานเศรษฐกิจและสังคมใน

เวทีสากล ภาษาอังกฤษเปนเครื่องมือที่สำคัญในการสื่อสารความเขาใจระหวางกันของคนในสังคมในยุคปจจุบัน

และเปนกระบวนการแลกเปลี่ยนขาวสารโดยใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางเพื่อสงจากผูสงสารหรืออุปกรณเขารหัส 

ไปยังผูรับสารหรืออุปกรณถอดรหัส อาจอยูในรูปแบบของการพูด การเขียน หรือการแสดงทาทางตาง ๆ โดยการ

ใชภาษาอังกฤษเปนสื่อกลางเพ่ือใหเขาใจอยางชัดเจน (ฐิติมา สุวรรณวงศ, 2561) 

จากการสืบคนจะไดเห็นวาภาษาอังกฤษมีอิทธิพลตอผูคนอยางมากไมวาจะอาชีพแบบไหนก็จำเปนตอง

ใชภาษาอังกฤษเปนเครื่องในการสื่อสารกับชาวตางประเทศ ซึ่งทำใหเราเห็นถึงความสำคัญของภาษาอังกฤษ

ชัดเจนมากข้ึนวาทำไมเราจำเปนท่ีจะตองเรียนภาษาอังกฤษ 

คูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 คูมือ หมายถึง เอกสาร สิ่งตีพิมพหรือหนังสือที่จัดทำขึ้นเพื่อเปนแนวทางใหผูใชคูมือไดศึกษาเรียนรู ทำ

ความเขาใจ ขอพึงปฏิบัติ เพ่ือสงเสริม ประกอบการเรียน การจัดกิจกรรมใหบรรลุตามเปาหมายท่ีกำหนดไวอยางมี

ประสิทธิภาพ สามารถปฏิบัติตามไดอยางถูกตองเหมาะสม หรือเปนสื่อที่ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติควบคูกนัไป

กับการทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มีเนื้อหา สาระสั้นๆ ที่ผูอานสามารถนำไปปฏิบัติิไดทันทีจนบรรลผุลสำเร็จตามเปาหมาย 

(วลัยวัลล พุม 

พึ่งพุทธ, 2554, สิริกร ประสบสุข, 2555 และ จันทรฉาย สวงโท, 2557) สรุปไดวา คูมือคือเอกสารที่ไดรวบรวม

เน้ือหาวิธีการปฏิบัติไวเพ่ือใหผูท่ีสนใจไดนำไปศึกษาและไดนำไปใชไดอยางถูกตองตามหลักการของทฤษฎี 

ขั้นตอนในการพัฒนาคูมือ 1. ศึกษาขอมูลเบื้องตนที่เกี่ยวของกับงานวิจัยจากเอกสาร ตำรา หลักสูตร 

งานวิจัยตาง ๆ เพ่ือวิเคราะหเน้ือหาและรูปแบบของคูมือ 2. วิเคราะหลักษณะของผูใชคูมือ 3. กำหนดวัตถุประสงค 

ขอบขายเนื้อหา ความคิดรวบยอด ของคูมือ 4. สำรวจรายละเอียดและกำหนดจุดประสงคในการใหความรู ของ

คูมือ 5. เขียนเนื้อหาของคูมือตามวัตถุประสงคและขอบขายเนื้อหากวางๆ ของคูมือ 6. ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบ

ความเหมาะสมของเนื้อหา 7. ออกแบบรูปเลม ภาพประกอบ จัดพิมพ ทดลองใชตามกระบวนการพัฒนาคุณภาพ

ของคูมือ  8. แกไข ปรับปรุงนำไปใชกับกลุมทดลองเพ่ือการเก็บรวบรวมขอมูล (พิเศษ ปนรัตน, 2556) 

ลักษณะของคูมือท่ีดี 

ในการพัฒนาคูมือขึ้นมานั้นจำเปนตองคำนึงถึงลักษณะของคูมือเปนสำคัญเพราะผูที่ใชหรือศึกษาคูมือ

น้ันจะใหความสนใจหรือไมก็ตองข้ึนอยูกับลักษณะของคูมือท่ีดีน่ันเอง 
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1. ดานเน้ือหา 

    เน้ือหาสาระหรือรายละเอียดในคูมือควรตรงกับเรื่องท่ีศึกษาและไมยากจนเกินไปจนทำใหไมมีผูสนใจ

ที่จะหยิบอาน การนำเสนอเนื้อหาควรใหเหมาะสมกับพื้นความรูของผูที่จะศึกษา ขอมูลที่มีในคูมือ ผูอานสามารถ

ประยุกตใชได เน้ือหาควรเหมาะสมท่ีจะนำไปอางอิงได ควรมีกรณีตัวอยางประกอบในบางเรื่อง เพ่ือจะไดทำความ

เขาใจงาย ควรมีการปรับปรุงเน้ือหาของคูมือใหทันสมัยเสมอ 

2. ดานรูปแบบ ตัวอักษรที่ใชควรมีตัวโตและมีรูปแบบที่ชัดเจนอานงายเหมาะกับผูใชคูมือ ควรมีภาพ

หรือตัวอยางประกอบเน้ือหา ลักษณะการจัดรูปเลมควรทำใหนาสนใจ การใชภาษาควรเขาใจงาย เหมาะสมกับผูใช

คูมือ ระบบการนำเสนอควรเปนระบบจากงายไปยากหรือเปนเรื่องๆ ใหชัดเจน 

3.  ดานการนำไปใช ควรระบุขั้นตอนวิธีการใชใหชัดเจน มีแผนภูมิตาราง ตัวอยางประกอบใหสามารถ

นำไปปฏิบัติไดจริง มีขอมูลเพื่อสามารถใชและประสานงานตาง ๆ ไดสะดวกรวดเร็ว บอกขอควรปฏิบัติใหเขาใจ

งาย 

 4.  ดานความเท่ียงตรงในการใชงาน ผูเช่ียวชาญอานแลวเห็นวาเน้ือหาถูกตองมีความเหมาะสม 

 5.  ดานความเช่ือมั่นในการใชงาน 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

ประชากร คือพนักงานรานสะดวกซื้อในอำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน 

กลุมตัวอยาง คือพนักงานรานสะดวกซื้อในจังหวัดนาน เขตอำเภอเมืองนาน จำนวน 20 คน มาจากการ

ท่ีพนักงานคนน้ันสมัครใจเขารวมโครงการวิจัย 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บขอมูลไดแก 1. แบบสำรวจความตองการใชภาษาอังกฤษและเน้ือหาท่ีใชในคูมือ

การสื่อสารภาษาอังกฤษ 2. คูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน 3. แบบสอบถามความพึงพอใจ 

การเก็บรวมรวมขอมูล 

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลตามข้ันตอนตอไปน้ี  

 1 นำแบบสำรวจไปใชกับกลุมตัวอยางเพ่ือสำรวจความตองการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเน้ือหา

ท่ีใชในคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

 2. นำขอมูลที่ไดจากแบบสำรวจ และจากศึกษาเอกสาร ตำรา งานวิจัย แนวคิดที่เกี่ยวของมาสรางคูมือ

 3. เสนอคูมือใหผู เชี ่ยวชาญตรวจสอบประเมิน และทำการปรับปรุงแกไขคู มือตามคำแนะนำของ

ผูเช่ียวชาญ 

4. แจกคูมือใหกลุมตัวอยางศึกษา 2 สัปดาห หลังจาก 2 สัปดาห ผูวิจัยเก็บขอมูลแบบสอบถามความพึง

พอใจท่ีมีตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ  

5. เก็บรวบรวมแบบสอบถามและนำขอมูลมาวิเคราะห 

การวิเคราะหขอมูล    

การวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดใชการวิเคราะหขอมูล โดยใชคารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 
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4. ผลการวิจัย  

ตาราง 1  แสดงความตองการใชภาษาอังกฤษในการสื่อสารและเน้ือหาท่ีใชในคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับ 

  พนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน  

ความตองการใชภาษาอังกฤษ จำนวน  รอยละ 

ตองการใชภาษาอังกฤษ 20  100 

ไมตองการใชภาษาอังกฤษ 0  0 

เนื้อหา 𝒙𝒙� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. คำศัพทและการสนทนาท่ัว ๆ ไป 4.78 0.36 มากท่ีสุด 

2. คำอานภาษาไทย 4.69 0.39 มากท่ีสุด 

3. บทแปลภาษาไทย 4.65 0.45 มากท่ีสุด 

4. ไวยากรณท่ีมีความจำเปนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.33 0.51 มาก 

5. เน้ือหาอ่ืน ๆ มีความจำเปนในการสื่อสารภาษาอังกฤษ 4.45 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.36 มากท่ีสุด 

 

จากตาราง 1 พบวาพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนานทั้งหมดมีความตองการใช

ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร คิดเปนรอยละ 100 โดยมีความตองการเน้ือหาในคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษเก่ียวกับ

คำศัพทและการสนทนาท่ัว ๆ ไปมากท่ีสุด รองลงมาคือ คำอานภาษาไทย และบทแปลภาษาไทย 

ผลการพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนาน 

จังหวัดนาน 

 คณะผูวิจัยไดพัฒนาคูมือสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

นาน ซึ่งไดกำหนดเนื้อหาที่ไดปรับปรุงและตรวจสอบโดยผูเชี่ยวชาญ ซึ่งประกอบไปดวย เนื้อหาคำศัพทเกี่ยวกับ

ประเภทเครื่องดื่ม เครื่องสำอาง อาหารแชแข็ง ขนม และตัวอยางประโยคสนทนาภาษาอังกฤษท่ีคาดวาจะไดใชใน

รานสะดวกซื้อ เชน การทักทายลูกคา การแนะนำสินคา การใหความชวยเหลือ ประโยคที่ใชบริการลูกคา โดย

เนื ้อหาในคูมือเปนภาษาอังกฤษและภาษาไทย คูมือนี ้จะเอื ้อตอการเรียนรู ของพนักงานรานสะดวกซื้อและ

กอใหเกิดประโยชน ทำใหพนักงานมีความมั่นใจในการสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติมากข้ึนและเขาใจในสิ่งท่ีลูกคา

ตองการ 

 

ตาราง 2  แสดงความพึงพอใจตอคูการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อ ดานเน้ือหา 

ดานเนื้อหา 𝒙𝒙� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

   1. คำศัพทครอบคลุมลักษณะงาน 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

   2. คำศัพทอานเขาใจไดงาย 4.50 0.51 มากท่ีสุด 

   3. คำศัพทเหมาะสมกับพนักงาน 4.55 0.51 มากท่ีสุด 

   4. คำอาน อานไดตรงกับคำศัพท 4.45 0.51 มาก 

   5. การลำดับเน้ือหาความเหมาะสม 4.65 0.49 มากท่ีสุด 

รวม 4.56 0.25 มากท่ีสุด 
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จากตาราง 2 พบวาความพึงพอใจของพนักงานรานสะดวกซื้อ ตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดาน

เนื้อหา โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมากที่สุด โดยมีความพึงพอมากที่สุดคือ คำศัพทครอบคลุมลักษณะงาน และ

การลำดับเนื้อหาความเหมาะสม รองลงมาคือ คำศัพทเหมาะสมกับพนักงาน และ คำศัพทอานเขาใจไดงาย 

ตามลำดับ 

 

ตารางท่ี 3  แสดงความพึงพอใจตอคูการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อ ดานรูปเลม 

ดานรูปเลม 𝒙𝒙� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

   1. ขนาดของคูมือมีความเหมาะสม 4.05 0.69 มาก 

   2. ความสวยงามของคูมือ 4.40 0.50 มาก 

   3. ขนาดตัวอักษรและคำศัพท 4.10 0.72 มาก 

รวม 4.18 0.35 มาก 

 

จากตาราง 3 พบวาความพึงพอใจของพนักงานรานสะดวกซื้อ ตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดาน

รูปเลม โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอมากท่ีสุด คือความสวยงามของคูมือ รองลงมา คือขนาด

ตัวอักษรและคำศัพทมีความเหมาะสม 

 

ตารางที่ 4 แสดงความพึงพอใจตอคูการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อ ดานประโยชนที่ได

นำไปใช 

ดานประโยชนท่ีไดนำไปใช 𝒙𝒙� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. คำศัพทในคูมือสามารถนำไปใชในการบริการไดจริง            4.20 0.52 มาก 

2. คูมือสามารถนำไปใชไดจริงในการทำงาน 4.35 0.67 มาก 

3. คูมือสะดวกในการศึกษาดวยตนเอง 3.95 0.39 มาก 

รวม 4.17 0.35 มาก 

จากตาราง 4 พบวาความพึงพอใจของพนักงานรานสะดวกซื้อ ตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดาน

ประโยชนที่ไดนำไปใช โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอมาก คือคูมือสามารถนำไปใชไดจริงใน

การทำงาน รองลงมา คือคำศัพทในคูมือสามารถนำไปใชในการบริการไดจริง 

 

ตารางท่ี 5 แสดงความพึงพอใจตอคูการสื่อสารภาษาอังกฤษ สำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อ 

ดาน 𝒙𝒙� S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ดานเน้ือหา 4.56 0.25 มาก 

2. ดานรูปเลม 4.18 0.35 มาก 

3. ดานประโยชนท่ีไดนำไปใช 4.17 0.35 มาก 

รวม 4.30 0.32 มาก 

 

จากตาราง 5 พบวาความพึงพอใจของพนักงานรานสะดวกซื้อ ตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดาน

ประโยชนที่ไดนำไปใช โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึงพอมากที่สุดคือ ดานเนื้อหา รองลงมาคือ

ดานรูปเลมและดานประโยชนท่ีไดนำไปใช 
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5. สรุปและอภิปรายผล 

 การใชคู มือการสื่อสารภาษาอังกฤษทำใหพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

สามารถนำคูมือไปใชไดจริงในการทำงาน เพราะเนื้อหาในคูมือดังกลาว มาจากการที่คณะผูวิจัยไดทำการสำรวจ

ความตองการ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยอ่ืน ๆ ท่ีนำผลจากการทำการสำรวจความตองการของกลุมเปาหมายมาเปน

ขอมูลพื้นฐานในการสรางหรือพัฒนาเครื่องมือ นอกจากนี้เนื้อหาของคำศัพทยังครอบคลุมลักษณะงาน การลำดับ

เนื้อหามีความเหมาะสม คำศัพทเหมาะสมกับพนักงานและคำศัพทอานเขาใจไดงาย การพัฒนาทักษะการสื่อสาร

โดยใชคูมือประกอบน้ัน พนักงานรานสะดวกซื้อจำเปนตองฝกฝน กลาพูดกับลูกคาชาวตางประเทศใหมากข้ึน และ

พรอมเรียนรู การฝกทักษะการสื่อสารอยูเสมอจะทำใหเกิดเการพัฒนาทักษะการสื่อสาร 

ความพึงพอใจของพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนาน จังหวัดนานตอคู มือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน โดยรวมอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาเปนรายดาน 

 พบวามีความพึงพอใจ ดานเนื้อหาอยูในระดับมากที่สุด โดยมีความพึงพอใจมากที่สุดคือคำศัพท

ครอบคลุมลักษณะงาน และการลำดับเนื้อหาความเหมาะสม ทั้งนี้เพราะเนื้อหาในคูมือที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้นตรงกับ

ความตองการของพนักงานรานสะดวกซื้อ จึงทำใหตอบสนองตอความตองการของผูใชคูมือที่ตองการเนื ้อหา

เกี่ยวกับเครื่องดื่ม ยา ขนม    เบเกอรี่ เครื่องปรุง ของหวาน อาหาร ช็อคโกแลต ผลิตภัณฑดูแลรางกาย ของใช

ท่ัวไป และประโยคเก่ียวกับการเสนอใหความชวยเหลือ การแนะนำโปรโมช่ัน การชำระสินคาดวยเงินสดหรือบัตร

เครดิต  การกลาวขอบคุณ และประโยคอ่ืน ๆ ท่ีคาดวาจะไดใชในรานสะดวกซื้อ ซึ่งสอดคลองกับแสงดาว ถ่ินหาร

วงษ (2561) ที่พบวาการพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรมอาเซียน สำหรับนักเรียนช้ัน

มัธยมศึกษาปที่ 3 จังหวัดเพชรบุรี ผลการเรียนรูหลังการอานคูมือ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปที่ 3 สูงกวากอน

การอาน ทั้งนี้มาจากคูมือภาษาอังกฤษที่พัฒนาขึ้นมีความเหมาะสม ทำใหผูเรียนเพิ่มพูนความรู ความเขาใจใน

เนื้อหาการใชภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทางวัฒนธรรม อาเซียน โดยคูมือ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารทาง

วัฒนธรรมอาเซียนนี้ผูเรียนสามารถนำมาใชในการพัฒนาตนเองไดอยางสะดวกและรวดเร็วนอกเหนือจากการ

เรียนรูในชั้นเรียน ดานรูปเลม พบวา ความพึงพอใจของพนักงานรานสะดวกซื้อตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ 

โดยรวมอยูในระดับ โดยมีความพึงพอใจที่มากที่สุดคือความสวยงามของคูมือเนื่องจากมีภาพประกอบทำใดคูมือ

นาสนใจมากขึ้น สอดคลองกับ พุทธชาด ลิ้มศิริเรืองไร (2561) ที่พบวาการพัฒนาคูมือการแปลบทคัดยอจาก

ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย ตองการคูมือการแปลบทคัดยอจาก

ภาษาไทยเปนภาษาอังกฤษท่ีเหมาะสมสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมยท่ี มีตัวหนังสือขนาดพอเหมาะ 

ชัดเจน อานงาย เหมาะกับผูใชมากที่สุด ดานประโยชนที่ไดนำไปใช พบวาความพึงพอใจของพนักงานรานสะดวก

ซื้อ ตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ ดานประโยชนที่ไดนำไปใช โดยรวมอยูในระดับพึงพอใจมาก โดยมีความพึง

พอมาก คือคูมือสามารถนำไปใชไดจริงในการทำงาน รองลงมา คือคำศัพทในคูมือสามารถนำไปใชในการบริการได

จริง ซึ่งสอดคลองกับชมพู อิสริยาวัฒน (2561) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนาคูมือภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับ

ชุมชนทองเท่ียว : กรณีศึกษาบานหนองตาไก ตำบลหนองกง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย กลุมตัวอยางมีปญหา

ภาษาอังกฤษท้ัง 4 ทักษะดวยคาเฉลี่ย 5.00 ท้ังน้ีเพราะวา กลุมตัวอยางไมไดใชภาษาอังกฤษอยางสม่ำเสมอและไม

มีโอกาสไดสื่อสารภาษาอังกฤษกับชาวตางประเทศจริง ๆ กลุมตัวอยางตองการฝกทักษะการพูดและการฟงใน

ระดับมากที่สุดดวย คาเฉลี่ย 4.74 และ 4.67 ตามลำดับ  ทั้งนี้เปนเพราะวาทั้งสองทักษะนี้สามารถนำไปใช

ประโยชนในการพูดคุยสื่อสารเพ่ือขายสินคาชุมชนใหกับชาวตางประเทศได นอกจากน้ี พนักงานรานสะดวกซื้อใน

เขตอำเภอเมืองนาน จังหวัดนาน ยังมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมจำแนกเปนรายดาน คือ ดานเนื้อหา ควรมีตัวอยาง
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ประโยคการสนทนาระหวางลูกคาและพนักงานเพ่ือใหพนักงานไดฝกใชตอบโตกันเอง และสวนดานรูปเลม คือ ควร

มีภาพประกอบท่ีมากกวาน้ีเพราะจะทำใหพนักงานเวลาอานแลวจะไดเห็นภาพแลวก็จะทำใหเขาใจมากข้ึน 

ขอเสนอแนะ 

1. การพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับพนักงานรานสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนาน จังหวัด

นาน สามารถนำไปประยุกตใชกับรานสะดวกซื้อตางอำเภอหรือในหางสรรพสินคาตาง ๆ 

 2. ควรมีการสำรวจความตองการพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษในกลุมอาชีพอ่ืน ๆ 
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การวิเคราะหกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย 

จากบทเพลงในภาพยนตรแอนิเมช่ัน เร่ือง ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ  

ภาค 1 และภาค 2 (Frozen) 

 
ศิวลี ไชยคำ1* ศิรลิักษณ นรินทรรตัน1 และศศิธร ถ่ินศรี2  

 
1-2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  

59 หมู 13 ตำบล ฝายแกว อำเภอ ภูเพยีง นาน 55000 

 

*siwalee@rmutl.ac.th, 085-7110451 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาและวิเคราะหกลวิธีการแปลภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยจากบทเพลง

ในภาพยนตรแอนิเมชั่นเรื่อง ผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ ภาค 1 และภาค 2 โดยเก็บขอมูลจากบทเพลงใน

ภาพยนตรจำนวน 10 บทเพลง ท่ีแปลโดย ธานี พูนสุวรรณ งานวิจัยนี้ใชทฤษฎีการแปลของลารสัน (Larson, 

1984) เปนแนวทางในการศึกษาและวิเคราะหกลวิธีการแปล ผลการวิจัยพบวา มี 7 กลวิธี ท่ีผูแปลใชแปลบทเพลง 

โดยเรียงจากกลวิธีท่ีพบมากท่ีสุดไปหากลวิธีท่ีพบนอยท่ีสุด คือ กลวิธีการแปลความหมายคลายคลึง คิดเปนรอยละ 

25 กลวิธีการแปลคำแสดงอารมณ คิดเปนรอยละ 18.75 กลวิธีการละไวไมแปล คิดเปนรอยละ 15 กลวิธีการแปล

ตรงตัวและกลวิธีการแปลเพ่ิมเติม มีการใชเทากัน คิดเปนรอยละ 13.75 กลวิธีการแปลเปนคำตรงขาม คิดเปนรอย

ละ 7.5 และกลวิธีการแปลที่พบนอยที่สุด คือกลวิธีการแปลความหมายแคบเปนกวาง คิดเปนรอยละ 6.25 

ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ  การแปล กลวิธีการแปล เพลงประกอบภาพยนตรแอนิเมชั่น 
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Analysis of English Songs Translation Techniques  

in the Animation Movie “Frozen” 
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Abstract 

This research aims to investigate and analyze the strategies used to translate songs from 

English to Thai in the animated movies "Frozen", parts 1 and 2. The data were collected from 10 

songs translated by Thani Poonsuwan. The research applied Larson's (1984) translation theory as 

a framework for analyzing translation techniques. The results revealed that the translator 

employed seven strategies. They were ranked from the most to the least occurred, including 

synonym translation (25%), emotive meaning translation (18.75%), and omission translation (15%). 

Lexical translation and additional translation strategies equally occurred at 13.75%. Antonym 

translation accounted for 7.5%. Specific to generic translation was the least occurred at 6.25%. 

 

  Keywords: Translation, Translation strategies, Animated song 
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1. บทนำ  

 ภาษาอังกฤษเปนภาษาที่ใชกันอยางแพรหลายทั่วโลก สื่อตางๆ ที่ตองการเผยแพรในระดับนานาชาติ

สวนใหญจึงเปนภาษาอังกฤษทั้งสิ้น แตในขณะเดียวกันก็มีประชากรจำนวนมากที่มีความแตกตางทางดานภาษา 

ดังเชนประชากรในประเทศไทยท่ีไมไดใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก และยังมีศิลปวัฒนธรรม ความเช่ือ คานิยมท่ี

แตกตางจากประเทศตะวันตก ที่ประชากรสวนใหญใชภาษาอังกฤษเปนภาษาหลัก ดังนั้นการแปลจึงเขามามี

บทบาทสำคัญในการถายทอดความหมายของภาษา รวมถึงคานิยม ความเชื ่อ ประเพณี วัฒนธรรม และ

แนวความคิด จากภาษาหนึ่งไปสูอีกภาษาหนึ่ง (นภสินี นิลพันธ, 2561) เพื่อใหบุคคลที่ใชภาษาที่แตกตางกันได

เขาใจความหมายของภาษาตนฉบับไดอยางถูกตองและครบถวน 

 ในประเทศไทยมีการแปลครั้งแรกตั้งแตปลายสมัยสุโขทัย เปนการแปลเก่ียวกับศาสนา (อัจฉรา ไลศัตรู

ไกล, 2542) และในปจจุบันการแปลก็มีบทบาทความสำคัญมากขึ้นเรื่อยๆ ดังจะเห็นไดจากงานแปลหลากหลาย

ประเภท ไมวาจะเปนงานแปลทางดานวิชาการในศาสตรแขนงตางๆ งานแปลทางบันเทิงคดี เชน นวนิยาย วารสาร 

บทกลอน บทภาพยนตร บทเพลง เปนตน โดยงานแปลแตละประเภทจะใชกลวิธีหรือหลักการท่ีผูแปลยึดเปนหลัก

ในการแปลท่ีแตกตางกันไป ดังน้ันผูแปลจึงเปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญมากในการถายทอดสารจากภาษาหน่ึงไปเปนอีก

ภาษาหนึ่ง ผูแปลจะตองมีความรูความเขาใจในตัวภาษา วัฒนธรรม คานิยม ความเชื่อ และที่สำคัญคือทฤษฎี 

กลวิธี กระบวนการแปล ผูแปลจึงจะสามารถถายทอดงานแปลออกมาไดตามความหมายที่แทจริงของตนฉบับ 

(วรรณา แสงอรามเรือง, 2542)  

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดศึกษาและวิเคราะหกลวิธีการแปลท่ีพบในเน้ือเพลงของภาพยนตรแอนิเมช่ัน

เรื่อง ผจญภัยดินแดนคำสาปราชินีหิมะ (Frozen) ภาพยนตรเรื่องน้ีเปนภาพยนตรมิวสิคคัล (Musical movie) คือ

มีการใสเพลงประกอบที่เขากับสถานการณหรือฉาก และมีการใชเพลงแทนคำพูดของตัวละคร เพลงที่ไดรับความ

นิยมสูงสุดคือ เพลง Let it go เพลงนี้มีทวงทำนองที่ไพเราะ ทรงพลัง ปลุกใจใหทิ้งอดีตและความกลัวในจิตใจไว

เบื้องหลัง แลวกลาที่จะเปนตัวของตัวเอง เพลงนี้ถูกแปลเปนหลายภาษาทั่วโลก ภาษาไทยใชชื่อเพลงวา “ปลอย

มันไป” และอีกหน่ึงเพลงท่ีไดรับความนิยมเชนกันคือ เพลง Into the unknown (ดินแดนท่ีไมรู) ท่ีมีการนำไปขับ

รองมากถึง 47 เวอรช่ัน เพลงน้ีกลาวถึงความขัดแยงภายในจิตใจของตัวละครหลัก (เอลซา) วาจะออกเดินทางเพ่ือ

ตามหาท่ีมาของเสียงลึกลับหรือไม เพลงสวนใหญในภาพยนตรเรื่องน้ีใชภาษาท่ีสามารถถายทอดอารมณ ความรูสกึ

นึกคิดของตัวละครออกมาไดอยางชัดเจน ผูวิจัยจึงมีความสนใจเก่ียวกับเพลงในภาพยนตรแอนิเมช่ันเรื่อง Frozen 

และตองการศึกษากลวิธีการแปลที่ผูแปลใชแปลเนื้อเพลงจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย โดยยึดหลักทฤษฎีการ

แปลของ Larson, (1984) ที่มุ งเนนไปที่การแปลเพื่อถายทอดและสื่อความหมายใหเหมือนหรือใกลเคียงกับ

ภาษาตนฉบับมากที่สุด แตยังคงอรรถรสทางภาษาของเจาของภาษาไว และถายทอดบริบททางวัฒนธรรมของ

เจาของภาษาไดอยางใกลเคียงและเปนธรรมชาติที่สุด ซึ่งทฤษฎีนี้สามารถนำมาใชกับงานแปลไดหลากหลาย

ประเภท ไมวาจะเปนงานแปลทางวิชาการหรือทางบันเทิงคดี 

 วัตถุประสงค 

เพ่ือศึกษาและวิเคราะหกลวิธีการแปลท่ีพบในบทเพลงจากภาพยนตรแอนิเมช่ันเรื่องผจญภัยแดนคำสาป

ราชินีหิมะ ภาค 1 และภาค 2 (Frozen) ซึ่งทำการแปลจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย ตามทฤษฎีการแปลของ 

Larson (1984)  
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 การแปล คือการถายทอดความหมายของขอความระหวางภาษาหน่ึงไปอีกภาษาหน่ึงอยางถูกตองและ

เปนธรรมชาติ โดยผูแปลตองมีความรู ความเขาใจ เรื่องของคำศัพท โครงสรางทางไวยากรณ บริบทในการใชภาษา 

และองคประกอบทางวฒันธรรม เพื่อใหสามารถแปลไดตรงตามความหมายที่แทงจริงของภาษาตนฉบับ สวนการ

แปลบทเพลงเพื่อขับรอง คือการแปลขอความไปในความหมายทิศทางเดียวกันกับภาษาตนฉบับ เพื ่อใหได

จุดประสงคของตัวละครที่ตองการสื่อ (ถกลเกียรติ วีรวรรณ, รัชดาลัยเธียเตอร, 2555) แตภาษาที่แปลออกมาน้ัน

ควรมีความไพเราะ เขาถึงอารมณของตัวละครท่ีกำลงัรองบทเพลงนั้นในบรรยากาศที่กำลังเกิดขึ้น ณ ตอนนั้น ดัง

ตัวอยางงานแปลบทเพลงภาษาอังกฤษของ ธานี พูนสุวรรณ ที่ไดแปลไวในละครเพลงเวทีเรื่องมิสไซงอน (Miss 

Saingon) เน้ือรองทอนหน่ึงของบทเพลงท่ี กลาววา  

 ภาษาตนฉบับ: I swear I give my life for you  

 ภาษาฉบับแปล: ชีวิตน้ียอมพลไีดเพ่ือเธอ 

 จากประโยคตัวอยางดังกลาว หากประโยคน้ีใชกลวิธีการแปลแบบตรงตัว โดยแปลวา "ฉันสาบานวาฉัน

ใหชีวิตฉันเพื่อเธอ" ซึ ่งแมจะแปลออกมาแลว สามารถเขาใจความหมาย แตภาษาไมสามารถนำมาใชรองได 

เพราะวาไมไพเราะ ดังนั้นธานี พูนสุวรรณ ซึ่งเปนผูแปลบทเพลงนี้ไดปรับกลวิธีการแปลใหไดภาษาสละสลวยมาก

ข้ึนจนไดประโยค " ชีวิตน้ียอมพลีได เพ่ือเธอ" และธานี พูนสุวรรณ (รัชดาลัยเธียเตอร, 2555) ไดอธิบายเพ่ิมเติมวา

การแปลเพลงจาก ภาษาอังกฤษเปนภาษาไทยน้ัน ไมไดคำนึงเพียงแคเน้ือหาตนฉบับเทาน้ัน แตตองศึกษาถึงบุคลิก 

บรรยากาศ อารมณของตัวละครท่ีรองดวยจึงจะสามารถถายทอดบทเพลงแปลเปนภาษาไทยใหไดอรรถรส ไพเราะ

เปนที่ประทับใจของผูชม ดังนั้น บางครั้งทำนองเพลงอาจมีการปรับเปลี่ยนบางเพื่อใหเขากับภาษาไทย ดังนั้นผู

แปลตองทำความเขาใจกับเนื้อเรื่อง บทเพลงและตัวละครที่ขับรองบท เพลงรวมถึงปญหาในดานความแตกตาง

ทางดานวัฒนธรรมอีกดวย สาเหตุที่ผูแปลตองใหความสำคัญในการแปลเพลงประกอบภาพยนตเปนอยางมาก 

เนื่องจากเพลงประกอบภาพยนตเปนหน่ึงในองคประกอบสำคัญตอภาพยนต ท่ีชวยสงพลังใหเรือ่งดำเนินไปอยาง

สมบูรณขึ้น ชวยถายทอดอารมณ ความรูสึกของตัวละคร หรือแมกระทั่งบรรยากาศสภาพแวดลอมของเหตุการณ 

เพื่อใหคนดูเกิดอรรถรสในการชมภาพยนตมากยิ่งขึ้น สอดคลองกับคำกลาวของ Lora (2562) ที่กลาววาการใช

เพลงประกอบละคร คือการใชเพลงในการเลาเรื่องความเปนมาของตัวละคร บอกถึงฉาก เหตุการณท่ีมีความสำคญั 

หรือใชบอกถึงความรูสึกที่อยูภายในจิตใจของตัวละคร ดังนั้นการแปลเพลงประกอบภาพยนตเหลานั้น ผูแปลไม

เพียงแตมีวัตถุประสงคเพื ่อถายทอดความหมายของบทเพลงเทานั ้น แตผู แปลจำเปนตองถายทอดอารมณ 

ความรูสึกนึกคิดของตัวละคร และบรรยากาศในฉาก ออกมาเปนภาษาแปลที่สละสลวย ไพเราะ เหมาะที่จะใชใน

การขับรอง และเขาถึงอารมณของผูฟงไดเปนอยางดี ดวยเหตุน้ีผูแปลจึงจำเปนตองศึกษาทฤษฎีและกลวิธีการแปล

ที่หลากหลาย ซึ่ง Larson (1984) หนึ่งในผูเชี่ยวชาญดานการแปลไดเสนอแนวคิด ทฤษฎีเกี่ยวกับการแปลไววา 

การแปลประกอบดวยการศึกษาคำศัพท โครงสรางไวยากรณ สถานการณการสื่อสาร และบริบททางวัฒนธรรม

ของภาษาตนทาง จากน้ันผูแปลจึงวิเคราะหองคประกอบเหลาน้ี เพ่ือกำหนดความหมายและแปลออกมาเปนภาษา

ปลายทางที่มีความหมายตรงกัน โดยใชคำศัพทและโครงสราง ไวยากรณของภาษาปลายทาง โดยไมลืมที่จะ

คำนึงถึงความเหมาะสมและบริบททางวัฒนธรรม Larson (1984) ไดแบงระดับของการแปลไวดังน้ี 
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การแปลระดับ Very literal ภาษาไทยเรียกวา การแปลตรงตัว การแปลคำตอคำ การแปลตามตัวอักษร 

ผูแปลใชโครงสรางทางไวยากรณที่ใกลเคียงกับโครงสรางในตนฉบับ ทำใหภาษาท่ีใชในบทแปลจะแปลกแปรงผิด

ธรรมชาติ ความ หมายไมชัดเจน สวนการแปลชนิด Literal และ Modified literal น้ันมีการเปลี่ยนโครงสรางทำง

ไวยากรณและการใชคำบางในภาษาฉบบัแปลซึ่งเปนการเปลี่ยนเพื่อหลีกเลี ่ยงการใชภาษาที่แปลกแปรงผิด

ธรรมชาติ ลดความเขมขนของการแปลรักษาคำ สวนระดับถัดไปจากนี้เนนการแปลเอาความหมายมากกวาแบบ 

Very literal  

 การแปลระดบั Idiomatic ถือเปนเปาหมายของการแปลที่ดีตามทัศนะของ Larson เพราะสามารถสื่อ

ความหมายอยางเปนธรรมชาติแกผูอานบทแปลไดมากท่ีสดุ สวน Near idiomatic ก็ใกลเคียงกับระดับ Idiomatic 

แตยังมีการรักษา คำและรูปแบบอยูบาง    การแปลแบบ Inconsistent mixture เปนการแปลที่อยูตรงกลาง

ระหวางการแปลแบบ Very literal และแบบ Unduly free เปนการแปลแบบผสมผสานการแปลชนิดตาง ๆ เขา

ดวยกัน ผูแปลอาจใชลักษณะ Literal เพื่อถายทอดหนวยไวยากรณ และใชลักษณะ Idiomatic เพื่อถายทอด

ความหมาย ซึ่งตองปรับไปตามความเหมาะสม  

 การแปลระดับ Unduly free เปนการแปลที่เรียกวา แปลแบบอิสระ หรือแปลแบบเสรี เปนการแปล

แบบจับเอาความคิดหลักๆ ในตนฉบับมาถายทอดโดยนำเนื้อหามาปรับแตงใหม เชน ตัดทอนขอความออก หรือ

เพ่ิมขยายขอความเขาไป มักใชในการแปลงานในดนวรรณกรรมหรือบันเทิงคดี เชน นวนิยาย เรื่องสั้น นิทาน  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

1. รวบรวมและศึกษาเน้ือรองของเพลงในภาพยนตรแอนิเมช่ัน เรื่องผจญภัยแดนคำสาปราชินีหิมะ ภาค 

1 และภาค 2 (Frozen) ทั้งภาคภาษาอังกฤษและภาษาไทย ทั้งสิ้น 10 บทเพลง โดยมีหลักการเลือกคือ 1. เลือก

เพลงท่ีมีเน้ือรอง ไมใชเพลงบรรเลง 2. เลือกเพลงท่ีมีความยาวเหมาะสม เน่ืองจากหลายๆ เพลงเปนเพียงเน้ือรอง

สั้นๆ ที่ใหตัวละครขับรองในฉาก และ 3. เลือกเพลงที่เปนที่นิยมสูงสุด 10 อันดับ โดยวัดจากยอดการเขาชมใน

เว็บไซต YouTube  ซึ่งไดแก 1. ปลอยมันไป (Let it go) 2. รักมาเปดโลกสดใส (Love is open door) 3. หัวใจ

น้ำแข็ง (Frozen heart) 4. เปนครั ้งแรกที่รอมาเนิ ่นนาน (For the first time in forever) 5. ปนมนุษยหิมะ

ดวยกันไหม (Do you want to build a snowman) 6. ทางไหนไมรู (Lost in the woods) 7. บางเรื่องไมเคย

เปล ี ่ยน (Some things never change) 8. กลับคืนมา (All is found) 9. เผยตัวตน (Show yourself) 10. 

ดินแดนท่ีไมรู (Into the unknown) 

2. จัดพิมพเน้ือรองตนฉบับภาษาอังกฤษเทียบคูกับฉบับแปลภาษาไทย จากน้ันศึกษาวาผูแปลใชกลวิธีใด

ในการแปลเน้ือเพลง โดยบันทึกขอมูลลงในตารางวิเคราะหกลวิธีการแปล ซึ่งตารางแบงออกเปน 3 คอลัมน ไดแก 

ภาษาตนฉบับ ภาษาฉบับแปล และ กลวิธี/คำอธิบาย  
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3. วิเคราะหกลวิธีการแปล โดยนับจำนวนความถ่ีและหาคารอยละของแตละกลวิธีท่ีผูแปลใชในการแปล

เน้ือเพลงจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  

 

4. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาและวิเคราะหกลวิธีการแปลบทเพลงในภาพยนตรแอนิเมชั่น เรื่อง ผจญภัยแดนคำสาป

ราชินีหิมะ ภาค 1 และภาค 2  (Frozen) ท่ี สามารถแสดงผลตามตาราง ดังน้ี 

 

ตารางท่ี 1 ความถ่ี และคารอยละ ของกลวิธีการแปลท่ีพบในการแปลเน้ือเพลงจากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย  

กลวิธีการแปลท่ีพบ ความถ่ี (ของกลวิธี) คาเฉลี่ย (รอยละ) ลำดับท่ี 
1. กลวิธีการแปลตรงตัว 11 13.75 4 
2. กลวิธีการแปลคำแสดงอารมณ 15 18.75 2 
3. กลวิธีการละไวไมแปล 12 15 3 
4. กลวิธีการแปลความหมายคลายคลึง 20 25 1 
5. กลวิธีการแปลความหมายแคบเปนกวาง 5 6.25 6 
6. กลวิธีการแปลเปนคำตรงขาม 6 7.5 5 
7. กลวิธีการแปลเพ่ิมเตมิ 11 13.75 4 

 

จากการวิเคราะหผลการวิจัย ผูวิจัยพบกลวิธีการแปลทั้งสิ้น 7 กลวิธี ไดแก กลวิธีการแปลความหมาย

คลายคลึงจำนวน 20 ครั้ง คิดเปนรอยละ 25 กลวิธีการแปลคำแสดงอารมณ จำนวน 15 ครั้ง คิดเปนรอยละ 

18.75 กลวิธีการละไวไมแปล จำนวน 12 ครั้ง คิดเปนรอยละ 15 กลวิธีการแปลตรงตัวและกลวิธีการแปลเพ่ิมเติม 

ใชเทากัน จำนวน 11 ครั้ง คิดเปนรอยละ 13.75 กลวิธีการแปลเปนคำตรงขาม จำนวน 6 ครั้ง คิดเปนรอยละ 7.5 

และกลวิธีการแปลท่ีพบนอยท่ีสุด คือกลวิธีการแปลความหมายแคบเปนกวาง จำนวน 5 ครั้ง คิดเปนรอยละ 6.25 

ตามลำดับ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะหการแปลบทเพลงในภาพยนตรแอนิเมช่ัน เรื่องผจญภัยแดนคำสาปราชินีหมิะ

ภาค 1 และภาค 2  (Frozen) จากภาษาอังกฤษเปนภาษาไทย   ที่แปลโดย ธานี พูนสุวรรณ ทั้ง 10 บทเพลง 

พบวามีกลวิธีการแปลทั้งสิ้น 7 กลวิธี ซึ่งผูวิจัยไดอภิปรายผลกลวิธีที่ผูแปลใชมากที่สุดไปหากลวิธีที่ผูแปลใชนอย

ท่ีสุด ดังน้ี 

1. กลวิธีการแปลความหมายคลายคลึง คือการใชภาษาแปลที่มีความหมายคลายกับภาษาตนฉบับ เปน

คำในกลุมเดียวกันที่สามารถใชแทนกันไดโดยที่ความหมายไมตางจากเดิม ซึ่งผูแปลอาจเลือกใชในบริบทที่ตางกัน 

กลวิธีน้ีเปนกลวิธีท่ีผูแปลใชในการแปลมากท่ีสุด เน่ืองจากคำ วลี ประโยค หรือขอความ ท่ีอยูในบทเพลงประกอบ

ภาพยนตรแอนิเมช่ัน มีขอจำกัดท่ีผูแปลจะตองใชภาษาแปลใหผูฟงเขาใจความหมายตรงตามภาษาตนฉบับ อีกท้ัง

ผูแปลตองเลือกใชคำหรือภาษาที่แปลออกมาใหมีสัมผัสคลองจอง ไพเราะ และตรงกับจังหวะของดนตรี ดังน้ัน 

กลวิธีการแปลความหมายคลายคลึงจะชวยใหผูแปลมีทางเลือกมากขึ้นในการเลือกใชคำหรือภาษาแปล แต
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ขณะเดียวกันก็ยังคงรักษาความหมายของภาษาตนฉบับที่ผูแตงตองการสื่อผานบทเพลง เชน “There's a river 

full of memory” แปลวา “มีกระแสธารท่ีรวมความทรงจำ” คำวา “river” เพ่ือใหไดภาษาท่ีสวยงามผูแปลจึงใช

คำวา “กระแสธาร” ซึ่งมีความหมายคลายคลึงกับคำวา แมน้ำ  

2. กลวิธีการแปลคำแสดงอารมณ เปนเทคนิคท่ีผูแปลอาจใสเพ่ิมเติมเขาไปใหไดอารมณมากยิ่งข้ึน ถึงแม

อาจไมปรกฏอยูในภาษาตนฉบับก็ตาม เนื่องจากผูแปลตองการเนนและถายทอดอารมณของตนฉบับ หรืออาจ

ตองการใหเนื้อเพลงท่ีแปลน้ันไดเขาถึงเนื้อหา อารมณ และเพิ่มอรรถรสในการฟงเพลงนั้นมากยิ่งขึ้น ยกตัวอยาง

เชน “And my leaf’s a little sadder and wiser” แปลวา “ดูซิ ใบก็ชักหอยเหงาและเริ ่มสงบนิ ่ง” คำวา 

“sadder” และ “wiser” ผูแปลตองการเนนอารมณความเหงาในฤดูใบไมรวง จึงแปล “sadder” เปน “หงอย

เหงา” และแปล “wiser” เปน สงาบน่ิง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ หน่ึงฤทัย ลาที (2556) พบวากลวิธีการแปล

คำแสดงอารมณเปนกลวิธีท่ีนักแปลเลือกใชเปนลำดับตนๆ โดยเฉพาะเมื่อตองการใหผูอานไดเขาถึงเนื้อหาและ

อารมณของภาษาตนฉบับ 

3. กลวิธีการละไวไมแปล บทเพลงมีรูปแบบท่ีสั้นและกระชับ ตองแปลเปนทอนตอทอนของเน้ือเพลง จึง

เปนขอจำกัดของการแปลภาษาตนฉบับเปนภาษาแปล ผูแปลอาจไมจำเปนตองแปลขอความหรือบางประโยค

ทั้งหมด เพราะผูอานหรือผูฟงสามารถเขาใจไดจากบริบทกอนหนาหรือหลังจากนั้นไดเอง เชน “Here I stand 

and here I stay” แปลวา “ฉันจะยืน ตรงนี้เรื่อยไป” ซึ่งคำวา “stay” แปลวา “อยู” แตในบริบทนี้ผูแปลไมได

แปลไว ซึ่งสอดคลองกับคำกลาวของ สัญฉวี สายบัว (2550) ที่กลาวไววา ควรเลือกใชกลวิธีน้ีในกรณีที่ไมสามารถ

หาคำที่มีความหมายเทียบเคียงไดในภาษาแปล และคำศัพทดังกลาวไมใชสาระสำคัญของเรื ่อง หรือมีการใช

ติดตอกันแตสื่อความหมายอยางเดียว ซึ่งผูแปลสามารถตัดคำหรือสำนวนน้ันท้ิงไปได แตไมควรตัดขอความท้ังตอน

ท้ิงไป 

4. กลวิธ ีการแปลตรงตัว เปนการถายทอดความหมายของคำและโครงสรางทางไวยากรณจาก

ภาษาตนฉบับเปนภาษาฉบับแปลใหใกลเคียงกันที ่สุด มุ งเนนความถูกตองแมนยําเปนหลัก แตอาจมีการ

เปลี่ยนแปลงทางดานโครงสราง และการใชคําบาง เพื่อใหเปนไปตามหลักการใชภาษาของภาษาฉบับแปล  การ

แปลลักษณะน้ีสวนใหญจะใชในเชิงวิชาการหรือกเฉพาะกลุมอาชีพท่ี อาจไมคอยพบกลวิธีน้ีในการแปลงานบันเทิง

คดีเทาใดนัก แตสำหรับเพลงในภาพยนตรแอนิเมชั่นเรื่อง Frozen ซึ่งเปนภาพยนตสำหรับคนทุกวัยโดยเฉพาะวัย

เด็ก เพราะเปนเรื่อราวเกี่ยวกับ เจาชาย เจาหญิง และเวทมนต จึงทำใหเพลงตนฉบับใชภาษางายๆ ตรงไปตรงมา 

เมื่อแปลเปนภาษาไทยจึงสามารถใชการแปลแบบตรงตัวได เชน “A Chance  to change my lonely world” 

แปลวา “โอกาสเปลี่ยนแปลงโลกอันเงียบงัน” เปนการแปลที่ทั้งประโยค โครงสราง และความหมายเหมือนเดิม

ตามตนฉบับทุกประการ 

5. กลวิธีการแปลเพิ่มเติม เปนการเพิ่มเติม คำ หรือ ประโยค นอกเหนือจำกตนฉบับ เพื่อใหผูอานเกิด

ความ เขาใจหรือมีความหมายชัดเจนขึ้น หากผูแปลไมเพิ่มขอมูลอาจทำใหผูอานไมเขาใจใจความของขอความน้ัน 

ๆ ได เชน “I can hear you but I won’t” แปลวา “ไดยินเสียงเธอ แตไมฟง” หากไมมีคำวา “ฟง” อาจทำใหไม

เขาใจความหมายของขอความนั้นเลย อีกหนึ่งตัวอยาง “I’m left behind, wondering if I should follow” 

แปลวา “ฉันเหมือนถูกท้ิง จะใหตามไปหรือควรอยูน่ิง” ผูแปลเพ่ิม“หรือควรอยูน่ิง” เพ่ือใหผูฟงเขาใจความหมาย

มากข้ึน 

6. กลวิธีการแปลเปนคำตรงขาม คือการแปลคำที่ใหความหมายเหมือนกันแตเขียนตรงกันขามกับ

ภาษาตนฉบับ เชน “But not too far or you’ll be drowned” แปลวา “ถาใกลเกินไปอาจดับชีวา” ในตนฉบับ

มีคำวา “not too far” แปลวา “ไมไกลเกินไป” แตในฉบับแปลเลือกใชคำวา “ใกล” ซึ่งก็ใหความหมายเดียวกัน
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กับ “ไมไกล” อีกตัวอยาง “What do you want? ‘Cause you’ve been keeping me awake” แปลวา “เธอ

มีอะไร มันนอนไมได มันทนไมไหว” ผูแปลเลือกใชคำวา “นอนไมได” แทน “keeping me awake” ท่ีควรจะ

แปลวา “ทำใหตื่นอยูตลอด” 

7. กลวิธ ีการแปลความหมายแคบเปนกวาง เป นการแปลจากความหมายแคบ (Specific) เปน

ความหมายกวาง (Generic) เนื่องจากผูแปลตองการใหภาษาเปนธรรมชาติและสื่อความไดกระจาง ถึงไมตรงตัว

เสียทีเดียวแตใหความรูสึกใกลเคียงกับภาษาตนฉบับและเปนธรรมชาติ เชน “Where the North wind meets 

the sea” แปลวา “ท่ีที่สายลมพัดแผนน้ำ” ผูแปลแปลคำวา “sea” เปน “แผนน้ำ” ซึ่งมีความหมายกวางกวา 

“ทะเล” เพราะ “แผนน้ำ” มีความหมายรวมถึง แมน้ำ ลำธาร ทะเล มหาสมุทร และอีกหนึ่งตัวอยาง “Tell the 

guards to open up the gate” แปลวา “สั ่งใหเขาเตรียมพรอมจะเปดประตู” คำวา “guard” แทจริงแลว

แปลวา “ยามหรือคนเฝา” แตผูแปลเลือกใชคำที่มีความหมายกวางกวา คือแปลวา “เขา” ที่หมายถึงใครก็ตามท่ี

เราพูดถึง แตเมื่อดูภาพยนตรฉากท่ีตัวละครรองเพลงน้ีจะพบวา “guards” หมายถึงทหารท่ีอยูในพระราชวัง หาก

ผูแปลแปลคำวา “guard” เปน “ทหาร” ก็จะทำใหเน้ือรองไมไพเราะ 

การแปลบทเพลงมีความยากในระดับหนึ่ง ไมใชเปนเพียงแคการแปลความหมายออกมาตรง ๆ เทาน้ัน 

ในบทเพลงเพลงหนึ่งมีทั้งการเลนคำ ความหมายแฝง เสียงดนตรี จังหวะ และทวงทำนองเปนองคประกอบในการ

ถายทอดความหมาย ผูแปลจึงจำเปนตองมีความรูความเขาใจทั้งภาษาตนฉบับและภาษาแปลเปนอยางดี มีทักษะ

การใชคำ หรือประโยคที่สละสลวย สัมผัสคลองจอง  และเลือกใชกลวิธีการแปลที่เหมาะสมกับองคประกอบของ

เพลง ทั้งน้ีเพื่อคงความหมายและอรรถรถของเพลงภาษาตนฉบับไวใหไดมากที่สุดแลวสงตอไปยังผูฟง ใหสามารถ

เขาถึงอารมณเพลงท่ีผูแตงตองการจะสื่อไดอยางครบถวนและลึกซึ้ง 
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https://www.youtube.com/watch?v=c2C0jgVhQ1E


การพัฒนาคูมือคำศัพทภาษาอังกฤษในกีฬาฟุตบอลสำหรับผูที่สนใจ 

 
ธีรวุฒิ  ปงยศ1* กิจจาณัฏฐ  ตั้งจิตนุสรณ2  ดีเพนดรา ทาปา มคร3   

 

1-3 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  

59 ม. 13 ต.ฝายแกว อ.ภูเพียง จ.นาน 55000 

 

*theerawut2525@gmail.com, 0874426950 

 

บทคัดยอ 

การพัฒนาคูมือการใชคำศัพทในกีฬาฟุตบอล มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) รวบรวมและสังเคราะหคำศัพทท่ี

เก่ียวของกับกีฬาฟุตบอลเพ่ือจัดทำคูมือคำศัพทเฉพาะกิจของกีฬาฟุตบอล  2) ประเมินความพึงพอใจของผูใชคูมือ

คำศัพทเฉพาะกิจของกีฬาฟุตบอลกลุ มตัวอยาง ประชากรที ่ใชในการศึกษา นักศึกษาชุมนุมฟุตบอล ของ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน จำนวน 20 คน และผูท่ีสนใจท่ัวไปจำนวน 20 คน รวมท้ังสิ้น 40 คน 

ซึ ่งไดมาโดยการสุ มแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัยคือคู มือคำศัพท

ภาษาอังกฤษในกีฬาฟุตบอลและแบบสอบถามความพึงพอใจตอคูมือ สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลคือ รอยละ 

คาเฉลี่ยสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) คำศัพทเฉพาะกิจพบในสื่อออนไลน มีจำนวนคำศัพทจำแนก

เปน 6 กลุม มีทั้งหมด 144 คำ ลักษณะรูปเลมของคูมือเปนลักษณะหนังสือ ขนาดพกพาที่ประกอบดวยรูปภาพ 

คำศัพทและตัวอยางการใชประโยคภาษาอังกฤษ 2)ผลการวิเคราะหหาคาความพึงพอใจของคู มือคำศัพท

ภาษาอังกฤษในกีฬาฟุตบอลอยูในระดับมาก ดานการออกแบบรูปเลมของคูมือ และดานเนื้อหาในคูมือมีคาเฉลี่ย

เทากันที่ระดับ 4.60 ซึ่งอยูในระดับมากที่สุด และดานการนำคูมือ ไปใชประโยชน มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 อยูใน

ระดับมากท่ีสุด 

 

 คำสำคัญ: การพัฒนาคูมือคำศัพท, ฟุตบอล, ความพึงพอใจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

298



A Development of a Football Vocabulary Manual 
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Abstract 
The development of a football vocabulary manual for interested individuals aims to 1) 

collect and synthesize football terminology for designing a football vocabulary manual and 2) 

assess user satisfaction. Using a purposive sampling method, 40 people participated in this 

research, including 20 football club members at Rajamangala University of Technology Lanna, 

Nan and 20 football enthusiasts. A developed football vocabulary manual and a satisfaction 

questionnaire were used as research instruments. Percentage means and standard deviation were 

among the statistics used in the analysis. The results showed that: 1) the football terminology 

could be divided into six types with a total of 144 words, and the manual was in the form of a 

portable booklet containing images, vocabulary, and examples of English sentences, and 2) the 

users were satisfied with the manual at a high level in terms of the design and content with an 

average of 4.60. Furthermore, the average use of the manual was 4.61, indicating the highest 

level. 

 

 Keywords: A development of football vocabulary manual, football, satisfaction 
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1. บทนำ  

ภาษาเปนสิ่งสำคัญตอมนุษย เพราะเปนสื่อกลางในการสื่อสารกัน มนุษยในทุกสังคมมีภาษาเฉพาะของ

ตน ซึ่งเปนสัญลักษณที่มนุษยเปนผูกำหนดขึ้นเพื่อใหเกิดความเขาใจที่ตรงกัน เมื่อบุคคลในสังคมตางมีอาชีพ 

สถานภาพ เพศวัย ที่แตกตางกัน จึงเปนเหตุใหภาษามีลักษณะที่แตกตางกันไปดวยการติดตอสื่อสารกันในวงการ

ตาง ๆ จึงมีการกำหนดใชถอยคำเฉพาะกลุมข้ึน เพ่ือติดตอสื่อสารและเกิดความสะดวกและความเขาใจท่ีตรงกันกับ

บุคคลในกลุม เพื่อติดตอสื่อสารและเกิดความสะดวกและความเขาใจที่ตรงกันกับบุคคลในกลุม ดวยเหตุนี้จึงเกิด

ภาษาเฉพาะกิจข้ึนเชน ภาษาหนังสือพิมพ  ภาษากฎหมาย ภาษาในวงการบันเทิง รวมถึงภาษาในวงการฟุตบอลใน

ปจจุบันทั่วโลกใหความสนใจกีฬาฟตุบอลมากขึ้น จึงปรากฏการนำเสนอสาระเรื่องราวของวงการฟุตบอล ผานสื่อ

ตางๆ ทั้งโทรทัศน สื่อสังคมออนไลน หนังสือพิมพและนติยสาร การนำเสนอเรื่องราวของวงการฟุตบอลใหเขาถึง

กลุมผูรับสารที่เปนเปาหมาย จึงทำใหเกิด ใชคำศัพทเฉพาะวงการฟุตบอลขึ้น เพื่อใหผูสงสารและผูรับสารเขาใจ

เรื่องราวไดตรงกันและเกิดอรรถรสยิ่งขึ้น การพัฒนาคูมือคำศัพทภาษาอังกฤษในกีฬาฟุตบอลอาชีพสำหรับผูท่ี

สนใจเปนคูมื่อที่นำเสนอ เฉพาะเรื่องราวของวงการฟุตบอลที่มีระยะการเผยแพรมายาวนานถึง 100 ป จึงเปน

เครื่องบงบอกวาคนในวงการฟุตบอลใหความสนใจตอฟุตบอลเปนอยางมาก การนำเสนอขาวของฟุตบอลในทวีป

ยุโรปจากหลากหลายประเทศ ขาวสารตางๆของวงการฟุตบอล เหตุการณตาง ๆท่ีเกิดข้ึนในรอบสัปดาหรวมถึงการ

ตอบกลับผูอานท่ีไดสงคำถามเขามาถามผูเขียนเก่ียวกับฟุตบอล ผูเขียนจะตอบกลับดวยความเปนกันเองกับผูอาน

และมีการสรางคำศัพทที่หลากหลายตามยุคสมัย มีวัตถุประสงคหลักเพื่อใหกลุมเปาหมายเขาใจภาษา คำศัพทท่ี

เกิดจากกีฬาฟุตบอล 

วัตถุประสงคในการวิจัย 

 1) เพ่ือรวบรวมและสังเคราะคำศัพทท่ีเก่ียวของกับวงการฟุตบอลและจัดทำคูมือคำศัพทภาษาอังกฤษ

ในกีฬาฟุตบอลอาชีพสำหรับผูท่ีสนใจ 

 2) เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชการพคูมือคำศัพทภาษาอังกฤษในกีฬาฟุตบอลอาชีพสำหรับผูท่ีสนใจ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 การพัฒนาคูมือ 

 1. ความหมายของคูมือ 

 วรรณา สุหันธชาติ (2550 : 40) ไดใหความหมายของคูมือการสอนหรือคู มือครูตองประกอบดวย

จุดมุงหมายของการเรียน มีเน้ือนาในรายวิชามีการแนะนำในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเปนแนวทางในการ

ทำกิงกรรมของนักเรียนกระตุนใหนักเรียนรูจักคิดหาเหตุผล  มีการกำหนดการใชวัสดุประกอบการเรียนการสอนท่ี

เกี่ยวของ คูมือการสอนที่มีครบองคประกอบ ตาง ๆ จะทำใหการเรียนการสอนของครูอาจารยที่นำคูมือไปใชใหมี

มาตรฐานการสอนใกลเคียงกันมากท่ีสุด และทำใหนักรียนมีความรูความสามารถและทักษะท่ีใกลเดียงกัน 

 ปรีชา ชางขวัญยืน (2559 : 27) ไดสรุปความหมายของคูมือวา เปนหนังสือที่ใชควบคูกับการกระทำสิ่ง

ใดสิ่งหนึ่งเปนหนังสือที่ใหแนวทางการปฏิบัติแกผูใชใหสามารถกระทำสิ่งนั้น ๆ ไดบรรลุผลสำเร็จตามเปาหมาย 

โดยแบงเปน 3 ประเภท คือ 

 1. คูมือครู คือ หนังสือท่ีใหแนวทางและคำแนะนำแกครู เก่ียวกับสาระ วิธีการกิจกรรม สื่อวัสดุ อุปกรณ 

แถะแหลงขอมูลหรือแหลงอางอิงตาง ๆ ปกติจะใชควบคูกับตำราเรียน 

 2. คู มือผู เรียน คือ หนังสือที่ผู เรียนใชดวบคูไปกับตำาราเรืยน ปกติจะประกอบดวย สาระ คำสั่ง 

แบบฝกหัด มีปญหาและคำตอบ และท่ีวางสำหรับเขียนตอบ 
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 3. คูมือท่ัวไป คือ หนังสือท่ีใหความรูเก่ียวกับการทำสิ่งใดสิ่งหน่ึงแกผูอาน โดยมุงหวังใหผูอานหรือผูใชมี

ความเขาใจและสามารถดำเนินการเรื่องน้ัน ๆ ดวยตนเองไดอยางถูกตองเหมาะสม 

ความหมายความพึงพอใจ 

วินัย นวลฉวี (2552 : 9) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง พฤติกรรมที่มนุษยแสดงออกตอ สิ่งเราท่ี

คาดหวัง จะแสดงออกไดทั้งในทางลบและทางบวก ทั้งที่เปนรูปธรรมและนามธรรม ขึ้นอยูกับสิ่งที่ไดรับการ

ตอบสนองน้ันในดานใด 

ดิเรก พราวศรี (2551 : 39) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง การแสดงออกของอารมณที่มีความสุข 

ความอิ่มเอิบ เมื่อสิ่งที่ตองการไดรับการตอบสนองในแนวทางที่คาดหวังไว เปนความรูสึกที่ดีความรูสึกรัก ชอบใน

สิ่งท่ีสอดคลองกับความตองการของตนเองความพึงพอใจกอใหเกิดความรวมมือรวมใจ ความเขาใจอันดีตอกัน และ

เปนปจจัยสำคัญประการหน่ึงท่ีชวยใหการดำเนินงานประสบความสำเร็จ 

ปาริชาติ วงศศรีแกว (2552 : 9) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี

ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในเชิงบวก อันเกิดข้ึนจากพ้ืนฐานของการรับรู คานิยม และประสบการณ

ท่ีแตละบุคคลไดรับและจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองตอความตองการใหแกบุคคลและสามารถทำให

เกิดความสุขจากสิ่งน้ันได ซึ่งระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับความตองการ

ของแตละบุคคล 

ชนนิ ริมทอง (2551 : 15) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง สภาพความรูสึกหรือทัศนคติในทางท่ีดีของ

บุคคลที่มีตอการใหบริการดานใดดานหนึ่ง ซึ่งเกิดจากการที่ผูใชไดเปรียบเทียบความคาดหวังของตนกับการไดรับ

บริการความพึงพอใจนี้อาจเกิดการไดรับบริการตามที่คาดหวังมากกวาที่คาดหวังหรือนอยกวาที่คาดหวังและอาจ

เปลี่ยนแปลงไดโดยข้ึนอยูกับเวลาหรือสภาพแวดลอม  

แนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับความพึงพอใจ 

สุคนธ สินธพานนท และคณะ (2545 : 46) ไดอธิบายถึงลักษณะความพึงพอใจ หรือความตองการ ในแต

ละข้ันไวใหเห็นชัดเจน ดังน้ี 

1. ความตองการทางดานรางกาย เปนความตองการที่สำคัญที่สุด ซึ่งไดแกความตองการอาหาร น้ำ 

อากาศ การหลับนอน การขับถาย ฯลฯ มนุษยจะแสดงพฤติกรรมตอเมื่อมีความตองการแลวยังไมไดรีบการ

ตอบสนอง และคนก็จะมีความตองการอื่น ๆ ตอไปเรื่อย ๆ สูงขึ้นไปเรื่อย ๆ ซึ่งความตองการนั้นก็จะมาเปน

ตัวกำหนดพฤติกรรมในชวงน้ัน และเวลาน้ันอีก 

2. ความตองการความปลอดภัย ถาความตองการทางดานรางกายไดรับการตอบสนองอยางเพียงพอ 

มนุษยก็จะตองการความปลอดภัย ซึ่งไดแก ความรูสึกมั่นคงปลอดภัยความเปนปกแผน ความตองการการคุมครอง

ปกปอง ความรูสึกที่ปลอดจากความวิตกกังวลความตองการที่จะอยูในระเบียบ ความตองการกฎหมายคุมครอง 

ตลอดจนตองการความเขมแข็งของผูคุมกัน ท้ังน้ี เพราะมนุษยทุกคนลวนตองการความปลอดภัยท้ังสิ้น 

3. ความตองการความรักและเปนเจาของ มนุษยทุกคนตองการเปนสวนหนึ่งของกลุม ที่ตนเองจะตอง

เกี่ยวของดวยอยากไดความรักจากคนอื่นอยากเปนเจาของคนอื่น และในขณะเดียวกัน ก็อยากใหตนเปนที่รักและ

เปนของใครสักคน ถารูสึกวาไมมีใครรัก หรือไมรูวาจะรักใครความตองการเชนน้ีคนท่ีขาดมากยิ่งตองการมาก 

4. ความตองการจะเปนที่ยอมรับและไดรับการยกยอง เปนความตองการที่จะรูสึกวาตนเองมีคาทั ้งใน

สายตาตนเอง และในสายตาผูอ่ืน 

5. ความตองการท่ีจะตระหนักในความสามารถของตนเอง หรือรูจักตนเองมนุษย จะมีความตองการท่ีจะ

รูจักตนเองตรงตามสภาพท่ีตนเปนอยู เขาใจถึงความสามารถความสนใจ ความถนัด และความตองการของตนเอง 
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โดยไมมีการปกปองและบิดเบือน พรอมที่จะเปดเผยตนเอง สิ่งเหลานี้ถือวาเปนพื้นฐานในการเลือกอาชีพ ถาทำ

ความเขาใจตนเองไดถูกตอง เลือกงานถูกก็มีความสุข ทำงานไดเต็มความสามารถ แตถาทำไมไดก็เกิดความรูสึก

ขัดแยงระหวาง สิ่งท่ีตนเองชอบ และงานท่ีกำลังทำอยูตลอดเวลา 

ประสาท อิศรปรีดา (2547 : 11) กลาววา ทฤษฎีและแรงจูงใจที่ทำใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน

ของ Herzbergไดทำการศึกษาคนควาทฤษฎีที่เปนมูลเหตุที่ทำใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน 2 ปจจัย คือ 1)

ปจจัยกระตุน (Motivation Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวกับการงานซึ่งมีผลกอใหเกิดความพึงพอใจในการทำงาน 

เชน ความสำเร็จของงาน การไดรับการยอมรับนับถือลักษณะของงานความรับผิดชอบ ความกาวหนาในตำแหนง

การงาน 2)ปจจัยค้ำจุน (Hygiene Factors) เปนปจจัยที่เกี่ยวของกับสิ่งแวดลอมในการทำงานและมีหนาที่ให

บุคคลเกิดความพึงพอใจในการทำงาน เชน เงินเดือน โอกาสที่จะกาวหนาในอนาคตสถานะของอาชีพ สภาพการ

ทำงาน เปนตน 

มาสโลว(Maslow,1970 : 69 –80)ไดเสนอทฤษฎีลำดับขั้นของความตองการ(Hierarchy of Needs) 

โดยตั้งสมมุติฐานไววา“มนุษยเรามีความตองการอยูเสมอไมมีที่สิ้นสุด เมื่อความตองการไดรับการตอบสนองหรือ

พึงพอใจอยางหนึ่งอยางใดแลว ความตองการสิ่งอื่น ๆ ก็จะตามมาอีก ความตองการของคนเราอาจจะเกิดข้ึน

ซ้ำซอนกัน ความตองการบางอยาง  ยังไมหมดความตองการอีกอยางหน่ึงอาจเกิดข้ึนได”ความตองการของมนุษยมี

ลำดับข้ันดังน้ี 

1. ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) เปนความตองการข้ันพ้ืนฐานของมนุษย เนน

สิ่งจำเปนในการดำรงชีวิต ไดแก อาหาร ท่ีอยูอาศัย เครื่องนุงหม ยารักษาโรคความตองการพักผอน ความตองการ

ทางเพศ 

2. ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs) ความมั่นคงในชีวิตท้ังท่ีเปนอยู ในปจจุบันและอนาคต 

ความเจริญกาวหนา อบอุนใจ 

3. ความตองการทางสังคม (Social Needs) เปนสิ่งจูงใจที่สำคัญตอการเกิดพฤติกรรมตองการใหสังคม

ยอมรับตนเองเขาเปนสมาชิก ตองการความเปนมิตร ความรักจากเพ่ือนรวมงาน 

4. ความตองการมีฐานะ (Esteem Needs) มีความอยากเดนในสังคมมีชื่อเสียงอยากใหบุคคลยกยอง 

อยากมีอิสรภาพ 

5. ความตองการความสำเร็จในชีวิต (Self-Actualization Needs) เปนความตองการ ในระดับสูง อยาก

ใหตนเองประสบความสำเร็จทุกอยางในชีวิต ซึ่งเปนไปไดยาก 

สรุปไดวา แรงจูงใจที่ทำใหเกิดความพึงพอใจไดนั้นคือ สภาวะจิตใจที่ปราศจากความเครียด ทั้งนี้เพราะ

ธรรมชาติของมนษุยนั้นมีความตองการถาความตองการนั้นไดรับการตอบสนองทั้งหมดหรือบางสวนความเครยีด

จะลดลงความพึงพอใจจะเกิดขึ้นและในทางกลับกัน ถาความตองการน้ันไมไดรับการตอบสนอง ถาหากผูเรียนมี

ความรูสึกพอใจหรือมีทัศนคติที่ดีตอการจัดการเรียนรูจะทำใหสามารถปฏิบัติกิจกรรมการเรียนรูอยางมีความสุข

และประสบความสำเร็จ  ในการปฏิบัติงานใด ๆ ก็ตาม การที่ผูปฏิบัติงานจะเกิดความพึงพอใจ ตอการทำงานน้ัน

มากหรือนอย 

ข้ึนอยูกับสิ่งจูงใจในการทำงานท่ีมีอยู การสรางสิ่งจูงใจหรือแรงกระตุนใหเกิดกับผูปฏิบัติงานจึงเปนสิ่งท่ี

จำเปน เพื่อใหการปฏิบัติงานนั้น ๆ เปนไปตามวัตถุประสงคที่วางไวมีนักวิชาการไดพัฒนาทฤษฎีเพื ่ออธิบาย

องคประกอบของความพึงพอใจ และอธิบายความสัมพันธระหวางความพึงพอใจกับปจจัยอ่ืน ๆ 
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ภาพท่ี 1 แสดงกรอบแนวคิดของการพัฒนาคูมือการใชคำศัพทในกีฬาฟุตบอลสำหรับผูท่ีสนใจ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากรในงานวิจัยน้ีคือ นักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  

 กลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาท่ีเขารวมชุมนุมฟุตบอลของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

จำนวน 20 คนซึ่งไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) และผูท่ีสนใจท่ัวไป จำนวน 20 คน รวม

ท้ังสิ้น 40 คน 

เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 1. เครื่องมือท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือคูมือคำศัพทเฉพาะในกีฬาฟุตบอลพรอมอธิบายความหมายคูมือการ

พัฒนาการใชคำศัพทกีฬาฟุตบอล โดยการสรางคูมือการพัฒนาการใชคำศัพทกีฬาฟุตบอล โดยไดดำเนินการสราง

ตามลำดับขั้นตอน ดังน้ี ผูวิจัยไดรวบรวมและสังเคราะหคำศัพทที่ใชในกีฬาฟุตบอลคำศพัทจากสื่อออนไลนตางๆ 

ทั้งเว็บไซตขาวฟุตบอล, หนังสือพิมพออนไลน, เพจฟุตบอล เลือกและกำหนดเนื้อหาสาระที่จะใชในการสรางคูมือ

โดยคัดเลือกคำศัพทมาจากสื่อออนไลนตางๆ ท้ัง เว็บไซตขาวฟุตบอล, หนังสือพิมพออนไลน, เพจฟุตบอล จำนวน 

1 เลม แบงเน้ือหาออกเปน  6 กลุม 

 1.1 คำศัพทสนามและคำศัพทท่ัวไป  จำนวน  24  คำ 

 1.2 คำศัพทเก่ียวกับการฝกฟุตบอล  จำนวน  20  คำ  

 1.3 คำศัพทเก่ียวกับการแตงกาย  จำนวน  14  คำ 

 1.4 คำศัพทเก่ียวกับการเลนฟุตบอล  จำนวน  68  คำ 

 1.5 คำศัพทเก่ียวกับการตัดสินฟุตบอล จำนวน    8  คำ 

 1.6 คำศัพทเก่ียวกับตำแหนงฟุตบอล  จำนวน  10  คำ 

2. แบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชคูมือคำศัพทเฉพาะกิจของวงการฟุตบอล เปนแบบมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ จำนวน 10 ขอ 

วิธีดำเนินการวิจัย 

 ผูวิจัยไดดำเนินการเก็บขอมูลโดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจของของผูใชคูมือคำศัพทในกีฬา

ฟุตบอล โดยมีข้ันตอนในการดำเนินการวิจัยดังน้ี (1) ผูวิจัยไดนัดหมายกลุมตัวอยางเพ่ือแจงเรื่องและวัตถุประสงค

ของการวิจัย และนัดหมายวันและเวลาที่จะสงคูมือคำศัพทเฉพาะในกีฬาฟุตบอลไปใหกลุมตัวอยางและขอความ

รวมมือในการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผูใชคูมือโดยใชชองทางติดตอออนไลน (2) เมื่อถึงวันนัดหมาย

ผูวิจัยสงลิงคแบบสอบถามความพึงพอใจ โดยไมเรงเรากลุมตัวอยางใหตอบกลับแบบสอบถามโดยเร็วแตกลับให
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เวลาในการตอบกลับแบบสอบถามดังกลาวภายใน 1 สัปดาหนับตั้งแตไดสงลิ้งคแบบสอบถามเพื่อใหเวลากลุม

ตัวอยางในการคิดคำตอบท่ีตรงกับตัวเองมากท่ีสุด (3) นำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหคาสถิติ และสรุปผลการศึกษา  

การเก็บรวบรวมขอมูล   

 เมื่อกลุมตัวอยางไดสงขอมูลตอบกลับทาง Google Form ผูวิจัยไดตรวจสอบความสมบูรณของการตอบ

แบบสอบถาม วาถูกตอง ครบถวนสมบูรณตามจำนวนหรือไม จากน้ันจึงไดรวบรวมขอมูลเพ่ือวิเคราะหผลตอไป 

การวิเคราะหขอมูล 

 การวิเคราะหขอมูล ใชสถิติคาเฉลี ่ยและคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน การกำหนดเกณฑการแปล

ความหมายระดับวิเคราะหความพึงพอใจของนักศึกษาชุมนุมฟุตบอลและบุคคลทั่วไป ที่มีตอการใชคู มือการ

พัฒนาการใชคำศัพทกีฬาฟุตบอล โดยการหาคาเฉลี ่ย (Mean) และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation) ดังน้ี 

    คาเฉลี่ย    ความหมาย 

  4.51 – 5.00   มีความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

  3.51 – 4.50  มีความพึงพอใจในระดับมาก 

  2.51 – 3.50   มีความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

  1.51 – 2.50   มีความพึงพอใจในระดับนอย 

  1.00 – 1.50   มีความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 

4. ผลการวิจัย  

ผูวิจัยไดรวบรวมและสังเคราะหคำศัพทวงการฟุตบอลจากเว็บไซตจำนวน 7 เว็บไซต คือ si-englishbkk, 

english-vlearn.blogspot, wallstreetenglish, Wikipedia, Woodward Education, englishclub, ef และ

คนควาจากหนังสือฟุตบอลไทย, พรีเมียรลีก, ฟุตบอล, นักฟุตบอล, Behind the goal, และThe game ผูวิจัยได

จำแนกคำศัพทออกเปน 6 ชนิด โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

  - คำศัพทสนามและคำศัพท ท่ัวไป  จำนวน  24  คำ 

  - คำศัพทเก่ียวกับการฝกฟุตบอล  จำนวน  20  คำ  

  - คำศัพทเก่ียวกับการแตงกาย   จำนวน  14  คำ 

  - คำศัพทเก่ียวกับการเลนฟุตบอล  จำนวน  68  คำ 

  - คำศัพทเก่ียวกับการตัดสินฟุตบอล  จำนวน    8  คำ 

  - คำศัพทเก่ียวกับตำแหนงฟุตบอล  จำนวน  10  คำ 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใชคูมือคำศัพทของกีฬาฟุตบอล 

ดานการออกแบบรูปเลมของคูมือ 

ดานการออกแบบรูปเลมของคูมือ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

1. ขนาดเลมของคูมือเหมาะสม กะทัดรัด    4.62    0.49 มากท่ีสุด 

2. สีและการออกแบบปกของคูมือนาสนใจ    4.82    0.38 มากท่ีสุด 

3. รูปแบบตัวอักษรอานงายและสวยงาม    4.70    0.46 มากท่ีสุด 

4. ความถูกตองของการพิมพ    4.55    0.50 มาก 
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ดานการออกแบบรูปเลมของคูมือ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

5. สวนประกอบของปกนอก    4.35    0.83 มาก 

6. ใชกระดาษท่ีมีคุณภาพ คงทน ถาวร    4.35    0.48 มาก 

รวม     

4.60 
    0.30 

มากท่ีสุด 

 

จากตาราง 1 พบวา ผูใชคูมือคำศัพทเฉพาะกิจของวงการฟุตบอล มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคูมือ

คำศัพทกีฬาฟุตบอล ดานการออกแบบรูปเลมของคูมือ  โดยมคีาเฉลี่ยเทากับ 4.60 อยูในระดับมากท่ีสุด มีคาสวน

เบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.30 เมื่อพิจารณารายขอพบวา ขอ 2 สีและการออกแบบปกของคูมือนาสนใจ มี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุดเทากับ 4.82 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.38 รองลงมาคือ ขอ รูปแบบตัวอักษรอานงาย 

และสวยงาม คาเฉลี ่ยเทากับ 4.70 มีคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 และคะแนนต่ำสุดคือ ขอ 5 

สวนประกอบของปกนอก คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.48 และขอ 6 ใชกระดาษท่ีมี

คุณภาพ คงทน ถาวร คาเฉลี่ยเทากับ 4.35 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.83  

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผูใชคูมือคำศัพทกีฬาฟุตบอล ดาน

เนื้อหาในคูมือ 

ดานเนื้อหาในคูมือ 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

1. เน้ือหาของคูมืออานแลวเขาใจงาย    4.58    0.47 มากท่ีสุด 

2. เน้ือหามีความเหมาะสมและเปนปจจุบัน    4.83    0.50 มากท่ีสุด 

3. เน้ือหาของคูมือตรงตอความตองการของนักฟุตบอล    4.58    0.46 มากท่ีสุด 

4. การจัดเน้ือหาเปนหมวดหมู เขาใจงาย    4.66    0.71 มากท่ีสุด 

5. การจัดเน้ือหาเปนลำดับข้ันตอน สอดคลองและเช่ือมโยงกันดี    4.41    0.50 มาก 

6. เน ื ้อหาของค ู ม ือช วยให ผ ู ท ี ่สนใจท ั ่วไปเข าใจในหล ักและ

กระบวนการของกีฬาฟุตบอล 

   4.91    0.47 มากท่ีสุด 

7. สำนวนภาษาท่ีใช อานเขาใจงาย    4.50    0.42 มากท่ีสุด 

8. เน้ือหาสามารถนำไปใชปฏิบัติจริงได    4.66    0.71 มากท่ีสุด 

9. เน้ือหาครอบคลุม    4.25    1.21 มาก 

10. เน้ือหามีความชัดเจนทุกข้ันตอน    4.75    0.45 มากท่ีสุด 

รวม     4.60     0.30 มากท่ีสุด 

 

จากตารางที่ 2 พบวา ผูใชคูมือคำศัพทเฉพาะกิจของวงการฟุตบอล มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคูมือ

คำศัพทกีฬาฟุตบอล ดานเนื้อหาในคูมือ โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.60 อยูในระดับมากที่สุด มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.30 เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ 7 สำนวนภาษาที่ใช อานเขาใจงายมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.50 มี

คาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.42 รองลงมาคือ ขอ 3 เน้ือหาของคูมือตรงตอความตองการของนักฟุตบอล มี

คาเฉลี่ยเทากับ 4.58 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.46 และคะแนนต่ำสุดคือ ขอ 6 เน้ือหาของคูมือชวยให

ผูท่ีสนใจท่ัวไปเขาใจใน หลักและกระบวนการของกีฬาฟุตบอล มีคาเฉลี่ยเทากับ 4.91 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน

เทากับ 0.47   
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ตารางที ่ 3 แสดงคาเฉลี ่ย สวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจของผู ใช ค ู ม ือคำศัพท                                              

กีฬาฟุตบอล ดานการนำคูมือ ไปใชประโยชน 

ดานการนำคูมือ ไปใชประโยชน 𝒙𝒙� 𝑺𝑺.𝑫𝑫. ระดับการใช 

1. ความรูจากคูมือสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนานักกีฬา

อาชีพในฟุตบอล 
   4.57    0.54 มากท่ีสุด 

2. สามารถนำคำศัพทและประโยคสนทนาไปใชในการเลนฟุตบอลได    4.62    0.49 มากท่ีสุด 

3. มีคำศัพทและประโยคเพียงพอตอการนำไปใชในการเลนฟุตบอล    4.60    0.54 มากท่ีสุด 

4. ความรูจากคูมือจะสามารถนำไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานได    4.65    0.66 มากท่ีสุด 

5. ความพึงพอใจของทานโดยรวมตอประโยชนท่ีไดรับจากคูมือฉบับน้ี    4.67    0.47 มากท่ีสุด 

รวม     

4.61 
    0.18 มากท่ีสุด 

   

จากตารางที่ 3 พบวา ผูใชคูมือคำศัพทเฉพาะกิจของวงการฟุตบอล มีความพึงพอใจตอการพัฒนาคูมือ

คำศัพทเฉพาะกิจของวงการฟุตบอล ดานการนำคูมือไปใชประโยชน โดยมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.61 อยูในระดับมาก

ท่ีสุด มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.18 เมื่อพิจารณารายขอพบวาขอ  5 ความพึงพอใจของทานโดยรวมตอ

ประโยชนที่ไดรับจากคูมือ คาเฉลี่ยมากที่สุดเทากับ 4.67 มีคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.47 รองลงมาคือ 

ขอ 4 ความรูจากคูมือจะสามารถนำไปใชประโยชน ในการปฏิบัติงานได คาเฉลี่ยเทากับ 4.65 มีคาสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานเทากับ 0.66 และคะแนนต่ำสุดคือ ขอ 1 ความรูจากคูมือสามารถนำไปใชประโยชนในการพัฒนานักกีฬา

อาชีพในฟุตบอล คาเฉลี่ยเทากับ 4.57 มีคาสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานเทากับ 0.54   

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 ผลการวิจัยทำใหไดหนังสือคูมือที่รวบรวมคำศัพทที่เกี่ยวของกับกีฬาฟุตบอล ที่มีลักษณะทางกายภาพ

และเน้ือหาท่ีเปนไปตามแนวทางของหนังสือคูมือ และตรงตามความตองการของบุคคลท่ีสนใจและเก่ียวของกับใน

วงการกีฬาฟุตบอล โดยไดมีการออกแบบใหมีขนาดกะทัดรัด เปนพ็อกเก็ตบุค สะดวกในการใชงาน การพิมพเปน

ภาพสีท้ังเลม ไดรวบรวมคำศัพททางกีฬาฟุตบอลเพ่ือใหเกิดการพัฒนาในวงการกีฬาฟุตบอลตอไป 

 ผลการวิจัยดังกลาวไดสอดคลองผลการศึกษาของอภิวัฒน เดชเชียร (2561) ในดานการจำแนกประเภท

ของคำศัพทเฉพาะ ซึ่งไดศึกษาถึงคำศัพทเฉพาะกิจของวงการฟุตบอล ในนิตยสารสตารซอคเกอร โดยผลของการ

วิจัยพบการใชคำศัพทเฉพาะกิจของวงการฟุตบอลจำนวน 107 คำ จำแนกตามลักษณะได 3 ประเภท โดย

เรียงลำดับจากมากที่สุดไปถึงนอยที่สุด ดังนี้ 1.การตั้งสมญานาม พบจำนวน 56 คำ สามารถแบงออกเปน 2 

ประเภท คือ 1) การตั้งสมญานามท่ีตั้งใหกับองคกรกีฬา โดยแบงเปน 2 ลักษณะ คือ ตั้งจากตรารูปสัญลักษณของ

สโมสรและตั้งตามลักษณะเดนของประเทศ 2) การตั้งสมญานามบุคคลในวงการฟุตบอล 2.คำศัพทท่ีใชในเกมการ

แขงขัน พบเปนจำนวน 34 คำ ซึ่งคาศัพทที่พบนั้นลวนเปนคำที่ปรากฏ ในการแขงขันกีฬาฟุตบอลทั้งสิ้น เชน 

กองกลาง ปก ไซดโคง ล้ำหนา 3.ลักษณะของคาศัพทเฉพาะกิจในวงการฟุตบอล ท่ีพบนอยท่ีสุดคือ คำสำนวนใหม 

พบเปนจำนวน 17 คำ การใชคำสำนวนใหมของวงการฟุตบอลในนิตยสารนิตยสารสตารซอคเกอรน้ัน เปนสำนวน

ใหมท่ีเกิดจากผูเขียนหรือผูนำเสนอขาวกีฬาฟุตบอลเรียกใช เปนการนำคำมาเปรียบเทียบเพ่ือใหเขาถึงความหมาย

ท่ีตองการจะสื่อถึงคำน้ันๆ 
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 ปาริชาติ วงศศรีแกว (2552 : 9) กลาววา ความพึงพอใจ หมายถึง ความรูสึกหรือทัศนคติของบุคคลที่มี

ตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง ซึ่งเปนความรูสึกท่ีเกิดข้ึนในเชิงบวก อันเกิดข้ึนจากพ้ืนฐานของการรับรู คานิยม และประสบการณ

ท่ีแตละบุคคลไดรับและจะเกิดข้ึนก็ตอเมื่อสิ่งน้ันสามารถตอบสนองตอความตองการใหแกบุคคลและสามารถทำให

เกิดความสุขจากสิ่งน้ันได ซึ่งระดับความพึงพอใจของแตละบุคคลยอมมีความแตกตางกันไปข้ึนอยูกับความตองการ

ของแตละบุคคล มีความสอดคลองกับผลการวิเคราะหหาคาความพึงพอใจของคูมือคำศัพทกีฬาฟุตบอล ท้ังในดาน

การออกแบบรูปเลมของคูมือและดานเนื้อหาในดานการนำคูมือไปใชประโยชนซึ ่งอยูในระดับมากที่สุด และ

สอดคลองกับงานวิจัยของวัชชริน ผดุงรัชดากิจ(2553) เรื่องการพัฒนาหนังสือคูมือกีฬาบาสเก็ตบอลไทยสำหรับ

สื่อมวลชน พบวาหนังสือคูมือกีฬาบาสเก็ตบอลไทยท่ีไดพัฒนาข้ึน ไดรับความพึงพอใจในระดับมากท้ัง 3 ดาน โดย

การใชประโยชนของคูมือไดรับความพึงพอใจมากท่ีสุด 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนใน

โรงเรียน และ 2) เปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณ การทำงานและวิทย

ฐานะ กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง

โดยใชตารางเครชซี่และมอรแกน ไดจำนวน 306 คน โดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นที่เปนสัดสวน ไดจำนวนกลุม

ตัวอยางเปนครูผูสอน 286 คน และผูบริหาร 20 คน เก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางแบบงาย ใชแบบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมขอมูล สถิติวิเคราะหขอมูล คือการหาคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบคาที ผลการวิจัย

พบวาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดบัปานกลาง และการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนใน

โรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .05 (P=.04*) โดยครูผูสอนชำนาญการพิเศษขึ้นไปมีการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษามากกวาครผููสอนชำนาญการหรือนอยกวาชำนาญการ 

 

คำสำคัญ: การบริหารหลักสูตร สถานศึกษา ครูผูสอน  
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1) the level of school curriculum 

administration of school teachers and 2) to compare school curriculum administration of school 

teachers under the Office of Uttaradit Primary Educational Service Area 2, classified by position 

education level, experience, work and academic standing. The sample group used in the study 

were administrators and teachers who worked in educational institutions under their supervision 

Office of Uttaradit Primary Education Area 2, Uttaradit Province For the academic year 2020, the 

sample size was determined using the Krejcie and Morgan tables, totaling 306 people by stratified 

random sampling. The sample group consisted of 286 teachers and 20 administrators. Data were 

collected from a simple sample group use questionnaires to collect information data analysis 

statistics is to find the mean standard deviation t-test. The results found that the school 

curriculum administration of the school teachers under the Office of Uttaradit Primary Educational 

Service Area 2, the total and individual aspects were at a moderate level and school curriculum 

administration of school teachers were significantly different at the .05 level (P=.04*). Teachers 

with special expertise or higher have more school curriculum administration than teachers with 

more expertise or less than skilled teachers. 

 

Keywords: Curriculum administration, Education institutions, Teachers 
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1. บทนำ  
การศึกษาเปนกระบวนการที่สำคัญยิ่งตอการพัฒนาคนใหมีคุณภาพและมีความสามารถที่จะปรับตัว

อยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงตางๆ ที่จะมาถึงและเชื่อวาการศึกษาที่เปนไปในแนวทางที่ถูกตองเหมาะสมกับ

สภาพความตองการทางเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม และการเมืองของประเทศ เกิดความสมดุลกันระหวางการ

พัฒนาทางดานวัตถุกับการพัฒนาทางจิตใจ ระบบการศึกษาท่ีมีคุณภาพและประสิทธิภาพจะเอ้ือตอการพัฒนาคน

ท่ีสมบูรณ พระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 ไดกำหนดใหมีหลักสูตรการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

เปนหลักสูตรแกนกลางของประเทศที่มีจุดประสงคที่จะพัฒนาคุณภาพของผูเรียนใหเปนคนดี มีปญญา มีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีขีดความสามารถในการแขงขัน หลักสูตรสถานศึกษาเปนหลักสูตรที่กำหนดสาระและมาตรฐานการ

เรียนรูสำหรับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน   ใหผูเรียนทุกคนเรียนเหมือนกันเพ่ือความเปนไทย ความเปนพลเมืองดี

ของชาติ การดำรงชีวิตและการประกอบอาชีพ ตลอดจนเพ่ือการศึกษาตอและใหสถานศึกษาใชเปนแนวทางในการ

จัดหลักสูตรสถานศึกษาและจัดการเรียนการสอนใหมีคุณภาพมาตรฐานกำหนด (กมล สุดประเสริฐ, 2561) 

หลักสูตรเปนหัวใจของการศึกษาเพราะหลักสูตรเปนเครื่องช้ีใหเห็นวา โรงเรียนมีความมุงหมายในการ

จัดการศึกษาใหแกเยาวชนอยางไร ใหความรู ประสบการณ ทักษะ เจตคติ คุณธรรม จริยธรรม และคานิยมท่ี

ถูกตอง มีการพัฒนาหลักสูตรอยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดการพัฒนาเยาวชนและพัฒนาประเทศชาติ หลักสูตร

การศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2544 ไดกำหนดปรัชญาใหคนไทยเปนคนดี มีปญญา มีความเปนไทย มีความรูอันเปน

สากลและอยูรวมกับผูอื่นอยางมีความสุข เปนหลักสูตรที่มุงแกปญหาของชาติใหประเทศไทยเขาสูสังคมความรู 

(Knowledge Based Society) โดยมุงใหหลักสูตรใหมเปนหลักสูตรที่เอาไปใชแลวสามารถสะทอนสภาพความ

ตองการของผูเรียนสถานศึกษา และทองถ่ิน มุงยกระดับความถดถอยทางวิชาการของประเทศ การจัดทำหลักสูตร

ใหมจะพัฒนากระบวนการเรียนรูดานคณิตศาสตร วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ผลักดันใหประเทศไทยมีศักยภาพท่ี

จะเปนผูนำ (สุภรณ สุภาพงศ, 2560) หลักสูตรประถมศึกษาเปนหลกัสูตรแมบทในหลักสูตรกำหนดใหทุกคนเรยีนรู

เหมือนกันทั้งประเทศ ในฐานะที่เปนเอกลักษณของคนไทยดวยกัน เปนการศึกษาที่สอดคลองเกื้อกูลตอชีวิตจริง 

สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมแตละทองถิ่น ตอบสนองความตองการของทองถิ่นของตนเอง 

(คณะกรรมการการศึกษาแหงชาติ, 2562)  

แผนพัฒนาการศึกษาขั้นพื้นฐาน ระยะ 4 ป (พ.ศ.2562-2565) ไดกำหนดมาตรการในการพัฒนา

คุณภาพการเรียนการสอนโดยสงเสริมใหสถาบันการศึกษาพัฒนาหลักสูตรทองถิ่น โดยนำมาใชอยางจริงจังและ

กวางขวาง โดยใหชุมชนมีสวนรวมในการพัฒนาหลักสูตร รวมทั้งการติดตามประเมินผลเพื่อใหการจัดการศึกษามี

เนื้อหาสาระสอคลองกับวิถีชีวิตและการประกอบอาชีพซึ่งจะชวยใหผูเรยีนสามารถดำรงชีวิตอยูในทองถิ่นของตน 

ไดอยางเปนสุข โดยอาศัยหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการเปนพ้ืนฐาน เปนแนวทางการจัดการศึกษา และเปน

แนวการปรับปรุงหลักสูตรใหสอดคลองกับความตองการของทองถ่ินอยางเหมาะสม (อุดม เชยกีวงษ, 2560)  

 จากความสำคัญดังกลาว การบริหารหลักสูตรเปนบทบาทในการใหการสงเสริมครูมีความตระหนักและ

เขาใจหลักสูตร และสามารถจัดทำหลักสูตรสถานศึกษานำหลักสูตรไปใช ผูวิจัยจึงสนใจที่จะศึกษาการบริหาร

หลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 

เพื่อนำขอมูลไปปรับปรุงและวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานของครูผูสอนในดานการจัดทำและใชหลักสูตร มีการ

ดำเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุน เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาผูเรียน ตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ใน

หลักสูตรใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด  
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1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2  

2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณ การทำงานและ

วิทยฐานะ 

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงานและวิทยฐานะ

แตกตางกัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
2.1 ทฤษฎีและแนวคิดการพัฒนาหลักสตูร  

การพัฒนาคุณภาพการศึกษาใหดีข้ึน โดยการบริหารท่ีเนนการกระจายอำนาจไปยังโรงเรียนท่ีเปน

หนวยปฏิบัติ และใหผูมีสวนเก่ียวของไดมีสวนรวมในการบริหารและการจัดการศึกษาอยางแทจริง มีมีหลักการใน

การบริหารและจัดการศึกษาในรูปแบบของการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน (School - Base Management)  

2.2 นโยบายการปฏิรูปการศึกษาและแนวปฏิบัติตามนโยบาย การปฏิบัติการศึกษาของโรงเรียนของ

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติในการใหโรงเรียนจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา ไดแก การปฏิรูป

โรงเรียนและสถานศึกษา การปฏิรูปการศึกษา หลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การปฏิรูปครูและบุคลากร

ทางการศึกษา และการปฏิรูประบบการบริหารการศึกษา จำนวน 4 ดาน คือ 

1) ดานปฏิบัติตามแนวปฏริูปการศึกษาดานปฏริูปโรงเรียนและสถานศึกษา 

2) การปฏิบัติตามแนวปฏริูปการศกึษาดานการปฏิรูปครูและบุคลากรทางการศึกษา 

3) การปฏิบัติตามแนวปฏริูปการศกึษาดานการปฏิรูปและกระบวนการเรยีนการสอน 

4. การปฏิบัติตามแนวปฏริูปการศกึษาดานปฏิรูประบบการบรหิารการศึกษา 

2.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

      ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

1) ตำแหนง 

     2) ระดับการศึกษา   

3) ประสบการณในการทำงาน  

     4) วิทยฐานะ 

      

 

 

 

 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผู สอนโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ

เขต 2 ประกอบดวย 

 1.การจัดทำหลักสูตร 

 2.การใชหลักสูตร 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากรที่ใชในการศึกษาครั้งนี้ คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 

1,497 คน ประกอบไปดวย ครูผูสอน 1,399 คน และผูบริหาร 98 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ, 2562) 

2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษา คือ ผูบริหาร และครูผูสอน ที่ปฏิบัติงานในสถานศึกษาสังกัด 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ ประจำปการศึกษา 2563 กำหนด

ขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตารางเครชซี่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดจำนวน 306 คน ซึ่งไดมาโดย

วิธีการสุมแบบแบงชั้น    ที่เปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ไดจำนวนกลุมตัวอยาง

เปนครูผูสอน 286 คน และผูบริหาร 20 คน และใชการเก็บตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling)  

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ       

เปนคำถามปลายปด (Close-Ended Question) เก่ียวของ โดยแบงออกเปน 2 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลสวนตัวของผูตอบแบบสอบถาม ชนิดตรวจสอบรายการ 

(Check list) จำแนกตามประเภทของผูตอบแบบสอบถาม  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรยีน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถ เขต 2 เปนแบบมาตราสวนประมาณคา 5 ระดับ (Rating 

Scales) ตามแนวของลิเคอรท (Likert) จำนวน 5 ระดับ 

3.3 การทดสอบเคร่ืองมือ 

คาความตรงเชิงเนื้อหา หรือคา IOC ของขอคำถามทั้งหมด อยูระหวาง 0.67-1.00 หาคาความ

เช่ือมั่น (Reliability) ท้ังฉบับดวยวิธีการหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ของครอนบาค ผลการหา

คาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ เทากับ 0.92  

3.4 การวิเคราะหขอมูล  

1) นำขอมูลจากแบบสอบถามทั ้งหมด จำนวน 306 ชุด ลงรหัสประมวลผลโดยโปรแกรม

คอมพิวเตอร 

2) วิเคราะหขอมูลทั่วไปของผู ตอบแบบสอบถามตอนที่ 1 ไดแก ตำแหนง ระดับการศึกษา 

ประสบการณในการทำงาน และวิทยฐานะ แลวนำเสนอในรูปของตารางบรรยายและสรุป 

3) วิเคราะหแบบสอบถามตอนท่ี 2 ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 โดยรวมและรายดาน ใชคาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบน

มาตรฐาน 

4) เปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณ การทำงานและวิทย

ฐานะ เปนกลุมตัวอยาง 2 กลุม ใช t-test แลวนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูลในรูปตารางประกอบคำอธิบาย 

5) ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผู สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 เกณฑในการแปลความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑของเบสท ดังน้ี (Best, 

J. W., 1977) 

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามากท่ีสุด 
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คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษามาก 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษานอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความวา ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษานอยท่ีสุด 

3.5 ขอบเขตการวิจัย  

1) ขอบเขตดานพ้ืนท่ี โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2  

2) ขอบเขตดานเนื้อหา เกี่ยวกับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผู สอนโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดติถเขต 2 จำนวน 2 ดาน ประกอบดวยการจัดทำหลกัสูตรและการ

ใชหลักสูตร 

 3) ขอบเขตตัวแปร 

ตัวแปรอิสระ (Independent Variables) เปนปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย ตำแหนง ระดับ

การศึกษา ประสบการณ การทำงานและวิทยฐานะ  

ตัวแปรตาม (Dependent Variable) การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนโรงเรียน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 จำนวน 2 ดาน ประกอบดวยการจัดทำหลักสูตร

และการใชหลักสูตร 

3.6 สถิติท่ีใชในการวิจัย 

1) สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ (Percentage) ใชวิเคราะหขอมูลท่ัวไป 

2) สถิติวัดระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 ไดแก คาเฉลี่ย (Mean) และคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation: 

S.D.) 

3) สถิติทดสอบสมมติฐานเปรียบเทียบความแตกตางระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ

ครูผู สอนโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถเขต 2 เปนปจจัยสวนบุคคล

ประกอบดวย ตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณ การทำงานและวิทยฐานะ หาคาการทดสอบที (t - test)  

3.7 การเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ผูวิจัยขอหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก สงถึงหนวยงานที่ตนสังกัดของ

โรงเรียนท่ีจะเก็บขอมูล เพ่ือขอความอนุเคราะหและขอความรวมมือในการตอบแบบสอบถาม 

2) นำแบบสอบถามสงไปใหกลุมตัวอยางโดยผูวิจัยสงหนังสือไปยังโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขต

พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ เพื่อขอความอนุเคราะหในการสงแบบสอบถามให

โรงเรียน      ในสังกัดและนัดหมายการเก็บและสงคืนขอมูล 

3) ผูวิจัยรับแบบสอบถามคืนจากโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

อุตรดิตถ เขต 2 จังหวัดอุตรดิตถ ดวยตัวเอง 

3.8 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล  

1) สถานภาพของผูตอบแบบสอบถาม หาคารอยละ 

2) สถิติที ่ใชในการวิเคราะหการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผู สอนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 คือการหาคาเฉลี่ย ( X ) และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

(S.D.) 
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3) การเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน วิทย

ฐานะ โดยใชการทดสอบคา t-test 

 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ระดับการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 ภาพรวมและรายดาน แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2  ภาพรวมและรายดาน 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนใน

โรงเรียน (ดาน) 

การแปลความหมาย 

 

SD. ระดับ 

1. การจัดทำหลักสูตร 3.11 0.82 ปานกลาง 

2. การใชหลักสูตร 3.15 0.85 ปานกลาง 

รวม 3.13 0.84 ปานกลาง 

 

 จากตารางที่ 1 การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง เรียงลำดับคาเฉลี่ยจาก

มากไปหานอย คือการใชหลักสูตร ( =3.15, S.D.=0.85) และการจัดทำหลักสูตร ( =3.11, S.D.=0.82) 

ตามลำดับ 

 4.2 การวิเคราะหการเปรียบเทียบการบรหิารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศกึษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณการ

ทำงาน วิทยฐานะ แสดงดังตารางท่ี 2-5 

 

ตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2  จำแนกตามตำแหนง  

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอน ผูบริหาร   ครูผูสอน   t-test P 

 

S.D. 
 

S.D. 

1.การจัดทำหลักสตูร 3.11 0.82 3.10 0.81 0.760 0.157 

2. การใชหลักสูตร 3.15 0.85 3.14 0.84 0.650 0.147 

รวม 0.705 0.152 

           

 จากตารางที่ 2 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผู สอนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามตำแหนง พบวาผูบริหารและครูผูสอนมีการ

บริหารหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

X

X X

X X
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ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามระดับการศึกษา 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอน ปริญญาตรี สูงกวาปริญญาตรี t-test P 

 

S.D. 
 

S.D. 

1.การจัดทำหลักสตูร 3.10 0.85 3.12 0.76 0.75 0.17 

2. การใชหลักสูตร 3.15 0.80 3.13 0.56 0.64 0.18 

รวม 0.69 0.17 

 

จากตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2  จำแนกตามระดับการศึกษา พบวาผูบริหารและครูผูสอน

มีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษา ในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน 

 

ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามประสบการณการทำงาน  

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอน นอยกวา 20 ป 20 ปขึ้นไป t-test P 

 

S.D. 
 

S.D. 

1.การจัดทำหลักสตูร 3.12 0.80 3.10 0.82 0.74 0.16 

2. การใชหลักสูตร 3.14 0.85 3.15 0.84 0.63 0.12 

รวม 0.68 0.14 

 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามประสบการณการทำงาน ในภาพรวมและราย

ดานพบวาผูบริหารและครูผูสอนมีการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในภาพรวมและรายดานไมแตกตางกัน  

 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามวิทยฐานะ  

การบริหารหลักสตูรสถานศึกษา ชำนาญการหรือนอยกวา ชำนาญการพิเศษขึ้นไป t-test P 

 

S.D. 
 

S.D. 

1.การจัดทำหลักสตูร 3.13 0.62 3.18 0.72 0.78 0.04* 

2. การใชหลักสูตร 3.14 0.54 3.22 0.71 0.61 0.03* 

รวม 0.68 0.04* 

 

จากตารางท่ี 5 การเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามวิทยฐานะ พบวาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของ

ครูผูสอนในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 (P=.04*) โดยครูผูสอนชำนาญการพิเศษขึ้นไปมี

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษามากกวาครูผูสอนชำนาญการหรือนอยกวาชำนาญการ 

X X

X X

X X
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5. สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผู สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ีเน่ืองจากผูบริหารและครูผูสอน

ตางก็รวมกันจัดทำหลักสูตร มีการสำรวจปญหาเกี่ยวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน มีการสำรวจ

สภาพปญหา และความตองการเกี่ยวกับหลักสูตรสถานศึกษาของชุมชนในทองถิ่น มีการวางแผนการดำเนินงาน 

จัดทำแผนกลยุทธงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน มีการจัดอบรมสัมมนาเก่ียวกับการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษา มี

การวัดผลประเมินผลตามหลักสูตรสถานศึกษา มีการประสานงานกับหนวยงานภายนอกที่เกี่ยวกับการจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษา สวนดานการใชหลักสูตร มีการการสงเสริมใหครูจัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยยึดผูเรียน

เปนสำคัญ เนนใหผูเรียนคนพบปญหาและแกไขปญหาไดดวยตนเอง การสงเสริมใหครูปรับเน้ือหาของหลักสูตรให

เหมาะสมกับสภาพความตองการของผูเรียนและชุมชน มีการจัดทำแผนงานดานวิชาการใหสอดคลองกับหลักสูตร

สถานศึกษาการสนับสนุนใหครจูัดหาหรือจัดทำสื่อการเรียนรูและเลือกใชสื่อเพื่อการฝกการคิดวิเคราะห ฟง พูด 

อานเขียน สอดคลองตามจุดประสงคของการเรียนรูและเน้ือหาตามหลักสูตรสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ วงศนรินทร แกวฝาย (2560) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลการจัดทำและการใชหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ผลการศึกษาพบวา การจัดทำและการใชหลักสูตรสถานศึกษา

ของโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต 3 ดานการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน

และการใชหลักสูตรของโรงเรียนอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับ วิภาดา ศรีลาศักดิ์ (2559) การศึกษา

สภาพการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาในโรงเรียนเขตเทศบาลมุกดาหาร พบวาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาใน

โรงเรียนเขตเทศบาลมุกดาหาร อยูในระดับปานกลางเชนกัน 

2. การเปรียบเทียบการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 จำแนกตามตำแหนง ระดับการศึกษา ประสบการณการทำงาน มีความ

คิดเห็นไมแตกตางกัน แตเมื่อจำแนกตามวิทยฐานะ พบวาการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน

แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 (P=.04*) โดยครูผูสอนชำนาญการพิเศษขึ้นไปมกีารบริหารหลักสูตร

สถานศึกษามากกวาครูผูสอนชำนาญการหรอืนอยกวาชำนาญการ ท้ังน้ีเน่ืองมาจากครูผูสอนชำนาญการพิเศษข้ึนไปมี

ประสบการณในการทำงานมากกวาชำนาญการหรือนอยกวาชำนาญการ มีการดำเนินการพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษามาอยางตอเนื ่องยาวนาน มีปรับเนื ้อหาของหลักสูตรอยางตอเนื่องและเหมาะสมกับสภาพความ

ตองการของผูเรียนและชุมชนและมีการพัฒนาแผนงานดานวิชาการที่สอดคลองกับหลักสูตร ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ พัชริน ทับทิม (2559) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษา หัวหนาฝายวิชาการ และ

ครูผูสอน ตอการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลพบุรี เขต 2 ผล

การศึกษาพบวาจำแนกตามวิทยฐานะ มีความคิดเห็นแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และยัง

สอดคลองกับวิศิษฐ เจริญชัย (2560) ไดทำการศึกษาเรื ่องการบริหารหลักสูตรขั้นพื้นฐาน ชวงชั้นที ่ 1–2 ใน

โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 1 พบวา การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอน

ในโรงเรียนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 โดยครูผูสอนชำนาญการพิเศษข้ึนไปมีการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษามากกวาครูผูสอนชำนาญการหรือนอยกวาชำนาญการ 
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ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

การบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผู สอนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาอุตรดิตถ เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับปานกลาง ดังนั้นสถานศึกษาควรดำเนินการ

พัฒนาบุคลากรใน หลายลักษณะ เชน การประชุมสัมมนา การอบรมเชิงปฏิบัติการ การศึกษาดูงาน โดยยเนนการ

พัฒนาครูผูสอนซึ่งเปนตัวจักรท่ีสำคัญท่ีสุด สงเสริมใหครูไดมีโอกาสเขาอบรม แลกเปลี่ยนเรียนรูอยางตอเน่ือง และ

แสวงหาวิธีการใชหลักสูตรใหมีประสิทธิภาพ ตลอดจนผูบริหารและครูผูสอนควรมีการพัฒนาตอยอดการใช

หลักสูตรและการจัดทำหลักสูตร ปรับปรุงและวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานในดานการจัดทำและใชหลักสูตร มี

การดำเนินงานเพื่อสงเสริมสนับสนุน เพื่อจัดกิจกรรมตาง ๆ ในการพัฒนาผูเรียนตามวัตถุประสงคที่กำหนดไว ใน

หลักสูตรใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุด 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1) ควรมีการศึกษาแรงจูงใจในการบริหารหลักสูตรสถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน เพื่อจะไดนำ

ขอมูลมาปรับปรุงในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

2) ควรศึกษาการบริหารงานดานอื่นภายในโรงเรียนที่สงผลกระทบตองานดานการบริหารหลักสูตร

สถานศึกษาของครูผูสอนในโรงเรียน  เชน การบริหารงานกิจการนักเรียน การบริหารงานบุคคล งานชุมชนสัมพันธ 

เปนตน เพ่ือจะไดนำขอมูลมาวางแผนในการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  

 

6. กิตตกิรรมประกาศ 
งานวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูทำวิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกท่ี

สนับสนุนงบประมาณและใหโอกาสแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา จนทำใหการวิจัยฉบับนี้สำเร็จเปนรูปเลมออกมาได 

ประโยชนอันใดท่ีเกิดจากการทำวิจัยในครั้งน้ี ยอมเปนผลมาจากความกรุณาดังกลาวขางตน 
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การบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรยีน 

ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 
 

ณิชาพัฒน ทบบัณฑิต1 สิริกร รัตณศิรินิชกลุ1* และ สมัคร เยาวกรณ1 

 
1 มหาวิทยาลยัพิษณุโลก  

93 หมู 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

*E-mail: sirikorn2723@gmail.com, โทร 099-5479451 

 

บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการ และระดับของ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี 

เขต 4 และ             2) ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน

ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 กลุมตัวอยางคือ ผูบริหาร

สถานศึกษาจำนวน 31 คน ครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จำนวน 31 คน หัวหนางานวิชาการ 

จำนวน 31 คน และครูประจำชั้น จำนวน 31 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น จำนวน 124 คน ใชแบบสอบถามในการ

เก็บรวบรวมขอมูล สถิติวิเคราะหขอมูล คือ คาเฉลี่ย   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน คาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียร

สัน ผลการวิจัยพบวาระดับการบริหารงานวิชาการและระดับของระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน มีความสัมพันธกนัทุก

ดานโดยความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความสัมพันธ

ในทิศทางบวกในระดับสูงมาก (r =.905**) 

 

คำสำคัญ:  การบริหารงานวิชาการ  ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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Abstract 

This research aims to 1) investigate the level of academic administration and the level 

of the student support system in schools under the Udon Thani Primary Education Service, Area 

Office 4, and 2) investigate the relationship between the academic administration and the student 

support system of the schools under the Primary Education Service, Area Office Udon Thani Study 

Area 4. A total of 124 sample groups were used to acquire data analysis statistics such as 

frequency, percentage, mean, standard deviation, and Pearson's product-Moment correlation 

coefficient. The findings revealed that the quality of academic administration and the level of 

the student support system in schools under the Office of Udon Thani Primary Education Service 

Area 4 were high overall in each area. The association between the school's academic 

administration and the student assistance system was relatively high (r =.905**). 

 

Keywords: Academic administration Student support system Primary Educational Service Area Office 
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1. บทนำ  

ในปจจุบันประเทศไทยมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็วในทุกดาน แตยังมีปญหาสำคัญท่ีตองดูแลแกไขบาง

เรื่อง ซึ่งมีสาเหตุท้ังท่ีเกิดจากสภาพภายในสังคม ผลจากวิกฤตเศรษฐกิจทำใหอัตราการวางงานสูงข้ึนมีปญหาทาง

สังคมอ่ืน ๆ ตามมา ท้ังความยากจน ปญหายาเสพติด ปญหาอาชญากรรม เปนตน ซึ่งการศึกษาในทุกระดับจึงมุง

ใหความสำคัญกับการแกไขปญหาดังกลาว โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการและการจัดการเรียนรูเพื่อพัฒนา

ผูเรียน ใหมีคุณภาพ สอดคลองกับการเสริมสรางผูเรียนใหมีคุณลักษณะและทกัษะสำคัญไดอยางมีประสิทธิภาพ 

การบริหารงานวิชาการที่มีประสิทธิผล จึงเปนหัวใจหลักสำคัญในการจัดการศึกษาในระดับโรงเรียน ผูบริหาร

สถานศึกษาตองผลักดันใหมีการพัฒนาทีมงานวิชาการใหเกิดข้ึนในโรงเรียน ตลอดจนการนำกระบวนการบริหารท่ี

ทันสมัย ความเปนผู บริหารมืออาชีพ พรอมที ่จะขับเคลื่อนภารกิจและขอบขายการดำเนินงานวิชาการ เพ่ือ

กอใหเกิดประสิทธิผลทางวิชาการในโรงเรียน มุงพัฒนาผูเรียนใหมีความรูคูคุณธรรม (สำนักงานคณะกรรมการ

การศึกษาแหงชาติ, 2562)  

ปจจุบันปญหาเด็กวัยประถมศึกษาในสังคมไทย นับเปนปญหาเรงดวนท่ีจำเปนตองไดรับการดูแลแกไข

และปองกันอยางจริงจังและมีประสิทธิภาพ การเขาใจปญหาและสาเหตุ เขาใจเด็ก รวมท้ังการใหโอกาส ใหบริการ

ใหคำแนะนำอยางถูกตองและการจัดใหมีบริการฝกทักษะ เพ่ือแกไขปญหาพฤติกรรม ท้ังปญหาพฤติกรรมกาวราว 

ไมปฏิบัติตามกฎกติกาของสังคม เปนตน (กรมสุขภาพจิต, 2562) ซึ่งระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเปน

กระบวนการหน่ึงในการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาท่ีจะดำเนินงานควบคูไปกับงานวิชาการและการดูแล

ชวยเหลือนักเรียน ที่มีขั ้นตอนวิธีการและเครื ่องมือการทำงานที่ชัดเจน มีครูประจำชั ้นหรือครูที่ปรึกษาเปน

บุคลากรหลักในการดำเนินงานดังกลาว โดยการมีสวนรวมของบุคลากรและเครือขายที่เกี่ยวของทั้งภายในและ

ภายนอกสถานศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน (สพฐ.) จึงกำหนดนโยบายสำค ัญให

สถานศึกษาในสังกัดทุกแหงจัดใหมีระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และดำเนินการอยางจริงจังตอเนื่อง เพื่อให

เกิดความยั่งยืน ซึ่งนักเรียนทุกคนจะตองไดรับการดูแลชวยเหลือ พิทักษ ปกปอง คุมครองอยางรอบดานดวย

กระบวนการท่ีถูกตองเหมาะสมและทันการณ ไดรับการพัฒนาในทุกมิติเพ่ือใหเปนคนดี มีความสุข และปลอดภัย

ในสภาพสังคมปจจุบัน (กมล ภูประเสริฐ, 2562)  

การที่จะดำเนินการงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนภายในโรงเรียนสำเร็จและมีประสิทธิภาพที่ดน้ัีน 

ผูบริหารสถานศึกษาจำเปนตองใหความสำคัญแกระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ซึ่งสงผลตอคุณภาพชีวิตที่ดีของ

นักเรียน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) ซึ่งพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และที่แกไขเพิ่มเติม 

(ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2562 วาดวยแนวการจัดการศึกษา ไดกำหนดใหกระทรวงศึกษาธิการกระจายอำนาจการบริหาร

และการจัดการศึกษา  ทั ้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารทั ่วไป ไปยัง

คณะกรรมการและสำนักงานการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม เขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในเขตพื้นท่ี

การศึกษาโดยตรง กระทรวงศึกษาธิการไดออกกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑและวิธีการกระจายอำนาจการ

บริหารและการจัดการศึกษา โดยกระจายอำนาจทั้ง 4 ดาน คือดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล 

และการบริหารทั่วไป ใหเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาและสถานศึกษาดำเนินการ (คณะกรรมการการศึกษา

แหงชาติ, 2562) สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน          มีนโยบายใหสถานศึกษาในสังกัดทุกแกงมี

การดำเนินการระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนเพ่ือพัฒนานักเรียนใหเปนบุคคลท่ีมีคุณภาพท้ังดานรางกายจิตใจ 

สติปญญา ความสามารถ มีคุณธรรม จริยธรรม และมีวิถีชีวิตที่เปนสุขตามที่สังคมมุงหวัง (กระทรวงศึกษาธกิาร, 

2562) ซึ่งการบริหารงานวิชาการเปนภารกิจท่ีสำคัญของการบริหารโรงเรียน ถือเปนงานท่ีมีความสำคัญท่ีสุดเปน

หัวใจของการจัดการศึกษา ซึ่งท้ังผูบริหาร โรงเรียน คณะครู และผูมีสวนเกี่ยวของทุกฝาย ตองมีความรูความเขาใจ 
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ใหความสำคัญและมีสวนรวมในการวางแผน ปฏิบัติการประเมินผล และการปรับปรุงแกไขอยางเปนระบบตอเน่ือง 

ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษาดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัว รวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของ

ผูเรียน โรงเรียน ชุมชน ทองถิ่น และการมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสียทุกฝาย (ปรียาพร วงคอนุตรโรจน, 

2561) 

 จากสภาพปญหาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงมีความสนใจที่จะศึกษาในเรื ่องการบริหารงาน

วิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 เพื่อนำผลการวิจัยนำไปเสนอใหผูที่เกี่ยวของตระหนัก และเห็นถึงความสำคัญของ

การการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สามารถนำไปปรับใชกับสถานศึกษาของตนให

เหมาะสม มีระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนที่ดีมากยิ่งขึ้นกอใหเกิดประโยชนและประสิทธิภาพสูงสุดของสังคมและ

ประเทศชาติตอไป  

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 2) เพ่ือศึกษาระดับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 3) เพื่อศึกษาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 

การบริหารงานวิชาการมีความสัมพันธกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต4 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิดระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2562) ได

กำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร มาตรการ และจุดเนนในการพัฒนาการดำเนินงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

โดยมอบหมายใหศูนยเฉพาะกิจคุมครองและ ชวยเหลือเด็กนักเรียน (ฉก.ชน.สพฐ.) ดำเนินการขับเคลื่อนโดย

คำนึงถึงสิทธิของนักเรียนใหไดรับโอกาสทาง การศึกษาดวยรูปแบบท่ีเหมาะสม พัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถ  

2.2 แนวคิดขอบขายงานบริหารวิชาการ ประกอบดวย การพัฒนาหรือการดำเนนิงานเกี่ยวกับการให

ความเห็นการพัฒนาสาระหลักสูตรทองถ่ิน การวางแผนงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา การ

พัฒนาหลักสูตร การพัฒนากระบวนการเรียนรู การวัดผล ประเมินผลและดำเนินการเทียบโอนผลการเรียน การ

วิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษาในสถานศึกษา การพัฒนาและสงเสริมใหมีแหลงเรียนรู การนิเทศการศึกษา การ

แนะแนวการศึกษา การพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในและมาตรฐานการศึกษา การสงเสริมชุมชนใหมีความ

เขมแข็งทางวิชาการ       การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาและองคกรอื่น การ

สงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการ    แกบุคคล ครอบครัว และสถาบันอื่น การจัดทำระเบียบและแนวปฏิบัติ

เกี่ยวกับงานดานวิชาการ การคัดเลือกหนังสือแบบเรียน การพัฒนาและใชสื่อและเทคโนโลยี การรับนักเรียน การ

จัดทำสำมะโนนักเรียน และการทัศนศึกษา 
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2.3 เอเลน เอ การทอน และนอรแมน เค สเปนเซอร (Allen A. Glathorn and Norman K. Spencer 

อางถึงใน กรมสุขภาพจิต, 2562) กลาววา เหตุผลที่โรงเรียนจะตองจัดกิจกรรมนักเรียนไววา โรงเรียนจะตอง

ตระหนักท่ีจะจัดการสนองความจำเปน ของนักเรียนในหลายเรื่องดวยกัน ไดแก ความจำเปนท่ีจะพัฒนาภาวะผูนำ

และความสามารถในการตัดสินใจไดแก นักเรียน ซึ่งทักษะเหลาน้ีไมสามารถหาได จากกิจกรรม การเรียนวิชาการ

วาดวยการอาน การฟง การพูดโตตอบ ภายในชั้นเรียนตามปกติแตจะไดมาดวย การไดเผชิญกับปญหาจริง ๆ 

ภายใตการแนะแนวของผูใหญ    ในโรงเรียนใน ระหวางการทำกิจกรรมนักเรียน  

2.3.9 การฝกนักเรียนไดบริการผูอ่ืน โดยการจัดกิจกรรมท่ีหลากหลายอยางพอเหมาะ 

2.4 วงจรเดมมิ ่ง (Deming Cycle) คือ PDCA (Plan-Do-Check-Act) เปนกิจกรรมพื้นฐานในการ

พัฒนา ประสิทธิภาพและคุณภาพของการดําเนินงาน ซึ่งประกอบดวยข้ันตอน 4 ข้ัน คือ วางแผนปฏิบัติ ตรวจสอบ

ปรับปรุงการดำเนินกิจกรรม PDCA อยางเปนระบบใหครบวงจรอยางตอเนื่องหมุนเวียนไปเรื่อย ๆ ยอมสงผลให

การดำเนินงานมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเพ่ิมข้ึน (กรมสุขภาพจิต, 2562) 

 

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

      ตัวแปรตน              ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 
 1) ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งนี้นับหนวยโรงเรียนเปนหนวยประชากร ไดแก โรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 156 โรงเรียน 

(สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4, 2562) 

ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียน 

1) การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 

2) การคัดกรอง 

3) การสงเสริมและพัฒนา 

4) การปองกันชวยเหลือและแกไข 

5) การสงตอ 

      

 

 

 

 

การบริหารงานวิชาการ 

1)  การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  

2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู  

3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  

4) การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  

5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา 

6)  การพัฒนาแหลงการเรียนรู  

7)  การนิเทศการศึกษา 

8) การแนะแนวการศึกษา 

9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 

10)  การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 

11) การประสานความรวมมือวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

12)  การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล 

ครอบครัว องคกร หนวยงาน 
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2) กลุมตัวอยางใชในการวิจัยครั้งนี้ใชโรงเรียนเปนหนวยตัวอยาง จำนวน 31 โรง ที่ไดมาโดยการ

สุมแบบหลายข้ันตอน (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ผูตอบแบบสอบถาม ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 31 คน 

ครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน จำนวน 31 คน หัวหนางานวิชาการ จำนวน 31 คน และครูประจำชั้น 

จำนวน 31 คน รวมกลุมตัวอยางท้ังสิ้น จำนวน 124 คน 

 3.2 ข้ันตอนการเลือกกลุมตัวอยางหลายข้ันตอน (Multi – stage sampling) ดังน้ี 

1. กำหนดขนาดของกลุ มตัวอยาง ของสำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มี

จำนวนโรงเรียนท้ังหมด 156 โรงเรียน ผูศึกษาคนควากำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชเกณฑรอย

ละ ตามจำนวนของประชากร โดยประชากรหลักรอยกลุมตัวอยางจะมีขนาด 15-20 % ในการศึกษาครั้งน้ีใชเกณฑ 

20 % ของจำนวนประชากร (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2553) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 31 โรงเรียน  

2. สุมเลือกอำเภอ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีจำนวน 4 อำเภอ คือ

อำเภอน้ำโสม อำเภอนายูง อำเภอบานผือ และอำเภอกุดจับ สุมเลือกอำเภอจำนวน 2 อำเภอ ไดอำเภอน้ำโสม 

และอำเภอบานผือ 

3. สุมเลือกกลุมเครือขายจากสองอำเภอที่เลือกมามีทั้งหมด 9 กลุมเครือขาย โดยอำเภอบานผือมี

จำนวนกลุมเครือขาย 7 กลุมเครือขาย อำเภอน้ำโสมมีจำนวนกลุมเครือขาย 2 กลุมเครือขาย สุมเลือกจากอำเภอ

น้ำโสม 1 กลุมเครือขาย อำเภอบานผือ 2 กลุมเครือขาย รวมท้ังสิ้น 3 กลุมเครือขาย มีจำนวน 31 โรงเรียน ดังน้ี 

  3.1 อำเภอบานผือ กลุมเครือขายภูพระบาท จำนวน 15 โรงเรียน 

  3.2 อำเภอบานผือ กลุมเครือขายบานผือ จำนวน 7 โรงเรียน 

  3.3 อำเภอน้ำโสม กลุมเครือขายน้ำโสม จำนวน 9 โรงเรียน 

ซึ่งสามารถ แสดงประชากรและกลุมตัวอยางจำแนกตามอำเภอ/กลุมเครือขาย แสดงดังตารางท่ี 1   

 

ตารางที่ 1 แสดงประชากรและกลุมตัวอยางจำแนกตามอำเภอ/กลุมเครือขาย 

อำเภอ/กลุมเครือขาย จำนวนประชากร จำนวนกลุม

ตัวอยาง 

(โรงเรียน) (โรงเรียน) 

อำเภอบานผือ/กลุมเครือขายภูพระบาทและกลุมเครือขายบานผือ    72 22 

อำเภอน้ำโสม กลุมเครือขายน้ำโสม   28 9 

รวม 156 31 

 

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ผูวิจัยใชแบบสอบถามกับผูบริหารสถานศึกษาครูผูรับผิดชอบระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน หัวหนา

งานวิชาการ และครูประจำชั้น สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยเครื่องมือท่ีใช

ในการวิจัยครั้งน้ีเปนแบบสอบถามจำนวน 1 ฉบับ แบงเปน 3 ตอน ดังน้ี 

 ตอนที่ 1 สอบถามเกี่ยวกับสถานภาพและขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตำแหนงหนาที่ และประสบการณในการทำงาน เปนแบบสอบถามกำหนดตัวเลือกไวใหเลือก (forces 

choice) 
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 ตอนที่ 2 สอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาเปนแบบแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับระดับบทบาทการ

บริหารของผูบริหารปฏิบัติหรือมีการปฏิบัติท่ีผูวิจัยสรางข้ึน จำนวน 12 ดาน กำหนดไวดังน้ี 1) การพัฒนาหลักสูตร

สถานศึกษา  2) การพัฒนากระบวนการเรียนรู 3) การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4) การวิจัยเพ่ือ

พัฒนาคุณภาพการศึกษา 5) การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 6) การพัฒนาแหลงการเรียนรู 

7) การนิเทศการศึกษา 8) การแนะแนวการศึกษา 9) การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา 10) 

การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน 11) การประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

และ 12) การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครัว องคกร หนวยงานและสถาบันอื ่นที่จัด

การศึกษา 

ตอนท่ี 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีลักษณะเปนแบบมาตรา

สวน ประมาณคา (Rating Scale) ของลิเคอรท (Likert) 5 ระดับ จำนวน 5 ดาน ประกอบดวย 1) การรู จัก

นักเรียนเปนรายบุคคล 2) การคัดกรอง 3) การสงเสริมและพัฒนา 4) การปองกันชวยเหลือและแกไข และ 5) การ

สงตอ 

 3.4 ข้ันตอนการสรางเครื่องมือการเก็บรวบรวมขอมูล 

 ผูวิจัยไดดำเนินการสรางเครื่องมือตามข้ันตอนตอไปน้ี 

 1) ศึกษาเอกสาร งานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

 2) ผูวิจัยไดพัฒนาแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ปรับปรุงและสรางแบบสอบถามข้ึนใหมภายใตคำปรึกษาของอาจารยผูควบคุมสารนิพนธ 

 3) นำแบบสอบถามไปใหอาจารยผ ู ควบคุมสารนิพนธและเสนอผูเชี ่ยวชาญจำนวน 3 ทาน 

ตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content Validity) เพ่ือปรับแกไข เพ่ือความสมบูรณและถูกตองของเน้ือหา

โดยการหาดัชนีความสอดคลองโดยเทคนิค IOC (Index of Item objective congruence) ความตรงเชิงเนื้อหา 

คา IOC ของขอคำถามทั้งหมดอยู ระหวาง 0.67-1.00 ซึ่งมีคา IOC ตั้งแต 0.50-1.00 มีคาความเที่ยงตรงใชได 

(กัลยา วานิชยบัญชา, 2561)  

 4) นำแบบสอบถามท่ีปรับปรุง แกไขแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหารสถานศึกษา หัวหนา

งาน    4 ฝาย และครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง 

คือ โรงเรียนในกลุมเครือขายโสมสำราญ อำเภอน้ำโสม จำนวน 5 โรงเรียน โรงเรียนละ 6 คน รวมทั้งสิ้น 30 คน 

แลวนำมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ของเครือ่งมือโดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) ตาม

วิธีการของ (Cronbach, 1990 อางถึงใน กัลยา วานิชยบัญชา, 2561) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ

เทากับ 0.92  

6) ปรับปรุงแบบสอบถามหลังการทดลองใชแลวมาปรับปรุงแกไข แลวนำไปเก็บรวบรวมขอมูล 

 3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล 

 การเก็บรวบรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง ผูวิจัยมีวิธีการเก็บรวบรวมขอมูลใหมีความครบถวน

สมบูรณ ดังน้ี  

 1) ขอหนังสือรับรองการทำวิจัยเพื ่อเสนอคำรองตอมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ใหออกหนังสือขอ

อนุญาตเก็บขอมูลวิจัย ถึงผูบริหารสถานศึกษาท่ีเปนกลุมตัวอยาง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 4 

 2) ขอความอนุเคราะหจากผูบริหารสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 4 เพ่ือขอความรวมมือในการทำวิจัย 
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 3) ผูวิจัยนำแบบสอบถามสงใหกับโรงเรียนกลุมตัวอยางดวยตนเอง 

 4) ผูวิจัยเก็บรวบรวมแบบสอบถามกลับคืนดวยตนเองมีความถูกตองสมบูรณ คิดเปนรอยละ 100  

3.6 การวิเคราะหขอมูล 

 1) การวิเคราะหสถานภาพสวนตัวของผูใหขอมูล ใชคาความถ่ี และรอยละ  

 2) การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการและระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนใชคาเฉลี่ย 

และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน แลวนำคาเฉลี่ยมาเปรียบเทียบกับเกณฑตามแนวคิดของเบสท (Best, 1977) ดังน้ี 

 คาเฉลี่ย 4.51–5.00 หมายถึงการบริหารงานวิชาการ/ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมากท่ีสุด 

 คาเฉลี่ย 3.51–4.50 หมายถึงการบริหารงานวิชาการ/ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับมาก 

 คาเฉลี่ย 2.51–3.50 หมายถึงการบริหารงานวิชาการ/ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับปานกลาง 

 คาเฉลี่ย 1.51–2.50 หมายถึงการบริหารงานวิชาการ/ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับนอย 

 คาเฉลี่ย 1.00–1.50 หมายถึงการบริหารงานวิชาการ/ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยูในระดับนอยท่ีสุด 

 3. การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของ

โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยการคำนวณหาคา

สัมประสิทธ์ิสหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s product- Moment correlation coefficient) 

เกณฑการแปลความหมายคาสัมประสิทธสหสัมพันธ ใชเกณฑดังน้ี (Hinkle, 1998) 

คา r ระดับของความสัมพันธ 

.90 - 1.00 มีความสัมพันธกันสูงมาก 

.70 - .90 มีความสัมพันธกันในระดับสูง 

.50 - .70 มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง 

.30 - .50 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำ 

.00 - .30 มีความสัมพันธกันในระดับต่ำมาก 

 

4. ผลการวิจัย  

4.1 ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

อุดรธานี เขต 4 แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและคร ู

ดาน  

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ระดับ  

ความหมาย Χ  S.D. 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา  4.40 0.41 มาก 

2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู  4.40 0.41 มาก 

3 การวัดผลประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน  4.40 0.39 มาก 

4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา  4.39 0.34 มาก 

5 การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา  4.32 0.35 มาก 

6 การพัฒนาแหลงการเรียนรู  4.39 0.34 มาก 
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ดาน  

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียน 

ระดับ  

ความหมาย Χ  S.D. 

7 การนิเทศการศึกษา  4.42 0.42 มาก 

8 การแนะแนวการศึกษา  4.44 0.36 มาก 

9 การพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา  4.11 0.48 มาก 

10 การสงเสริมความรูดานวิชาการแกชุมชน  4.25 0.41 มาก 

11 การประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืน 4.10 0.49 มาก 

12 การสงเสริมและสนับสนุนงานวิชาการแกบุคคล ครอบครวั 

องคกร หนวยงานและสถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา  

4.35 0.43 มาก 

รวม 4.34 0.31 มาก 

 

จากตารางที ่ 2 พบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.34, S.D.=0.31) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยู

ในระดับมากทุกดานเรียงคาเฉลี ่ยจากมากไปหานอย 3 ลำดับแรก คือ การแนะแนวการศึกษา ( X =4.44, 

S.D.=0.36) การนิเทศการศึกษา ( X =4.42, S.D.=0.42) และการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X =4.40, 

S.D.=0.41) สวนดานการประสานความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืนมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ( X =4.10, S.D.=0.49) 

4.2 ระดับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครู   

 

ดาน 

 

ระบบดูแลชวยเหลอืนักเรียนของโรงเรียน 

ระดับ  

ความหมาย Χ  S.D. 

1 การรูจักนักเรียนเปนรายบุคคล 4.30 0.33 มาก 

2 การคัดกรอง  4.46 0.37 มาก 

3 การสงเสริมและพัฒนา  4.40 0.37 มาก 

4 การปองกันชวยเหลือและแกไข 4.34 0.42 มาก 

5 การสงตอ  4.37 0.39 มาก 

รวม 4.37 0.31 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบวาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาพรวมอยูในระดับมาก ( X =4.37, S.D.=0.31) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูใน

ระดับมากทุกดาน โดยดานที่มีคาเฉลี ่ยสูงสุดสองลำดับแรกคือ ดานการคัดกรอง ( X =4.46, S.D.=0.37) การ

สงเสริมและพัฒนา ( X =4.40, S.D.=0.37) สวนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ( X =4.30, 

S.D  0.33) 
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4.3 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกับระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 แสดงดังตาราง 4 

 

ตารางที่ 4 ความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกับระดับการปฏิบัติระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 

 

 

ตัวแปร 

ดานการ 

รูจักนักเรียน

รายบุคคล 

(y1) 

ดานการ 

คัดกรอง 

(y2) 

ดานการ 

พัฒนาและ 

สงเสริม 

(y3) 

ดานการ

ปองกัน

ชวยเหลอื

แกไข (y4) 

ดาน

การ 

สงตอ 

(y5) 

รวม 

(ytt) 

การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา (x1) .569** .595** .723** .651** .689** .779** 

การพัฒนากระบวนการเรียนรู (x2) .517** .565** .662** .643** .654** .736** 

การวัดผลประเมินผลและเทียบโอน

ผลการเรียน (x3) 

.548** .633** .656** .571** .595** .723** 

การวิจัยพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

(x4) 

.616** .572** .665** .579** .609** .731** 

การพัฒนาสื่อนวัตกรรมและ

เทคโนโลยี เพ่ือการศึกษา (x5) 

.567** .695** .679** .542** .691** .764** 

การพัฒนาแหลงการเรียนรู (x6) .513** .610** .778** .588** .624** .751** 

การนิเทศการศึกษา (x7) .522** .620** .687** .808** .631** .795** 

การแนะแนวการศึกษา (x8) .595** .626** .628** .602** .743** .770** 

การพัฒนาระบบการประกัน

คุณภาพภายในสถานศึกษา(x9) 

.525** .647** .430** .270** .634** .597** 

การสงเสริมความรูวิชาการชุมชน 

(x10) 

.392** .457** .663** .596** .378** .603** 

การประสานความรวมมือในการ

พัฒนาวิชาการกับสถานศึกษาอ่ืน 

(x11) 

.483** .438** .652** .663** .393** .637** 

การสงเสริมและสนับสนุนงาน

วิชาการแกบุคคล ครอบครัว และ

สถาบันอ่ืนท่ีจัดการศึกษา (x12) 

.540** .682** .628** .550** .536** .707** 

ภาพรวม (xtt) .672** .752** .823** .740** .765** .905** 

** แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 

 

ตารางที่ 4 พบวาความสัมพันธระหวางการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกับระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียนในโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีความสัมพันธกันทุกดาน โดย

ความสัมพันธ มีความสัมพันธระดับสูงมาก (r =.905**) เมื่อพิจารณารายดานพบวามีความสัมพันธกันในระดับสูง 
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4 ดาน คือ ดานการพัฒนาและสงเสริม ดนการสงตอ ดานการคัดกรอง และดานการปองกันชวยเหลือและแกไข 

สวนดานการรูจักนักเรียนเปนรายบุคคลมีความสัมพันธระดับปานกลาง (.672**) 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากผลการวิจัยเรื่อง การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกบัระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

1. ผลการวิจัยพบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจากสถานศึกษาในโรงเรียนสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ทั้งผูบริหารและครูตางก็มีความตองการพัฒนางาน

วิชาการซึ่งเปนหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษา โดยเฉพาะดานการวัดและประเมินทางการศึกษาใหมี

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนท่ีสูงข้ึน มีการเสริมสรางความรวมมือกับผูเกี่ยวของ ครูและผูบริหารสถานศึกษา ใหชุมชน

ไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษาของสถานศึกษา มีการจัดกิจกรรมทุกชนิดในโรงเรียนท่ีเกี่ยวกับการปรับปรุง และ

พัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการเรียนการสอนใหเกิดผลตามเปาหมายของหลักสูตรเพื่อใหเกิดผลดีตอผูเรียน

มากท่ีสุด ซึ่งประกอบดวยการวางแผนงานวิชาการ การจัดงานวิชาการ การจัดการเรียนการสอน การพัฒนาและ

สงเสริมทางดานวิชาการ การวัดผลและประเมินผลการเรียน งานทะเบียนนักเรียน และการประเมินผลการจัดงาน

วิชาการนอกจากนี้การบริหารงานวิชาการยังหมายถึงการบริหารที่เกี่ยวกับการพัฒนาคณุภาพการศึกษาอันเปน

เปาหมายสูงสุดขอภารกิจของสถานศึกษา จึงทำใหการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก สอดคลองกับงานของสุวิทย เอี่ยมลออ 

(2560) ไดทำการวิจัยเรื่อง ความสัมพันธระหวางปจจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนกับระดับ

มาตรฐานการเรียนการสอนของครูผูสอน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม ผลการวิจัย

พบวาปจจัยการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียน สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา จังหวัดสมุทรสงคราม 

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับปยพันธ ศิริรักษ และคณะ (2563) ศึกษาเรื่อง การ

บริหารงานวิชาการใน สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสูความเปนเลิศ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 

25 พบวาการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสูความเปนเลิศ โดยภาพรวมแลรายดานมีการปฏิบัติงาน

อยูในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของประธานพล พลเรือง (2562) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 พบวาการบริหารงาน 

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา อุบลราชธานี เขต 5 ของครู

และผูบริหารงานวิชาการภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับวิมล เดชะ (2559) 

ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของผูบริหารและครูผูสอน เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา สตูล พบวาผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอนมีความคิดเห็นตอการบริหารงานวิชาการของผูบริหารโรงเรียนดีประจำตำบล โดย

ภาพรวมและรายดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากเชนกัน 

2. ผลการวิจัย พบวาระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศกึษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากโรงเรียนในสงักัดสำนกังาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ทั้งผูบริหารและครผููสอน มีการคัดกรองการสงเสริมและพฒันา 

การสงตอ และมีการรูจักนักเรียนเปนรายคล มีบุคลากรท่ีมีคุณภาพ มีความสามัคคีเปนอันหน่ึงอันเดียวกันในการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ผูบริหารโรงเรียนรวมท้ังคณะครู ตางมีความตระหนักถึงความสำคัญของระบบ

การดูแลชวยเหลือนักเรียน และใหการสนับสนุนการดำเนินงานหรือรวมกิจกรรมตามความเหมาะสมอยาง
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สม่ำเสมอ ครูและผูเกี่ยวของมีความตระหนักในความสำคัญของระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน และมีทัศนคติท่ีดี

ตอนักเรียน มีความสุขที ่จะพัฒนานักเรียนในทุกดาน คณะกรรมการหรือคณะทำงานทุกคณะ ตางก็มีการ

ประสานงานกันอยางใกลชิด และมีการประขุมอยางสม่ำเสมอตามท่ีกำหนด ซึ่งการดำเนินงาน ไดรับความรวมมือ

จากครูในโรงเรียนรวมท้ังการสนับสนุนเรื่องตาง ๆ จากโรงเรียน ซึ่งสอดคลองกับเติม ปุราถา (2562) ศึกษาเรื่อง

การบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาสทาง การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี พบวาการบริหารงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนขยายโอกาส

ทาง การศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับงานวิจัยของรองรัตน ทองมาลา (2559) ศึกษาเรื่องการดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน 

ตามทัศนะของผูบริหารและครูในโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี พบวาการ

ดำเนินงานระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน ตามทัศนะของผูบริหารและครูในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก 

และยังสอดคลองกับดวงใจ สุดใจ (2558) ศึกษาเรื่อง การบริหารจัดการระบบการ ดูแลชวยเหลือนักเรียนใน

สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความคิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

จันทบุรี เขต 1 พบวาการบริหารจัดการระบบการดูแล ชวยเหลือนักเรียนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารและครูในสถานศึกษาโดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนกัน 

 3. จากการวิจัย พบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 มีความสัมพันธกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี

ระดับ .01 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความสัมพันธระดับสูงมาก ราย

ดานพบวามีความสัมพันธกันในระดับสูง 4 ดาน คือ ดานการพัฒนาและสงเสริม ดานการสงตอ ดานการคัดกรอง 

และดานการปองกันชวยเหลือและแกไข สวนดานการรูจกันักเรียนเปนรายบุคคลมีความสัมพันธระดับปานกลาง 

โดยมีคาความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารมี

สวนกำหนดแนวทางในการดำเนิกิจการภายในสถานศึกษา โดยเฉพาะการบริหารวิชากับระบบดูแลชวยเหลือ

นักเรียน ซึ่งผูบริหารและครูตางก็มีสวนในการกำหนดแนวทางในการดำเนินกิจการภายในสถานศึกษารวมกัน 

โดยเฉพาะการบริหารงานวิชาการดังน้ันการบริหารงานวิชาการของผูบริหารและครยูอมมีความสัมพันธกับระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน ซึ่งการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษาจะสามารถปองกัน

ชวยเหลือและแกไขปญหาใหกับนักเรียนไดตรงกับสาเหตุของปญหาไดมากข้ึน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของณปภัช 

ร ุ งโรจน (2558) ไดศ ึกษาเร ื ่องการบริหารงานวิชาการกับระบบดูช วยเหลือนักเรียนของโรงเรียนสังกัด

กร ุงเทพมหานคร พบวา การบริหารงานวิชาการก ับระบบดูแลชวยเหลือนักเร ียนของโรงเร ียนสังกัด

กรุงเทพมหานครมีความสัมพันธอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01 และสอดคลองกับงานวิจัยของรองรัตน ทอง

มาลา (2559) ศึกษาเรื่องการดำเนินงานวิชาการกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนตามทัศนะของผูบริหารและครูใน 

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสระบุร ีพบวา การดำเนินงานวิชาการมีความสัมพันธกับ

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกับระบบ

ดูแลชวยเหลือนักเรียนมีความสัมพันธระดับสูงท้ัง 5 ดาน ประกอบดวยดานการพัฒนาและสงเสริม ดานการสงตอ 

ดานการคัดกรอง ดานการปองกันชวยเหลือและแกไข และดานการรู จักนักเรียนเปนรายบุคคลโดยม ีคา

ความสัมพันธกันในทางบวกหรือมีความสัมพันธกันในลักษณะท่ีคลอยตามกัน และสอดคลองกับงานวิจัยของบลูคซ 

(Burke, 2016) ไดศึกษาเกี่ยวกับวินัยของนักเรียน โดยเนนการบริหารโรงเรียนในสวนท่ีเกี่ยวของกับความตองการ

ของนักเรียน ระเบียบวินัยของโรงเรียน การแกไขปญหาของนักเรียนและการปรับพฤ๖กรรมของนักเร ียน 

ผลการวิจัยพบวา โรงเรียนควรจัดกลไกของการบริหารงานวิชาการเพ่ือใหบุคคลากรของโรงเรียนไดดูแลปญหาดาน
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วิชาการ ระเบียบวินัยของนักเรียนไดอยางเต็มที่ ชวยสงเสริม สนับสนุนใหนักเรียนไดแกไขความประพฤติของ

ตนเอง พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนและพัฒนาคุณภาพการศึกษาของโรงเรียน 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1. การบริหารงานวิชาการของผูบริหารและครู ดานการประสานความรวมมือในการพัฒนาวิชาการกับ

สถานศึกษาอ่ืนมีระดับการปฏิบัติต่ำท่ีสุด ซึ่งการประสานงานความรวมมือกับสถานศึกษาอ่ืน มีความสำคัญในการ

พัฒนาสถานศึกษาและผูเรียนอยางมาก ดังน้ัน ผูบริหารและผูท่ีเกี่ยวของควรมีการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ

ใหมากข้ึน โดยเชิญประชุมหนวยงานท่ีเกี่ยวของ เพ่ือวางแนวปฏิบัติรวมมือในการพัฒนาการบริหารวิชาการ โดย

เปนหนวยงานกลางในการประสาน การดำเนินงานกับหนวยงานอื ่น ๆ มีการจัดประชุมสัมมนาหนวยงานท่ี

เกี่ยวของในพื้นที่รวมกับสถานศึกษา ใหรับรูบทบาทการปฏิบัติงานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน รวมเปน

คณะทำงาน คณะกรรมการดำเนินงาน ขอรับความรวมมือ ชวยเหลือ สนับสนุนกับสถานศึกษาอ่ืน ๆ 

2. การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนกับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนในโรงเรียน มีความสัมพันธกัน

ในลักษณะที่คลอยตามกัน แสดงใหเห็นวาผูบริหารและครูมรีะดับการปฏิบัติการบรหิารงานวิชาการมากเทาใด 

ระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 ก็จะมี

ระดับการปฏิบัติลักษณะคลอยตามกัน ดังนั้นผูบริหารและครูจึงควรใหความสำคัญในการบริหารงานวิชาการใน

ดานตาง ๆ ใหมากข้ึน โดยการ ฝกอบรมบุคลากรใหมีความรู ความสามารถ เทคนิค และทักษะในการดำเนินงาน

ดูแลชวยเหลือนักเรียนได จัดทำมาตรฐานระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียนสำหรับเปนแนวทางในการพัฒนา

คุณภาพของสถานศึกษา สนับสนุนใหสถานศึกษาศึกษาวิจัยและพัฒนาเกี่ยวกับระบบการดูแลชวยเหลือนักเรียน 

เพ่ือนำผลมาพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน จัดใหมีเครือขายประสานงานและแลกเปลี่ยนองคความรูดานการ

ดูแลชวยเหลือนักเรียน สนับสนุน  ชวยเหลือให สถานศึกษา สามารถดำเนินงานการดูแลชวยเหลือนักเรียนไดอยาง

เปนระบบมีประสิทธิภาพ โดยการชวยเหลือ แกไขปญหา อุปสรรคของสถานศึกษาใหประสบความสำเร็จ จัดกลุม

สถานศึกษาใหเปนเครือขายพัฒนาคุณภาพ ชวยเหลือดูแลซึ่งกันและกันจนสามารถดำเนินการระบบการดูแล

ชวยเหลือนักเรียนได 

 ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

 1. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษากับระบบดูแลชวยเหลือนักเรียน

ของโรงเรียนในสถานศึกษาสังกัดอ่ืน 

 2. ควรมีการศึกษาวิจัยปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีสงผลตอระบบดูแลชวยเหลือนักเรียนของโรงเรียน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูทำวิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพิษณโุลกท่ี

สนับสนุนงบประมาณและใหโอกาสแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา จนทำใหการวิจัยฉบับนี้สำเร็จเปนรูปเลมออกมาได 

ประโยชนอันใดท่ีเกิดจากการทำวิจัยในครั้งน้ี ยอมเปนผลมาจากความกรุณาดังกลาวขางตน 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี ้มีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษา 1) ระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนศูนยพัฒนา

วิชาการบอรัง และ 2) เปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง 

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จำแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุราชการ กลุมตัวอยาง ไดแกผูบริหารและครูผูสอน ในกลุมโรงเรียน

ศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2563 จำนวน 92 คน โดยวิธีการสุมแบบ

แบงชั้นที่เปนสัดสวน และใชการเก็บตัวอยางแบบงาย ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติวิเคราะห

ขอมูล คือคาเฉลี่ย สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน การทดสอบที (t – test) และ F-test แบบ One way ANOVA  

ผลการวิจัยพบวา การบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง สังกัดสำนักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหา

นอย คือดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( X =4.12) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ( X

=4.09) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X =4.02) โดยดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X

=3.75) มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด  การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรยีนศูนยพัฒนาวิชาการ

บอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุราชการไมพบ

ความแตกตาง 

คำสำคัญ:  การบริหาร  งานวิชาการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา 
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Abstract 

This research aims to 1) investigate the level of academic administration of the Borang 

Academic Development Center School, and 2) compare the academic administration of the 

schools in the Borang Academic Development Center School group, Wichian Buri District, 

Phetchabun Province, under the Phetchabun Primary Educational Service Area Office 3, classified 

by gender, age, educational level, position and government service age. The sample group 

included 92 administrators and teachers in the Borang Academic Development Center School 

group, Wichian Buri District, Phetchabun Province, in the Academic Year 2020. A random 

stratification sampling and essential sampling were employed. Questionnaires were used to 

collect data and statistically analyzed using mean, standard deviation, t-test and F-test, and one-

way ANOVA. 

The results found that the overall and individual aspects of Academic administration in 

the Borang Academic Development Center School Group under the Office of Phetchabun Primary 

Educational Service Area 3 were high. The measurement aspect evaluated and compared grades 

(=4.12), learning process development (=4.09), educational institute curriculum development 

(=4.02), research for educational quality development (=3.75 Academic Administration of Schools 

in Borang Academic Development Center School Group, Wichian Buri District, Phetchabun 

Province, classified by gender, age, education level, position, and government service age, with 

no differences. 

 

Keywords: Administration Academic Primary education area office  
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1. บทนำ  
การเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของสังคมเมืองและชนบท สงผลตอสัมพันธภาพของครอบครัว เกิดความ

แตกแยก เปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ขาดความสัมพันธใกลชิด เกิดปญหาสังคม ยาเสพติด อาชญากรรมตาง ๆ มี

การรับวัฒนธรรมที่หลากหลาย โดยสื่อมีการนำเสนอสิ่งที่ไมสรางสรรค ซึ่งลวนแลวแตมีผลกระทบตอวิถีชีวิตของ

ผูคนในสังคม แมวาจะเกิดปญหาตาง ๆ มากมายแตสิ ่งสำคัญที่ทำใหสังคมไทยดำรงอยูไดอยางสงบสุข คือ

สถาบันการศึกษาที่มีหนาที่ในการใหการอบรมสั่งสอนใหการศึกษาเพื่อพัฒนาเยาวชนใหสามารถอยูในสังคมได

อยางเขมแข็ง (กมล ภูประเสริฐ, 2561) การศึกษาเปนองคประกอบสำคัญอยางหนึ่งในการพัฒนาประเทศ โดย

รัฐธรรมนูญแหงราชอานาจักรไทยพุทธศักราช 2560 ไดกลาวถึงสิทธิละเสรีภาพในการศึกษาไววา “บุคคลยอมมี

สิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา 12 ป ท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพโดยไมเก็บคาใชจาย 

(คณะกรรมการคณะกรรมการสถานศึกษาแหงชาติ, 2562) และพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พุทธศักราช 

2542 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พุทธศักราช 2562 ไดกลาวถึงแนวทางการจัดการศึกษาตองยึดหลักวาผูเรียนทุก

คนมีความสามารถเรียนรู และพัฒนาตนเองได และถือวาผู เรียนมีความสำคัญที่สุด สำหรับกระบวนการจัด

การศึกษาตองเนนท้ังความรู คุณธรรม จริยธรรมและการดำรงชีวิตอยางมีความสุข (รุงรัชชดาพร เวหะชาติ, 2560)   

การบริหารงานวิชาการ เปนหัวใจสำคัญของการบริหารสถานศึกษาและเปนสวนหนึ่งของการบริหาร

การศึกษาที่ผูบริหารและครูจะตองใหความสำคัญเปนอยางยิ่ง ซึ่งขอบขายของงานวิชาการ จะประกอบดวยการ

พัฒนาหลักสูตรและการนำหลักสูตรไปใช การจัดดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน การจัดตารางสอน การจัด

ชั้นเรียน     การจัดครูเขาสอน การปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อเปนการพัฒนาครูผูสอนใหกาวทันวิทยาการ

เทคโนโลยีใหม ๆ     การจัดสื ่อการเรียนการสอน การจัดหองสมุดและวัสดุอุปกรณที ่เปนแหลงวิทยาการให

นักเรียนไดศึกษาและคนควาเพิ่มเติม การนิเทศภายในเปนการชวยเหลือแนะแนวครูใหเกิดการปรับปรุงแกไข

ปญหาการเรียนการสอน การวัดและประเมินผลเพื่อใชเปนเครื่องมือในดานการตรวจสอบและวิเคราะหผลการ

เรียน (วิภาดา ธาราศรีสุทธิ, 2560)  

รายงานผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน ในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง 

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ ปการศึกษา 2562 และปการศึกษา 2563 โดยภาพรวมแลวคะแนนเฉลี่ยต่ำ

กวาเปาหมายของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 กำหนดไว (สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3, 2563) ทำใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาการบริหารงานวิชาการในกลุม

โรงเรียนพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา

เพชรบูรณ เขต 3 เพื ่อจะนำการศึกษาไปเปนขอมูลใหกับผู บริหารสถานศึกษาและทุกฝายที่เกี ่ยงของ ใหมี

ประสิทธิภาพสูงสุด อันจะสงผลตอคุณภาพทางวิชาการตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาระดับการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง 

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

2) เพื่อเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง 

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จำแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุราชการ 
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สมมติฐานการวิจัย  

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จำแนกตามเพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตำแหนง และอายุราชการ แตกตางกัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ 
2.1 พระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 และแกไขเพ่ิมเตมิ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562  

กระจายอำนาจในการบริหารจัดการไปใหสถานศึกษาใหมากที่สุด ดวยเจตนารมณที่จะใหสถานศึกษา

ดำเนินการไดโดยอิสระ คลองตัวรวดเร็ว สอดคลองกับความตองการของผูเรียน สถานศึกษา ชุมชน ทองถิ่น และ

การมีสวนรวมจากผูท่ีมีสวนไดเสียทุกฝาย (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 

2.2 กระทรวงศึกษาธิการ (2562) ไดกำหนดกระบวนการบริหารงานวิชาการไว 5 ขั้นตอน ดังนี้ ข้ัน

การวางแผน (Planning) ขั้นการจัดองคการ (Organizing) ขั้นการจัดการดำเนินงาน (Processing) ขั้นการนิเทศ

ภายใน (Supervising) และข้ันการประเมินผล (Evaluating)  

2.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

ตัวแปรตน                ตัวแปรตาม  

             (Independent Variables)           (Dependent Variables)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. วิธีดำเนินการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1) ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน โรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ปการศึกษา 2563 จำนวน 8 

โรงเรียน ไดแก โรงเรียนบานบอรัง โรงเรียนบานวังไผ โรงเรียนบานหนองบัวขาว โรงเรียนบานหนองบัวทอง 

สถานภาพ 

1. เพศ 

2. อาย ุ

3. ระดับการศึกษา 

4. ตำแหนง 

5. อายุราชการ 

      

 

 

 

 

การบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการ  

บอรัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษา 

เพชรบูรณ เขต 3 

1.  การพัฒนาหลักสตูรสถานศึกษา 

2.  การพัฒนากระบวนการเรียนรู 

3.  การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 

4.  การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

5.  การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 

6.  การพัฒนาแหลงการเรียนรู 

7.  การนิเทศการศึกษา 

8.  การพัฒนาระบบการประกันคณุภายภายในสถานศึกษา 
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โรงเรียนบานหนองสะแก โรงเรียนบานหนองโปง โรงเรียนบานหนองไมสอ และโรงเรียนบานใหมวิไลวัลย 

ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียน  16 คน และครูผูสอน 104 คน รวมท้ังสิ้น 114 คน (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3, 2563) 

 2) กลุมตัวอยาง ในการศึกษาครั้งนี้ ไดแก ผูบริหารและครูผูสอน ในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนา

วิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 

3 ปการศึกษา 2563 รวมจำนวน 92 คน โดยกำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเคร็จซีและมอรแกน (Krejcie & 

Morgan, 1970)   ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นที่เปนสัดสวน ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนจำนวน 16 คน 

และครูผูสอน จำนวน 76 คน รวมท้ังสิ้น 92 คน และใชการเก็บตัวอยางแบบงาย แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง กลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

โรงเรียน 

กลุมพัฒนาวิชาการบอรัง 

จำนวนประชากร จำนวนกลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครู รวม ผูบริหาร ครู รวม 

โรงเรียนบานบอรัง 2 22 22 2 15 17 

โรงเรียนบานวังไผ 2 14 16 2 11 13 

โรงเรียนบานหนองบัวขาว 2 13 15 2 11 13 

โรงเรียนบานหนองบัวทอง 2 14 16 2 11 13 

โรงเรียนบานหนองสะแก 2 9 11 2 7 9 

โรงเรียนบานหนองโปง 2 10 12 2 7 9 

โรงเรียนบานหนองไมสอ 2 9 11 2 7 9 

โรงเรียนบานใหมวิไลวัลย 2 9 11 2 7 9 

รวม 16 104 114 16 76 92 

 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Cheek List)  

ตอนที่ 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับสภาพการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนา

วิชาการบอรัง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 มีลักษณะเปนขอคำถามแบบมาตรา

สวนประเมินคา (Rating Scale) โดยตอบตามระดับความคิดเห็นของตน แบงออกเปน 5 ระดับ (บุญชม ศรีสะอาด, 

2560) ดังน้ี 

ระดับการปฏิบัติมากท่ีสดุ ไดคะแนนเทกับ 5  คะแนน  

ระดับการปฏิบัติมาก ไดคะแนนเทกับ 4  คะแนน  

ระดับการปฏิบัติปานกลาง ไดคะแนนเทากับ 3  คะแนน  

ระดับการปฏิบัตินอย ไดคะแนนเทากับ 2  คะแนน  

ระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด ไดคะแนนเทากับ 1  คะแนน 
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3.3 การสรางและหาคุณภาพของเคร่ืองมือ 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ผูศึกษาดำเนินการตามข้ันตอน ดังตอไปน้ี 

1) ศึกษาคนควาแนวคิดจากเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับการบริหารงานวิชาการ โดยศึกษา

ประมวลความรู แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ มาสรางแบบสอบถามภายใตขอบเขตงานวิจัย 

2) ศึกษาขอมูลประมวลความรูที่จะเปนขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามและขอคำแนะนำจาก

อาจารยท่ีปรึกษาการทำสารนิพนธ 

3) นำแบบสอบถามฉบับรางที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อทำการตรวจความเที่ยงตรง    

ตามโครงสราง หลังจากนั้นนำแบบสอบถามกลับมาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะแลวนำเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 

ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความสมบูรณ และความครอบคลุมของเน้ือหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

(Index of Item Objective Congruence) เลือกขอคำถามที่มีคา IOC ตั้งแต 0.5 ขึ้นไปถือวาเปนขอคำถามที่อยูใน

เกณฑความตรงเชิงเนื้อหาที่ใชไดจากการวิเคราะห พบวาคา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00 (บุญชม ศรีสะอาด, 

2560)  

4) หาคุณภาพเครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามที่สรางเสร็จแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน ศูนยพัฒนาวิชาการน้ำรอนยางสาว ตำบลน้ำรอน อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ที่ไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จำนวน 30 คน 

แลวนำแบบสอบถามมาหาคาความเชื ่อมั ่น (Relibility) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา     (α -Coefficient) ไดคาความเช่ือมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับเทากับ .89 

5) ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณแลวนำแบบสอบถามไปใชกับผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผู สอนที่เปนกลุมตัวอยางในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรังตำบลบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด

เพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3  

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอหนังสือจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ถึงผูอำนวยการในกลุมโรงเรียนศูนย

พัฒนาวิชาการบอรัง เพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากประชากร 

2) ขอหนังสือจากผูอำนวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 เพื่อขอความรวมมือ

และขอความอนุเคราะหในการตอบแบบสอบถาม ถึงผูอำนวยการโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง  

3) ผูศึกษาสงแบบสอบถามใหกับผูอำนวยการการสถานศึกษาและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวย

ตนเอง 

4) นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนตรวจสอบความถูกตองเพ่ือนำไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากกลุมประชากรมีวิธีการ ดังน้ี 

1) ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม 

2) กำหนดเกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมาย ดังน้ี 

2.1 เกณฑการใหคะแนนการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 แบงเปน 5 ระดับ (Rating Scale) (บุญชม  ศรี

สะอาด, 2560)  

2.2 เกณฑการแปลความหมายระดับการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนา

วิชาการบอรัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 (บุญชม ศรีสะอาด, 2560) ดังน้ี 
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คาเฉลี่ยอยูระหวาง  4.51 -5.00    หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.51 - 4.50   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติมาก 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง  2.51 – 3.50   หมายถึง   ระดับการปฏิบัติปานกลาง 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง  1.51 – 2.50   หมายถึง   ระดับการปฏิบัตินอย  

คาเฉลี่ยอยูระหวาง  1.00 – 1.50   หมายถึง   ระดับการปฏิบัตินอยท่ีสุด 

 3.6 สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูล 

1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม โดยแจงความถ่ีและคารอยละ 

2) วิเคราะหขอมูลการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 โดยใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน  

3) วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง 

จำแนกตามกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยการทดสอบที (t – test แบบ Independent Samples) และจำแนกตาม

กลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุม โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทางเดยีว (F-test แบบ One way ANOVA) เมื่อ

พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ 

(Scheffe') 

 

4. ผลการวิจัย  
4.1 การบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง สังกัดสำนักงานเขตพื ้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 แสดงดังตารางท่ี 2  

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง 

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ภาพรวมและรายดาน   

ดาน การบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการ  X  S.D. การแปลผล 

1 การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา 4.02 0.71 มาก 

2 การพัฒนากระบวนการเรียนรู 4.09 0.71 มาก 

3 การวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน 4.12 0.65 มาก 

4 การวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา 3.75 0.70 มาก 

5 การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา 3.79 0.67 มาก 

6 การพัฒนาแหลงการเรียนรู 3.81 0.69 มาก 

7 การนิเทศการศึกษา 3.80 0.76 มาก 

8 การพัฒนาระบบการประกันคุณภพภายในสถานศึกษา 3.90 0.76 มาก 

 เฉลี่ย 3.91 0.70 มาก 

 

จากตารางที่ 2 พบวากลุมตัวอยางสวนใหญมีการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนา

วิชาการบอรัง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก    เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือ ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน ( X =4.12, 

S.D.=0.65) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู ( X =4.09, S.D.=0.71) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา ( X
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=4.02, S.D. =0.71) โดยดานที่มีคาเฉลี ่ยต่ำที ่สุด คือดานการวิจัยเพื ่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา ( X =3.75, 

S.D.=0.70)   

4.2 การเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง 

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 จำแนกตาม

เพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุราชการ แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลการเปรียบเทียบการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง 

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุราชการท่ีแตกตางกัน  

สมมติฐาน Sig. วิธีการทดสอบ คานัยสำคัญทางสถิติ ผลการทดสอบสมมติฐาน 

เพศ .38 t-test 0.05 ไมยอมรับสมมติฐาน 

อาย ุ .17 F-test  0.05 ไมยอมรับสมมติฐาน 

ระดับการศึกษา .48 F-test  0.05 ไมยอมรับสมมติฐาน 

ตำแหนง .25 t-test 0.05 ไมยอมรับสมมติฐาน 

อายุราชการ .24 F-test  0.05 ไมยอมรับสมมติฐาน 

 

จากตารางที่ 3 การทดสอบสมมติฐานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนา

วิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 

3 จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุราชการท่ีแตกตางกัน ไมพบความแตกตาง 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่อง การบรหิารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรังสังกัดสำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 มีประเด็นท่ีนำมาอภิปรายผล ดังน้ี 

5.1 ผลการศึกษาพบวาการบริหารงานวิชาการในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรังสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก ซึ่งทั้งน้ี

เนื ่องมาจากผูบริหารและครูใหความสำคัญกับงานวิชาการซึ่งเปนหัวใจหลักของการบริหารโรงเรียนโดยให

ความสำคัญในการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน การพัฒนากระบวนการเรียนรู และการพัฒนา

หลักสูตรสถานศึกษา สถานศึกษาตองไดรับการประเมินคุณภาพภายนอก ตามเกณฑมาตรฐานการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะมาตรฐานดานผูเรียน เกณฑการ

ประเมินมาตรฐานดานผูเรียน  มีตัวบงช้ีท่ีเปนงานวิชาการเกือบทุกตัวบงช้ี ซึ่งตองใหความสำคัญและเก่ียวของกับ

การบริหารงานวิชาการโดยตรง อีกประการหนึ ่ง คือในปจจุบันการจัดการเรียนการสอนตองเนนการจัด

กระบวนการเรียนรูที่เนนผูเรียนเปนสำคัญ  ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียน จึงมีการเขารับการอบรม 

สัมมนา เพ่ือพัฒนาตนเองในการจัดการเรียนรูและงานวิชาการดานตาง ๆ ทำใหการบริหารงานวิชาการอยูในระดับ

มาก สอดคลองกับกิ่งแกว เฟองศิลา (2558) ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรี

วิทยากร) พบวาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ของบุคลากรการศึกษาภาพ

รวมอยูในระดับมาก และสอดคลองกับธเนตร หลงศรี (2560) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพ
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การศึกษาของสถานศึกษา ส ังก ัดสำนักงานสงเสร ิมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

กรุงเทพมหานคร พบวาการบริหารงานวิชาการของสถานศึกษา สังกัดสำนักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานคร ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก นอกจากนี้ยังสอดคลองกับ

นิลวรรณ วัฒนา (2556) ไดศึกษาเรื่องการศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี พบวาสภาพการบริหารงานวิชาการในโรงเรียนใน

โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา จังหวัดชลบุรี มีการปฏิบัติงาน

โดยรวมและรายดานอยูในระดับมากเชนกัน  

1) ดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาคาเฉลี ่ยในภาพรวมและรายขออยู ในระดับมาก ทั ้งน้ี

เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครู มีการแตงตั้งคณะกรรมการการบริหารหลักสูตรและงานวิชาการของ

สถานศึกษาครบตามกลุมสาระการเรียนรู สนับสนุนใหครูไดพัฒนาตนเองเกี่ยวกับการใชหลักสูตร เชน การใหเขา

ประชุม อบรมสัมมนา และศึกษาดูงาน และจัดทำโครงสรางหลักสูตรสถานศึกษาและสาระการเรียนรู ท่ีสอดคลอง

กับวิสัยทัศน เปาหมายและคุณลักษณะอันพึงประสงค ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยันต อินทเจริญศานต 

(2562) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรยีนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

พะเยา เขต 2 พบวาการบริหารงานดานการพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัตอิยู

ในระดับมากทุกขอ และสอดคลองกับ สอดคลองกับกิ่งแกว เฟองศิลา (2558) ศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนวัดโพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) พบวาการบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาหลักสูตร ของโรงเรียนวัด

โพรงมะเดื่อ (ศรีวิทยากร) ภาพรวมและราบจออยูในระดับมากเชนกัน 

 2) ดานการพัฒนากระบวนการเรียนรู คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก                     

ท้ังน้ีเน่ืองมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครู มีการจัดการเรียนการสอนปลูกฝงคุณธรรมคานิยมหลัก 12 ประการ 

คานิยมอันดีงาม และคุณลักษณะอันพึงประสงคสอดคลองกับเนื้อหาสาระกิจกรรม สงเสริมใหครูจัดทำแผนการ

จัดการเรียนรูโดยเนนผูเรียนเปนสำคัญ และจัดกิจกรรมสงเสริมใหผูเรียนรักการอานและใฝรูอยางตอเนื่อง ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยนุกูล เวศสุวรรณ (2560) ศึกษาความคิดเห็นของผู บริหารสถานศึกษาละครูตอการ

บริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4  

พบวา ความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาละครูตอการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุม

โรงเรียนดานการพัฒนาการเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับอโนทัย ใจกลาง 

(2560) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบวาการบริหารงานวิชาการดานดานการพัฒนาการเรียนรู โดยภาพรวมมีการ

ปฏิบัติอยูในระดับมากเชนกัน 

 3) ดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน คาเฉลี่ยภาพรวมและรายขออยูในระดับ

มาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครู จัดใหมีการประเมินผลการเรียนทุกระดับชั้น จัดใหมีการซอม

เสริมกรณีที่มีผูเรียนไมผานเกณฑการประเมิน และสงเสริมใหครูดำเนินการวัดและประเมินผลนักเรยีนตามสภาพ

จริงอยางสม่ำเสมอและตอเนื ่อง ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพนัส ดวงเอก (2560) ไดศึกษาการบริหารงาน

วิชาการของผูบริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวาการ

บริหารงานดานวัดผล ประเมินผลและการเทียบโอนผลการเรียนโดยภาพรวมและรายขออยูในระดบัมาก และยัง

สอดคลองกับ นุกูล เวศสุวรรณ (2560) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาละครูตอการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานของกลุมโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย เขต 4 พบวาการ

บริหารงานวิชาการดานการวัดผล ประเมินผลและเทียบโอนผลการเรียน โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก 

และยังสอดคลองกับ โสภา วงษนาคเพ็ชร (2558) ไดศึกษาเรื่องการบริหารงานวิชาการกับประสิทธิผลของ
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สถานศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 2 พบวา การบริหารงานวิชาการ

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ดานการวัดผล ประเมินผลอยูในระดับมากเชนเดียวกัน 

 4) ดานการวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในภาพรวมและรายขออยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครู สรางความตระหนักแกบุคลากรใหเห็นประโยชนและ

ความสำคัญของการทำวิจัยในชั้นเรียน และสถานศึกษาสนับสนุนใหครูนำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาปรับปรุง

คุณภาพการเรียนการสอน สถานศึกษามีการสงเสริมบุคลากรในการทำวิจัยในชั ้นเรียนอยางตอเนื ่อง และ

สถานศึกษามีการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเก่ียวกับการจัดทำวิจัยในช้ันเรียนใหกับครูและบุคลากรทางการศึกษาทุก

คน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของอโนทัย  ใจกลาง (2560) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบวา การบริหารงานวิชาการดานการ

วิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับพนัส ดวงเอก 

(2560) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของผู บริหารสถานศึกษา ในสังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาบุรีรัมย เขต 1 พบวาการบริหารงานดานดานการวิจัยเพ่ือพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยภาพรวมและ

รายขออยูในระดับมากเชนกัน 

 5) ดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อการศึกษา คาเฉลี่ยในภาพรวมและรายขออยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูบริหารสถานศึกษาและครู สรางความตระหนักใหบุคลากรในสถานศึกษาเห็น

ความสำคัญของการพัฒนาตนเองใหมีความรูความเขาใจและทักษะในการผลิตสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนการ

สอน มีการพัฒนาสื่อและนวัตกรรมใหมๆ เพื่อนำมาใชในกิจกรรมการเรียนการสอนและพัฒนางานดานวิชาการ 

สถานศึกษามีการดำเนินการประชุมชี้แจงการใชสื่อและเทคโนโลยีในการจัดการเรียนการสอน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของนุกูล เวศสุวรรณ (2560) ไดศึกษาความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาละครูตอการบริหารงาน

วิชาการในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานของกลุมโรงเรียนตึก 1 สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาบุรีรัมย เขต 4  พบวา

การบริหารงานวิชาการดานการพัฒนาสื่อเทคโนโลยีเพื่อการศกึษาโดยภาพรวมมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และ

ยังสอดคลองกับสุริยันต อินทเจริญศานต (2562) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทาง

การศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวาการบริหารงานดานการพัฒนาสื่อ นวัตกรรม

และเทคโนโลยีเพ่ือการศึกษา โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมากเชนกัน 

6) ดานการพัฒนาแหลงเรียนรู คาเฉลี่ยในภาพรวมอยูในภาพรวมและรายขออยูในระดับมาก ทั้งน้ี

เนื ่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครู สงเสริมสนับสนุนใหครูและบุคลากรใชแหลงเรียนรู ทั้งในและนอก

สถานศึกษาเพื่อพัฒนาการเรียนรู มีการสำรวจและจัดทำขอมูลแหลงการเรียนรูท้ังในสถานศึกษา ชุมชนและ

ทองถ่ิน และสถานศึกษาจัดใหมีแหลงเรียนรูภายในสถานศึกษาไดอยางเพียงพอและสอดคลองกับสาระการเรียนรู 

ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุริยันต อินทเจริญศานต (2562) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยาย

โอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวาการบริหารงานดานการพัฒนาแหลง

เรียนรู โดยภาพรวมเห็นวามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับสมชาย ชูเลิศ (2559) ศึกษาเรื่อง

สภาพการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 พบวา

การบริหารวิชาการดานการพัฒนาแหลงเรียนรู โดยภาพรวมและรายขออยูในระดับมากเชนกัน 

 7) ดานการนิเทศการศึกษา คาเฉลี ่ยในภาพรวมอยู ในภาพรวมและรายขออยู ในระดับ ทั ้งน้ี

เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครู มีการแตงตั้งคณะกรรมการวางแผนและดำเนินการนิเทศภายใน ใหครูมี

สวนรวมในการวางแผนและกำหนดปฏิทินการนิเทศการเรียนการสอนภายในโรงเรียน และสถานศึกษาดำเนินการ

นิเทศงานวิชาการและการเรียนการสอนในรูปแบบที่หลากหลายและเหมาะสมกับสถานศึกษา และสถานศึกษามี

การกำหนดนโยบายและทิศทางการนิเทศภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสมชาย ชูเลิศ (2559) 
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ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2 

พบวาการบริหารงานวิชาการดานการนิเทศการศึกษา โดยภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับของอโนทัย ใจกลาง (2560) ไดศึกษาสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 4 พบวา การบริหารงานวิชาการดานดานการนิเทศ

การศึกษาโดยภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน 

 8) ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา คาเฉลี่ยในภาพรวมและรายขออยูใน

ระดับมาก ทั้งนี้เนื่องมาจากผูบริหารสถานศึกษาและครู มีการวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาตามระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาใหบรรลุตามเปาหมายความสำเร็จของ สถานศึกษามีการจัดใหมีระบบการประกัน

คุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา และมีการดำเนินการพัฒนางานตามแผนและตดิตามตรวจสอบ และประเมิน

คุณภาพภายในเพื ่อปรับปรุงพัฒนาอยางตอเนื ่อง และสถานศึกษาจัดประชุมสัมมนาเพื ่อใหบุคลากรเห็น

ความสำคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาใหกับครูและบุคลากรภายในสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของบรรลือ พลพันธ (2560) ท่ีไดทำการศึกษาเรื่องสภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาชวง

ช้ันท่ี 1-3 ตามความคิดเห็นของผูบริหาร ครูวิชาการและครูผูสอน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีหนองคาย เขต 3 พบวา 

สภาพการบริหารงานวิชาการในสถานศึกษาท่ีจัดการศึกษาชวงช้ันท่ี 1-3 ดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพ

ภายในสถานศึกษามีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับสุริยันต อินทเจริญศานต (2562) ไดศึกษาการ

บริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา

การบริหารงานดานการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ภาพรวมและรายขอมีการปฏิบัติอยูใน

ระดับมากเชนกัน 

5.2 การทดสอบสมมติฐานการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการ

บอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 

จำแนกตามเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุราชการท่ีแตกตางกัน พบวาไมเปนไปตามสมมุติฐานท่ีตั้ง

ไว ทั้งนี้เนื่องมาจากครูและผูบริหาร ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี 

จังหวัดเพชรบูรณ ตางก็ตั้งใจและมุงมั่นปฏิบัติในการพัฒนางานวิชาการ ตางก็ถือวาเปนหัวใจของการบริหาร

การศึกษา ดำเนินการจัดการศึกษาใหมีคุณภาพ จัดกิจกรรมการจัดการเกี ่ยวกับงานดานหลักสูตร มีการนำ

หลักสูตรไปใชในการเรียนการสอน พัฒนาปรับปรุงงานสื่อการเรียนการสอน งานวัดผลและประเมินผล งาน

หองสมุด งานนิเทศการศึกษา งานวางแผนการศึกษาและงานประชุมอบรมทางวิชาการ โดยครูและผูบริหารสวน

ใหญไมวาจะมีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุราชการ   ที่แตกตางกัน มุงสงเสริมใหผูเรียนบรรลุ

จุดหมายของการศึกษาที่กำหนดไวไดอยางมีประสิทธิภาพ จึงทำใหไมพบความแตกตางในการบริหารงานวิชาการ

ของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สอดคลองกับ สุริยันต 

อินทเจริญศานต (2562) ไดศึกษาการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุ

ราชการที่แตกตางกัน มีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาพะเยา เขต 2 ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ สมชาย ชูเลิศ (2559) ไดศึกษาการบริหารงาน

วิชาการของโรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 พบวา กลุมตัวอยางสวนใหญ

ที่มีเพศ อายุ ระดับการศึกษา ตำแหนง และอายุราชการที่แตกตางกันมีการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน

ประถมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษานนทบุรี เขต 2 ไมแตกตางกันเชนกัน 

 

 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

344



ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

การบริหารงานวิชาการของโรงเรียนในกลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัด

เพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ภาพรวมและรายดานอยูในระดับ

มาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 และโรงเรียนในศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง ควรมี

การกำกับติดตามหรือสนับสนุน การดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารวิชาการ อยางตอเนื่อง เพื่อกอใหเกิดความ

ยั่งยืน มีประสิทธิภาพมากขึ้นตอไป โดยสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ควรสงเสริม

และสนับสนุนการใหความรูที่ถูกตองแกครูผูสอนในเรื่องเกี่ยวกับหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน ควรสงเสริมให

ครูผูสอนจัดการเรียนการสอนโดยใชแหลงเรียนรู ภายในและภายนอกสถานศึกษาใหมากขึ้นเพื ่อใหเด็กไดรับ

ประสบการณเรียนรูโดยตรง 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป  

1. กลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ควรมีการวิจัยเกี ่ยวกับความพึงพอใจของผู ปกครองเกี ่ยวกับการ

บริหารงานวิชาการ เพ่ือเปนการแกไขปรับปรุงปญหากับระบบการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดตอไป 

2. กลุมโรงเรียนศูนยพัฒนาวิชาการบอรัง อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ เขต 3 ควรมีการศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่สงผลตอประสิทธิภาพการบริหารงาน

วิชาการ เพ่ือนำไปประยุกตใชในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียน 

 

6. กิตตกิรรมประกาศ 
งานวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูทำวิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกท่ี

สนับสนุนงบประมาณและใหโอกาสแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา จนทำใหการวิจัยฉบับนี้สำเร็จเปนรูปเลมออกมาได 

ประโยชนอันใดท่ีเกิดจากการทำวิจัยในครั้งน้ี ยอมเปนผลมาจากความกรุณาดังกลาวขางตน 
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ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั ้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรใน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 2) เพื่อเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษา

สงเคราะหระหวางผูบริหารและครูผูสอน กลุมตัวอยางคือผูบริหารโรงเรียน 12 คน และครูผูสอน 136 คน รวม

ทั้งสิ้น148 คน ใชการเลือกกลุมตัวอยางหลายขั้นตอน ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบแบงชั้นท่ีเปนสัดสวน และเก็บ

ตัวอยางแบบงาย  ใชแบบสอบถามในกาเก็บรวมรวมขอมูล สถิติวิเคราะหขอมูล ใชคารอยละ คาเฉลี่ย สวน

เบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบ (t–test แบบ Independent Samples)  

ผลการวิจัยพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหโดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานความกาวหนาในงาน ( X =4.49, 

SD.=0.22) ดานความสำเร็จของงาน ( X =4.47, SD.=0.14) ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ( X =4.45, SD.=0.26) 

โดยดาน ความรับผิดชอบ ( X =4.20, SD.=0.29) มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด บุคลากรท่ีมีสถานภาพในการทำงานแตกตาง

กันมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานภาพรวมไมแตกตางกัน (Sig=0.64) รายดานพบวาผูบริหารและครูผูสอนมี

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานโดยรวมแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 คือดานความสำเร็จของ

งาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยผู บริหารมีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานมากกวาครูผูสอน 

 

คำสำคัญ: ความพึงพอใจ  การปฏิบัติงาน  ผูบริหาร  ครูผูสอน 
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Abstract 

The objectives of this research were to study 1) The level of satisfaction with the work 

performance of personnel in the welfare education school; 2) To compare the satisfaction of the 

personnel in the welfare education school between the administrators and the teachers. The 

sample consisted of 12 school administrators and 136 teachers, totaling 148 people multistage- 

sample selection was used obtained by using a proportional stratified random approach and keep 

a simple sample use questionnaires to collect data. The statistical data was analyzed using 

percentage, mean, standard deviation, t-test (Independent Samples).  

The results found that total and individual aspect of the staff's satisfaction in the work 

performance of personnel in the welfare education school were at high level. Sort the average 

from highest to lowest were the progress of the job ( X =4.49, SD. =0.22), the success of the job 

( X =4.47, SD.=0.14), the nature of the work performed ( X =4.45, SD.=0.26), the responsibility ( X

=4.20, SD.=0.29) with the lowest value. Employees with different working status not difference 

total performance satisfaction (Sig=0.64). The total job satisfaction was statistically different at 

the 0.05 level, which was the achievement of the job. The aspect of being respected and in terms 

of the nature of the work performed, the administrators were more satisfied with their work than 

the teachers. 

 

Keywords: Satisfaction, Performance, Administrators, Teachers 
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1. บทนำ  
คนเปนทรัพยากรที่มีคุณคายิ่ง องคกรทุกภาคสวนพยายามที่หันมาใสใจเรื่องคนกันมากขึ้น ในชวง

ภาวะสถานการณโควิด-19 ระบาด เกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอย สงผลกระทบตอการดำรงชีพของบุคลากรอยาง

หลีกเลี่ยงไมได องคการเองคงจะไมมุงเนนท่ีคุณภาพของผลผลิตขององคการอยางเดียว จะใสใจเรื่อง คุณภาพชีวิต

ของพนักบุคลากรควบคูไปดวย หัวใจสำคัญของการบริหารองคกรใหมีประสิทธิภาพ คือการบริหารงานบุคคล ซึ่ง

เปนการบริหารงานดวย กลยุทธเชิงรกุ จึงตองเริ่มจากการประเมินสถานการณปญหา และความพรอมในการนำ

ระบบหรือแนวทางการบริหารงานบุคคลใหม ๆ มาใชในองคกร มีการพัฒนาขีดความสามารถ การกำหนดทิศ

ทางการดำเนินงานของบุคคล เพื่อนำไปสูเปาหมายขององคกรและเพื่อใหเกิดสมรรถนะของหนวยงาน โดยใช

แนวคิดสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล ประกอบกับพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติป 2542 แกไข

เพิ่มเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 กำหนดการดำเนินงานภายใตการประกันคุณภาพการศึกษาใหหนวยงาน คณะใน

สถาบันการศึกษา มีระบบและกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อพัฒนาและธำรงรักษาไวใหบุคลากรมี

คุณภาพและประสิทธิภาพ (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) 

การศึกษาเปนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และเปนสวนสำคัญในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ 

การเมือง สังคมและวัฒนธรรม การจัดการศึกษาทำใหมนุษยมีความพรอมดานความรู และความสามารถในการ

ประกอบอาชีพ สรางประสบการณ กลอมเกลาใหบุคคลมีศีลธรรม จริยธรรมอนัดี กอใหเกิดความเจริญ งอกงาม

ของบุคคลและสังคม รวมถึงเปนปจจัยเกือ้หนุนให บุคคลเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต (กระทรวงศึกษาธิการ, 

2562) ในการจัดการศึกษาเพ่ือใหผูเรียนบรรลุเจตนารมณดังกลาว สถานศึกษาจะตองไดรับความรวมมือจากบุคคล

และองคกรหลาย ๆ ฝาย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอนและชุมชน มีหนาที่และบทบาทในการสงเสริม

คุณสมบัติท่ีดีงามตาง ๆ ใหแกผูเรียน ท่ีจะไดเติบโตเปนพลเมืองดีของชาติ สงเสริมใหเกิดการพัฒนาในทุก ๆ ดาน 

อันจะทำให ประสบความสำเร็จทั้งในดานการเรียนและการใชชีวิตในสังคม การที่ครูจะปฏิบัติงานตามบทบาท

หนาที่และภารกิจใหเกิดประสิทธิภาพได ครูจะตองมีความพึงพอใจและขวัญกำลังใจที่ดีไดรับการตอบสนองดาน

ตาง ๆ อยางเหมาะสม อันกอใหเกิดความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงาน การขาดขวัญกำลังใจและไมพึงพอใจใน

การปฏิบัติงานจะทำใหครูและบุคลากรทางการศึกษา ขาดความกระตือรือรน ขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค ยอม

สงผลกระทบตอ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของสถานศึกษา จึงควรใหความสำคัญอยางจริงจังตอความพึงพอใจ

และขวัญกำลังใจของครู (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560)   

การสรางความพึงพอใจใหกับผูปฏิบัติงานหรือบุคลากร เปนสวนหน่ึงของการพัฒนาสิ่งจูงใจ การพัฒนา

ขีดความสามารถ การกำหนดทิศทางการดำเนินงานของบุคคล เพื่อนำไปสูเปาหมายขององคกรและเพื่อใหเกิด

สมรรถนะของหนวยงาน โดยใชแนวคิดสมรรถนะในการบริหารทรัพยากรบุคคล และพรบ. การศึกษาแหงชาตปิ 

2542 แกไขเพ่ิมเติม ฉบับท่ี 4 พ.ศ. 2562 กำหนดการดำเนินงานภายใตการประกันคุณภาพการศึกษา ใหมีระบบ

และกลไกในการบริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือพัฒนาและธำรงรักษาไวใหบุคลากรมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือ

ดำการเนินการใหสอดคลองนโยบายดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจศึกษาถึงความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห สำหรับการพัฒนาการศึกษาใหมีประสิทธิภาพตอไป  

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

2) เพ่ือเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห

ระหวางผูบริหารและครูผูสอน 
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สมมติฐานการวิจัย  

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศกึษาสงเคราะหระหวางผูบริหารและ

ครูผูสอนแตกตางกัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1 ทฤษฎีความตองการของมนุษย (Maslow's Hierarchy of Needs) ซึ่งมาสโลวไดลำดับความ

ตองการของมนุษยจากระดับต่ำถึงระดับสูงไว 5 ชั้น เรียกวา “Hierarchy of Needs” ประกอบดวยสิ่งตอไปน้ี 

(ทฤษฎีลำดับชั้นความตองการของมาสโลว, 2555) 1) ความตองการทางดานรางกาย (Physiological Needs) 2) 

ความตองการทางดานความปลอดภัยหรือความมั่นคง (Security or Safety Needs) 3) ความตองการทางดาน

สังคม (Social or Belongness) 4) ความตองการท่ีจะมีฐานะเดนในสังคม (Esteem or Status Needs) 5) ความ

ตองการท่ีจะไดความสำเร็จตามความนึกคิดทุกอยาง (Self – actualization or Self - realization)  

2.2 แอลเดอรเฟอร (Alderfer) ไดเสนอทฤษฎี ERG ซึ่งเนนการทำงานใหเกิดความพึงพอใจตาม

ความตองการของมนุษย แตไมคำนึงถึงข้ันตองวาจะเกิดผลกอนหรือหลัง และความตองการอยางอาจเกิดข้ึนพรอม

กันได (ธนวรรธ ตั้งสินทรัพยศิริ, 2560) ดังตอไปน้ี 1) ความตองการดำรงชีวิต (Existence Needs) 2) ความ

ตองการสัมพันธ (Relatedness Needs) 3) ความตองการเจริญกาวหนา (Growth Needs)  

กรอบแนวคิดของการวิจัย 

ตัวแปรตน                   ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1  กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย  

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 1) ประชากร ไดแก ผูบริหารและครูในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 10 โรงเรียน ประกอบดวย 1) 

ศึกษาสงเคราะหจิตตอารีย (จังหวัดลำปาง) 2) ศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี (จังหวัดรอยเอ็ด) 3 ) ศึกษาสงเคราะห

สถานภาพ 

- ตำแหนง 
      

 

 

 

 

ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากร  

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

1.  ดานความสำเรจ็ของงาน  

2. ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  

3.  ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ  

4.  ดานความรับผิดชอบ  

5.  ดานความกาวหนาในงาน  

6.  ดานเงินเดือน  

7.  ดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  

8.  ดานสภาพการทำงาน  

9.  ดานความมั่นคงในงาน  

  10. ดานการปกครองบังคับบัญชา 
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นราธิวาส (จังหวัดนราธิวาส) 4) ศึกษาสงเคราะหบางกรวย (จังหวัดนนทบุรี) 5) ศึกษาสงเคราะหพัทลุง (จังหวัด

พัทลุง) 6) ศึกษาสงเคราะหสุราษฎรธานี 7) ศึกษาสงเคราะหเชียงดาว (จังหวัดเชียงใหม) 8) ศึกษาสงเคราะห

เชียงใหม (จังหวัดเชียงใหม) 9) ศึกษาสงเคราะหแมจัน (จังหวัดเชียงราย) และ 10) ศึกษาสงเคราะหแมฮองสอน 

(จังหวัดแมฮองสอน) (กลุมแผนและงบประมาณ สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ, 2563) 

 2) กลุมตัวอยาง ผูศึกษาคนควาเลือกกลุมตัวอยางหลายขั้นตอน (Multi – stage sampling) 

กำหนดขนาดกลุมตัวอยาง (Sample Size) โดยใชเกณฑรอยละตามจำนวนของประชากร โดยประชากรหลักรอย

กลุ มตัวอยางจะมีขนาด 15-30 % ในการศึกษาครั ้งนี ้ใชเกณฑ 30 % ของจำนวนประชากร (ธีรวุฒิ เอกะกุล, 

2553) ไดกลุมตัวอยางจำนวน 3 โรงเรียน ผูวิจัยใชการสุมอยางงาย ไดโรงเรียน 1) ศึกษาสงเคราะหแมจัน จังหวัด

เชียงราย 2) ศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี (จังหวัดรอยเอ็ด) และ 3) ศึกษาสงเคราะหจิตตอารีย (จังหวัดลำปาง) รวม

จำนวนผูบริหาร 15 คน และครูผูสอน 219 คน รวมทั้งสิ้น 234 คน ประกอบดวย 1) ศึกษาสงเคราะหแมจัน 

จังหวัดเชียงราย  ผูบริหาร 5 คน และครูผูสอน 71 คน 2) ศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี (จังหวัดรอยเอด็) ผูบริหาร 5 

คน และครูผูสอน 80 คน 3) ศึกษาสงเคราะหจิตตอารีย (จังหวัดลำปาง) ผูบริหาร 5 คน และครูผูสอน 68 คน 

กำหนดขนาดกลุมตัวอยางจากตารางเคร็จซีและมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ซึ่งไดมาโดยวิธีการสุมแบบ

แบงชั้นท่ีเปนสัดสวน (Proportional Stratified Random Sampling) ประกอบดวยผูบริหารโรงเรียนจำนวน 12 

คน และครูผูสอน จำนวน 136 คน รวมกลุมตัวอยางทั้งสิ้น 148 คน และใชการเก็บตัวอยางแบบงาย (Simple 

random sampling) แสดงดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง บุคลากรในโรงเรยีนศึกษาสงเคราะห 

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห จำนวนประชากร จำนวนกลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

1. ศึกษาสงเคราะหแมจัน  

   จังหวัดเชียงราย   

5 71 76 4 44 48 

2. ศึกษาสงเคราะหธวัชบุรี  

   จังหวัดรอยเอ็ด 

5 80 85 4 50 54 

3. ศึกษาสงเคราะหจิตตอารีย  

   จังหวัดลำปาง 

5 68 73 4 42 46 

รวม 15 219 234 12 136 148 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม ซึ่งผูศึกษาแบงออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสอบถามสถานภาพท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม เปนแบบเลือกตอบ (Cheek List)  

ตอนท่ี 2 แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห มีลักษณะเปนขอคำถามแบบมาตราสวนประเมินคา (Rating Scale) โดยตอบตามระดับความคิดเห็น 

ของตนเอง แบงออกเปน 5 ระดับ  (บุญชม ศรีสะอาด, 2553)  

3.3 การสรางและหาคุณภาพของเครื่องมือ 

การสรางเครื่องมือท่ีใชในการศึกษา ผูศึกษาดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี 
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1) ศึกษาคนควาแนวคิดจากเอกสารรายงานการวิจัยที่เกี่ยวของกับความพึงพอใจ โดยศึกษาประมวล

ความรู แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ มาสรางแบบสอบถามภายใตขอบเขตงานวิจัย 

2) ศึกษาขอมูลเปนขอบเขตและโครงสรางของแบบสอบถามและขอคำแนะนำจากอาจารยท่ีปรึกษา 

3) นำแบบสอบถามฉบับรางที่สรางเสร็จแลวเสนออาจารยที่ปรึกษา เพื่อทำการตรวจความเที่ยงตรง           

ตามโครงสราง หลังจากนั้นนำแบบสอบถามกลับมาแกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะแลวนำเสนอผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 

ทาน เพ่ือตรวจสอบความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา ความสมบูรณ และความครอบคลุมของเน้ือหาคาดัชนีความสอดคลอง IOC 

(Index of Item Objective Congruence) เลือกขอคำถามท่ีมีคา IOC ต้ังแต 0.5 ข้ึนไปถือวาเปนขอคำถามท่ีอยูใน

เกณฑความตรง       เชิงเนื้อหาที่ใชไดจากการวิเคราะห พบวาคา IOC อยูระหวาง 0.67 – 1.00 (บุญชม ศรี

สะอาด, 2553)  

4) หาคุณภาพเครื่องมือ โดยนำแบบสอบถามท่ีสรางเสร็จแลวไปทดลองใช (Try out) กับผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจังหวัดแมฮองสอน ท่ีไมใชกลุมตัวอยางในการวิจัย จำนวน 

30 คน แลวนำแบบสอบถามมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) ตามวิธีการของครอนบาค (Cronbach) โดยใชคา

สัมประสิทธ์ิแอลฟา (α -Coefficient) ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบบั .89 

5) ปรับปรุงแบบสอบถามใหมีความสมบูรณแลวนำแบบสอบถามไปใชกับผูบริหารสถานศึกษาและ

ครูผูสอนท่ีเปนกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1) ขอหนังสือจากคณะบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ถึงผู อำนวยการโรงเรียนศึกษา

สงเคราะหเพ่ือขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลจากบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

2) ผูศึกษาสงแบบสอบถามใหกับผูบริหารและครูผูสอนและเก็บรวบรวมแบบสอบถามดวยตนเอง

และไดรับแบบสอบถามครบถวน 148 ฉบับ คิดเปนรอยละ 100 

4) นำแบบสอบถามท่ีไดรับคืนตรวจสอบความถูกตองเพ่ือนำไปวิเคราะหทางสถิติตอไป 

3.5 การวิเคราะหขอมูล 

1) ตรวจสอบความถูกตองและความสมบูรณของแบบสอบถาม 

2) กำหนดเกณฑการใหคะแนนและการแปลความหมายของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ดังน้ี 

2.1 เกณฑการใหคะแนนความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษา

สงเคราะห (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) จำนวน 5 ระดับ 

2.2 เกณฑการแปลความหมายระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะห (บุญชม ศรีสะอาด, 2553) ดังน้ี 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง  4.51 -5.00    หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ยอยูระหวาง  3.51 - 4.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง  2.51 – 3.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ยอยูระหวาง  1.51 – 2.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจนอย  

คาเฉลี่ยอยูระหวาง  1.00 – 1.50   หมายถึง   ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

 3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

1) วิเคราะหขอมูลท่ัวไปผูตอบแบบสอบถาม โดยแจงความถ่ีและคารอยละ 
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2) วิเคราะหขอมูลระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห

โดยใชการหาคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3) วิเคราะหเปร ียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษา

สงเคราะหจำแนกตามกลุมตัวอยาง 2 กลุม โดยการทดสอบที (t – test แบบ Independent Samples)  

 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ผลการวิเคราะหความคิดเห็นของผูบริหารและครูผูสอนตอความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหโดยภาพรวมและรายดาน แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ของความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียน

ศึกษาสงเคราะหโดยภาพรวมและรายดาน 

ดานที ่ ความพึงพอใจในการปฏบัิติงานของบุคลากร

ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

ระดับความพึงพอใจ 

X  SD. การแปลผล 

1  ดานความสำเร็จของงาน  4.47 0.14 มาก 

2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  4.37 0.19 มาก 

3 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 4.45 0.26 มาก 

4 ดานความรับผิดชอบ 4.20 0.29 มาก 

5 ดานความกาวหนาในงาน 4.49 0.22 มาก 

6 ดานเงินเดือน 4.29 0.38 มาก 

7 ดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  4.26 0.22 มาก 

8 ดานสภาพการทำงาน 4.27 0.25 มาก 

9 ดานความมั่นคงในงาน 4.39 0.26 มาก 

10 ดานการปกครองบังคับบัญชา 4.30 0.27 มาก 

รวม 4.30 0.21 มาก 

 

จากตารางที่ 3 พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหโดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย คือดานความกาวหนาในงาน ( X =4.49, 

SD. =0.22) ดานความสำเร็จของงาน ( X =4.47, SD.=0.14) ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ( X =4.45, SD.=0.26) 

โดยดานความรับผิดชอบ ( X =4.20) (SD.=0.29) มีคาต่ำสุด 

4.2 ผลการเปรียบเทียบความคิดเห็นของบุคลากรที ่มีสถานภาพตางกันตอความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห แสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหจำแนก

ตามตำแหนงงาน ประกอบดวย ผูบริหารและครูผูสอน 

ดานที ่ ความพึงพอใจในการปฏบัิติงานของบุคลากร 

ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห 

ผูบริหาร ครูผูสอน t Sig. 

x  SD. x  SD. 

1  ดานความสำเร็จของงาน  4.49 0.17 4.46 0.11 1.60 0.04* 

2 ดานการไดรับการยอมรับนับถือ  4.42 0.23 4.34 0.16 1.18 0.03* 

3 ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ 4.45 0.17 4.40 0.29 1.94 0.02* 

4 ดานความรับผิดชอบ 4.40 0.18 4.08 0.28 3.78 0.61 

5 ดานความกาวหนาในงาน 4.46 0.16 4.43 0.23 2.39 0.22 

6 ดานเงินเดือน 4.54 0.24 4.14 0.37 3.707 0.16 

7 ดานความสัมพันธกับบุคคลอ่ืน  4.45 0.19 4.21 0.20 3.60 0.19 

8 ดานสภาพการทำงาน 4.42 0.26 4.15 0.18 3.75 0.24 

9 ดานความมั่นคงในงาน 4.49 0.18 4.13 0.21 5.32 0.22 

10 ดานการปกครองบังคับบัญชา 4.45 0.32 4.35 0.23 1.05 0.29 

โดยภาพรวม 4.44 0.20 4.21 0.16 3.82 0.64 

* มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

 

จากตารางที ่ 4 พบวาบุคลากรที ่ม ีสถานภาพในการทำงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหโดยภาพรวมไมแตกตางกัน (Sig=0.64) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา

ผูบริหารและครูผูสอน มีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหโดยภาพรวมแตกตางกันอยาง

มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 คือดานความสำเร็จของงาน ดานการไดรับการยอมรับนับถือ และดานลักษณะ

ของงานท่ีปฏิบัติ โดยผูบริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหมากกวาครูผูสอน 

 

5. สรุปและอภิปรายผล   
จากผลการวิจัยเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหมีประเด็น

สำคัญท่ีควรนำมาอภิปรายผล ดังน้ี                              

5.1 ผลการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห

โดยภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก รายดานพบวาดานความกาวหนาในงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดาน

ความสำเร็จของงาน ดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยดานความรับผิดชอบมีคาเฉลี่ยต่ำสุด ทั้งนี้เนื่องจากการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห ท้ังผูบริหารและครูผูสอนตางก็ทุมเทในการปฏิบัติงานอบางมี

ประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุเปาหมายตามแผนงานที่กำหนด ปฏิบัติหนาที ่อยางมีคุณภาพ ถูกตอง 
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ครบถวนสมบูรณ และมีการแสวงหาความรูเพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานเพื่อตอบสนองความตองการของผู เรียน 

ผูปกครองและชุมชน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ  นันทพร บุตรนอย (2558) ไดศึกษาเกี่ยวกับความสัมพันธ

ระหวางปจจัยแรงจูงใจกับผลการปฏิบัติงานของบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

พบวาระดับแรงจูงใจโดยรวมทุกดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก และเมื่อพิจารณารายดาน พบวาดานความกาวหนา

ในงานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมากท่ีสุด รองลงมาดานความสำเร็จของงาน ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ดานความ

รวดเร็วในการปฏิบัติงาน ดานคุณภาพของงาน สวนดานปริมาณงานมีคาเฉลี่ยต่ำสุด และและยังสอดคลองกับ

งานวิจัยของอภิชัย จันทรเทศ (2562) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนจินดาบำรุง เขต

คันนายาว กรุงเทพมหานคร พบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครูโรงเรียนจินดาบำรุงอยูในระดับมาก เมื่อ

พิจารณาแปนรายดานพบวาดานความกาวหนาในงานมีคาเฉลี ่ยสูงสุด รองลงมาเปนดานความสำเร็จจากการ

ทำงาน ดานความรับผิดชอบตอการปฏิบัติงาน ดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติ ตามลำดับ ละยังสอดคลองกับสุรินทร  

แกวชูฟอง (2560) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครูในโรงเรียนเขตชายแดน สังกัด

สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดเลย ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของขาราชการครู โดย

ภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก รายดานพบวาดานความกาวหนาในงานมีคาเฉลี่ยสูงสุด รองลงมาดานโดย

ดานความรับผิดชอบ ดานความสำเร็จของงาน โดยดานลักษณะของงานท่ีปฏิบัติมีคาเฉลี่ยต่ำสุด 

5.2 ผลการเปรียบเทียบบุคลากรที ่มีสถานภาพในการทำงานแตกตางกัน มีความพึงพอใจในการ

ปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหโดยภาพรวมไมแตกตางกัน รายดานพบวาผูบริหารและครูผูสอนมีความพึง

พอใจในการปฏิบัติงานในโรงเรียนศึกษาสงเคราะหโดยภาพรวมแตกตางกัน คือดานความสำเร็จของงาน ดานการ

ไดรับการยอมรับนับถือ และดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ โดยผู บริหารมีความพึงพอใจในการปฏิบัติงานใน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะหมากกวาครูผูสอน ทั้งนี้เนื่องมาจาก ผูบริหารและครูผูสอนตางมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานมีความกาวหนาในหนาท่ีการงาน มีเงินเดือน มีความสัมพันธกับบุคคลและชุมชน มีความมั่นคงในงาน มี

การปกครองบังคับบัญชาแบบมีสวนรวม ทำใหงานประสบความสำเร็จ ผูบริหารใหการสนับสนุนบุคลากรได

ปฏิบัติงานสำคัญ ๆ ของสถานศึกษาและระดับอ่ืน ๆ ความไววางใจท่ีผูบริหารสถานศึกษามอบใหในการปฏิบัติงาน

และความรูสึกวาตนเองเปนสมาชิกที่สำคัญคนหนึ่งของสถานศึกษา จึงสงผลใหครูผูสอนและผูบรหิาร มีความพึง

พอใจไมแตกตางกัน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ แนวคิดทฤษฎีพ้ืนฐานในการสรางความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของเฮิรซเบิรก (Herzberg’s Two Factors Theory) ที่วาปจจัยที่เกี่ยวของกับงานโดยตรงเปนปจจัยจูงใจใหคน

ชอบและรักงานเปนตัวการสรางความพึงพอใจใหบุคคลในองคกรปฏิบัติงานไดอยางมี ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน โดย

การไดรับการยอมรับนับถือ หมายถึงการไดรับการยอมรับนับถือไมวาจากผูบังคับบัญชา เพ่ือผูมาขอรับคำปรึกษา 

หรือจากบุคคลในหนวยงาน การยอมรับน้ีอาจจะเปนการยกยองชมเชย แสดงความยินดี การใหกำลังใจ หรือการ

แสดงออกอื่นใดที่สอใหเห็นถึงการยอมรับนับถือจะแฝงอยูกับความสำเร็จของงานดวย นอกจากนั้นยังสอดคลอง

กับงานวิจัยของประภาวดี วงษชาลี (2561) ไดทำการศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของผูบริหารและ

ครู ในเขตโรงเรียน สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ผลการศึกษาพบวา ความพึงพอใจในการปฏิบัติงาน

ของผูบริหารและครูในเขตโรงเรียน สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานครไมแตกตางกัน และยังสอดคลอง

กับนฤมล มีชัย (2561) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู สังกัดสำนักงานการประถมศึกษาจังหวัด

พระนครศรีอยุธยา ผลการวิจัยพบวาความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของครู จำแนกตามตำแหนง คือผูบริหารและ

ครูไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับ ปราโมทย อักษรหรั่ง (2560) ศึกษาเรื่องความพึงพอใจของครูในการบรหิาร 

กรณีศึกษาโรงเรียนวัดนวลจันทร สำนักงานเขตบึงกุม สังกัดกรุงเทพมหานคร พบวาผูบริหารและครูมีความพึง

พอใจการบริหารไมแตกตางกันเชนกัน 
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ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะเพ่ือการนำผลวิจัยไปใชประโบชน 

1.1 จากการวิเคราะหขอมูลความพึงพอใจดานดานความรับผิดชอบมีคาเฉลี ่ยต่ำสุด ผูบริหาร

สถานศึกษาและครูผูสอน ควรใหความสำคัญและเรงสงเสริมในระยะสั้นและวางแผนพัฒนาในระยะยาวเพ่ือใหการ

การดำเนินการเกิดประสิทธิภาพย่ิงข้ึน 

1.2 ขอมูลความพึงพอใจดานลักษณะของงานที่ปฏิบัติ พบวามีการติดตามและประเมินผลการ

ปฏิบัติงานอยางสม่ำเสมอเปนขอที่มีความพึงพอใจต่ำสุดผูบริหารสถานศึกษาและผูเกี่ยวของ ควรใหความสำคัญ

และมีความตระหนักตอความสำคัญของการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพยอางเรงดวน 

1.3 ขอมูลความพึงพอใจดานการปกครองบังคับบัญชา พบวาผูบังคับบัญชาเขาใจปญหาในการ

ปฏิบัติงานและพรอมใหความชวยเหลือเปนขอท่ีมีความพึงพอใจต่ำสุด ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการแกไขปญหา

อยางเรงดวน เพ่ือสรางขวัญกำลังใจกับผูปฏิบัติงาน 

 2.  ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรศึกษาเกี่ยวกับความพึงพอใจโดยจำแนกตามอายุงาน หรือ วุฒิการศึกษา ของบุคลากร

ในโรงเรียนศึกษาสงเคราะห                            

2.2 ควรศึกษาปญหาในการบริหารงานท่ีมีปญหาเปนรายกรณีเพ่ือใหไดขอมูลท่ีถูกตองแนนอน

ชัดเจนและสามารถนำไปปรับปรุงแกปญหาไดอยางตรงจุด 

 2.3 ควรมีการศึกษาวิจัยและพัฒนารูปแบบการบริหารงานบุคคลท่ีเหมาะสมตามบริบทของใน

โรงเรียนศึกษาสงเคราะห 
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ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 
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บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกล          

ผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก และ 2) เพื่อเปรียบเทียบปญหาการ

จัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามอายุ กลุมตัวอยางคือครูผูสอนในโรงเรียนขนาด

เล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในปการศึกษา 2564 จำนวน 19 โรงเรียน 

กำหนดขนาดตัวอยางโดยตารางของเครจซี่และมอรแกน จำนวนทั้งสิ้น 92 คน คำนวณสัดสวนในแตละโรงเรียน 

ใชการสุมตัวอยางอยางงายดวยวิธีการจับสลากรายชื่อ ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติวิเคราะห

ขอมูล คือ คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน t-test, F-test ทดสอบความแตกตางรายคูดวย

วิธีการ LSD.   

ผลการวิจัยพบวา ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 

ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (Χ =3.49, SD.=0.70) ผลการเปรียบเทียบปญหาการจดัการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวง

สถานการณโควิด 19 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก จำแนกตามอายุแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 

0.05 (Sig = .03*) โดยครูผูสอนอายุนอยกวา 30 ป มีปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมนอย

กวาครูอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป 

 

คำสำคัญ: การจัดการเรียนการสอนทางไกล ดาวเทียม ครูผูสอน 
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Abstract 

The objectives of this research were 1) to study the problem level of remote teaching 

via satellite during the COVID-19 situation for teachers in small schools and 2) to compare the 

problems of remote teaching via satellite satellites during the Covid-19 situation for teachers in 

small schools under the Office of Tak Elementary Education Service Area 2, classified by age, the 

samples were teachers in small schools under the Office of Tak Elementary Education Service 

Area 2, in the academic year 2021., The sample size of 92 teachers was determined using Krejcie 

and Morgan's tables. The proportions were calculated in each school using simple sampling with 

the list lottery method and questionnaires. Frequency, percentage, mean, standard deviation, t-

test, F-test, and pair difference were tested using the LSD (Least Significant Difference Test) 

method. 

The findings revealed that during the Covid-19 situation, teachers in small schools under 

the Tak Primary Educational Service Area, Office 2, had moderate problems with remote teaching 

via satellite (=3.49, SD.=0.70). There was a statistically significant difference in age groups of small-

school teachers at the 0.05 level (Sig =.03*). Teachers under 30 had fewer difficulties teaching 

remote learning via satellite than teachers over 50. 

 

Keywords: Remote teaching management, Satellite, Teachers 

 

 

 

  

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

359



1. บทนำ 
ดวยสถานการณการแพรระบาดของ COVID-19 นักเรียนทุกชั้นปจึงตองเรียนผานทางระบบออนไลน 

ตามแตท่ีละสถาบันท่ีตนเองสังกัดไดกำหนดไว ความจริงแลวการเรียนออนไลนน้ันเกิดข้ึนมานานแลวโดยมีชองการ

เรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเรียกวา DLTV เกิดจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ

พลอดุลยเดช (รัชกาลท่ี 9) ซึ่งในปจจุบันโครงการน้ีอยูในความดูแลของมูลนิธิศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ในพระ

บรมราชูปถัมภ โดยจะถายทอดการเรียนการสอนจากโรงเรียนวังไกลกังวล ในพระบรมราชูปถัมภ อำเภอหัวหิน 

จังหวัดประจวบคีรีขันธ และเผยแพรภาพไปท่ัวประเทศน่ันเอง เปดฉายทางโรงเรียนท่ัวประเทศ สังกัด สพฐ. อปท. 

ตชด. พระปริยัติธรรม ศูนยการเรียนรู กศน. โรงเรียนเอกชนในบางแหง วิชาการเรียนการสอนน้ัน มีตั้งแตระดับช้ัน

อนุบาล ประถม ไปจนถึงมัธยมศึกษา (ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล, 2559) 

สำหรับวิชาท่ีเปดสอนประกอบไปดวยวิชาพ้ืนฐาน คณิตศาสตร วิทยาศาสตร ศิลปะ ภาษาไทย ประวัติศาสตร สุข

ศึกษา ภาษาอังกฤษ ประวัติศาสตร สังคมศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน, 2561)  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 มีจำนวน 19 โรงเรียน ครูผูสอน 114 คน มีการ

จัดการศึกษาดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม (DLTV) ที่ดำเนินการอยางเปนระบบ มีเอกภาพ มีการใช

เทคโนโลยีทางการสื่อสารโทรคมนาคมเปนเครื่องมือในการขยายโอกาสเพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับคณุภาพการ

จัดการศึกษา เปนการจัดการศึกษาเพ่ือใหขาวสารขอมูล ความรู และทักษะท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของนักเรียน ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลใน 4 ดาน ประกอบดวยการจัดสภาพแวดลอม 

การพัฒนาครู การจัดการเรียนรู และ การเพ่ิมประสิทธิผล (สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2, 

2564) แตสถานการณแพรระบาดของเชื้อไวรัสโควิด - 19 ทำใหการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนในสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ตองงดเวนการจัดการเรียนแบบ face to face ในหองเรียน

ปรับเปลี่ยนมาเปนการเรียนการสอนแบบออนไลน ตามนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษา ซึ่งการปรับเปลีย่นดังกลาวเปนการปรับเปลี่ยนกะทันหัน ครูผูสอนและนักเรียนบางสวนยังไมทันตั้งรับ

หรือไดเรียนรูเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนออนไลนแบบเต็มรูปแบบที่เพียงพอ ซึ่งทำใหการจัดการเรียนการ

สอนออนไลนเกิดปญหาหรือไมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงพอ (เสริมศักดิ์ วิศาลาภรณ, 2562) 

 ดวยเหตุน้ีผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวง

สถานการณโควิด 19 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2          

ซึ่งผลการวิจัยดังกลาวจะเปนประโยชนสำหรับการขับเคลื่อนนโยบายการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน

ดาวเทียมเพื่อแกปญหาการขาดแคลนครูของสถานศึกษาในระดับประถมศึกษา อันสงผลตอการยกระดับคุณภาพ

ของผูเรียนใหไดมาตรฐานอยางเทาเทียมกัน 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาระดับปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 

ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

2) เพื่อเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19

ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามอายุ 

สมมติฐานการวิจัย 

ครูผูสอนที่มีอายุตางกันมีปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโค

วิด 19 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 แตกตางกัน 

  

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

360



กรอบแนวคิดในการวิจัย 

ตัวแปรตน                   ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกี่ยวของ  
2.1 เจตนารมณของพระราชบัญญตัิการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 

2562 และ ไดระบุวาควรจัดการศึกษาใหทุกคนดวยความเสมอภาค และขยายโอกาสทางการศึกษาทั้งพื้นที่ใน

ชนบทและในเมืองใหมีคุณภาพเทาเทียมกัน ซึ่งการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมเปนทางเลือกของ

การศึกษาอีกรูปแบบหน่ึง ซึ่งสามารถตอบสนองความพรอม ความถนัด ความตองการและความสนใจของผูเรียนได

ในทุกสถานท่ีและทุกเวลา (กระทรวงศึกษาธิการ, 2561) 

2.2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานดำเนินการ ใน 3 ดาน ไดแก การบริหารจัดการ 

บทบาทของผูเก่ียวของ และปจจัยสูความสำเร็จ ดังน้ี (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันฐาน, 2561) 

2.2.1 การบริหารจัดการ ประกอบดวยการดำเนินงานดังน้ี  

1) กำหนดนโยบาย (Policy) และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการพัฒนาคุณภาพ 

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม  

2) สนับสนุนงบประมาณ (Patronize) สนับสนุนอุปกรณเกี่ยวกับการรับสัญญาณดาวเทียม 

และโทรทัศน สื่อหนังสือ สิ่งพิมพ  

3) กำหนดมาตรฐาน (Process Standard) และจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน 

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก  

2.2.2 บทบาทของผูเกี่ยวของ ประกอบดวย คณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม และ ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ดังน้ี  

1) คณะกรรมการขับเคลื่อนการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม ระดับคณะกรรมการ การศึกษา

ข้ันพ้ืนฐาน  

2) ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาดวยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล  

สถานภาพผูตอบแบบสอบถาม 

* อาย ุ 

      

 

 

 

 

ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผาน

ดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 โรงเรียน

ขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 

 จำนวน  4 ดาน 

1.  ดานการจัดสภาพแวดลอม  

2.  ดานการพัฒนาครู  

3.  ดานการจัดการเรยีนรู  

4.  ดานประสิทธิผล  
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2.2.3 ปจจัยแหงความสำเร็จ ประกอบดวย การพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใชการวิจัยเปนฐาน         

การเรงรัด นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงาน การเสริมสรางการดำเนินงานรวมกับภาคีเครือขาย             

การสนับสนุนบำรุงรักษาอยางยั่งยืน  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1 ขอบเขตดานเนื ้อหา มุ งศึกษาปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวง

สถานการณโควิด 19 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ตามแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบทางไกลใน 4 ดาน ดังน้ี 1) ดานการจัดสภาพแวดลอม 2) ดานการ

พัฒนาครู 3) ดานการจัดการเรียนรู และ 4) ดานประสิทธิผล 

3.2 ขอบเขตดานประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.2.1 ประชากร ไดแก ครูผู สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน รวมทั ้งสิ ้น 114 คน (ส ังกัดสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2, 2564) 

3.2.2 กลุมตัวอยาง ไดแก ครูผู สอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 จำนวน 19 โรงเรียน กำหนดขนาดตัวอยางโดยตารางของเครจซี่และมอรแกน (Krejcie 

& Morgan, 1970) ซึ่งการกำหนดความคลาดเคลื่อน 5% ไดขนาดกลุมตัวอยาง จำนวนทั้งสิ้น 92 คน คำนวณ

สัดสวนในแตละโรงเรียน แลวใชการสุมตัวอยางอยางงาย ดวยวิธีการจับสลากรายช่ือ (Lottery Method) แสดงดัง

ตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยางของครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ท่ี โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ประชากร  กลุมตัวอยาง 

(คน) (คน) 

1 โรงเรียนบานจกปก 5 4 

2 โรงเรียนบานแมระมาดนอย 3 3 

3 โรงเรียนบานพะละ 7 6 

4 โรงเรียนบานแมระมาดนอย สาขาแพะ 2 2 

5 โรงเรียนกลาโหมราขเสนา 6 5 

6 โรงเรียนบานหวยนกแล 10 7 

7 โรงเรียนบานมะขามปอม 12 9 

8 โรงเรียนบานหวยโขง 9 7 

9 โรงเรียนบานแมสะเมิง สาขาตะพิเดอ 2 2 

10 โรงเรียนบานหวยนกกก สาขาบานจอคี 7 5 

11 โรงเรียนบานปูแป 5 4 

12 โรงเรียนวัดสวางอารมณ 7 5 

13 โรงเรียนบานหวยไมแปน 7 6 
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ท่ี โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ประชากร  กลุมตัวอยาง 

(คน) (คน) 

14 โรงเรียนหวยผาลาด 2 2 

15 โรงเรียนบานแมตาวใต 12 9 

16 โรงเรียนบานทีกะเปอ 5 5 

17 โรงเรียนบานแมกลองเกา 6 5 

18 โรงเรียนบานแมกลองนอย 2 2 

19 โรงเรียนหวยปลาหลด สาขาบานหวยกะจัง 5 4 

 รวม 114 92 

  

 3.3 ขอบเขตดานตัวแปรท่ีศึกษา 

  3.3.1 ตัวแปรตน หมายถึง ระดับการศึกษาและอายุ 

  3.3.2 ตัวแปรตาม หมายถึงการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียน ใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 คือ ดานการจัดสภาพแวดลอม 

ดานการพัฒนาครู     ดานการจัดการเรียนรู และดานประสิทธิผล 

3.4 ขอบเขตดานเวลา ปการศึกษา 2564 

3.5 ขอบเขตดานสถานท่ี กลุมโรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

3.6 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทยีม

ในชวงสถานการณโควิด 19 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก 

เขต 2 แบงเปน 2 ตอน ประกอบดวย 

 ตอนท่ี 1 สอบถามเก่ียวกับขอมูลสถานภาพ จำแนกตามอาย ุมีลักษณะเปนแบบสำรวจรายการท่ี

กำหนดคำตอบไวให (check list)  

 ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวง

สถานการณโควิด 19 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

ใน 4 ดาน ไดแก 1) ดานการจัดสภาพแวดลอม 2) ดานการพัฒนาครู 3) ดานการจัดการเรียนรู และ 4) ดาน

ประสิทธิผล ซึ่งขอคำถามแตละขอจะมีตัวเลือกใหเลือกตอบ 5 ตัวเลือก แบบมาตรประมาณคาของลิเกิรต (Likert)  

3.7 การสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ผูวิจัยไดดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของกับการจัดการเรียนการสอน

ทางไกลผานดาวเทียม เพื ่อกำหนดกรอบแนวคิด นิยามศัพทเฉพาะและเพื ่อใชเปนแนวทางในการสราง

แบบสอบถาม 

2. กำหนดขอบขายของเนื ้อหาใหสอดคลองกับกรอบแนวคิด และจัดขอคำถามเพื ่อใหได

แบบสอบถาม 

3. นำแบบสอบถามที่สรางขึ้นเสนอคณะกรรมการที่ปรึกษาสารนิพนธเพื่อตรวจสอบความเหมาะสม 

แลวนำแบบสอบถามฉบับรางมาแกไขปรับปรุงใหเหมาะสม 

4. นำแบบสอบถามที่แกไขปรับปรุงแลวไปใหผูเชี่ยวชาญซึ่งมีประสบการณพิจารณาใหความคิดเห็น

เสนอแนะแกไขเพื่อหาความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหาจำนวน 3 คน เพื่อพิจารณาและตรวจสอบความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา 
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(Content validity) โดยมีเกณฑในการตัดสินคือ คัดเลือกเฉพาะขอคำถามที่มีคาดัชนีความสอดคลอง (Index of 

Consistency: IOC) โดยขอคำถามใดท่ีมีคาดัชนีความสอดคลองต่ำกวา 0.50 จะตัดออกและปรับปรุงแกไข  

5. นำไปทดลองใช (Try-out) ผูวิจัยนำแบบสอบถามท่ีผานการปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะจาก

ผูเชี่ยวชาญไปทดลองใชกับกลุมทดลองซึ่งไมใชกลุมตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยสุมกลุมตัวอยางแบบบังเอิญ 

(Accidental sampling) หาคาความเชื่อมัน (Reliability) คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาช (Cronbach’s 

Alpha Coefficient: α) ไดคาความเชื่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับ .82 ถือวาเปนคาความเที่ยงที่ใชได (บุญชม 

ศรีสะอาด, 2553) สามารถนำไปเก็บขอมูลจริงตอไป 

3.8 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามเกี่ ยวกับปญหาการจัดการเรียน

การสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยดำเนินการดังน้ี  

 1. ทำหนังสือจากมหาวิทยาลัยพิษณุโลกเพื่อนำไปติดตอขออนุญาตถึงผูอำนวยการสถานศึกษา 

ในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 เพื่อขอความรวมมือในการเก็บ

รวบรวมขอมูลจากครูผูสอนในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยาง 

 2. นำแบบสอบถามไปใหครูผูสอนในโรงเรียนท่ีเปนกลุมตัวอยางตอบแบบสอบถาม 

 3. ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและรับแบบสอบถามคืนหลงัจากตอบแบบสอบถามเสรจ็แลวดวย

ตนเอง ตรวจสอบความถูกตองความสมบูรณของแบบสอบถามที่ ได เพื่ อนำไปประมวลผลวิเคราะหขอมูลตาม

ข้ันตอน   

3.9 การวิเคราะหขอมูล  ในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยไดนำแบบสอบถามที่ไดรับคืนมาวิเคราะหขอมูลดวย

โปรแกรม คอมพิวเตอรสำเร็จรูป ดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี  

ตอนท่ี 1 วิเคราะหขอมูลสถานภาพ โดยแจกแจงคาความถ่ี และหาคารอยละ  

ตอนท่ี 2 วิเคราะหขอมูลปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณ

โควิด 19ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยการหา

คาเฉลี่ย และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน    การแปลความหมายโดยใชเกณฑ เบสท (Best, 1981) ดังน้ี 

  คาเฉลี่ย 4.51-5.00 แสดงวา มีปญหาในระดับมากท่ีสุด  

  คาเฉลี่ย 3.51-4.50 แสดงวา มีปญหาในระดับมาก  

  คาเฉลี่ย 2.51-3.50 แสดงวา มีปญหาในระดับปานกลาง  

  คาเฉลี่ย 1.51-2.50 แสดงวา มีปญหาในระดับนอย  

  คาเฉลี่ย 1.00-1.50 แสดงวา มีปญหาในระดับนอยท่ีสุด  

ตอนที่ 3 การทดสอบสมมติฐาน ใชการทดสอบคาที (t-test) ในกลุมตัวอยาง 2 กลุม และการ

วิเคราะหคาความแปรปรวนทางเดียว (F-test) แบบ One-Way ANOVA ในกลุมตัวอยางมากกวา 2 กลุมขึ้นไป 

เมื่อพบความแตกตางใชทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธีการ LSD (Least Significant Difference Test) 
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4. ผลการวิจัย 
4.1 ผลการวิเคราะหขอมูล ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโค

วิด 19ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมและราย

ดาน แสดงดังตารางท่ี 2 

ตารางท่ี 2 คาเฉลี ่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวง

สถานการณ    โควิด 19 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 

2 โดยภาพรวมและรายดาน 

ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม 

(ดาน) 
Χ  S.D. ระดับ 

1. ดานการจัดสภาพแวดลอม  3.52 0.70 มาก 

2. ดานการพัฒนาครู  3.59 0.73 มาก 

3. ดานการจัดการเรียนรู  3.56 0.67 มาก 

4. ดานประสิทธิผล 3.29 0.70 ปานกลาง 

รวมเฉลี่ย 3.49 0.70 ปานกลาง 
 

 จากตารางที่ 2 พบวาปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19

ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเลก็ สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปาน

กลาง (Χ =3.49, S.D.=0.70) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอย 

คือดานการพัฒนาครู (Χ =3.59, S.D.=0.73) ดานการจัดการเรียนรู (Χ =3.56, S.D.=0.67) และดานการจัด

สภาพแวดลอม (Χ =3.52, S.D.=0.70) สวนดานประสิทธิผล (Χ  3.29, S.D  0.70) อยูในระดับปานกลาง 

4.2 การเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19

ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามอายุ แสดง

ดังตารางท่ี 3-4 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19

ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตาม

อาย ุ

ตัวแปรอิสระ แหลงความแปรปรวน df SS MS F Sig. (2-tailed) 

อาย ุ ระหวางกลุม 1 .73 .19 4.23 .03* 

ภายในกลุม 90 13.06 .05 

 

จากตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวง

สถานการณโควิด 19 ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

จำแนกตามอายุ แตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 (Sig = .03*) จึงยอมรับสมมติฐานการวิจัย จึง

ทดสอบความแตกตางดวยวิธีการ LSD (Least Significant Difference Test) พบวา มีความแตกตางกัน แสดงดัง

ตารางท่ี 4  
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ตารางที่ 4 ผลการเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 

ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตาม

อาย ุ

ชวงอายุ  นอยกวา 30 ป 31-40 ป 41-50 ป มากกวา 50 ปขึ้นไป 

3.44 3.82 3.84 4.12 

นอยกวา 30 ป 3.44 - .009 .064 .130* 

31-40 ป 3.82 - - .068 .123 

41-50 ป 3.84 - - - .069 

มากกวา 50 ปขึ้น

ไป 

4.12 - - - - 

 

จากตารางท่ี 5 พบวา ผลการเปรียบเทียบปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวง

สถานการณโควิด 19ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 

จำแนกตามอายุพบวาแตกตางกัน 1 คู คือ  อายุนอยกวา 30 ป กับมากกวา 50 ปขึ้นไป สรุปไดวาครูผูสอนอายุ

นอยกวา 30 ป   มีปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม แตกตางจากครูอายุมากกวา 50 ปข้ึนไป 

โดยครูผูสอนอายุ นอยกวา 30 ป มีปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมนอยกวาครูอายุมากกวา 

50 ปข้ึนไป 

 

5. สรุปและอภิปราย 
 จากผลการวิจัยปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ผูวิจัยอภิปรายผลในประเด็นท่ี

สำคัญ ดังน้ี 

 5.1 ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19ครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง ท้ังน้ี

เปนเพราะโรงเรียนตนทางมีการจัดกระบวนการเรียนการสอนอยางเปนข้ันตอน มีการวางแผนการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนเปนอยางดี มีการนำเสนอรูปแบบของบทเรียน มีการนำเสนอขอมูลท่ี เปนประโยชนไวบนเว็บไซต

เพื่ออำนวยความสะดวกใหแกโรงเรียนและครูผูสอนไดศึกษารายละเอียดตาง ๆ สำหรับเตรียมการกอนการสอน 

เชน แผนการสอน วีดิทัศนการออกอากาศลวงหนา มีการดำเนินการอยางเปนระบบ สอดคลองกัน ทำใหครูผูสอน

ในโรงเรียนขนาดเล็กสามารถจัดการศึกษาดวยการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมไดอยางมีประสิทธิภาพ ทำใหปญหา

การจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19ครูผูสอนในโรงเรียนขนาดเล็ก สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง สอดคลองกับธิรนันท ชมวนา 

(2561) ศึกษาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม กรณีศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 พบวาสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ผานดาวเทียม ภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับดิษฐลดา ปนคำมา (2561) ศึกษาเรื่องการจัด

การศึกษาทางไกลดาวเทียมโรงเรียนราชประชานุเคราะห 22 พบวาการจัดการศึกษาทางไกลดาวเทียมโรงเรียน

ราชประชานุเคราะห 22 มีปญหาภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และยังสอดคลองกับสการะ นิมมานเหมินท 

X

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

366



(2562) ศึกษาเรื่องการใชโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

เชียงใหม เขต 2 ผลการวิจัยพบวาปญหาของการใชโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียมของครูในโรงเรียนอยูในระดับ

ปานกลางเชนกัน 

 5.2 ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19ครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 ในแตละดานมีดังน้ี  

 5.2.1 ปญหาดานการจัดสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะสถานศึกษาขาดแคลน

วัสดุอุปกรณ โทรทัศน คอมพิวเตอร อุปกรณรับสัญญาณ ท่ีไมเพียงพอตอจำนวนนักเรียน และการติดตั้งอุปกรณ

สัญญาณอินเตอรเน็ต มีความเร็วของสัญญานไมมากพอ อีกทั้งยังขาดผูมีความรูความสามารถหรือชางเทคนิคใน

การแกปญหาดูแล ปรับการรับสัญญาณ ปรับระบบท่ีบางครั้งไมมีสัญญาณ ไมมีภาพมีแตเสียงหรือบางครั้งอุปกรณ

ไมทำงาน สถานศึกษาจำเปนตองมีผูท่ีมีความรูความสามารถในการแกปญหาเบ้ืองตน และกรณีวัสดุอุปกรณชำรุด

เสียหาย ไมสามารถใชงานได และยังขาดงบประมาณในการจัดซื้อ ซอมบำรุง สงผลใหครูผูสอนในโรงเรียนขนาด

เล็ก มีปญหาดานการจัดสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก ซึ่งสอดสอดคลองกับคัมรา (Kamra, 2017) ไดศึกษาการ

ประเมินผลการใชสื่อการสอนใหม ๆ ของครูโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนตนทั้งในเมือง และชนบท พรอมทั้งการ

สัมภาษณ และการสังเกตการณใชส ื ่อการสอนของครู ผลการวิจ ัยพบวา ครูและนักเร ียนไมค อยได ใช

วิทยุกระจายเสียงและวิทยุเพ่ือการศึกษา ท้ังน้ีเพราะครูประสบปญหาในดานตารางเรยีน ทางดานเน้ือหา ตลอดจน

การขาดแคลนเครื่องรับวิทยุและโทรทัศนในชั้นเรียน โรงเรียนสวนใหญยังขาดสื่อการสอนประเภทโสตทัศนวัสดุ 

และสอดคลองกับธิรนันท ชมวนา (2561) ศึกษาเรื่องสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการ

สอนทางไกลผานดาวเทียม กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 พบวาสภาพปญหาและแนวทางแกไข

ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 มีปญหาดาน

การจัดสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับธนพัฒน สมบูรณ (2561) ศึกษาเรื่องการจัดการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 พบวาการจัดการศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียมของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีปญหาดานการจัดสภาพแวดลอมอยูในระดับมาก

 5.2.2 ปญหาดานการพัฒนาครูอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวา ครูผูสอนของสถานศึกษาขาด

แผนการจัดการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมและไมเพียงพอตอจำนวนครูในทุกกลุมสาระการเรียนรู และครูผูสอน

ตองปฏิบัติหนาที่ดานการสอนและยังตองดูแลรับผิดชอบในหลายชั้น จึงทำใหครูไมเพียงพอเมื่อเทียบกับสัดสวน

ของนักเรียน จัดทำแผนการจัดการเรียนรูไมทันตอการสอน ขาดความตอเนื่องของการสนับสนุนครูอัตราจางไม

ตอเนื่องจึงสงผลถึงผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนการสอน ทำใหปญหาดานการพัฒนาครูอยูในระดับมาก สอดคลองกับ

ผองภักดิ์ จันทรภาพ (2563) ศึกษาเรื่องทรรศนะตอการจัดการศึกษาดวยระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม

ของครูโรงเรียนในเขตอำเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา พบวาทรรศนะตอการจัดการศึกษาดวยระบบการศึกษา

ทางไกลผานดาวเทียมของครูโรงเรียนในเขตอำเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา ดานการพัฒนาครูอยูในระดับมาก 

และสอดคลองกับสการะ นิมมานเหมินท (2562) ศึกษาเรื่องการใชโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียมของครูผูสอนใน

โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 ผลการศึกษาพบวาการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู

ประกอบคูมือคร ูความรูทางเทคนิคเบื้องตนเกี่ยวกับการใชเครื่องรับโทรทัศนมีการปฏิบัติอยูในระดับมาก และยัง

สอดคลองกับสมพงษ มวงกลา (2561) ศึกษาเรื่องการพัฒนาครูดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียน

เปนสำคัญ โรงเรียนบานโนนเท่ียง อำเภอนามน สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษากาฬสินธุ เขต 3 พบวาการพัฒนาครู

ดานการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนท่ีเนนผูเรียนเปนสำคัญมีปญหาอยูในระดับมากเชนกัน 
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 5.2.3 ปญหาดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก ทั้งนี้เปนเพราะวาครูผูสอนตองศึกษาตาราง

ออกอากาศพรอมกับทำความเขาใจคูมือการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมกอนการจัดกิจกรรมการ

เรียนรู ครูผูสอนตองรวมการอบรม ประชุมสัมมนา ตามนโยบายของหนวยงานตนสังกัด และการเขากิจกรรมตางๆ 

ซึ่งโรงเรียนขนาดเล็กจะสงครูประจำช้ันท่ีสอนควบเขารวมอบรมดังกลาว นักเรียนบางช้ันจะไมมีครูประจำช้ันคอย

ควบคุมดูแล หากจัดใหมีการสอนแทน ครูหนึ่งคนจะตองดูแลนักเรียนหลายชั้น ซึ่งเปนปญหาที่คลายคลึงกันใน

โรงเรียนขนาดเล็กทุกโรงเรียน บางครั้งการเรียนรูทางไกลผานดาวเทียมจึงจำเปนจะตองมีครูหรือพี่เลี้ยงคอย

ควบคุมดูแล จึงจะสามารถทำใหการเรียนรูน้ันมีประสิทธิภาพอยางแทจริง สอดคลองกับการศึกษาของธิรนันท ชม

วนา (2561) ศึกษาปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม กรณีศึกษา

โรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 ผลการศึกษาพบวาปญหาดานการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม มี

ปญหาดานการจัดการเรียนรูอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับธนพัฒน สมบูรณ (2561) ศึกษาเรื่องการจัด

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนในเขตพื้นที ่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 พบวาปญหาการจัด

การศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 มีปญหาดานการจัดการ

เรียนรูอยูในระดับมากเชนกัน 

5.2.4 ปญหาดานประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง ทั้งนี้เปนเพราะสภาพแวดลอมของพื้นที่เปนท่ี

ราบสูง สัญญาณการสื่อสารไมมีประสทิธิภาพ ทำใหนักเรียนและครูผูสอนไมสามารถใชเทคโนโลยีในการคนควาหา

ความรูเพิ่มเติมดอยางเต็มที่  ที่จะสามารถใหผูเรียนแสวงหาความรูจากแหลงเรียนรูอื่นทั้งภายในและภายนอก

สถานศึกษาอยางตอเนื ่อง สอดคลองกับการศึกษาของธิรนันท ชมวนา (2561) ศึกษาสภาพปญหาและแนว

ทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 ผล

การศึกษาพบวา มีปญหาผูเรียนและครูผูสอนไมสามารถแสวงหาความรูจากแหลงอ่ืน การจัดระบบสารสนเทศดาน

การวัดผลและประเมินผลการเรียนเพื่อใชในการอางอิงตรวจสอบ และสอดคลองกับผองภักดิ์ จันทรภาพ (2563) 

ศึกษาเรื่องทรรศนะตอการจัดการศึกษาดวยระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของครูโรงเรียนในเขตอำเภอ

ทายเหมือง จังหวัดพังงา พบวาทรรศนะตอการจัดการศึกษาดวยระบบการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของครู

โรงเรียนในเขตอำเภอทายเหมือง จังหวัดพังงา มีปญหาดานประสิทธิผลอยูในระดับปานกลาง และสอดคลองกับ

สการะ นิมมานเหมินท (2562) ศึกษาเรื่องการใชโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียมของครูผูสอนในโรงเรียน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาเชียงใหม เขต 2 ผลการศึกษาพบวาการใชโทรทัศนทางไกลผานดาวเทียมของ

ครูผูสอน ในโรงเรียนมีปญหาดานประสิทธิผลอยูในระดับปานกลางเชนกัน 

5.3 ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 ครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 จำแนกตามอายุแตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญ ทางสถิติที่ระดับ 0.05 จึงยอมรับสมมติฐานที่วา ครูผูสอนที่มีอายุตางกันมีปญหาการจัดการเรียนการ

สอนทางไกล ผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19 โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาตาก เขต 2 แตกตางกัน โดยครูผูสอนอายุนอยกวา 30 ป มีปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกล

ผานดาวเทียมนอยกวาครูอายุมากกวา 50 ปขึ้นไป ทั้งนี้เปนเพราะวา อายุที่แตกตางทำใหทัศนะคติมุมมองเรื่อง

ของการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม   มีความแตกตางกัน อายุที่แตกตางกันอาจทำใหมีมุมมองที่แตกตางกัน

ครูผูสอนท่ีมีอายุมากอาจมีความตองการท่ีจะใชการศึกษาทางไกลเขามาชวยในการจัดการเรียนการสอน แตเพราะ

ขาดความชำนาญในการสอน และจบไมตรงเอกวิชาท่ีสอน จึงทำใหประสบปญหามากกวาครูผูสอนท่ีอายุนอยกวา 

เพราะสวนใหญครูผูสอนสมัยใหมมีการนำเทคโนโลยีดานการสื่อสารมาประกอบการเรียนการสอนตั้งแตอยูใน

ระดับมหาวิทยาลัย และมีประสบการณการใชเทคโนโลยีสมัยใหมอยางตอเน่ือง ทำใหมีความชำนาญดานการสอน
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ดวยการใชการสอนทางไกลผานดาวเทียมในการเรียนการสอน ไดอยางดีมีประสิทธิภาพ ทำให ครูผูสอนอายุนอย

กวา 30 ป มีปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียม  นอยกวาครูอายุมากกวา 50 ปขึ ้นไป 

สอดคลองกับกับธิรนันท ชมวนา (2561) ศึกษาเรื่องสภาพปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการ

สอนทางไกลผานดาวเทียม กรณีศึกษาโรงเรียนราชประชานุเคราะห 33 พบวาครูผูสอนที่มีอายุตางกันมีสภาพ

ปญหาและแนวทางแกไขปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมแตกตางกัน โดยครูผูสอนอายุนอย

กวา 30 ป มีปญหานอยกวาครูอายุมากกวา 50 ป และยังสอดคลองกับธนพัฒน สมบูรณ (2561) ศึกษาเรื่องการ

จัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอน เขต 2 พบวาครูผูสอนที่มีอายุ

ตางกันมีการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมของโรงเรียนในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาแมฮองสอน แตกตางกันอยางมี

นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 เชนกัน 

ขอเสนอแนะ 

 1. ขอเสนอแนะในการนำไปใช 

1.1 ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19ครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตาก เขต 2 โดยรวมอยูในระดับปานกลาง 

ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของควร กำหนดนโยบาย และแนวทางการดำเนินงานที่ชัดเจน ในการพัฒนา

คุณภาพครูผูสอน ดำเนินการประชุมชี้แจงใหผูเกี่ยวของไดทราบไปในทิศทางเดียวกัน ในระยะเวลาพรอมๆกัน

วิธีการที่เหมาะสม และสนับสนุนงบประมาณ สนับสนุนอุปกรณเกี่ยวกับการรับสัญญาณดาวเทียม และโทรทัศน 

สื่อหนังสือ สิ่งพิมพ กำหนดมาตรฐาน และจัดทำแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐาน การศึกษาทางไกลผาน

ดาวเทียม เพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาโรงเรียนขนาดเล็ก เพ่ือใหผูเก่ียวของสามารถนำสูการปฏิบัติได 

1.2 ปญหาการจัดการเรียนการสอนทางไกลผานดาวเทียมในชวงสถานการณโควิด 19ครูผูสอนใน

โรงเรียนขนาดเล็ก สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาตาก เขต อยูในระดับมาก 3 ดาน เรียงคาเฉลี่ย

จากมากไปหานอย คือดานการพัฒนาครู ดานการจัดการเรียนรู และดานการจัดสภาพแวดลอม  ผูบริหารและ

หนวยงานที่เกี่ยวของควร กำหนดเปนแผนงานโครงการในการประชุม อบรมเชิงปฏิบัติการ ทั้งแผนระยะสั้นและ

แผนระยาวในการดำเนินการแกไขปญหาดังกลาว) เพ่ือยกระดับคุณภาพของครูผูสอนในโรงเรียน และสามารถนำสู

การปฏิบัติไดอยางแทจริงมีประสิทธิภาพ 

2. ขอเสนอแนะในการทำวิจัยครั้งตอไป 

  1. ควรมีการศึกษาความพรอมของผูเรียนในการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียม เพ่ือทราบถึง

ผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของผูเรียน 

  2. ควรมีการศึกษารูปแบบการพัฒนาระบบการจัดการศึกษาทางไกลผานดาวเทียมท่ีเหมาะสมกับ

นักเรียน 

 

6. กิตตกิรรมประกาศ 
งานวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูทำวิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพิษณุโลกท่ี

สนับสนุนงบประมาณและใหโอกาสแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา จนทำใหการวิจัยฉบับนี้สำเร็จเปนรูปเลมออกมาได 

ประโยชนอันใดท่ีเกิดจากการทำวิจัยในครั้งน้ี ยอมเปนผลมาจากความกรุณาดังกลาวขางตน 
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การสงเสริมการทองเที่ยวพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี  

ดอยแมสลอง จังหวดัเชียงราย ผานเทคโนโลยีเสมือนจริงดวยมมุมอง 360 องศา 

 

ภรณธิพัชร วิมุกตายน 1* บุญญรัตน อ่ำสุรา 2 วุฒพงษ ปาวรีย 3 มงคล พลณรงคเดช 4 เบญจรัตน สุวงค 5 

 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย 

 99 หมู 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 

 

*pornthipatch@rmutl.ac.th, 099-161-4555 

 

บทคัดยอ 

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี 

ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย เปนการพัฒนาและเผยแพรสื่อเทคโนโลยีเสมือนจริงดวยมุมมอง 360 องศา ให

นักทองเท่ียวและประชาชนท่ัวไปไดเขาเยี่ยมชมโดยรูสึกเหมือนอยูในสถานท่ีจริง กระบวนการวิจัยเริ่มจากการเก็บ

รวบรวมขอมูลของสถานที่จากผูเชี่ยวชาญดวยการสัมภาษณ และกลุมตัวอยางจากประชากรที่พบเจอ โดยใชการ

สุ มตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยดำเนินการสำรวจ และถายภาพในพระบรมธาตุตาม

จุดสำคัญ 8 จุด ทำการตัดตอและสรางเปนมุมมอง 360 องศา ผานซอฟตแวร Adobe Photoshop และพัฒนา

สื ่อประชาสัมพันธในรูปแบบความจริงเสมือนผานซอฟตแวร Unity 3D เผยแพรส ื ่อบน Paly Store ของ

ระบบปฏิบัติการ Android ทำการทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสื่อดวยกรณีทดสอบและสถานการณ

ทดสอบ ผลการวิจัยพบวาสามารถนำสื่อไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาทดสอบความพึงพอใจจาก

ผูเช่ียวชาญและผูใชงานเฉลี่ยเทากับ 4.65 โดยมีคาเบ่ียงเบนมาตรฐาน 0.88  ดังน้ันจึงสรุปไดวาระบบมีผลประเมนิ

คาความพึงพอใจในระดับมาก และสามารถชวยประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิต

มหาสันติคีรีใหเปนท่ีรูจักมากยิ่งข้ึน 

 

คำสำคัญ  เทคโนโลยีเสมือนจริง พระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี มุมมอง 360 องศา การทองเที่ยว 

เชียงราย 
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Abstract 

This study aims to encourage tourism to Phra Borommathat Chedi Srinagarindra 

Sathitmahasantikhiri in Doi Mae Salong, Chiang Rai Province. The creation and dissemination of 

Virtual Reality technology with a 360-degree view provided tourists and the general public with 

the sensation of being in a genuine location. The research method began with gathering site 

information from experts, primarily through interviews, and selecting a population sample using 

the Accidental Sampling method. Then, surveyed and photographed each of the eight highlight 

sites. The 360-degree panorama photo was created in Adobe Photoshop, and the Virtual Reality 

media was created in Unity 3D software. The media was made available through the Android 

operating system's Play Store. Its media performance was then evaluated using test cases and 

scenarios. The findings demonstrated that the media could function effectively. The average level 

of satisfaction among experts and users was 4.65, with a standard deviation of 0.88. As a result, 

it is possible to conclude that the system had a high level of satisfaction, which could help 

publicize the sights of Phra Borommathat Chedi Srinagarindra Sathitmahasantikhiri. 

 

Keywords: Virtual Reality Technology, Phra Borommathat Chedi Srinagarindra Sathitmahasantikhiri, 360 

degree view, Tourism, Chiang Rai 
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1. บทนำ  
จังหวัดเชียงรายเปนหนึ่งในจังหวัดเมืองรองในเขตภาคเหนือ ภายใตนโยบายการสงเสริมการทองเที่ยว

เมืองรอง เมืองเชียงรายนั้นมีประวัติศาสตรอันยาวนาน มีคำเมืองเปนภาษาทองถิ่น อีกทั้งมีเอกลักษณดานศิลปะ 

ประเพณี วัฒนธรรมที่หลากหลายทางชาติพันธุ ลานนา ไทใหญ ไทเขิน และไทลื้อ ผสมผสานกัน นอกจากนี้ยังมี

สถานท่ีทองเท่ียวสำคัญท่ีมีเอกลักษณเฉพาะมากมาย ซึ่งหน่ึงในน้ันไดแก “พระบรมธาตุเจดียศรีนครินทรสถิตมหา

สันติคีรี” ตั้งอยูบนยอดดอยสูงสุดของแมสลอง ตำบลแมสลองนอก อำเภอแมฟาหลวง ที่ระดับความสูง 1,500 

เมตร สรางข้ึนเพ่ือถวายเปนพระราชกุศลแดสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เปนเจดียแบบลานนาประยุกต 

แกะสลักลวดลายสวยงาม เนื่องจากอยูบนจุดสูงสุดของเทือกเขาดอยแมสลอง จึงทำใหสามารถชมวิวทิวทัศนได

อยางกวางไกล สวยงามมาก โดยเฉพาะในยามอาทิตยอุทัย สถานท่ีแหงน้ีจึงเปนอีกหน่ึงแหลงทองเท่ียวของจังหวัด

เชียงรายที่ใครแนะนำใหไดรูจัก การเดินทางมีถนนลาดยางตัดขึ้นไปยังพระบรมธาตุฯ แตถนนคอนขางสูงชันและคด

เคี้ยวมาก นักทองเที่ยวที่ไมชำนาญเสนทาง และไมคุนเคยกับการเดินทางบนยอดดอยจึงหลีกเลี่ยงที่จะขึ้นไปเยี่ยมชม 

ทำใหสถานที่ดังกลาวยังมีนักทองเที่ยวเขาถึงไดนอย ประกอบกับปจจุบันเกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 

ทำใหการทองเท่ียวซบเซา ผูคนหลีกเหลี่ยงการเดินทางสงผลใหนักทองเท่ียวลดนอยลงเปนอยางมาก  

เทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน (Virtual Reality Technology: VR) เปนการจำลองสภาพแวดลอมจริง

เขาไปใหเสมือนจริง โดยผานการรับรูจากการมองเห็น เสียง สัมผัส แมกระทั้งกลิ่น โดยจะตัดขาดเราออกจาก

สภาพแวดลอมปจจุบันเพื่อเขาไปสูภาพที่จำลองขึ้นมา การทำงานผานเทคโนโลยีคอมพิวเตอรโดยตองใชงานผาน

อุปกรณนำเขาตาง ๆ เชน ถุงมือ เมาส แวนตา เปนตน เพื่อใหผูใชสามารถรับรูไดถึงความรูสึก บรรยากาศรอบ ๆ 

ใหเสมือนอยูในสถานที่แหงนั้นจริง ๆ สำหรับ VR 360 เปนการนำเทคโนโลยีภาพจำลองเสมือนจริง ที่สามารถ

สรางประสบการณสมจริงเสมือนอยูในเหตุการณ เปนเทคโนโลยีที ่สรางขึ ้นมาจากกลองเฉพาะทาง หรือการ

บันทึกภาพแบบรอบทิศทาง ซึ่งจะตองใชงานควบคูกับสมารทโฟน, แวน VR ตัวอยางเชน การจำลองสถานท่ี 

Google Street View ปจจุบันผูคนมักใหความสนใจกับการรับชมเสมือนจริงในรูปแบบของ 360° มากกวารูปภาพ

ธรรมดา เน่ืองจากมีลูกเลนท่ีนาดึงดูดมากกวา และเทคโนโลยี VR ในตอนน้ีสามารถเขาถึงไดงายและสะดวกสบาย

ผานระบบปฏิบัติการบนสมารทโฟนรุนท่ีรองรับการทำงาน  

จากความสามารถของเทคโนโลยีขางตน คณะผูวิจัยจึงมีแนวคิดท่ีจะนำเอาความรูดานการสรางภาพรอบ

ทิศทาง การพัฒนาแอพพลิเคชัน และการประยุกตใชเทคโนโลยีความเปนจริงเสมือน มาใชในการสรางสื่อเพ่ือ

สงเสริมการทองเที่ยว และประชาสัมพันธพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัด

เชียงราย ใหเปนท่ีรูจัก และเขาถึงไดงายผานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟน ท่ีแสดงผลผานเทคโนโลยีเสมอืนจริงดวย

มุมมอง 360 องศา เพ่ือใหนักทองเท่ียวหรือผูท่ีสนใจท่ีไมสามารถเดินทางมาทองเท่ียวไดเน่ืองจากโรคไวรัสโคโรนา 

2019 ที่กำลังระบาดอยูในขณะนี้ไดรูจัก ไดเขาเขาเยี่ยมชมเสมือนจริงอยางงายผานแอพพลิเคชันบนสมารทโฟน 

และใชอางอิงศึกษาสืบคนขอมูลตอไป 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วของ   
2.1 ทฤษฎีท่ีเก่ียวของกับเสียง โครงการวิกิวิทยาศาสตรและสถานียอย (2564) ไดใหความหมายวา เสียง 

เปนคลื่นกลท่ีเกิดจากการสั่นสะเทือนของวัตถุ เมื่อวัตถุสั่นสะเทือน ก็จะทำใหเกิดการอัดตัวและขยายตัวของคลื่น

เสียง และถูกสงผานตัวกลาง เชน อากาศ ไปยังหู แตเสียงสามารถเดินทางผานสสารในสถานะกาซ ของเหลว และ
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ของแข็งก็ได แตไมสามารถเดินทางผานสุญญากาศได เมื่อการสั่นสะเทือนนั้นมาถึงหู มันจะถูกแปลงเปนคลื่น

ประสาท ซึ่งจะถูกสงไปยังสมอง ทำใหเรารับรูและจำแนกเสียงตาง ๆ ได  

2.2 พิมพปวีณ สุนทรธรรมรัต (2564) ความเปนจริงเสมือน (VR) คือทัศนียภาพรอบทิศทางที่สรางข้ึน

โดยคอมพิวเตอร จำลองและถายทอดความรูสึกและประสบการณดั่งอยูในโลกเสมือนจริง การรับชมความเปนจริง

เสมือนจำเปนตองมีอุปกรณรับชมซึ่งรับสัญญาณมาจากคอมพิวเตอร ซึ่งโดยปกติแลวจะมีฮารดแวรที่ปอนตรงตอ

ประสาทสัมผัสดานการมองเหน็ที่เรียกวา "จอแสดงผลแบบสวมศีรษะ" (Head-Mounted Display, HMD) ใหตา

ทั้งสองไดเห็นภาพเปนสามมิติจากจอภาพขนาดเล็ก และเมื่อผูใชเคลื่อนไหว ภาพก็จะถูกสรางใหรับกับความ

เคลื่อนไหวนั้น บางกรณีก็จะหูฟงใหไดยินเสียงรอบทิศทาง และอาจมีถุงมือรับขอมูล (data glove) หรืออุปกรณ

อื่นที่จะทำใหผูใชโตตอบกับสิ่งแวดลอมจำลองที่ตนเขาไปอยู ธัชชัย ตระกูลเลิศยศ (2559) ความเปนจริงเสมือน 

(virtual reality) หรือ วีอาร (VR) เปนเทคโนโลยีที่คอมพิวเตอรจำลองสภาพแวดลอมเสมือนขึ้นโดยสวนมากจะ

เก่ียวของกับการมองเห็น แสดงท้ังบนจอคอมพิวเตอร หรือ อุปกรณแสดงผลสามมิติ    โดยผูใชสามารถโตตอบกับ

สิ่งแวดลอมเสมือนไดทั ้งการใชอุปกรณนำเขามาตรฐานเชน แปนพิมพ หรือ เมาส  สภาพแวดลอมจำลองยัง

สามารถทำใหคลายกับโลกจริงได  เชน   การจำลองสำหรับการฝกนักบิน หรือในทางตรงกันขามมันยังสามารถทำ

ใหแตกตางจากความเปนจริงไดอีกดวย เชน เกมตาง ๆ ที่ฝายผูผลิตเกมเริ่มทำขึ้นในปจจุบัน  ในทางปฏิบัติแลว

เปนเรื่องยากมากในการสรางประสบการณความเปนจริงเสมือนท่ีเหมือนจริงมาก ๆ เน่ืองจากขอจำกัดทางเทคนิค

หรือกำลังการประมวลผล ความละเอียดของภาพ   อยางไรก็ตามขอจำกัดดังกลาวคาดวาจะแกไขไดในอนาคตอัน

ใกลเนื่องจากเทคโนโลยีการสื่อสารภาพและขอมูล   รวมถึงกำลังของหนวยประมวลผลนั้นพัฒนาขึ้นอยางรวดเร็ว

และมีประสิทธิภาพ 

2.3 ไพฑูรย มะณู (2559) องคประกอบของสื่อดิจิทัลนั้นประกอบไปดวย 1. ขอความ เปนรูปแบบการ

แสดงผลผานหนาจอของอุปกรณอิเล็กทรอนิกส มีความสำคัญในการขยายความ หรืออธิบายความหมาย ซึ่ง

ขอความน้ันสามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือใหเกิดความนาสนใจโดยในปจจุบันมีรูปแบบ ตัวอักษร และสีสันของตัวอักษร

มากมาย เพื่อใหขอความนั้นมีความแปลกใหมนาสนใจยิ่งขึ้น 2. ภาพน่ิง ลักษณะภาพไมมีการเคลื่อนไหว เชน 

ภาพถาย ภาพวาด ภาพลายเสน ภาพสเก็ต สามารถ สรางไดบนกระดาษ หรือผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส สำหรับ

ภาพนิ่งนั้นมีความสำคัญเปนอยางมาก การรูสื่อใน รูปแบบภาพเปนการรับรูผานการมองเห็น ที่สามารถายทอด

เรื่องราวไดหลากหลายและลึกซึ้งมากกวาขอความและ เสียง “หน่ึงภาพลานความหมาย” 3. เสียง จะถูกจัดเก็บอยู

ในรูปแบบของสัญญาณดิจิทัล คอนขางมีความสำคัญสำหรับสื่อดิจิทัล เสียงน้ันมี หลากหลายชนิด การเลือกเสียงมี

ความสำคัญอยางยิ่งตอการนำมาใช หากนำมาใชอยางถูกตอง และเหมาะสมก็จะ ทำใหงานนั้นมีประสิทธิภาพ 

สามารถดึงดูดแกผูที่ไดรับชม และเกิดความสมบูรณของงานนั้น ๆ มากยิง่ขึ้น 4. ภาพเคลื่อนไหว เปนรูปแบบการ

นำเสนอโดยวิวัฒนาการมาจากการนำภาพน่ิงเปนจำนวนมากมาทับซอนกันอยาง ตอเน่ือง ภาพเคลื่อนไหวน้ันเกิด

จากการสรางจากซอฟแวรท่ีมีการเรียบเรียงภาพอยางตอเน่ืองและมีคุณภาพ นับได วาเปนสวนสำคัญในการสราง

สื่อดิจิทัล เพ่ือดึงดูดความสนใจแกผูพบเห็น 5. วิดีโอ เปนองคประกอบของมัลติมีเดียท่ีมีความสำคัญเปนอยางมาก 

เนื่องจากวิดีโอในระบบดิจิทัลนั้น สามารถนาเสนอขอความหรือรูปภาพ ที่เปนภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวก็ได ซึ่ง

เปนการผสมผสานของกันและกัน อยางลงตัว โดยสามารถสรางวิดีโอไดจากอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน กลอง

บันทึกภาพเคลื่อนไหว อุกปกรณ โทรศัพทมือถือ เปนตน โดยเมื่อเปนการแสดงภาพ เสียง บรรยากาศในปจจุบัน

ไดอยางครบถวน ทำใหผูท่ีไดรับชมสื่อดิจิทัลดวยวิดีโอน้ัน สามารถเขาถึงในเรื่องราวน้ัน ๆ ไดมากท่ีสุด  

 

 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

374



2.4 งานวิจัยท่ีเก่ียวของ  

ดลพร ศรีฟา (2562) ไดทำการวิจัยเรื่อง “การสรางสื่อเสมือนจริงเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเกาะพะงัน” 

การวิจัยเชิงปริมาณครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือสงเสริมการทองเท่ียวเสมือนจริง 360 องศา ของเกาะพะงัน จังหวัดสุ

ราษฎรธานี ดวยการนำเสนอภาพเคลื่อนไหว 360 องศา โดยการเคลื่อนกลองและตั้งกลองแช และเพ่ือศึกษาความ

พึงพอใจของนักทองเที่ยว ตอสื่อการทองเที่ยวเสมือนจริง 360 องศา โดยผูใหขอมูลเปนนักทองเที่ยว ชาย และ

หญิง ที่ยังไมเคยเดินทางไปทองเที่ยวเกาะพะงัน ชวงอายุ 15 - 45 ป อาศัยอยูในกรุงเทพฯ จำนวน 400 คน การ

เก็บรวบรวมขอมูลตั้งแตการเก็บรวบรวมสืบคนจากเอกสาร ศึกษาผลการสงเสริมการทองเท่ียวเกาะพะงันจากการ

ใชสื ่อเสมือนจริง (Virtual Reality) เพื ่อทำการรวบรวมขอมูล โดยใชเครื ่องมือ ไดแก การสัมภาษณแบบมี

โครงสรางแบบสำรวจ ไดแก วิเคราะหขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยาง มีผูที่เคยไปทองเทีย่วเกาะพะงัน 1 ครั้ง เปน

จำนวนมากที่สุดถึง 221 คน รองลงมา 2 - 3 ครั้ง จำนวน 43 คน 4 - 5 ครั้งจำนวน 25 คน มากกวา 5 ครั้ง 

จำนวน 24 คน และมีผูท่ีไมเคยเดินทางไปเกาะพะงัน มากถึงจำนวน 82 คน ความพึงพอใจตอการใชงานตอสื่อเสมือน

จริง 360 องศาโดยรวมอยูในระดับ มากท่ีสุด  

เจริญ รุงกลิ่น และคณะ (2561) ไดทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาเว็บไซตพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญแบบ

เสมือนจริง” งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพื่อออกแบบและพัฒนาเว็บไซตที่แสดงผลผานเว็บเบราซเซอรโดยใชสื่อ

ภาพเสมือนจริง 360 องศาในการนำเสนอขอมูลของพิพิธภัณฑเพื่อสรางทางเลือกใหมใหกับผูที่ตองการเขาชม

พิพิธภัณฑโดยการใชเทคโนโลยีสื่อภาพเสมือนจริง 360 องศา เขามาประยุกตใชในการนำเสนอ และเพื่อศึกษา

ระดับความพึงพอใจของผูใชที่มีตอเว็บไซตพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญแบบเสมือนจริง วิธีดำเนินการวิจัยใชรูปแบบ

วงจรการพัฒนาระบบ (System Development. Life. Cycle: SDLC) เริ่มตั้งแตเก็บรวมรวมขอมูลเพื่อศึกษา

สภาพปญหาของระบบงานเดิมในการเขาชมพิพิธภัณฑนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหและออกแบบระบบใหม โดยเลือก

วิธีการนำเสนอขอมูลของพิพิธภัณฑในรูปแบบของเว็บไซตภาพเสมือนจริงผานเทคโนโลยี VR หรือความเปนจริง

เสมือน ซึ่งทำใหผูที่สนใจสามารถเห็นบรรยากาศสภาพแวดลอมของพิพิธภัณฑกอนลวงหนาเสมือนวาไดเขาไปอยู

ในสถานที่นั้นจริง ๆ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานจากกลุมตัวอยาง 40 คน พบวามีคาเฉลี่ยความพึง

พอใจ (x) มีคาเทากับ 4.17 ซึ่งความพึงพอใจอยูในระดับ มาก 

ณัฐพงษ พระลับรักษา (2561) ไดทำการวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือน

จริง (VR) เพื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม” การศึกษาการวิจัยนี้มีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1) ศึกษาบริบท และแนวทางประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในจังหวัดมหาสารคาม 2) พัฒนาสื่อมัลติมีเดียใน

รูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพ่ือการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในจังหวัดมหาสารคาม 3) ศึกษาผลการ

ทดลองใชสื่อมัลติมีเดียในรูปแบบเทคโนโลยีเสมือนจริง (VR) เพื่อการประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวในจังหวัด

มหาสารคามประกอบดวยแหลงทองเที่ยว จำนวน 4 แหง เครื่องมือที่ใชในการศึกษา ไดแก สื่อมัลติมีเดียเพื่อการ

ประชาสัมพันธแหลงทองเที่ยวจังหวัดมหาสารคาม และแบบประเมินคุณภาพ ผลการศึกษาพบวามีคุณภาพใน

ระดับมาก มีคาเฉลี่ย (x) และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ 4.28 และ 0.06 จากการศึกษาแสดงใหเห็นวาสื่อ

มัลติมีเดียในรูปแบบเสมือนจริงเปนอีกทางเลือกในการประชาสัมพันธแหลงทองเท่ียวในจังหวัดมหาสารคามไดอยาง

มีประสิทธิภาพ 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 งานวิจัยนี้จัดทำขึ้นเพื่อการสงเสริมการทองเที่ยวพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ดอย

แมสลอง จังหวัดเชียงราย ผานสื่อความจริงเสมือนดวยมุมมอง 360 องศา โดยขั้นตอนในการดําเนินงานสามารถ

สรุปการทำงานไดดังรูปภาพท่ี 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

 3.1 รวบรวมขอมูลจากการสัมภาษณ, สังเกต, และศึกษาจากเอกสารท่ีเก่ียวของ โดยผูวิจัยไดทำการเก็บ

รวบรวมขอมูลพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย โดยใชกระบวนการ

เก็บขอมูล 3 แบบคือ 1) การสัมภาษณจากผูเชี ่ยวชาญและมีความรูทางดานคอมพิวเตอรเทคโนโลยีในสาขา

มหาวิทยาลัยราชมงคลลานนา เชียงราย 2) ศึกษาจากงานวิจัยและเอกสาร และ 3) สํารวจสภาพแวดลอมโดยรวม

ของพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติครีี ซึ่งทำใหไดทราบความสำคัญ ประวัติความเปนมา และจุดเดน

ท่ีสำคัญท้ังหมด 8 จุด และความตองการในการนำเสนอสื่อท่ีเขาถึงไดงายและสะดวกตอการใชงาน  

3.2 เขียนสตอรีบ่อรดเพ่ือออกแบบฉาก, กำหนดแนวทางการนําเสนอสื่อจากขอมูลท่ีเก็บรวบรวมได ทีม

ผูวิจัยไดนํามาสรางเปนเนื้อหานําเสนอขอมูลแกนักทองเที่ยว โดยการนำเสนอออกเปน 8 ฉาก ตามจุดสำคัญของ

สถานท่ี ดังแสดงรายละเอียดในตารางท่ี 1  

 

 

  

ศึกษาและวิเคราะหขอมูล 

- แนวความคิดและทฤษฎีที่เก่ียวของในงานวิจัย 

ออกแบบและพัฒนาสื่อความจริงเสมือน 

ทดลองใชงานสื่อ 

ประเมินประสิทธิภาพ

ของสื่อ 

ปรับปรุงสื่อ 

สื่อความจริงเสมือนดวยมุมมอง 360 

องศา พระบรมธาตุเจดียศรีนครินทรา

สถิตมหาสันติคีรี ดอยแมสลอง 

จังหวัดเชียงราย  

นำไปใชงานกับกลุม

 

บันทึกผล 

ประเมินการใชงานของสื่อ 

สรุปผลและเสนอแนว

ทางการพัฒนาระบบ 
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ตารางท่ี 1 ฉากในการนำเสนอ  

ฉาก จุดในการนำเสนอ รายละเอียด 

1 

 

นำเสนอจุดหนาทางเขาของพระบรมธาตุเจดียฯ โดยสามารถแสดงมุมมองได

แบบ 360 องศา และมีตัวละคร 3 มิติ บรรยายดวยเสียงเพ่ือแนะนำสถานท่ี 

2 
 

นำเสนอจุดหองโถงช้ันท่ี 1 ท่ีประดิษฐานพระรูปของสมเด็จยาท่ี โดยสามารถ

แสดงมุมมองไดแบบ 360 องศา และมีตัวละคร 3 มิติ บรรยายขอมูล 

3 

 

นำเสนอชั้นที่ 2 ที่บรรจุพระบรมอัฐิของสมเด็จยา โดยสามารถแสดงมุมมอง

ไดแบบ 360 องศา และตัวละคร 3 มิติ บรรยายขอมูล 

4 

 

นำเสนอชั้นที่ 3 ที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยสามารถแสดงมุมมอง

ไดแบบ 360 องศา และมีตัวละคร 3 มิติ บรรยายขอมูล 

5 

 

นำเสนอจุดชมวิวธรรมชาติจากทางดานซายของพระบรมธาตุเจดียฯ โดย

สามารถแสดงมุมมองไดแบบ 360 องศา และมีตัวละคร 3 มิติ บรรยายดวย

เสียงท่ีกลาวถึงสถานท่ีของฉาก 

6 

 

นำเสนอจุดชมวิวพระอาทิตยอุทัยจากทางดานขวาของพระบรมธาตุเจดียฯ 

โดยสามารถแสดงมุมมองไดแบบ 360 องศา และมีตัวละคร 3 มิติ บรรยาย

ดวยเสียง 

7 

 

นำเสนอจุดภายนอกของวิหารแบบลานนาประยุกตของพระบรมธาตุเจดีย 

โดยสามารถแสดงมุมมองไดแบบ 360 องศา และมีตัวละคร 3 มิติ บรรยาย

ดวยเสียง 

8 

 

จุดสุดทายนำเสนอภายในของวิหารแบบลานนาประยุกต โดยสามารถแสดง

มุมมองไดแบบ 360 องศา และมีตัวละคร 3 มิติ บรรยายดวยเสียงที่กลาวถึง

สถานท่ีของฉาก 

  

3.3 ตัดตอและสรางจุดนำเสนอแตละฉากเปนภาพมุมมอง 360 องศา ผานซอฟตแวร Adobe Photoshop 
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รูปภาพท่ี 2 ตัดตอและสรางมุมมอง 360 องศา 

 

3.4 พัฒนาสื่อนำเสนอเสมือนจริงใหสามารถแสดงผลมุมมองได 360 องศา พรอมใสตัวละคร 3 มิติ และ

เสียงบรรยายขอมูลของแตละฉาก  

 

 
 

รูปภาพท่ี 3 พัฒนาสื่อนำเสนอเสมือนจริง 360 องศา 

 

 3.5 เผยแพรสื่อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวบน Play Store เพ่ือนำเสนอสื่อการทองเที่ยวพระบรมธาตุฯ 

ผานสื่อความจริงเสมือนดวยมุมมอง 360 องศา ในช่ือวา Mahasantikiree 360 view 

 

 
 

รูปภาพท่ี 4 ทำการเผยแพรสื่อบน Play Store 

 

 3.6 ประเมินผลการใชงานสื่อ ทำการประสิทธิภาพดวยแบบสอบถามเพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสื่อท่ีผาน

การหาคาความเที่ยงตรงของแบบสอบถาม (IOC) จากผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เปนอาจารยดานเทคโนโลยีและระบบ

สารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงราย คา IOC ท้ัง 3 ทาน ได = 1.00 มีคาความเท่ียงตรง 

ใชได และแบงระดับการทดสอบประสิทธิภาพออกเปน 5 ระดับ ตามทฤษฎีของ (Likert & Rensis, 1967) หลังจากน้ัน

ทำการประเมินจากกลุมตัวอยาง โดยใชสูตรกรณีที่กลุมประชากรมีจำนวนที่ไมแนนอน (Infinite Population) การ

ประมาณคาเฉลี่ยเลขคณิตของประชากรยอมใหเกิดความคลาดเคลื่อน e หนวย ท่ีระดับความเช่ือมั่น (1-𝜇𝜇)% (บุญชม 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

378



ศรีสะอาด, 2535: 38) ตามสูตร n =  P(1−P)Z2

e2
   กลุมตัวอยางจากประชากรที่พบเจอ โดยใชการสุมตัวอยาง

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling)  โดยการอยูท่ี 84 คน โดยหาคาสถิติ 2 คา ในการประเมิน ไดแก 1) คาเฉลี่ย 

(Arithmetic Mean) 2) คาเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) 

 

4. ผลการวิจัย 
 การดำเนินงานวิจยัในครั้งน้ี สามารถสรุปผลการวิจัยท่ีสอดคลองกับวัตถุประสงคการวิจัยไดดังน้ี 

 4.1 ผลการพัฒนาสื่อเพ่ือการสงเสริมการทองเท่ียวพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิตมหาสันติคีรี ดอย

แมสลอง จังหวัดเชียงราย ผานเทคโนโลยีเสมือนจริงดวยมุมมอง 360 องศา คณะผูวิจัยไดจัดทำฉากการนำเสนอ

สถานที่ทั ้งหมด 8 ฉาก ตามจุดสำคัญของสถานที่ โดยใชโปรแกรม Adobe Photoshop และ Unity ในการ

นำเสนอมุมมองเสมือนจริง และอุปกรณประมวลผลภาพเสมือนจริง ไดแก สมารทโฟน และแวน VR โดยรูปแบบ

ของสื่อจัดทำเปนแอพพลิเคช่ันท่ีทำงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอย เพ่ือใหสะดวกตอการใชงาน และงายตอการ

เขาถึง และเพิ่มความนาสนใจโดยใชโมเดล 3 มิติ ในการบรรยายขอมูลเปนเสียงของแตละฉาก ซึ่งสามารถถึง

แอพพลิเคชั่นไดที่ Play Store ในชื่อวา“Mahasantikiree 360 view” โดยจะแสดงภาพตัวอยางของการใชงาน

จาก รูปภาพท่ี 5 ถึงรูปภาพท่ี 8 

 

  
 

รูปภาพท่ี 5 แสดงไอคอนการเขาถึงแอพพลิเคช่ัน 

 

รูปภาพท่ี 6 แสดงหนาแรกของแอพพลิเคช่ัน 

 

 

 

 

รูปภาพท่ี 7 แสดงตัวอยางฉากท่ี 1 กรณีใชงานผาน

สมารทโฟนโดยไมไดสวมแวน VR 

 

รูปภาพท่ี 8 แสดงตัวอยางฉากท่ี 3 กรณีใชงานผาน

สมารทโฟนโดยไมไดสวมแวน VR 

 

4.2 ผลการประเมินประสิทธิภาพของสื่อการสงเสริมการทองเที่ยวพระบรมธาตุเจดียศรีนครินทราสถิต

มหาสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย ผานเทคโนโลยีเสมือนจริงดวยมุมมอง 360 องศา โดยผลการทดสอบ

ประสิทธิภาพการทำงานของสื ่อดวยกรณีทดสอบและสถานการณทดสอบจากผู เชี ่ยวชาญดานเทคโนโลยี

สารสนเทศ และผูชมสื่อ จำนวน 84 คน ทั้งหมด 8 ดาน ไดแก 1) ดานการออกแบบสื่อเสมือนจริง 2) ดาน
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ประสิทธิภาพของสื่อเสมือนจริง 3) ดานการใชงานของสื่อเสมือนจริง และ 4) ดานขอมูลในการนำเสนอของสื่อ

เสมือนจริง พบวาผานทุกดาน และผลการทดสอบประสิทธิภาพโดยรวมอยูในระดับมากท่ีสุด ท่ีคาเฉลี่ย 4.65 และ

คาเบ่ียงเบนมาตรฐานท่ี 0.88 ดังผลท่ีแสดงในกราฟรูปภาพท่ี 9 

 

 

 
 

รูปภาพท่ี 9 ผลการทดสอบประสทิธิภาพของสื่อ 

 

5. สรุปและอภปิรายผล 
งานวิจัยนี้คณะผูวิจัยไดดำเนินการศึกษาและพัฒนาสื่อเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวพระบรมธาตุเจดียศรี

นครินทราสถิตมหาสันติคีรี ดอยแมสลอง จังหวัดเชียงราย ผานเทคโนโลยีเสมือนจริงดวยมุมมอง 360 องศา โดย

ผลของการศึกษาวิจัยพบวาเทคโนโลยีเสมือนจรงิเปนแนวทางท่ีจะชวยใหนักทองเท่ียวหรือผูท่ีสนใจมาเท่ียวชมพระ

บรมธาตุฯ สามารถเห็นบรรยากาศสถานท่ีจริงโดยรอบในมุมมอง 360 องศา พรอมขอมูลบรรยายผานตัวละครนำ

เท่ียว 3 มิติ จากหนาจอสมารทโฟน หรือแวน VR ท่ีเช่ือมตอกับสมารทโฟน เสมือนไดมายังสถานท่ีจริง 

การทดสอบประสิทธิภาพการทำงานของสื่อดวยกรณีทดสอบและสถานการณทดสอบ ผลการวิจัย

พบวาผานทุกกรณี และสื่อสามารถนำไปใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยมีคาทดสอบประสิทธิภาพจาก

ผูเชี่ยวชาญและผูชมเฉลี่ยเทากับ 4.65 และคาเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 0.88 พบวา ประสิทธิภาพโดยรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด ผูใชงานสามารถไดรับความรูสึกเหมือนไปสัมผัสกับสถานที่จริงตอบโจทยนักทองเที่ยวที่ไมสะดวก

เดินทางไปยังสถานที่จริง และสถานการณโรคระบาดในปจจุบัน ซึ่งสอดคลองกับ ดลพร ศรีฟา (2562) การสรางสื่อ

เสมือนจริงเพื่อสงเสริมการทองเที่ยวเกาะพะงัน โดยเนนการเก็บรวบรวมภาพบรรยากาศของเกาะพะงัน ซึ่งจะทำให

นักทองเท่ียวหรือผูสนใจไดเห็นภาพ 360 องศา ของสถานท่ีทองเท่ียวตาง ๆ ในเกาะพะงัน เหมือนไปสัมผัสบรรยากาศ

ในสถานท่ีจริง และ เจริญ รุงกลิ่นและคณะ (2561) การพัฒนาเว็บไซตพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญแบบเสมือนจริง พบวา

เว็บไซตมีการนำเสนอขอมูลของพิพิธภัณฑเมืองหาดใหญตอบโจทยของผูสนใจที่ไมสะดวกในการเยี่ยมชมสถานที่จริง

ไดรวมถึงผูท่ีอยากจะเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ บนเว็บไซต โดยเปนทางเลือกใหม และทันสมัย 

ขอเสนอแนะจากการวิจัยในครั ้งนี ้คือ การใชงานสมารทโฟนสำหรับทดสอบ ตัวเครื ่องตองมี 

Gyroscope Sensor เพื่อรองรับการทำงานแบบมุมมอง 360 องศาเสมือนจริง และรองรับแวนตาทีท่ำงานกับสื่อ

เสมือนจริง (VR) ได อยางไรก็ตามสื่อดังกลาวยังมีขอจำกัดเรื ่องการสรางภาพจำลองที่ใหผู ใชงานสามารถมี

ปฏิสัมพันธตอบโตไดในสภาพแวดลอมที่ผสานโลกจริงและโลกเสมือนจริงใหเปนหนึ่งเดียว โดยการใชเทคโนโลยี 

Mixed Reality หรือ MR ซึ่งจะตอบโจทยการเขาถึงและสัมผัสบรรยากาศมากยิ่งข้ึน 
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาสภาพปจจุบันของการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิ

สติกสของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 2) เพ่ือศึกษาระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และ 3) เพื่อเสนอแนวทางการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว กลุมตัวอยาง แบง 2 กลุม คือ 1) ผูทรงคุณวุฒิ 

รวมจำนวน 12 คน และ 2) ผูบริหารหรือผูมีสวนเกี่ยวของในตัดสินใจระดับนโยบายหรือกลยุทธในบริษัท จำนวน 

100 คน เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสัมภาษณ และแบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะห

ขอมูล ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รอยละและความถ่ี ผลจากการสัมภาษณ พบวา โครงสรางพ้ืนฐาน

ของประเทศยังมีปญหาเชิงปริมาณและคุณภาพรวมทั้งขาดการบริหารจัดการการใหบริการที ่สอดคลองกับ

มาตรฐานสากล รัฐควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม เรงสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและ

พัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ควรพัฒนาระบบขนสงทางรางระบบขนสงสาธารณะในเขต

เมือง ระบบขนสงทางถนน และระบบขนสงทางอากาศ ควรพัฒนาและสงเสริมปจจัยดานกลยุทธโลจิสติกส และ

หาแนวทางสำคัญเพื่อชวยสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และหาแนวทางสำคัญเพื่อชวยสนับสนุนการ

พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกส พัฒนาไปพรอมกันในทุก ๆ  ดาน เพื่อเปนการยกระดบัในการใหบริการ

สำหรับเครือขายการขนสงสินคาและการใหบริการ ในพ้ืนกลุมจังหวัดหรือภูมิภาคเพ่ือรองรับอนุภูมิภาคลุมแมน้ำ

โขง โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ตลอดจนนำไป

พัฒนาเปนรูปแบบมาตรฐานของผูใหบริการโลจิสติกส และผลจากการศึกษาระดับความคิดเห็นตอการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

(Χ = 4.16, S.D.= 0.12) 

 

คำสำคัญ :  โครงสรางพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 
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Abstract 

 This research aims to 1) investigate the current level of development of Lao People's 

Democratic Republic's infrastructure, 2) investigate the public's attitude toward the development 

of infrastructure and logistics systems in Lao People's Democratic Republic, and 3) propose 

guidelines for infrastructure and logistics system development in Lao People's Democratic 

Republic. The sample group was divided into two groups: 1) a total of 12 experts and 2) 100 

executives or people involved in the decision-making of the policy or strategy in the organization. 

Interview forms and questionnaires were utilized to collect data. The data were analyzed using 

mean, standard deviation, percentage, and frequency statistics. The interview results revealed 

that the country's infrastructure still had quantitative and qualitative issues, including 

international norms' lack of service management. The government should improve the quality of 

life for all segments of society, accelerate the establishment of economic possibilities, and 

improve the country's competitiveness; a public transportation system in metropolitan areas, a 

road transportation system, and an air transportation system should be developed. A logistics 

strategy should be created and implemented. Crucial ways to aid infrastructure development 

and logistics infrastructure development should be focused together with developing jointly in 

all aspects to improve the freight and service network in the Greater Mekong Subregion: GMS, 

Eastern Economic Corridor: EEC, Asian Economic Community: AEC, and to become a standard 

form of logistics service providers. According to the findings of a survey on the level of opinion 

toward infrastructure and logistics development in the Lao People's Democratic Republic, the 

overall level was high (= 4.16, S.D.= 0.12). 

 

 Keywords: Infrastructure, Logistics System, Lao People's Democratic Republic  
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1. บทนำ  
การใหบริการโลจิสติกส มีความสำคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจ และสามารถเสริมสรางศักยภาพในการ

แขงขัน และเพ่ิมมูลคาทางเศรษฐกิจใหแกธุรกิจในประเทศ ในปจจุบันมีผูใหบริการโลจิสติกสในตลาดอุตสาหกรรม

ทั่วโลกเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และมีความหลากหลายในรูปแบบการใหบริการ (Langley & Capgemini, 2015) 

ท้ังน้ีผูใหบริการโลจิสติกสในประเทศลาว สวนใหญมีขนาดเล็ก ความสามารถในการแขงขันและการสรางมูลคาเพ่ิม

ในการดำเนินการอยูในระดับตํ่า โดยรอยละ 50 ของผูประกอบการโลจิสติกส เปนการใหบริการงานโลจิสติกส

เพียงกลุมงานเดียว ดังน้ันสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จึงจำเปนตองพัฒนาเศรษฐกิจท่ีขับเคลื่อนดวย

สินคาและบริการพรอมดวยการนำนวัตกรรมมาประยุกตใชและเปลี่ยนจากการผลิตสินคาโภคภัณฑไปสูสินคาเชิง

นวัตกรรม โดยเนนการใหความสำคัญกับการนำนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคมาใชในกระบวนการผลิต การ

ใหบริการตลอดหวงโซอุปทาน และการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อใหเกิดการสรางมูลคาเพิ่มไดหลากหลายและตาม

ความตองการของผูบริโภค  นอกจากนี้ควรมีการพัฒนากลยุทธและนโยบายดานโลจิสติกสท่ีครอบคลุมการ

เคลื่อนยายสินคาและบริการ การเก็บสินคา การบริการใหกับธุรกิจการคา การผลิตการสงออก และการบริการทุก

ประเภท รวมท้ังการสรางความสัมพันธ ประสบการณ และแรงจูงใจในการใหบริการระหวางผูใหบริการโลจิสติกส 

ผูประกอบการ ผูร ับการบริการและผูมีสวนเกี ่ยวของในทุกกิจกรรมของโลจิสติกสเนนที่วัตถุประสงคในการ

เสริมสรางประสิทธิภาพ การอำนวยความสะดวกในการขนสงสินคา การบัญชีและการเงิน การแลกเปลี ่ยน

ฐานขอมูลสารสนเทศภายในหวงโซอุปทาน (Shang & Marlow, 2005; Najmi & Makui, 2012; Golrizgashti, 

2014) และสภาพปจจุบันของโครงสรางพื้นฐานของการใหบริการโลจิสติกสของลาว ยังประสบปญหาเกี่ยวกับ

บุคลากรยังขาดแคลนความรูในดานระบบขนสงและโลจิสติกส ผูใหบริการดานการขนสงยังไมมีศักยภาพมาก

พอท่ีจะแขงขันกับบริษัทตางชาติ ระบบขนสงทางอากาศ และระบบราง มีขีดจำกัดดานความสามารถดานเทคโลยี

ท่ีพัฒนาลาชา ขาดศูนยกระจายสินคาในพ้ืนท่ีสำคัญ ซึ่งสงผลใหการสงสินคาไปยังผูใชบริการลาชาตามมา รวมท้ัง

ลาวมีถนนที่ไมพรอมใชไดในทุกฤดูกาล มีสภาพเปนหลุมเปนบอ เนื่องจากขาดการลงทุนเพิ่ม และขาดการซอม

บำรุง (สายจิตต พลอินทร, 2560) ซึ่งปญหาตางๆ ดังที่กลาวนี้ สงผลใหระบบโลจิสติกสของลาวยังไมสามารถ

พัฒนาใหทัดเทียมกับมาตรฐานของบางประเทศในกลุมอาเซียนได   

 จากขอมูลดังกลาวขางตนเปนสาเหตุใหผูวิจัยสนใจที่จะศึกษาในเรื่องสภาพปจจุบันของการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เพื่อเปนแนวทางในการใหกับ

ผูใหบริการโลจิสติกสในงานแสดงสินคาประเภทอื่น ๆ เชน อุตสาหกรรมหนัก (Heavy Industry) อุตสาหกรรม 

ระบบราง (Rail Industry) และอุตสาหกรรมการกอสราง (Construction Industry) สามารถนำองคประกอบ ท่ี

ไดไปประยุกตปรับใชตอไปใหเกิดผลการดำเนินงานขององคการท่ีมีประสิทธิภาพและเปนไปตามเปาหมาย ท่ีต้ังไว 

รวมถึงประโยชนกับในสวนงานภาครัฐและหนวยงานภาคเอกชนท่ีมีสวนสัมพันธหรือเกี่ยวของในการ นำขอมูลท่ีได

จากการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีไปเปนกรอบพิจารณาในการวางนโยบาย รวมท้ังการกำหนดแผนระยะยาวขององคการ

ธุรกิจในอนาคตเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการแขงขันระดับนานาชาติตอไป 
 
2. กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 
 การศึกษาและดำเนินงานจัดทำวิจัย ผูศึกษาไดศึกษาหลักการ แนวคิด ทฤษฎี งานวิจัยที่เกี่ยวของและ

สาระสำคัญตาง ๆ มาประกอบการศึกษาตามกรอบแนวคิดในการวิจัยในครั้งน้ี 
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รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยครั้งนี้ใชวิธีการวิจัยแบบผสานวิธี (Mixed Methods Research) ระหวางวิธีวิจัยเชิงคุณภาพ 

(Qualitative Research) และวิธีวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative Research) ซึ่งมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี 

สวนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกสของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ผูวิจัยไดเลือกผูเชี่ยวชาญที่มีความรู มีประสบการณที่เกี่ยวของกับการบริหารและการจัดการ การ

ใหบริการดานโลจิสติกส ซึ่งเปนสมาชิกสมาพันธโลจิสติกส ไดแก เจาหนาที่ของรัฐที ่เกี่ยวของกับการพัฒนา

โครงสรางพื ้นฐานและระบบโลจิสติกสของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 4 คน กลุม

ผูประกอบการจากสมาคมขนสงสินคาจำนวน 4 คน และกลุมสมาคมผูประกอบการขนสงสินคาและคอนเทนเนอร 

จำนวน 4 คน ไดมาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) รวมจำนวน 12 คน 

2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกสของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

4.  การจัดกระทำขอมูลและการวิเคราะหขอมูล .ใชวิธีการสังเคราะหเน้ือหา  
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สวนที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

1.  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  กลุมประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ตัวแทนผูบริหารหรือผูจัดการบริษัทท่ีออกแสดงสินคาท่ีมีการ

ใหบริการดานโลจิสติกสของประเทศลาว จำนวน 133 คน 

  กลุมตัวอยาง ไดกลุมตัวอยาง 100 บริษัท โดยวิธีสุมแบบเฉพาะเจาะจง (Purposive Sampling) 

ผูใหขอมูลของบริษัทประกอบดวย ผูบริหารหรือผูจัดการ ผูมีสวนเกี่ยวของในตัดสินใจระดับนโยบายหรือกลยุทธใน

บริษัท จำนวนบริษัทละ 1 คน รวมท้ังสิ้น 100 คน ซึ่งไดมาโดยใชตารางกำหนดขนาดกลุมตัวอยางของทาโร ยามา

เน (Yamane) ท่ีขนาดความคลาดเคลื่อน + 10 และใชวิธีการเลือกกลุมตัวอยางอยางงาย (Sample sampling) รวม

ท้ังสิ้นจำนวน 100 คน  

 2.  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือที่ใชในการวิจัย เปนแบบสอบถามประเภทมาตราสวนประมาณ คา 5 ระดับ มี 3 ตอน 

ไดแก  

  ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ อายุ ระดับ

การศึกษา ตำแหนงหนาท่ีปจจุบัน รายไดปจจุบัน ลักษณะแบบสอบถามเปนแบบตรวจสอบรายการ (Check List )  

  ตอนที่ 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว แบงออกเปน 5 ดาน ไดแก ดานการพัฒนาระบบโลจิ

สติกส  ดานการพัฒนาดานพลังงาน  ดานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ดานการพัฒนาดานน้ำประปา  และดานการ

พัฒนาภาครัฐดิจิทัลเพ่ืออนาคตประเทศ   

  ตอนท่ี 3 เปนสวนของขอเสนอแนะของผูตอบแบบสอบถามเกี่ยวกับเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐาน         และระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 3.  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยดำเนินการสัมภาษณดวยตนเอง 

 4.  การวิเคราะหขอมูล ศึกษาคนควาดำเนินการวิเคราะหขอมูลดังน้ี 

  4.1 วิเคราะหขอมูลตอนท่ี 1 ขอมูล สถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถามโดยการแจงความถ่ี             

และคารอยละ 

  4.2 วิเคราะหผลการดำเนินงานในความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิ

สติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยการหาคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

  4.3 นำผลการวิเคราะหทางสถิติมาแปลผลตามเกณฑของเบสท (Best) แบงเปน 5 ระดับ (ชูศรี วงศ

รัตนะ, 2544 : 75)  

  4.4 วิเคราะหขอมูลสรุปขอเสนอแนะเกี ่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

4. ผลการวิจัย  
 การวิเคราะหขอมูลในการจัดทำวิจัยเรื่องการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว ในครั้งน้ีผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลและสรุปผลการวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 
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สวนที่ 1 เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันของการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ           

ระบบโลจิสติกสของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ผลการสัมภาษณ พบวา  

 1. โครงสรางพื้นฐานของประเทศ ยังมีปญหาเชิงปริมาณและคณุภาพรวมทั้งขาดการบริหารจัดการ

การใหบริการที่สอดคลองกับมาตรฐานสากล รัฐควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุมในสังคม ควรเรง

สรางโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ควรพัฒนาระบบขนสงทางราง

ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง ระบบขนสงทางถนน และระบบขนสงทางอากาศ 

 2. ดานกลยุทธโลจิสติกส คือการออกแบบและการจัดการระบบการควบคุมการเคลื่อนยาย หรือการ

ไหลของขอมูลและสินคาจากตนทางหรือตนน้ำไปสูลูกคาท่ีปลายน้ำอยางมีประสิทธิภาพ โดยผูบริหารตองมีภาวะ

ผูนำอยางมากเพื่อโนมนาวบคุลากรใตบังคับบัญชาใหทุกคนเขาใจ มุงเนนไปที่เปาหมายเดียวกัน สรางการมีสวน

รวมในทุกกระบวนการและความรับผิดชอบรวมกันมีการ สื่อสารและสรางแรงจูงใจใหทุกคนดำเนินงานตามกลยุทธ 

และมีระบบการประเมินผลที่สอดคลองและเชื่อมโยงกับระบบขอมูลดานโลจิสติกสสำหรับการบริหารการจัดการ 

เพ่ือเปนกลไกในการขับเคลื่อน และสนับสนุนกลยุทธโลจิสติกส  

 3. ดานระบบโลจิสติกส ควรสงเสรมิและหาแนวทางสำคัญเพื่อชวยสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง

พ้ืนฐานระบบโลจิสติกส โดยการเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและ

แขงขันไดอยางยั ่งยืน การพัฒนาวิทยาศาสตรเทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาภาคเมืองและพื้นท่ี

เศรษฐกิจและความรวมมือระหวางประเทศ 

 4. กระบวนการการจัดการโซอุปทาน พัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกสควรพัฒนาไปพรอม

กันในทุก ๆ ดาน ไดแกดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส ดานการพัฒนาดานพลังงาน ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล ดานการพัฒนาน้ำประปาและดานการพัฒนาภาครัฐดิจิทัลเพ่ืออนาคตประเทศ 

 5. ดานคุณภาพการบริการ การศึกษาในครั้งน้ีเพ่ือเปนการยกระดับในการใหบริการสำหรับเครือขาย

การขนสงสินคาและการใหบริการ ในพื้นกลุมจังหวัดหรือภูมิภาคเพื่อรองรับอนุภูมิภาคลุมแมน้ำโขง (Greater 

Mekong Subregion: GMS) โครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 

EEC) และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian Economic Community: AEC) ตลอดจนนำไปพัฒนาเปน

รูปแบบมาตรฐานของผูใหบริการ       โลจิสติกส 

สวนที่ 2 เปนการวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อศึกษาระดับความคิดเห็นตอการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  

ตอนที่ 1 ขอมูลสถานภาพทั่วไปของผูตอบแบบสอบถาม 

  พบวา ผูตอบแบบสอบถาม จำแนกเปน เพศชาย รอยละ 75.00 เพศหญิง รอยละ 35.00 จำแนก

ตามอายุ 20 - 30 ป รอยละ 39.00 อายุ 31 –50 ป รอยละ 43.00 อายุ 51 -  60 ป รอยละ 18.00 จำแนกตาม

ระดับการศึกษา ประถมศึกษา-มัธยมศึกษา รอยละ 5.00 อนุปริญญา รอยละ 40.00 ปริญญาตรีขึ้นไป รอยละ 

55.00 ตำแหนงปจจุบัน ผูจัดการ/รองผูจัดการ รอยละ 73.00 หัวหนาแผนก รอยละ 25.00 พนักงาน รอยละ 

2.00 รายไดปจจุบัน 10,000 – 30,000 บาท รอยละ 35.00 , 30,001 – 50,000 บาท รอยละ 55.00 , 50,000 

บาท ข้ึนไป รอยละ 10.00 

  ตอนที่ 2 ผลการวิเคราะหขอมูลระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและ

ระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว  
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ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ตามระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนา โครงสรางพ้ืนฐานและ

ระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวโดยภาพรวม  

ระดับความคิดเห็นเก่ียวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

และระบบโลจิสติกส Χ  S.D. 
ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส 4.20 0.26 มาก 

2. ดานการพัฒนาดานพลังงาน  4.18 0.22 มาก 

3. ดานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล 4.17 0.24 มาก 

4. ดานการพัฒนาระบบน้ำประปา 4.18 0.24 มาก 

5. ดานการพัฒนาภาครัฐดิจิทัลเพ่ืออนาคตประเทศ 4.08 0.31 มาก 

รวมเฉลี่ย 4.16 0.12 มาก 
 

 

จากตารางท่ี 1 แสดงใหเห็นวาระดับความคิดเห็นของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว โดยภาพรวมอยูในระดับมาก (Χ = 4.16, S.D.= 

0.12) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาดานการพัฒนาระบบโลจิสติกสมีระดับความเห็นดวยคาเฉลี่ยสูงสุด อยูใน

ระดับมาก (Χ = 4.20, S.D.= 0.26) รองลงมา คือ ดานการพัฒนาดานน้ำประปา อยูในระดับมาก (Χ = 4.18, 

S.D.= 0.24) ดานการพัฒนาดานพลังงาน อยูในระดับมาก (Χ = 4.18, S.D.= 0.22) ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ

ดิจิทัล อยูในระดับมาก (Χ = 4.17, S.D.= 0.24) และดานการพัฒนาภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศ อยูใน

ระดับมาก (Χ = 4.08, S.D.= 0.31) ตามลำดับ 

 ตอนที่ 3 ผลการสรุปขอเสนอแนะเกี ่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

 

ตารางที่ 2  คาความถี่ของขอเสนอแนะและความตองการเกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิ

สติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว 

ลำดับ ขอเสนอแนะ ความถ่ี 

1. ผูบริหารจะตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล 87 

2. ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนและสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงกับระบบ        

โลจิสติกสในปจจุบัน 

59 

3. ผูบริหารตองมคีวามคิดสรางสรรค กลาคิด กลาพูด กลาทำในสิ่งท่ีถูกตอง 49 

4. ผูบริหารทุกระดับตองเปนนักประสานงานท่ีดี 51 

5. ผูบริหารท้ังภาครัฐและเอกชนตองขวนขวายหาความรูเพ่ิมเติมตลอดเวลา 10 

6. ภาครัฐตองใหความสำคัญกับระบบโลจิสติกสในปจจุบัน 77 

 

 จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาผูตอบแบบสอบถามมีขอเสนอแนะและความตองการสูงสุดไดแก ผูบริหาร

จะตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ความถ่ี 87 รองลงมา ภาครัฐตองใหความสำคัญกับระบบโลจิสติกสใน

ปจจุบัน ความถี่ 77 ผูบริหารตองเปนผูมีวิสัยทัศนและสามารถกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงกับระบบโลจิสติกสใน

ปจจุบัน ความถ่ี 59 ผูบริหารทุกระดับตองเปนนักประสานงานท่ีดี ความถ่ี 51 ผูบริหารตองมีความคิดสรางสรรค 
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กลาคิด กลาพูด กลาทำในสิ่งที่ถูกตอง ความถี่ 49 และผูบริหารทั้งภาครัฐและเอกชนตองขวนขวายหาความรู

เพ่ิมเติมตลอดเวลาความถ่ี 10 และ ตามลำดับ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 ผลจากการศึกษา พบวาโครงสรางพ้ืนฐานของประเทศยังมีปญหาเชิงปริมาณและคุณภาพรวมท้ังขาด

การบริหารจัดการการใหบริการท่ีสอดคลองกับมาตรฐานสากล รัฐควรสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุม

ในสังคม ควรเรงสรางโอกาสทางเศรษฐกิจและพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ควรพัฒนาระบบ

ขนสงทางรางระบบขนสงสาธารณะในเขตเมือง ระบบขนสงทางถนน และระบบขนสงทางอากาศ ควรพัฒนาและ

สงเสริมปจจัยดานกลยุทธโลจิสติกส และหาแนวทางสำคัญเพ่ือชวยสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน และหา

แนวทางสำคัญเพื่อชวยสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบโลจิสติกส พัฒนาไปพรอมกันในทุก ๆ ดาน 

เพื่อเปนการยกระดับในการใหบริการสำหรบัเครือขายการขนสงสินคาและการใหบริการ ในพื้นกลุมจังหวัดหรือ

ภูมิภาคเพื ่อรองรับอนุภูม ิภาคลุ มแมน้ำโขง (Greater Mekong Subregion: GMS) โครงการพัฒนาระเบียง

เศรษฐกิจภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) และรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (Asian 

Economic Community: AEC) ตลอดจนนำไปพัฒนาเปนร ูปแบบมาตรฐานของผู ให บริการโลจิสติกส ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของสายใจ ชูวาร ี(2551) ไดมีการศึกษาถึงปญหาและกำหนดกลยุทธการลดตนทุนทางดาน 

โลจิสติกส โดยการศึกษาน้ีไดกำหนดขอบขายในการขนสงโดยใชตูคอนเทนเนอร 20 ฟุต โดยทำการเก็บ รวบรวม

ขอมูลของซัพพลายเออรดานการขนสงและการใชประโยชนของตูคอนเทนเนอร รวมถึงไดมีการ เก็บขอมูลจาก

เอกสารภายในองคกรและการสงแบบสอบถามรวมถึงการสัมภาษณเชิงลึกกับผูที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาถึงลักษณะ

ของปญหาและผลกระทบขององคกรท่ีตองการแกไขอยางเรงดวนและศึกษาปญหา ราคาสินคาท่ีสูงข้ึน ท่ีเกิดจาก

คาใชจายในการขนสงสินคารวมถึงศึกษาและกำหนดกลยุทธในการแกไข ปญหาของราคาสินคาที ่สูงขึ้น จาก

การศึกษาขอมูลพบวา สาเหตุที่ทำใหตนทุนทางดาน โลจิสติกสสูงขึ้นมา จากภาวะวิกฤตินามันที่สูงขึ้น มีผลตอ

ราคาวัตถุดิบและคาขนสงสูงขึ้น และการใชพื้นที่ของตูคอนเทนเนอร ยังไมเต็มประสิทธิภาพ ผูศึกษาไดทำการ

วิเคราะหและหาทางแกไขปญหาพบวา สามารถแกปญหาไดท้ัง 2 ทาง โดยสามารถเปลี่ยนเสนทางการขนสงสินคา 

จากทางถนน เปลี่ยนเปนการขนสงทางรถไฟและ วิธีการใชพื้นที่ของตูคอนเทนเนอรในการบรรจุสินคาใหเกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด จากการศึกษาระดับความคิดเห็นดวยของกลุมตัวอยาง เกี่ยวกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน

และระบบโลจิสติกสสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว พบวา โดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณาเปน

รายดานพบวาทุก ๆ ดานมีระดับความเห็นดวย อยูในระดับมาก ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

 ดานการพัฒนาระบบโลจิสติกส พบวา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นดวย อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวารัฐไดสนับสนุนผูใหบริการโลจิสติกสไปลงทุนและสรางเครือขายธุรกิจในอนุภูมิภาคพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการคาระดับสากล รัฐไดสงเสริมพัฒนาปจจัยสนับสนุน อาทิการ

พัฒนาและจัดการกำลังคน และการพัฒนาระบบติดตามและประเมินผลสำหรับแนวทางการพัฒนาระบบโลจิสติกส 

และภาครัฐไดสงเสริมพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผนจัดการกำลังคน ดานโลจิสติกสของประเทศไดสอดคลอง

กับความตองการของภาคธุรกิจ ท้ังสงเสริมกลไกระดับนโยบายและการบริหารจัดการ ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของสลิลาทิพย ทิพยไกรศร และคณะ (2556) ไดกลาวไวคือ การนำกลยุทธดานการตอบสนองลูกคามา

ปรับใชอยางไรก็ตามสิ่งท่ีสำคัญคือการเนนความรวดเร็วในการตอบสนอง (Fabbe-Costes, & Jahre., 2007) และ

การสรางความเชื่อมันในสุขอนามัยมากกวาการเพิ่มความหลากหลายของสินคาหรือบริการเพื่อใหลูกคามั่นใจใน

ความปลอดภัยตามมาตรการรักษาระยะหางทางสังคมและมาตรฐานการใหบริการ เนนไปท่ีการใชทรัพยากรของ
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บริษัทใหมีประโยชนตอลูกคาโดยไมไดคำนึงถึงตนทุนเปนสำคัญ ควรไปใหความสำคัญกับการสงสินคา ณ 

ปลายทาง ท่ีตัวแทนของบริษัทไดพบปะกบลูกคาท่ีจุดสงสินคา (ฐิติรัตน มีมาก และคณะ, 2563) 

 ดานการพัฒนาดานพลังงาน พบวา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นดวย อยูในระดับมาก ทั้งนี้อาจ

เปนเพราะวาภาครัฐมีแนวโนมและกำหนดมาตรการและพัฒนาโครงสรางพื ้นฐานเพื ่อรองรับยานยนตไฟฟา 

(Electric Vehicles: EV) มีการขับเคลื ่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยใหความสำคัญ

จำเปนตองมีพลังงานใชอยางเพียงพอและใชพลังงานอยางประหยัดมีประสิทธิภาพ และภาครัฐไดมีการกำกับดูแล

และมีศักยภาพพรอมในการผลิตและใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอมในสัดสวนที่มากขึ้น ตามลำดับ ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ Walker (2008) ไดทำการศึกษาคนควาปญหาอุปสรรคและแรงจูงใจท่ีสำคัญท่ีจะทำให

ชุมชนมีการผลิตและใชพลังงานหมุนเวียนโดยชุมชนเอง ซึ่งปญหาอุปสรรคท่ีสำคัญในการเรื่อง ดังกลาวน้ันจะเกิด

จากการขาดการสนับสนุนทางดานงบประมาณเพ่ือการผลิตพลังงานหมุนเวียน นอกจากน้ีโครงการผลิตไฟฟาขนาด

เล็กมากซึ่งใชพลังงานหมุนเวียนน้ัน ยังขาดการสนับสนุนท่ีจะใหเกิดเครือขายเชื่อมโยงกับโครงการผลิตไฟฟาขนาด

อื ่น ๆ รวมถึงการขาดงบประมาณในการ ลงทุน และขั ้นตอนในการรับรองวาเปนพลังงานสีเขียวท่ีมีความ

ยากลำบาก ดังน้ันแรงจูงใจท่ีจะทำใหชุมชนหันมาผลิตพลังงานหมุนเวียนเพ่ือใชเองภายในชุมชนน้ันจะตองมีรายได

หรือผลประโยชนตอบแทนกลับคืนไปยังชุมชน ความเห็นพองและความยินยอมจากคนในชุมชน ชุมชนสามารถ

ควบคุมดูแลและบริหารจัดการได ทำใหเกิดคาใชจายทางดานพลังงานท่ีถูกลงและจะตองมีไมกอใหเกิดผลกระทบ

ตอสิ ่งแวดลอมสำหรับในอนาคตนั้นจะตองมีปจจัยตาง ๆ มาดำเนินการรวมกันเพื ่อใหเกิดแรงจูงใจในการ

ดำเนินการผลิตพลังงานหมุนเวียนของชุมชน นั่นคือการพัฒนานวัตกรรมการผลิตพลังงานหมุนเวียนใหมีความ

แตกตางไปจากเดิม การสรางแรงจูงใจทางดานการตลาด เชน การแกไขอุปสรรคของการผลิตพลังงานหมุนเวียน

ขนาดเล็ก เพื่อใหสามารถเขามาแขงขันทางการคาได การสรางแรงจูงใจใหกับภาคสวนอื่น ๆ เชน ในสวนของ

หนวยงานทองถ่ิน และการใหผลตอบแทนการลงทุนท่ีคุมคาในระยะเวลาท่ีเหมาะสม  

 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล พบวา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นดวย อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวาภาครัฐมีการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลจะเปนการเพ่ิมศักยภาพของผูประกอบการ สนับสนุนการทำธุรกิจ

ผานระบบอินเทอรเน็ต และยกระดับคุณภาพการใหบริการของภาครัฐ ภาครัฐไดสงเสริมพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปแบบ

การทำธุรกิจใหเปนระบบดิจิทัล สรางผูประกอบการดิจิทัลรุนใหม (Startup) และภาครัฐไดดำเนินการในการ

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสุภัสสรา ปญโญรัฐโรจน (2559) ไดทำการวิจัยเรื่อง

การจัดการโลจิสติกสที่มีผลตอความสามารถในการแขงขันของผูประกอบการ ผลิตภัณฑกลุมเครื่องปนดินเผา

ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุร ีผลการวิจัย พบวา การจัดการดานโลจสิติกส ดานการจัดซื้อมี

คาเฉลี่ยมากท่ีสุด รองลงมาคือ ดานความไดเปรียบทางการแขงขัน และดานการมุงเนนการตลาด  

 ดานการพัฒนาระบบน้ำประปา พบวา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นดวย อยูในระดับมาก ท้ังน้ีอาจ

เปนเพราะวาภาครัฐใหความสำคัญเกี่ยวกับน้ำประปาน้ำสะอาดเพ่ือการอุปโภคบริโภคซึ่งถือวาเปนความจำเปนข้ัน

พื้นฐานในการดำรงชีวิตและความเปนอยูที่ดีของประชาชน มีการดำเนินกิจการน้ำประปาไดสำรวจและพัฒนา

แหลงน้ำใหมีเพียงพอตอการผลิตและการกำหนดมาตรฐาน หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไข และน้ำถือวาเปน

ปจจัยสนับสนุนกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทั้งทางดานเกษตร และอุตสาหกรรม ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัย

ของ จรียา ย้ิมรัตนบวร และสุดจิต ครุจิต (2555) ไดศึกษาการจัดหาน้ำสะอาดผานระบบ ประปาชุมชนเพ่ือใชใน

การบริโภค – บริโภค ในกลุม 4 จังหวัดภาคอีสานตอนลาง ในกลุมจังหวัดนครชัยบุรินทร ไดแก นครราชสีมา 

ชัยภูมิ สุรินทร บุรีรัมย ผลปรากฏวา หากน้ำดิบมีคุณภาพไมดีพอและระบบน้ำสะอาดไมมีประสิทธิภาพในการผลิต

น้ำสะอาดยอมสงผลกระทบตอคุณภาพน้ำประปาและสงผลตอคุณภาพอนามัยของประชากรทำใหเกิดโรค
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เน่ืองจากน้ำเปนสื่อ โดยการสุมตัวอยางระบบประปาชุมชนและคุณภาพน้ำประปา ณ จุดใชงาน จำนวน 27 แหง 

จาก 4 จังหวัด เพ่ือเปรียบเทียบกับเกณฑมาตรฐานคุณภาพน้ำประปาและจัดกลุมระบบประปาชุมชนเทคนิคทาง

สถิติ วิเคราะห ความสัมพันธระหวางฤดูกาล ขนาดของระบบประปา และจังหวัดท่ีต้ัง ผลการศึกษา พบวาคุณภาพ

น้ำสวนใหญมีปญหาการปนเปอนน้ำทางแบคทีเรีย โดยฤดูแลงมีคาสูงกวาฤดูฝน คุณภาพน้ำจากระบบ ประปา

ขนาดใหญจะมีระบบการผลิตประปาท่ีดีกวา  

 ดานการพัฒนาภาครัฐดิจิทัลเพื่ออนาคตประเทศ พบวา โดยภาพรวมมีระดับความคิดเห็นดวย ทั้งน้ี

อาจเปนเพราะวาภาครัฐไดออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบบริการของรัฐ โดยอาศัยขอมูลดิจิทัลเพ่ือสรางบริการ

ของรัฐในรูปแบบใหมผานเทคโนโลยี Mobile Social Cloud Technology ในยุคอินเทอรเน็ต เพิ ่มโอกาสให

ประชาชนมีสวนรวมในการกำหนดและสะทอนความตองการตอการบริการของภาครัฐ รวมถึงตรวจสอบการ

ทำงานของภาครัฐเพ่ือใหเกิดความโปรงใส ภาครัฐไดนำระบบบริหารสารสนเทศมาใช รวมถึงการใหความสำคัญตอ

การสื่อสารผานทางอินเทอรเน็ตซึ่งจะเขามาแทนท่ี วิธีการทำงานแบบเดิม ตามลำดับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ 

Henri Fayol (2004) พบวา เทคโนโลยีดิจ ิทัลเขามามีบทบาทสำคัญในชีวิตของมนุษยแทบทุกดาน การ

ติดตอสื่อสารและปฏิสัมพันธของผูคนในสังคมดำเนินบนฐานของขอมูลในอินเทอรเน็ต หลายประเทศในโลกจึง

จำเปนตองปรับตัวไปสูความเปนดิจิทัล โดยภาครัฐในหลายประเทศเปลี่ยนแปลงจากระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส

ไปสูระบบรัฐบาลดิจิทัล สิ่งเหลาน้ีสงผลใหเกิดแนวโนมทิศทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโลกข้ึน การบูรณาการขอมูล

ประชาชนใหเปนภาพเดียว (Single View of Citizen) เปนการบูรณาการขอมูลบุคคลและนิติบุคคลที่กระจัด

กระจายอยูในหลายหนวยงานใหเปนภาพ เดียว เพื่อตอยอดใหเกิดประโยชนในการยกระดับคุณภาพงานบริการ

และการบริหารจัดการ ภาครัฐ 
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การบริหารโดยใชโรงเรยีนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ระดับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน 2) เพื่อเปรียบระดับคาเฉลี่ยเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามสถานภาพและขนาดของสถานศึกษา 

กลุมตัวอยาง คือ ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน ปการศึกษา 2563 กำหนดขนาดกลุมตัวอยางโดยใชตาราง

เครชซี่และมอรแกน ไดกลุมตัวอยาง 313 คน แลวใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นที่เปนสัดสวนและใชการเก็บตัวอยาง

แบบงาย ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล สถิติวิเคราะหขอมูล ไดแก รอยละ คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน คา t-test  แบบ independent Samples คา F-test แบบ One way ANOVA ทดสอบเปนรายคูโดย

วิธีการของเชฟเฟ  

ผลการวิจัยพบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวมและราย

ดาน มีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ผลการทดสอบสมมติฐาน พบวา 1) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ตามความ

คิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01 2) การบริหารโดย

ใชโรงเรียน เปนฐาน จำแนกตามจำแนกตามขนาดของสถานศึกษาไมพบความแตกตาง  

 

คำสำคัญ:  การบริหารจัดการโดยใชโรงเรียนเปนฐาน  สถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน  สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษา 
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Abstract 

This research aims to 1) investigate the level of school-based administration in primary 

education institutions and 2) compare the average level of school-based administration in primary 

education institutions under the Office of Nong Bua Lamphu Primary Educational Service Area 2, 

classified by status and size of educational institutions. For the 2020 academic year, the sample 

group consisted of school administrators and teachers. The Krejcie and Morgan tables determined 

the sample size, yielding a total of 313 participants. A proportional stratified random sample 

approach was used to collect data, and questionnaires were used for simplified sampling. The 

data were statistically analysed using percentages, means, standard deviations, independent 

sample t-tests, one-way ANOVA F-tests, and paired tests using Schefe's approach. The results 

showed that overall, the average score of school-based administration in primary education 

institutions was high. The hypothesis testing results revealed that 1) in school-based 

administration, the attitudes of educational institution administrators and instructors were 

substantially different at the 0.01 level. 2) There was no difference in school-based administration 

based on the size of the educational establishments.  

 

Keywords: School-based management. Basic educational institutions. Primary Education Service Area 

Office 
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1. บทนำ  
แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2579) กำหนดวิสัยทัศนไววา “คนไทยทุกคนไดรับ

การศึกษาและเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ ดำรงชีวิต อยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง และการเปลี ่ยนแปลงของ โลกศตวรรษที่ 21” นับเปนรากฐานที่สำคัญยิ ่งในการสรางสรรคความ

เจริญกาวหนาและแกไขปญหาสังคม เน่ืองจากการศึกษาเปนเครื่องมือหรือกระบวนการสำคัญในการพัฒนาบุคคล

ในทุก ๆ ดาน การศึกษาที่มีประสิทธิภาพจะสงผลตอการพัฒนาบุคคลในสังคม เปนเครื่องมือพัฒนาทรัพยากร

มนุษย จะเห็นไดจากขอกำหนดในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ที่ใหประชาชนมีสิทธิ

เสมอกันในการรับการศึกษาไมนอยกวา สิบสองปท่ีรัฐจะตองจัดใหอยางท่ัวถึงและมีคุณภาพ โดยไมเก็บคาใชจาย 

ตองไดรับสิทธิและการสนับสนุนจากรัฐเพื่อใหไดรับการศึกษาโดยทัดเทียมกับบุคคลอื่น ๆ (สุวิทย เมษินทรีย, 

2560)  

การปฏิรปูการศึกษามีความมุงหมายที่จะจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาคนไทยใหเปนมนุษยที่สมบูรณ เปน

คนดี  มีความสามารถ และมีความสุข การดำเนินการใหบรรลุเปาหมายอยางมีพลังและมีประสิทธิภาพจำเปนท่ี

จะตองม ีการกระจายอำนาจ และให ท ุกฝายม ีส วนร วม กระจายอำนาจไปส ู  เขตพื ้นท ี ่การศึกษาและ

สถาบันการศึกษา ทั้งอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาทั้งดานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบคุคล

และการบริหารท่ัวไป ไปยังคณะกรรมการและสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาและสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

โดยตรง ทำใหสถานศึกษามีความคลองตัว มีอิสระในการบริหารจดัการเปนไปตามหลักการบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียนเปนฐาน (School  Based  Management: SBM) ซึ่งจะเปนการสรางรากฐานและความเขมแข็งใหกับ

สถานศึกษา สามารถจัดการศึกษาไดอยางมีคุณภาพและสามารถพัฒนาอยางตอเน่ือง  การจัดการศึกษาจึงเปนสิ่ง

สำคัญที่ทุกฝายตองรวมมือกัน (กระทรวงศึกษาธิการ, 2562) การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานเปนรูปแบบการ

บริหารที ่มีการกระจายอำนาจการบริหารจากสวนกลางหรือเขตพื้นที ่การศึกษาไปยังสถานศึกษาโดยตรงให

สถานศึกษามีอำนาจหนาที่และความรับผิดชอบในการบริหารโรงเรียนแบบเบ็ดเสร็จในทุกดาน ที่เกี่ยวของกับ

ภารกิจของสถานศึกษา (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 2560)   

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มีคุณภาพการศึกษาก็แตกตางกนัไป        

ตามสภาพความขาดแคลนครู วัสดุ อุปกรณ และนักเรียนขาดความพรอม ดังนั ้นยุทธศาสตรในการเรงรัด

ประสิทธิภาพและคุณภาพการศึกษาของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จึงกำหนด

ยุทธศาสตรในการบริหารจัดการ โดยใชวิธีการประเมินเพื ่อเรงรัดคุณภาพการศึกษา มีการนิเทศเชิงประชุม

ปฏิบัติการเพื ่อพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพผูบริหาร ครูผู สอนในสถานศึกษา มีการตรวจราชการเพ่ือ

ประเมินผล ใชการประเมินสมรรถนะและผลงานตามสภาพจริง เรงรัดพัฒนาคุณภาพครูผูสอนในสถานศึกษาสราง

กระบวนการเฝาระวังและติดตามวินัยขาราชการเพื่อพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของผูบริหารครูและบุคลากร

ทางการศึกษาอยางมีสวนรวมในการดำเนินการของเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้ังกระจายอยูตามหมูบาน

ตาง ๆ ซึ่งมีท้ังหมูบานขนาดเล็ก หมูบานชุมชน ขนาดใหญ ตามอำเภอ ตำบล ตามสภาพภูมิศาสตรสถานศึกษาบาง

แหงต้ังอยูติดถนนลาดยาง การคมนาคมไปมา สะดวกสบาย สถานศึกษาบางแหงต้ังอยูในพ้ืนท่ีหางไกล นอกจากน้ี 
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คุณภาพการศึกษาก็แตกตางกันไป ตามสภาพท่ีขาดแคลนคร ูขาดแคลนวัสดุ อุปกรณ และนักเรียนขาดความพรอม 

ทำใหการบริหารจัดการศึกษาของสถานศึกษาตามนโยบาย การกระจายอำนาจ การบริหารจากสวนกลางไปยัง

สถานศึกษาหรือการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานยังขาดความพรอมในหลาย ๆ ดาน (สำนักงานเขตพื้นท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2, 2562)  

จากสภาพปญหาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยผูวิจัยในฐานะที่เปนผูปฏิบัติงานในสถานศึกษา จึง

สนใจที่จะศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เพื่อเปนแนวทางในการวางแผนและพัฒนาการบริหารสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

โดยใชโรงเรียนเปนฐาน ใหเกิดประสิทธิภาพและประโยชนสูงสุด ท้ังใหประชาชนในชุมชนเขามามีสวนรวมกำหนด

นโยบายและรวมปฏิบัติงาน ทำงานเปนทีม สรางระบบกระบวนการบริหารงานอยางมีคุณภาพ เพ่ือใหการบริหาร

โดยใชโรงเรียนเปนฐานมีประสิทธิภาพสูงสุด นำไปสูการพัฒนาคุณภาพของผูเรียนท่ีเปนเปาหมายสำคัญของการ

ปฏิรูปการศึกษาตอไป 

1.1 วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพ่ือศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 

2) เพื่อเปรียบเทียบระดับคาเฉลี ่ยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ ประกอบดวย 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด

กลาง โรงเรียนขนาดใหญ 

1.2 สมมติฐานของการวิจัย 

1) สถานภาพตำแหนงท่ีตางกันมีระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 แตกตางกัน  

2) บุคคลากรที ่ปฏิบัติหนาที ่ในสถานศึกษาที่มีขนาดแตกตางกันมีระดับคาเฉลี่ยความคิดเห็น

เกี ่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 แตกตางกัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1 แผนการศึกษาแหงชาติฉบับปรับปรุง (พ.ศ. 2560-2579)  

หลักการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาตามพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ

กำหนดใหกระทรวงกระจายอำนาจไปยังสถานศึกษาโดยตรง 4 ดาน ไดแก ดานวิชาการ งบประมาณ การ

บริหารงานบุคคลและการบริหารท่ัวไป หลักการมีสวนรวมไดกำหนดใหการบริหารสถานศึกษายึดหลักการใหสังคม

และชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยบริหารในรูปคณะกรรมการสถานศึกษา (สำนักนโยบายและ

ยุทธศาสตร, 2560) 

2.2 การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานการบริหารจัดการโดยใช

โรงเรียน   เปนฐาน (School-Based Management)  
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 ปฏิรูปการศึกษา โดยเนนการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษาไปยังสถานศึกษา 

และใหผูมีสวนเกี่ยวของไดมีสวนรวมในการจัดการศึกษา อยางมีคุณภาพ สนองตอบตอความตองการของผูเรียน 

ผู ปกครอง และชุมชนมากที่สุด หลักการสำคัญในการบริหารแบบ School-Based Management (อุทัย บุญ

ประเสริฐ, 2557) ไดแก 

1) หลักการกระจายอำนาจ (Decentralization)  

2) หลักการมีสวนรวม (Participation or Collaboration or Involvement)  

3) หลักการคืนอำนาจจัดการศึกษาใหประชาชน (Return Power to People)  

4) หลักการบริหารตนเอง (Self-managing)  

5) หลักการตรวจสอบและถวงดุล (Check and Balance)  

 

2.3 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

                  ตัวแปรตน                 ตัวแปรตาม 

 

 

 

 

 

 

 

     

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย  
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

1) ประชากรที่ใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน 

สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ปการศึกษา 2563 จำนวน 1,631 คน 

(สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2, 2562) จำแนกเปน  

1.1 สถานภาพ ประกอบดวย 1) ผูบริหารสถานศึกษา 161 คน และ 2) ครูผูสอน 1,470 คน    

1.2 ขนาดของสถานศึกษา ประกอบดวย 1) โรงเรียนขนาดเล็ก 32 โรงเรียน 2) โรงเรียนขนาด

กลาง 40 โรงเรียน และ 3) โรงเรียนขนาดใหญ จำนวน 89 โรงเรียน 

2) กลุมตัวอยางที่ใชในการศึกษาวิจัย ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ปการศึกษา 2563 กำหนดขนาด

กลุมตัวอยางโดยใชตารางเครชซี ่และมอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) กำหนดระดับความคลาดเคลื ่นท่ี

1. สถานภาพ 

   - ผูบริหารสถานศึกษา 

   - ครูผูสอน 
2. ขนาดของสถานศึกษา 

    - ขนาดเล็ก 

    - ขนาดกลาง 

    - ขนาดใหญ 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

สถานศึกษาข้ันพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2   
1. ดานการกระจายอำนาจ 

2. ดานการมีสวนรวม 

3. ดานการคืนอำนาจจัดการศึกษาใหประชาชน 

4. ดานการบริหารดวยตนเอง 

5. ดานการตรวจสอบและถวงดุล 
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ยอมรับได 95 % และระดับความเชื่อมั่น 95% ไดกลุมตัวอยาง 313 คน แลวใชวิธีการสุมแบบแบงชั้นท่ีเปนสัดสวน 

(Proportional Stratified Random Sampling) และใชการเก็บตัวอยางแบบงาย (Simple random sampling) 

แสดงดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 จำนวนประชากรและกลุมตัวอยาง 

ขนาดสถานศึกษา ประชากร กลุมตัวอยาง 

ผูบริหาร ครูผูสอน รวม ผูบริหาร ครูผูสอน รวม 

ขนาดเล็ก 

ขนาดกลาง 

ขนาดใหญ 

32                   

40 

89          

187 

416 

867 

219 

456 

956 

23 

29 

66 

24 

55 

116 

47 

84 

182 

รวม 161 1,470 1,631 118 195 313 

 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย  

เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัยเปนแบบสอบถาม มีลักษณะเปนแบบปลายปด 

โดยแบงเน้ือหาออกเปน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถามจำแนกตามสถานภาพและ

ขนาดสถานศึกษา เปนแบบตรวจสอบรายการ (Checklist)  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ลักษณะเปนแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating 

Scale) จำนวน 5 ระดับ  

3.3 การสรางและหาคุณภาพเคร่ืองมือ  

1) ศึกษาเอกสารและงานวิจัย ท่ีเกี่ยวของกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ศึกษากรอบการ

ดำเนินงานของสถานศึกษาและกิจกรรมตาง ๆ  แตละข้ันตอนของสถานศึกษาเพ่ือเปนขอมูลในการสรางเครื่องมือ   

2) ศึกษาวิธีสรางเครื ่องมือแบบมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) ตามวิธีของลิเคอรท 

(Likert) และการสรางแบบสอบถามแบบปลายเปด 

3) ดำเนินการสรางแบบสอบถาม โดยวิเคราะหจากนิยามศัพทเฉพาะท่ีผูวิจัยต้ังข้ึนเพ่ือใชในการวิจัย  

4) นำแบบสอบถามเสนออาจารยท่ีปรึกษา เพ่ือตรวจสอบความถูกตองเหมาะสม ใหขอเสนอแนะ 

5) ปรับปรุงแบบสอบถามตามขอเสนอแนะของอาจารยที่ปรึกษาการคนควาอิสระแลวนำเสนอ

ผูเชี่ยวชาญ  จำนวน 5 ทาน เพื่อตรวจพิจารณาความสอดคลองระหวางขอคำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC: 

Index of Item-objective congruence) ซึ่งมีความสอดคลองระหวาง 0.60 – 1.00 

6) นำแบบสอบถามที่ผานการพิจารณาของผู เช ี ่ยวชาญมาปรับปรุงแกไขตามขอเสนอแนะ 

นำเสนออาจารย   ท่ีปรึกษาการคนควาอิสระพิจารณาเสนอแนะอีกครั้ง 

7) นำแบบสอบถามไปทดลองใชกับประชากรท่ีไมใชกลุมตัวอยางจำนวน 30 คน    

8) คัดเลือกขอคำถามที่มีความเหมาะสมจำนวน 50 ขอ มาวิเคราะหหาคาความเชื่อมั ่นของ

แบบสอบถาม ทั ้งฉบับ โดยวิธีการหาคาส ัมประสิทธิ ์แอลฟา (Alpha Coefficient) ตามวิธีของครอนบาค 

(Cronbach)  ซึ่งคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามมีคาเทากับ 0.78  
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9) จัดพิมพแบบสอบถามฉบับสมบูรณ เพ่ือนำไปเก็บรวบรวมขอมูลกับ กลุมตัวอยางท่ีศึกษาตอไป 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล  

1) นำหนังสือจากบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  เพื่อขอความอนุเคราะห ในการเก็บ

รวบรวมขอมูลในการวิจัยตอผูอำนวยการสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู 

เขต 2   

2) ผูวิจัยนำหนังสือขอความอนุเคราะหในการเก็บรวบรวมขอมูลในการวิจัย เสนอตอผูอำนวยการ

สถานศึกษา  สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 พรอมกับแบบสอบถามเพ่ือเก็บ

รวบรวมขอมูลในการวิจัยดวยตนเอง 

3) ผูวิจัยติดตามเก็บรวบรวมแบบสอบถามคืนดวยตนเองและไดรับแบบสอบถามกลับคืน จำนวน 

313 ฉบับ  คดิเปนรอยละ 100  

4) นำแบบสอบถามไปวิเคราะหขอมูลตามวัตถุประสงคของการวิจัยตอไป 

3.5 การวิเคราะหขอมูล  

ในการวิเคราะหขอมูลผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป ตามข้ันตอนดังน้ี  

1) วิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับขอมูลทั่วไปของกลุมตัวอยางที่ตอบแบบสอบถามโดยวิเคราะหขอมูล

โดยหาคาความถ่ี (frequency) และคารอยละ (Percentage) 

2) วิเคราะหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยหา คาเฉลี่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน เกณฑในการแปล

ความหมายของคาเฉลี่ยตามเกณฑของเบสท ดังน้ี (Best, J. W., 1977) 

คาเฉลี่ย 4.21-5.00 หมายความวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41-4.20 หมายความวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับมาก 

คาเฉลี่ย 2.61-3.40 หมายความวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81-2.60 หมายความวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับนอย 

คาเฉลี่ย 1.00-1.80 หมายความวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานอยูในระดับนอยท่ีสุด 

3) วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั ้นพื้นฐานสังกัด

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ความคิดเห็นระหวางผูบริหารสถานศึกษากับ

ครูผูสอนตอการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยใชคา t-test  แบบ independent Samples 

4) วิเคราะหเปรียบเทียบการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั ้นพื้นฐาน สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยใชการ

วิเคราะหความแปรปรวนทางเดียว (F-test แบบ One way ANOVA) เมื่อพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญ

ทางสถิติทำการทดสอบความแตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe') 

3.6 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล  

1) สถิติท่ีใชในการหาคุณภาพของเครื่องมือ ไดแก   

1.1 ความเที่ยงตรงเชิงเนื้อหา (Content Validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอ

คำถามกับนิยามศัพทเฉพาะ (IOC: Index of Consistency) 
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1.2 คาอำนาจจำแนกของแบบสอบถามเปนรายขอโดยหาคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธอยางงาย

ระหวางคะแนนรายขอกับคะแนนรวม (Item – Total Correlation)          

1.3 ความเชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับโดยหาคาสัมประสิทธ์ิแอลฟา (Alpha Coefficient) 

ตามวิธีของครอนบาค (Cronbach)  

2) สถิติพ้ืนฐาน ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

3) สถิติท่ีใชในการทดสอบสมมติฐาน ไดแก   

3.1 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับคาเฉลี่ยบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ ประกอบดวย

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน โดยการทดสอบที (t – test แบบ Independent Samples)   

3.2 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับคาเฉลี่ยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ โดยใชการวิเคราะหความแปรปรวนทาง

เดียว (F-test แบบ One way ANOVA) เมื่อพบวามีความแตกตางอยางมีนัยสำคัญทางสถิติ ทำการทดสอบความ

แตกตางเปนรายคูโดยวิธีการของเชฟเฟ (Scheffe') 

 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ผู ตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนครูผูสอน จำนวน 118 คน คิดเปนรอยละ 37.69 และเปน

ผูบริหารสถานศึกษา จำนวน 195 คน คิดเปนรอยละ 62.31 อยูในสถานศึกษาขนาดใหญ จำนวน  89  คน คิดเปน

รอยละ 55.28  อยูในสถานศึกษาขนาดกลาง จำนวน 40 คน คิดเปนรอยละ 24.85 และอยูในสถานศึกษาขนาด

เล็ก จำนวน 32 คน    คิดเปนรอยละ 19.87  

4.2 การวิเคราะห การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน แสดงดังตารางท่ี 2   

 

ตารางที่ 2 การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายดาน 

 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพื้นฐาน  

ระดับปฏิบัติ 

Χ  SD การแปล

ผล 

1. ดานหลักการกระจายอำนาจ 

2. ดานหลักการมีสวนรวม 

3. ดานหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชน 

4. ดานหลักการบริหารตนเอง 

5. ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล 

3.73 

3.59 

3.64 

3.75 

3.69 

0.42 

0.36 

0.41 

0.25 

0.36 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

มาก 

รวม 3.69 0.25 มาก 
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    จากตารางที ่ 2 พบวากลุ มตัวอยางสวนใหญมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานใน

สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวมมีคาเฉลี่ย

อยูในระดับมาก (Χ =3.69, SD=.25) เมื่อพิจารณารายดานพบวาอยูในระดับมากทุกดาน โดยเรียงลำดับคาเฉลี่ย

จากมาก     ไปหานอย คือ 1) ดานหลักการบริหารตนเอง (Χ =3.75, SD=0.25) ซึ่งปจจัยยอยท่ีมีระดับคาเฉลี่ย 2 

ลำดับแรกไดแก สถานศึกษาปรับปรุงโครงสรางการบรหิารงานใหมีความยืดหยุน เหมาะสม (Χ =3.94, SD=0.55) 

สถานศึกษากำหนดแนวทางในการบริหารงานดานวิชาการ ดานงบประมาณ ดานการบริหารงานบุคคล และดาน

การบริหารงานทั่วไป ไวในแผนปฏิบัติการประจำป (Χ =3.89, SD=0.58) 2) ดานหลักการกระจายอำนาจ (Χ

=3.73, SD=0.42) ซึ่งปจจัยยอยท่ีมีระดับคาเฉลี่ย 2 ลำดับแรกไดแก สถานศึกษามีโครงสรางบริหารงานเปนฝายท่ี

ชัดเจนปฏิบัติได (Χ =3.93, SD=0.75) สถานศึกษามีอิสระในการกำหนดหลักสูตรสถานศึกษา ตรงตามความ

ตองการของชุมชน (Χ =3.77, SD=0.60) 3) ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล (Χ =3.69, SD=0.36) ซึ่งปจจัย

ยอยท่ีมีระดับคาเฉลี่ย 2 ลำดับแรกไดแก สถานศึกษาดำเนินการประกันคุณภาพการศึกษาอยางตอเน่ืองรวมกับทุก

ฝายท่ีเกี่ยวของ (Χ =3.98, SD=0.79) สถานศึกษาบริหารงบประมาณอยางเปนระบบโปรงใส สามารถตรวจสอบ

ได (Χ =3.94, SD=0.78) 4) ดานหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชน (Χ =3.64, SD=0.41) ซึ่ง

ปจจัยยอยที่มีระดับคาเฉลี่ย 2 ลำดับแรกไดแก สถานศึกษาเปดโอกาสใหคณะกรรมการสถานศึกษาเห็นชอบ

แผนปฏิบัติการประจำป (Χ =3.90, SD=0.79) สถานศึกษาสงเสริมใหมีการระดมทรัพยากรเพ่ือการศึกษาและภูมิ

ปญญาทองถิ่น (Χ =3.80, SD=0.57) และ 5) ดานหลักการมีสวนรวม (Χ =3.59, SD=0.36) ซึ่งปจจัยยอยที่มี

ระดับคาเฉลี่ย 2 ลำดับแรกไดแก สถานศึกษารวมกับชุมชน กำหนดแนวทางในการระดมทรัพยากรท้ังภายในและ

ภายนอกทองถ่ินเพ่ือนำมาพัฒนาคุณภาพการศึกษา (Χ =3.85, SD=0.59) สถานศึกษาเปดโอกาสใหชุมชนเขามา

มีสวนรวมในการกำหนดแผน นโยบาย ภารกิจ ทิศทางการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษา (Χ =3.74, SD=0.77) 

ตามลำดับ 

4.3 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับคาเฉลี่ยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ ประกอบดวยผูบริหาร

สถานศึกษา ครูผูสอน แสดงดังตาราง 3  

 

ตารางที่ 3 การบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามสถานภาพ ผูบริหารสถานศึกษากับครผููสอน รายดาน 

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน 

(ดาน) 

ผูบริหารสถานศึกษา ครูผูสอน  

t 

 

p-value 
Χ  SD Χ  SD 

1. หลักการกระจายอำนาจ 4.15 0.29 3.88 0.45 15.68 0.000** 

2. หลักการมีสวนรวม 3.75 0.29 3.77 0.42 6.98 0.009** 

3. หลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาแกประชาชน 3.77 0.36 3.73 0.48 5.63 0.018* 

4. หลักการบริหารตนเอง 3.65 0.31 3.79 0.53 7.94 0.005** 

5. หลักการตรวจสอบและถวงดุล 3.80 0.38 3.65 0.36 4.97 0.027* 

** มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .01   

 * มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05   
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 จากตารางที่ 3 พบวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน แตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.01  

4.4 วิเคราะหเปรียบเทียบระดับคาเฉลี ่ยการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา 

ประกอบดวย โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง โรงเรียนขนาดใหญ แสดงดังตาราง 4  

 

ตารางที่ 4 การวิเคราะหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษา รายดาน  

การบริหารโดยใชโรงเรียนเปน

ฐาน 

แหลงความ

แปรปรวน 
SS df MS F 

p-

value 

1. ดานหลักการกระจายอำนาจ 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

15.05 

37.88 

52.93 

2 

291 

293 

7.53 

0.13 

57.83 0.12 

2. ดานหลักการมีสวนรวม 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

4.35 

34.36 

38.71 

2 

291 

293 

2.18 

0.12 

18.42 0.24 

3. ดานหลักการคืนอำนาจการจัด

การศึกษาใหแกประชาชน 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

12.79 

37.23 

50.02 

2 

291 

293 

6.39 

0.13 

49.97 0.36 

4. ดานหลักการบริหารตนเอง 

 

ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

2.15 

16.50 

18.65 

2 

291 

293 

1.08 

0.06 

18.97 0.42 

5. การหลักตรวจสอบและถวงดุล ระหวางกลุม 

ภายในกลุม 

รวม 

1.70 

37.08 

38.78 

2 

291 

293 

0.85 

0.13 

6.67 0.39 

          

         จากตารางท่ี 4 พบวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก 

โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ไมแตกตางกัน  

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
จากผลการวิจัยเรื่องการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 สามารถสรุปผลมาอภิปรายไดดังน้ี   

1. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
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ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก เรียงลำดับคาเฉลี่ยจากมาก

ไปหานอย คือ ดานหลักการบริหารตนเอง ดานหลักการกระจายอำนาจ ดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล ดาน

หลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชน และดานหลักการมีสวนรวม ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของอุทัย 

บุญประเสริฐ (2560) ที่กลาวไววาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน เปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา โดย

เปลี่ยนอำนาจหนาที่ในการตัดสินใจจากสวนกลางไปยังแตละโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและ

ผู ปกครอง มีอำนาจควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากขึ ้น โดยใหมีหนาที ่ร ับผิดชอบ ตัดสินใจเกี ่ยวกับ

งบประมาณ บุคลากรและหลักสูตร และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ สมุทร ชำนาญ (2560) ศึกษาเรื่องการพัฒนา

รูปแบบการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน พบวาการบริหารโรงเรียนโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ดานหลักการ

กระจายอำนาจ ดานหลักการมีสวนรวม ดานหลักการคืนอำนาจการจัดการศึกษาใหแกประชาชน ดานหลักการ

บริหารตนเอง และดานหลักการตรวจสอบและถวงดุล ในภาพรวมและรายดานอยูในระดับมาก และสอดคลองกับ

งานวิจัยของ นัยหมะ สามะ (2554) ศึกษาเรื่องการปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารโดย

ใชโรงเรียนเปนฐานตามทัศนะของบุคลากรในอำเภอเมือง สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปตตานี 

เขต 1 พบวา การปฏิบัติงานของผูบริหารสถานศึกษาตามแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานตามทัศนะ

ของบุคลากรภาพรวมและรายดานอยู ในระดับมาก และยังสอดคลองกับนงลักษณ ยุทธสิทธิพงศ (2561) ได

ทำการศึกษาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตตรวจราชการที่ 14 ผลการวิจัย

พบวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เขตตรวจราชการท่ี 14 โดยภาพรวมและราย

ดานอยูในระดับมากเชนกัน 

                2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน โดยภาพรวมแตกตาง

กัน เปนไปตามสมมติฐาน โดยผูบริหารสถานศึกษามีการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

มากกวาครูผูสอน เมื่อพิจารณารายดานทั้ง 5 ดาน พบวาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ัน 

พื้นฐานตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนแตกตางกันทุกดาน ทั้งนี้เปนเพราะวาผูบริหาร

สถานศึกษา มีความรู ความเขาใจ และประสบการณท่ียาวนานกวาโดยเฉพาะประสบการณในดานการบริหารและ

การจัดการศึกษา  ของสถานศึกษาในรูปแบบการบริหารโดยโรงเรียนเปนฐาน เนื่องจากไดเขารบัการอบรมและ

พัฒนาเกี่ยวกับดานการบริหารโดยตรง สวนครูผูสอนเปนผูปฏิบัติอาจยังขาดความรูและเขาใจเกี่ยวกับการบริหาร

สถานศึกษาท่ีเกี่ยวของ และสนับสนุนนโยบายของชาติในการจัดการศึกษาใหสอดคลองกับสาระสำคัญตามมาตรา 

39 และมาตรา 40  ในพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2562 ซึ่ง

ไดกำหนดใหการกระจายอำนาจการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ การบริหารงานบุคคล และการบริหารงาน

ท่ัวไป ไปยังสถานศึกษาในเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโดยตรง และใหมีคณะกรรมการสถานศึกษาของแตละสถานศึกษาทำ

หนาท่ีกำกับและสงเสริมสนับสนุนกิจการของสถานศึกษา ซึ่งสอดคลองกับกระทรวงศึกษาธิการ (2561) ไดกำหนด

แนวทางการบริหารจัดการโดยใชโรงเรียน เปนฐานเปนกลยุทธในการปรับปรุงการศึกษา โดยเปลี่ยนอำนาจหนาท่ี

ในการตัดสินใจจากสวนกลางไปยังแตละโรงเรียน โดยผูบริหารโรงเรียน ครู นักเรียนและผูปกครอง มีอำนาจ

ควบคุมกระบวนการจัดการศึกษามากขึ ้น โดยใหมีหนาที ่รับผิดชอบ ตัดสินใจเกี ่ยวกับงบประมาณ บุคลากร 

หลักสูตร และการบริหารงานทั่วไปและยังสอดคลองกับงานวิจัยของภรปภา ศรีธิสาร (2558) ไดศึกษาเรื่องการ

บริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานท่ีสงผลตอผลสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน สังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสกลนคร เขต 1 พบวาการบริหารงานโดยใชโรงเรียนเปนฐานของผูบริหารสถานศึกษา

และครูผูสอน ที่สงผลตอผลสำเร็จในการบริหารงานวิชาการของโรงเรียน โดยภาพรวมและรายดานแตกตางกัน 
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และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปยะพร ดาวกระจาง (2555) ไดศึกษาเรื่องผลสำเร็จในการบริหารโดยใชโรงเรียน

เปนฐานของสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 1 พบวา

ผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอนมีการบรหิารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโดยภาพรวม

และรายดานแตกตางกันเชนกัน 

              3. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามขนาดของสถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติไม

แตกตางกัน ไมเปนไปตามสมมติฐาน สอดคลองกับเจตนารมณของพระราชบัญญัติการศึกษาแหงชาติ พ.ศ. 2542 

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2562 ที่ระบุวาสถานศึกษาทุกแหงตองไดรับการพัฒนาอยางเสมอภาคเทา

เทียมกันโดยเปดโอกาสใหครูและผูบริหารจากโรงเรียนขนาดตาง ๆ ไดรวมกิจกรรมและดำเนินการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษา ขั้นพื้นฐาน สามารถปรับตัวใหเขากับการเปลี่ยนแปลงของสถานศึกษา อันเปน

ประโยชนตอการบริหารโรงเรียน สอดคลองกับงานวิจัยของ   เกวลี เกรัมย (2561) ศึกษาเรื่องการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 พบวาการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17 จำแนกตามขนาดของ

สถานศึกษาโดยภาพรวมและรายดานมีการปฏิบัติ ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับเพชรัตน สีหาทัพ 

(2561) ศึกษาเรื ่องการศึกษาสภาพและแนวทางการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของสถานศึกษา สังกัด

สำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พบวา การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานของ

สถานศึกษา สังกัดสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 จำแนกตามขนาดของโรงเรียน

ขนาดเล็ก โรงเรียนขนาดกลาง และโรงเรียนขนาดขนาดใหญ ไมแตกตางกัน และยังสอดคลองกับอัษฎากร เกต

มาลา (2560) ศึกษาเรื่องสภาพปญหาและแนวทางการพัฒนาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน ของโรงเรียน ใน

สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 ผลการวิจัยพบวาการพัฒนาการบริหารโดยใช

โรงเรียนเปนฐานของโรงเรียน ในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 2 จำแนกตาม

ขนาดของโรงเรียนไมแตกตางกันเชนกัน 

ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช 

1. ความคิดเห็นเกี่ยวกับการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงาน

เขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาหนองบัวลำภู เขต 2 โดยภาพรวมและรายดานมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก ดังน้ัน 

ผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอนสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู 

เขต 2 และผูที่เกี่ยวของจึงควรคงสภาพ ไวและดำเนินการพัฒนาใหสูงขึ้น สวนดานดานหลักการมีสวนรวม ของ

สถานศึกษาขั้นพื้นฐานสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด 

ดังน้ันผูบริหารสถานศึกษาครูผูสอน และผูท่ีเกี่ยวของควรท่ีจะหาแนวทางพัฒนาดานน้ีใหสูงย่ิงข้ึนตอไป 

2. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ตามความคิดเห็นของผูบริหารสถานศึกษาและครูผูสอน แตกตางกัน ดังน้ัน

ผูบริหารสถานศึกษาควรมีการเปดเวทีหรือจัดใหมีการประชุมหาแนวทางการพัฒนาสถานศึกษา ควรมีการกระจาย

อำนาจการตัดสินใจและการบริหารงานรับฟงความคิดเห็นของครูผู สอน สรางบรรยากาศการทำงานแบบ

กัลยาณมิตรเพ่ือใหการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 เปนไปในทิศทางเดียวกันไดอยางมีประสิทธิภาพ 

3. การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 จำแนกตามจำแนกตามขนาดของสถานศึกษา โรงเรียนขนาดเล็ก โรงเรียนขนาด
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กลาง และโรงเรียนขนาดใหญ ไมแตกตางกัน ดังน้ัน ผูบริหารในระดับเขตควรกำหนดรูปแบบการบริหารและการ

จัดการศึกษาตามขนาดของสถานศึกษาใหเปนรูปแบบเดียวกัน โดยใชหลักการมีสวนรวมในกำหนดใหการบริหาร

สถานศึกษา ยึดหลักการใหสังคมและชุมชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา โดยบริหารในรูปคณะกรรมการ

สถานศึกษาตามขนาดของโรงเรียนรวมกัน 

ขอเสนอแนะในการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ควรมีการศึกษาความพรอมในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานสังกัดสังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 ในการนิเทศ กำกับ ติดตาม ดูแล ชวยเหลือ การบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐาน

ในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 

 2. ควรมีการศึกษาประสิทธิภาพการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐานสังกัด

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 

 3. ควรมีการศึกษาเพื่อเปรียบเทียบสภาพและปญหาการบริหารโดยใชโรงเรียนเปนฐานในสถานศึกษา         

ข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต 2 กับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

ประถมศึกษาอ่ืน ๆ  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูทำวิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพิษณโุลกท่ี

สนับสนุนงบประมาณและใหโอกาสแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา จนทำใหการวิจัยฉบับนี้สำเร็จเปนรูปเลมออกมาได 

ประโยชนอันใดท่ีเกิดจากการทำวิจัยในครั้งน้ี ยอมเปนผลมาจากความกรุณาดังกลาวขางตน 
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บทคัดยอ 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1) พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัด

จันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก และ 2) ประเมินความพึงพอใจโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณ

ของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก กลุมตัวอยางท่ีใชรวบรวมขอมูล คือ เจาอาวาส จำนวน 1 

รูป และพระลูกวัด จำนวน 5 รูป โดยใชการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูล ไดแก แบบ

สัมภาษณ และแบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจของผูใชตอโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณ 

สถิติที่ใชในการวิจัย ไดแก คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงเนื้อหา โดยแบงการศึกษา

ออกเปน 3 ขั ้นตอน คือ 1) ขั ้นตอนการเก็บรวบรวมขอมูลปญหาและความตองการโปรแกรมบริหารจัดการ

ทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ดวยแบบสัมภาษณ 2) ขั้นตอนการ

พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยการ

ใชภาษา PHP และฐานขอมูล MySQL และ 3) ข้ันตอนการประเมินความพึงพอใจโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียน

วัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ผลการศึกษาพบวา ระบบท่ีพัฒนาข้ีนสามารถ

เพ่ิม ลบ แกไขและจัดเก็บขอมูลทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก ซึ่งชวยใหจัดเก็บขอมูลเปน

ระเบียบและลดการสูญหายของขอมูล สามารถแสดงขอมูลตาง ๆ ไดถูกตองและสามารถใชงานไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง

ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชระบบ พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�̅�𝑥= 3.86)  

 

คำสำคัญ : การพัฒนาโปรแกรม พิพิธภัณฑ วัดจันทรตะวันออก ทะเบียนวัตถุโบราณ 
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Abstract 

This research aims to 1) develop the antique registration management software of 

Watchantawan-Ok Museum, Muang district, Phitsanulok province, and 2) assess the satisfaction 

with the antique registration management software of Watchantawan-Ok museum, Muang district, 

Phitsanulok province. The study was divided into three steps: 1) collecting information on the 

problems and needs of an antique registration management software of Watchantawan-Ok 

museum using an interview form. Purposive sampling was used to select the samples of one 

abbot and five monks from the temple. The interview and questionnaire measured the users' 

satisfaction with the antique registration management software. The mean, standard deviation, 

and content analysis were the statistics utilized to analyze data, 2) developing the antique 

registration management software of Watchantawan-Ok museum using PHP language and MySQL 

database, and 3) assessing satisfaction with the antique registration management software of 

Watchantawan-Ok museum. The results revealed that the built system could add, delete, update, 

and save the Watchantawan-Ok museum's ancient treasures registration administration software. 

These functions could keep data structured, reduce data loss, accurately display varied 

information, and be used quickly. The study revealed that the level of user satisfaction was high. 

(x = 3.86). 

 

Keywords: Software Development, Museum, Watchantawan-Ok, Register of Antiques 
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1. บทนำ  

กระแสโลกาภิวัตนในปจจุบันมีอิทธิพลตอวิถีชีวิตของมนุษย ทั้งในดานเทคโนโลยีสังคม วัฒนธรรม 

การเมืองการปกครอง รวมถึงเกิดองคความรูใหม ๆ ข้ึนอยูเสมอ ดังน้ันจึงเปนสาเหตุสำคัญท่ีคนจะตองพัฒนาและ

เรียนรูเพื่อใหเทาทันการเปลี่ยนแปลง นอกจากน้ีการศึกษาถึงประวัติศาสตรเรื่องราวในอดีตนั้นสำคัญเชนกัน 

เพราะการศึกษาประวัติศาสตรสามารถทำใหเขาใจถึงความเปนไปของเหตุการณในปจจุบันไดมากขึ้น โดยการ

จัดตั้งแหลงการเรียนรูสามารถจัดไดหลากหลายรูปแบบ โดยขึ้นอยูกับประเภทและรูปแบบขององคความรู ท่ี

ตองการจะนำเสนอ เชน พิพิธภัณฑหองสมุด หอศิลปสวนพฤกษศาสตร เปนตน 

 พิพิธภัณฑ คือหนวยงานที่ไมหวังผลกำไร เปนสถาบันถาวรในการรวบรวม สงวนรักษา ศึกษาวิจัย 

สื่อสาร และจัดแสดงนิทรรศการ ใหบริการแกสังคมเพ่ือการพัฒนา โดยมีความมุงหมายเพ่ือการคนควาการศึกษา

และความเพลิดเพลิน โดยแสดงหลักฐานตาง ๆ ท่ีเกี่ยวกับมนุษยและสภาพแวดลอม สิ่งซึ่งสงวนรักษาและจัดแสดง

น้ันไมใชเปนเพียงวัตถุ แตไดรวมถึงสิ่งท่ีมีชีวิตดวยโดยรวมไปถึง สวนสัตว สวนพฤกษชาติ วนอุทยาน สถานท่ีสงวน

สัตวน้ำ และสถานทีอ่ันจัดเปนเขตสงวน    อื่น ๆ รวมทั้งโบราณสถานและแหลงอนสุรณสถานศูนยวิทยาศาสตร

และทองฟาจำลอง ซึ่งหนาที่หลักของพิพิธภัณฑคือการรวบรวมวัตถุ การศึกษาตรวจสอบวัตถุ การทำบันทึก

หลักฐาน การสงวนรักษาวัตถุ การรักษาความปลอดภัยการจัดแสดงเผยแพรองคความรู การศึกษาและการบริการ

สังคม โดยภารกิจหนาที่ทั้งหมดนี้เปนสิ่งจำเปนตอการจัดตั้งใหพิพิธภัณฑเปนสถานที่ใหความรูและสถานที่เก็บ

รักษาวัตถุอันมีคาใหเกิดประโยชนและมีประสิทธิภาพ (International Council of Museums, 1993: 3 - 4) ซึ่ง

ในปจจุบันมีพิพิธภัณฑหลายแหงที่มีการนำโปรแกรมมาประยุกตใชในการบริหารจัดการและเก็บรวบรวมขอมูล

ตางๆของวัตถุ ซึ่งเปนประโยชนตอผูดูแลพิพิธภณัฑเปนอยางยิ่ง ทำใหในการคนหาขอมูลของวัตถุทำไดงายและ

สะดวกสะบายมากย่ิงข้ึน ผูวิจัยจึงไดทำการศึกษางานวิจัยของเปรมยุพล ปุริมไพบูลย และรัตนา ณ ลำ พูน (2554) 

มีการพัฒนาการจัดระบบสารสนเทศสำหรับพิพิธภัณฑพุทธปฏิมา โดยทำฐานขอมูลและเว็บไซตเพ่ืออำนวยความ

สะดวกตอการจัดเก็บและคนคืนขอมูลในพิพิธภัณฑ และทำการศึกษางานวิจัยของพงศกร จันทราช (2563) มีการ

พัฒนาระบบสืบคนขอมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุจากฐานขอมูลวัดพ้ืนท่ีจังหวัดลําปาง ในการพัฒนาระบบน้ี

จะเปนเครื่องมือในการสืบคนความรูดานประวัติศาสตร ท่ีใชเปนแหลงการเรียนรูในการศึกษาคนควาขอมูลไดอยาง

ประสิทธิภาพ 

พิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก ต้ังอยูในวัดจันทรตะวันออก อ.เมอืง จ.พิษณุโลก ท้ังน้ีในพิพิธภัณฑวัด

จันทรตะวันออกน้ัน มีการเก็บรวบรวมวัตถุโบราณมากมาย โดยไมไดมีการจัดแบงหมวดหมูชัดเจน ดังน้ันจึงมีการ

พัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณและประเมินความพึงพอใจของผูใชตอโปรแกรมบริหารจัดการ

ทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ซึ่งการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการ

ทะเบียนวัตถุโบราณจะเปนประโยชนตอพระลูกวัดท่ีดูแลพิพิธภัณฑ สามารถบริหารจัดการไดสะดวกและสามารถ

คนหาขอมูลเกี่ยวกับวัตถุโบราณที่จัดเก็บไวในระบบฐานขอมูลไดงาย ทั้งนี้เมื่อมีวัตถุโบราณที่มีการนำเขามายัง

พิพิธภัณฑก็สามารถข้ึนทะเบียนไดเลย หากตองการคนหาวัตถุโบราณท่ีมีก็สามารถทำไดงายและสะดวกมากย่ิงข้ึน  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.

พิษณุโลกในครัง้น้ี ผูวิจัยไดศึกษางานวิจัยท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

คาเมรา เจราหวัง (2563) ทำวิจัยเรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินกับการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชน

กรณีศึกษาพิพิธภัณฑทองถ่ินขุนละหาร มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาถึงการมีสวนรวมกับชุมชนทองถ่ินของพิพิธภัณฑ
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ทองถิ่นขุนละหารในฐานะพิพิธภณัฑเอกชน อีกทั้งศึกษาบทบาทในการชวยสงเสริมพัฒนาชุมชนของพิพิธภัณฑ

ทองถิ่นขุนละหาร เพื่อวิเคราะหถึงความสามารถของพิพิธภัณฑในการดึงชุมชนเขามามีสวนรวม รวมถึงมิติการ

พัฒนาตาง ๆ ของชุมชนท่ีไดจากการกอต้ังพิพิธภัณฑทองถ่ินขุนละหารพิพิธภัณฑทองถ่ินไมไดเปนเพียงแคสถานท่ี

เก็บรักษาโบราณวัตถุด่ังโกดังเก็บของของชุมชนทองถ่ินเพียงอยางเดียว แตพิพิธภัณฑทองถ่ินยังสามารถเปนแหลง

เรียนรูท่ีมีคาใหแกชุมชนไดเพ่ือใหคนในชุมชนสามารถเขาถึงองคความรูไดสะดวกมากข้ึน รวมไปถึงศึกษาและทำ

ความเขาใจเกี่ยวกับประวัติศาสตรความเปนมา และรากเหงาสังคมและวัฒนธรรมของชุมชนของตนเอง อีกท้ัง

พิพิธภัณฑทองถ่ินยังสามารถเปนพ้ืนท่ีท่ีคนในชุมชนมาใชประโยชนรวมกันไดเปนพ้ืนท่ีท่ีจะเปดโอกาสใหทุกคนใน

ชุมชนเขามาแลกเปลี่ยน นอกจากน้ีพิพิธภัณฑทองถ่ินยังสามารถชวยสงเสริมพัฒนาชุมชนในดานตาง ๆ ไดอีกดวย 

ซึ่งพิพิธภัณฑทองถ่ินขุนละหาร เปนพิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียงของสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย อีกท้ัง

ยังเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินเอกชนท่ีกอต้ังโดยคนในชุมชนเอง จึงมีความนาสนใจอยางย่ิงวาพิพิธภัณฑทองถ่ินขุนละ

หารในฐานะพิพิธภัณฑทองถ่ินเอกชนจะสามารถสรางการมีสวนรวมกับชุมชนและพัฒนาชุมชนไดอยางไร 

พิพัฒน ประเสริฐสังข และคณะ (2562) ทำวิจัยเรื่อง การจัดทำทะเบียนวัตถุโบราณเพื่อจัดตั้งศูนย

เรียนรูพิพิธภัณฑทองถ่ินแบบมีสวนรวมในวัดอิสาณทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย มีวัตถุประสงค

เพื่อจัดทำทะเบียนวัตถุโบราณ และจัดตั้งศูนยเรียนรู พิพิธภัณฑทองถิ ่นแบบมีสวนรวมในวัดอิสาณทะเมนชัย 

อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ผลการวิจัยพบวาทะเบียนวัตถุโบราณน้ันมีหลายประเภท หลายชนิด และยังไม

มีการจัดหมวดหมูหรือการทำทะเบียนวัตถุโบราณอยางถูกตองตามหลักวิชาการ การทำทะเบียนวัตถโุบราณแบง

การจัดระบบเปน 2 ประเภทคือ 1) วัตถุโบราณท่ัวไป จำนวนของวัตถุท่ีทำทะเบียนมีท้ังหมด 163 ชิ้น โดยแบงได 

9 ประเภทดังตอไปนี้ พระไมแกะสลักมีจำนวน 69 องค เขาสัตวแกะสลักพระ จำนวน 4 ชิ้น พระโลหะสัมฤทธ์ิ 

จำนวน 23 องค พระหินแกะสลักมีจำนวน 1 องค พระพุทธรูปหลอเรซิ่น จำนวน 1 องค พระพุทธรูปหลอปูน 

จำนวน 1 องค ถาดทองเหลือง จำนวน 55 ใบ ตูเก็บคัมภีรใบลาน จำนวน 4 หลัง ไหดินเผา จำนวน 5 ลูก 2) การ

ทำทะเบียนคัมภีรใบลาน คัมภีรใบลานเปนถือเปนวัตถุโบราณอีกประเภทหนึ่งที ่มีรายละเอียดปลีกยอยจึง

จำเปนตองแยกออกมาจัดระบบและทำทะเบียน ใบลานท่ีจัดระบบมีทั้งหมด 144 ผูก จารดวยอักษรโบราณ 2 

ชนิดดวยกัน คือ อักษรธรรมอีสาน และอักษรขอมไทย มีทั้งหมด 9 หมวด ดังตอไปนี้ หมวดชาดก หมวดพระ

อภิธรรม หมวดนิยายนิทานพ้ืนบาน หมวดอานิสงสฉลอง หมวดนิยายธรรม หมวดคัมภีรภาษาบาลี หมวดบทสวด

มนต หมวดพระสุตตันตปฎกและหมวดตำนานพุทธศาสนา ในการจัดต้ังศูนยเรียนรูพิพิธภัณฑทองถ่ินวัดอิสาณทะ

เมนชัย การจัดแสดงวัตถุโบราณไดมีจัดหมวดหมูวัตถุกอนการจัดแสดงและจัดวางแบบแยกประเภทพ้ืนท่ีในการจัด

แสดงนิทรรศการชั้นที่ 1 เปนหองโถงกวาง เหมาะสำหรับจัดนิทรรศการคัมภีรใบลาน เนื่องจากคัมภีรใบลานท่ี

จัดระบบแลวนั้นมีเอกสารจำนวนมาก รวมไปถึงองคประกอบตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับคัมภีรใบลานที่ตองจัดแสดง

รวมกัน เชน ตูพระธรรมสำหรับเก็บคัมภีรใบลาน ผาหอคัมภีรใบลาน กลองโบราณสำหรับเก็บคัมภีรใบลาน ชั้นท่ี 

2 มีหองโถงกวาง และมีหองเล็กอีก 2 หอง คณะวิจัยไดใชหองเล็ก 1 หองเปนหองจัดแสดงนิทรรศการพระไม

โบราณ เน่ืองจากจำนวนพระไมท่ีจะจัดแสดงน้ันใชพ้ืนท่ีไมมากนัก อีกท้ังยังมีตูสำหรับจัดแสดงนิทรรศการพระไม

อีก 4 ตู 

นวลลออ อนุสิทธิ ์ และมนัส แกวบูชา (2560) ทำวิจัยเรื ่อง การจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อ

ความหมายเพ่ือออกแบบนิทรรศการณ พิพิธภัณฑพ้ืนบานวัดเทพราช อำเภอบานโพธ์ิ จังหวัดฉะเชิงเทรา การวิจัย

ครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปฏิบัติการ (Research and Development Practice) มีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาภูมิ

สังคม วัฒนธรรมของชุมชนวัดเทพราชปวรารามและบริบทแวดลอมเพื่อนำขอมูลมาใชกับการจัดพิพิธภัณฑ 2) 

ศึกษาสภาพวัตถุในพิพิธภัณฑพื้นบานวัดเทพราชเพื่อจัดทำทะเบียนวัตถุทางวัฒนธรรมและ 3) ศึกษาและจัดทำ
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กระบวนการสื่อความหมายเพ่ือออกแบบนิทรรศการและกิจกรรม ณ พิพิธภัณฑพ้ืนบาน วัดเทพราช โดยมีระเบียบ

วิธีวิจัย คือ การจัดการความรู หลักการจัดการมรดกทางวัฒนธรรม การจัดการระบบวัฒนธรรมอยางมีคุณภาพ 

หลักการจัดการคณุลักษณะและคุณคาทางวัฒนธรรม สภาการพิพิธภัณฑสถานระหวางชาติ หลักการสื่อสารและ

ปฏิบัติการ การสื่อความหมาย วิธีการดึงดูดนักทองเท่ียวและหลักการออกแบบนิทรรศการ ผลการวิจัยพบวา ภูมิ

สังคมวัฒนธรรมของเมืองแปดริ้วมีสวนสัมพันธกับวัดซึ่งกอต้ังเมื่อพ.ศ.2424 สวนชุมชนเทพราช บานโพธ์ิ ปรากฏ

มาต้ังแตเมื่อพ.ศ.2447 ตอมารัชกาลท่ี 5 ไดเสด็จประพาสตนมาประทับท่ีวัดเทพราช เมื่อวันท่ี 21 ธันวาคม พ.ศ.

2451 ขอมูลดังกลาวน้ีจะนำไปสูเน้ือหาในพิพิธภัณฑ ซึ่งประกอบดวย เรือนพิพิธภัณฑพ้ืนบานมีลักษณะเปนทรง

ไทยหมูเกา กอต้ังเมื่อวันท่ี 12 เมษายน พ.ศ.2556 มีวัตถุทางวัฒนธรรม จำนวน 26 ตู รวม 450 ชิ้น สภาพดีและ

สำคัญคือ เครื่องสังเค็ด ซึ่งไดรับพระราชทานจากรัชกาลท่ี 5 จากน้ันจึงนำวัตถุมาจัดทำทะเบียนหมวดหมูกำหนด

รหัสวัตถุพรอมกับบันทึกบญัชีเดินทุงและดำเนินการบันทึกขอมลูลงในระบบโปรแกรมอัตโนมัติพรอมใชเผยแพร 

ซึ่งออกแบบสัญลักษณและระบบท้ังหมดข้ึนใหมโดยผูวิจัย การสื่อความหมาย คือ นำความรูภาคสนามและเอกสาร

มาสรางสรรคเปนสื่อสิ่งพิมพ แผนพับ คูมือ ปายประชาสัมพันธ ตลอดจนการออกแบบนิทรรศการ เรื่อง เทพราช

ประพาสตน ชุมชนเกษตรกรรม งามล้ำเจดีย สังเค็ดสักขี มีของดีพิพิธภัณฑ ชีวิตฉันพอเพียง พรอมกิจกรรม

ทางเลือก 

เปรมยุพล ปุริมไพบูลย และรัตนา ณ ลำ พูน (2554) ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาการจัดระบบทรัพยากร

สารสนเทศ 

สำหรับพิพธิภัณฑพุทธปฏิมา โดยออกแบบการจัดระบบทรัพยากรสารสนเทศ เพื่อการทำฐานขอมูลและเวบ็ไซต 

โดยใชโปรแกรมจัดการฐานขอมูล MySQL และใชภาษา PHP ในการเชื ่อมตอฐานขอมูลและประมวลผลบน

ระบบปฏิบัติการลีนุกซ การพัฒนาระบบนี้จะชวยอำนวยความสะดวกตอการจัดเก็บและคนคืนสารสนเทศผาน

เครือขายอินเทอรเน็ต รวมท้ังเปนการเผยแพรความรูทางพุทธศาสนาและโบราณคดี ศิลปะ และวัฒนธรรมใหเปน

ท่ีรับทราบอยางกวางขวาง 

 พงศกร จันทราช (2563) ทำวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบสืบคนขอมูลโบราณสถานและโบราณวัตถุจาก

ฐานขอมูลวัดพื้นที่จังหวัดลําปาง โดยสรางระบบฐานขอมูลดวยซอฟตแวร MySQL และการพัฒนาระบบสืบคน

ขอมูลดวยภาษา HTML และภาษา PHP ในร ูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน โดยจะเสนอผลลัพธที ่เก ี ่ยวกับ

รายละเอียดของขอมูลเชิงประวัติศาสตรจากระบบฐานขอมูลวัด ประกอบดวย สวนแสดงหนาเว็บไซตหลัก ระบบ

การสืบคนขอมูลฯ สวนแสดงผลลัพธจากการสืบคน สวนแสดงผลขอมูลวัด สวนแสดงผลขอมูลโบราณสถาน และ

สวนแสดงผลโบราณวัตถุ การพัฒนาระบบนี้เปนเครื่องมอืในการสืบคนความรูดานประวัติศาสตร ที่ใชเปนแหลง

การเรียนรูในการศึกษาคนควาขอมูลไดอยางประสิทธิภาพ 

 ผูวิจัยไดนำหลักการเหลาน้ีมาใชในการพัฒนาโปรแกรมใหอยูในรูปแบบเว็บแอปพลิเคชันท่ีจะสามารถ

ตรวจสอบขอมูลวัตถุโบราณไดงายและสะดวกมากย่ิงข้ึนบนอินเทอรเน็ต 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 3.1.1 ประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ พระภิกษุสงฆในวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 20 รูป 

 3.1.2 กลุมตัวอยางท่ีใชรวบรวมขอมูล จำแนกได 2 กลุม ดังน้ี 
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  1) กลุมตัวอยางที ่ใชเก็บรวบรวมขอมูลเกี ่ยวกับปญหาและความตองการโปรแกรมบริหาร

จัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑ คือ เจาอาวาสในวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 1 รูป 

โดยใชการคัดเลือกแบบเจาะจง 

  2) กลุมตัวอยางท่ีใชประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของ

พิพิธภัณฑ คือ พระลูกวัดที่ดูแลพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 5 รูป โดยใชการ

คัดเลือกแบบเจาะจง 

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.2.1 แบบสัมภาษณเพื่อศึกษาปญหาและความตองการโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณ

ของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ปญหาในการบริหารจัดการ

ทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑ และ 2) ความตองการในการแกไขปญหาการบริหารจัดการทะเบียนวัตถุ

โบราณของพิพิธภัณฑ 

 3.2.2 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.

เมือง จ.พิษณุโลก ดังน้ี  

  1) สรางระบบฐานขอมูลดวยโปรแกรม MySQL 

  2) พัฒนาระบบสืบคนขอมูลดวยภาษา PHP ในรูปแบบของเว็บแอปพลิเคชัน ท่ีมีการนำเสนอ

ผลลัพธเกี่ยวกับขอมูลวัตถุโบราณ เชน รูปภาพ หมวดหมู สถานท่ีจัดเก็บ สถานท่ีแสดง และขอมูลรายละเอียดตาง ๆ  

 3.2.3 แบบสอบถามเพื่อประเมินความพึงพอใจตอโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของ

พิพิธภัณฑ ประกอบดวย 2 สวน ไดแก 1) ขอมูลพ้ืนฐานของผูตอบแบบสอบถาม และ 2) ระดับความพึงพอใจของ

ผูใชตอการใชงาน โปรแกรม  

 3.3 การสรางเครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 3.3.1 การสรางแบบสัมภาษณเพ่ือศึกษาปญหาและความตองการโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุ

โบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีข้ันตอนดังน้ี 

  1) ศึกษาและทบทวนงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อศึกษาปญหาและความ

ตองการโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณมาใชเปนขอบเขตในการกำหนดประเด็นแบบสัมภาษณ 

  2) สรางแบบสัมภาษณเพื่อศึกษาปญหาและความตองการโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียน

วัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

  3) นำแบบสัมภาษณไปใหผูเชี่ยวชาญดานโบราณวัตถุ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตอง

และครบถวนในประเด็นการรวบรวมขอมูล 

  4) ทำการปรับปรุงแกไขแบบสัมภาษณ ใหเน้ือหามีความเหมาะสม ชัดเจนและเขาใจงายตอผูท่ี

ไดรับการสัมภาษณ 

  5) นำแบบสัมภาษณฉบับท่ีเสร็จสมบูรณแลวไปเก็บรวบรวมขอมูลกับเจาอาวาส จำนวน 1 คน 

แลวทำการสรุปเพ่ือนำไปใชพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก 

อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 3.3.2 การพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณ มีข้ันตอนดังน้ี 

  1) นำผลการวิเคราะหที ่ไดจากแบบสัมภาษณที ่มรการศึกษาและความตองการโปรแกรม

บริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณมาใชเปนแนวทางในการพัฒนาฟงกชันของโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุ

โบราณ 
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  2) นำโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณที่พัฒนาเสร็จแลว ไปติดตั้งและทดสอบ

โปรแกรมในการสืบคนขอมูลวัตถุโบราณ  

 3.3.3 การสรางแบบสอบถาม เพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชตอโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียน

วัตถุโบราณ มีข้ันตอนดังน้ี 

 1) ศึกษาฟงกชันการทำงานของโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณท่ีพัฒนาเสร็จแลว ใน

ข้ันตอน 3.3.2 เพ่ือกำหนดขอบเขตในการสรางแบบสอบถาม 

 2) สรางแบบสอบถามเพ่ือประเมินความพึงพอใจของผูใชตอโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุ

โบราณ 

 3) นำแบบสอบถามไปใหนักวิชาการดานโบราณวัตถุตรวจสอบความถูกตองในประเด็นการ

รวบรวมขอมูล 

 4) ทำการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ใหมีเนื ้อหาที ่ เหมาะสม และเขาใจง ายตอผูตอบ

แบบสอบถาม 

5) นำแบบสอบถามฉบับเสร็จสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลพระลูกวัดที่ดูแลพิพิธภัณฑวัดจันทร

ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก จำนวน 5 รูป แลวทำการสรุปผลตอไป 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 3.4.1 การวิเคราะหแบบสัมภาษณเพื่อเพื่อศึกษาปญหาและความตองการโปรแกรมบริหารจัดการ

ทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

 3.4.2 การวิเคราะหแบบสอบถามเพื ่อประเมินความพึงพอใจของผู ใชตอโปรแกรมบริหารจัดการ

ทะเบียนวัตถุโบราณ ใชการวิเคราะหดวยคาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

 

4. ผลการวิจัย  

4.1 ผลการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก 

อ.เมือง  จ.พิษณุโลก  

ซึ่งโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณจะตองมีขั้นตอนการศึกษาปญหา และความตองการ

ของผูใช เพื่อนำไปสูการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยนำเสนอ

ผลไดดังน้ี  

 1.  การศึกษาปญหาและความตองการ พบวา พิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

มีการจัดเก็บวัตถุโบราณไว โดยท่ียังไมมีการทำทะเบียนใด ๆ ไวเลย หากเกิดการสูญหายก็จะตรวจสอบไดยาก เจา

อาวาสจึงสนใจที่จะจัดเก็บขอมูลวัตถุโบราณใหเปนระเบียบสามารถตรวจสอบได มีการจัดหมวดหมูของวัตถุ

โบราณ ทราบถึงสถานท่ีเก็บ/สถานท่ีจัดแสดงวัตถุโบราณ ขอมูลผูมอบหรือบริจาควัตถุโบราณ และขอมูลทะเบียน

คุมวัตถุโบราณ โดยตองการโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณใหกับพระลูกวัดท่ีดูแลพิพิธภัณฑวัดจันทร

ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพ่ือนำไปใชสืบคนขอมูล และตรวจสอบขอมูลอยางระบบ เพ่ือแทนท่ีระบบเอกสาร

แบบเดิมท่ีคนหาคอนขางยาก และมีการสูญหายของเอกสารไดงาย 

  2.  ผลการพัฒนาโปรแกรม  

   โปรแกรมเปดบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก จะติดต้ังไวท่ี http://127.0.0.7/museum/tabean/ ซึ่งสามารถแสดงรูปตัวอยางดังน้ี 
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รูปที่ 1 หนาลงชื่อเขาใช 

 

 
 

รูปที่ 2 เมนูหลักของโปรแกรมบริหารจัดการจัดการทะเบยีนวัตถุโบราณ 

 

 จากรูปท่ี 1 เปนหนาแรกของโปรแกรม ผูใชเขามายังโปรแกรมตองทำการลงชื่อเขาใชกอน และเมื่อลง

ชื่อเขาใชเรียบรอยจะมีหนาจอแสดงเมนูหลักของโปรแกรมบริหารจัดการจัดการทะเบียนวัตถุโบราณท่ีเอาไว

จัดการขอมูลตาง ๆ ดังแสดงในรูปท่ี 2  
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รูปที่ 3 การเพ่ิมขอมูลหมวดหมูวัตถุโบราณ 

  

 จากรูปที่ 3 เปนการเพิ่มขอมูลหมวดหมูวัตถุโบราณ โดยทำการเพิ่มขอมูลหมวดหมูวัตถุโบราณ โดย

เลือกท่ีปุมเมนู แลวทำการกรอกขอมูลลงในแบบฟอรมใหครบถวน จากน้ันทำ

การกดปุมบันทึก ขอมูลท่ีเพ่ิมลงในฐานขอมูลจะแสดงผลในหนาจอดานลางแบบฟอรม (หมายเหตุ: รหัสหมวดหมู

ใหใชตัวอักษร A-Z และหากยังไมกรอกชื่อหมวดหมู (ภาษาองักฤษ) ใหใสเครื่อง - )  และถาตองการแกไขขอมูล

หมวดหมูท่ีไดบันทึกไปแลวน้ัน สามารถคลิกท่ีไอคอน    ตรงกับรายการท่ีตองการ แลวโปรแกรมจะแสดงขอมูล

เดิมใหทานทำการปรับปรุงใหมในแบบฟอรม ท้ังน้ีในสวนของรหัสหมวดหมู ระบบจะไมอนุญาตใหทำการแกไข  

 

 
 

รูปที่ 4 การคนหาขอมูลวัตถุโบราณท่ีไดทำการลงทะเบียน 
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 จากรูปท่ี 4 เปนหนาแสดงการคนหาขอมูลรายการวัตถุโบราณท่ีไดลงทะเบียนไวแลว ซึ่งจะทำใหผูใช

สามารถคนหาวัตถุโบราณไดสะดวกมากข้ึน นอกจากน้ีโปรแกรมยังสามารถพิมพรายงานทะเบียนวัตถุโบราณโดย

การคลิกที ่ลิงก     ซึ่งอยู ดานบนของจอภาพ  แลวใหกดที ่ปุมพิมพ  

 ไดเลย หรือหากจะแสดงรายงานขอมูลตามทีท่านตองการ ใหทานทำการคนหาขอมูลนั้น ๆ  กอน แลวคอย

กดปุมพิมพก็ได ดังแสดงในรูปท่ี 5  

 

 
 

รูปที่ 5 การเลือกขอมูลและแสดงผลกอนพิมพรายงานทะเบียนวัตถุโบราณ 

 

 4.2 ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของ

พิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

 การประเมินความพึงพอใจโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทร

ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก จากพระลูกวัดท่ีรับผิดชอบจำนวน 5 รูป ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 แสดงความพึงพอใจตอการใชงานโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทร

ตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก 

หัวขอประเมิน x̄  SD 

1. ความสามารถของระบบในสวนการจัดการขอมูลหมวดหมูของวัตถุโบราณ 3.76 0.72 

2. ความสามารถของระบบในสวนการจัดการขอมูลสถานท่ีเก็บ/สถานท่ีจัดแสดงวัตถุโบราณ 4.30 0.98 

3. ความสามารถของระบบในสวนการจัดการขอมูลสถานท่ีเก็บ/สถานท่ีจัดแสดงวัตถุโบราณ 3.86 0.44 

4. ความสามารถของระบบในสวนการจัดการขอมูลขอมูลผูมอบหรือบริจาควัตถุโบราณ 4.35 0.61 

5. ความสามารถของระบบในสวนการจัดการขอมูลทะเบียนคุมวัตถุโบราณ 3.97 0.24 

6. ความสามารถของระบบในสวนของการคนหาขอมูลวัตถุโบราณ 3.77 0.42 
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หัวขอประเมิน x̄  SD 

7. ระบบสามารถแสดงผลรายงานไดถูกตอง 3.68 0.37 

8. การแบงเมนูของระบบสามารถใชงานไดงาย 3.65 0.74 

9. รูปแบบการจัดระเบียบหนาจองายตอความเขาใจ 3.54 0.00 

10. ความงายตอการใชงานระบบ 3.67 0.25 

ภาพรวม 3.86 0.48 

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ผูใชระบบมีความพึงพอใจในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.86, SD = 0.48) เมื่อ

พิจารณาเปนรายขอ พบวา ทุกขอมีความพึงพอใจตอการใชมีความพึงพอใจอยูในระดับมากที่สุดทุกขอ ซึ่งขอ

ประเมินที่มีความพึงพอใจสูงที่สุด คือ ความสามารถของระบบในสวนการจัดการขอมูลผูมอบหรือบริจาควัตถุ

โบราณ (x̄ = 4.35, SD = 0.61) เนื่องจากฟงกชันในสวนการจัดการขอมูลผูมอบหรือบริจาควัตถุโบราณ มีการ

เลียนแบบมาจากแบบฟอรมเอกสาร ซึ่งทางวัดไดมีการออกแบบระบบกรอกขอมูลเอกสารไวแลว ผูวิจัยจึงมีการ

ออกแบบหนาจอโปรแกรมใหเหมือนกับแบบฟอรมเอกสาร และในระหวางการทำโปรแกรมมีการตรวจสอบ

เอกสารตนแบบกับพระภิกษุสงฆอยางตอเนื่อง จึงทำใหโปรแกรมไมมีขอผิดพลาดสำหรับการใชงาน และขอ

ประเมินที่มีความพึงพอใจต่ำที่สุด คือ รูปแบบการจัดระเบียบหนาจองายตอความเขาใจ (x̄ = 3.54, SD = 0.00) 

เนื่องจากมีการกรอกรายละเอียดขอมูลในโปรแกรมคอนขางมาก จึงทำใหพระภิกษุสงฆท่ีขาดทักษะในการใช

คอมพิวเตอรมองวาเปนสิ่งท่ียากตอการทำความเขาใจ ซึ่งทำใหการประเมินความพึงพอใจในขอน้ีอยูระดับต่ำ  

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง 

จ.พิษณุโลกท่ีสามารถจัดการขอมูลตาง ๆ ไดแก ขอมูลการจัดหมวดหมูของวัตถุโบราณ ขอมูลสถานท่ีเก็บ/สถานท่ี

จัดแสดงวัตถุโบราณ ขอมูลผูมอบหรือบริจาควัตถุโบราณ และขอมูลทะเบียนคุมวัตถุโบราณ การสืบคนขอมูล 

รวมถึงการพิมพรายงานของวัตถุโบราณในพิพิธภัณฑ ซึ่งชวยใหจัดเก็บขอมูลเปนระเบียบและลดการสูญหายของ

ขอมูล สามารถแสดงขอมูลตาง ๆ ไดถูกตองและสามารถใชงานไดอยางรวดเร็วผานเว็บแอปพลิเคชัน ทั ้งน้ี

โปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง จ.พิษณุโลก มีความ

สอดคลองกับงานของพิพัฒน ประเสริฐสังข และคณะ (2562) ทำวิจัยเรื่อง การจัดทำทะเบียนวัตถุโบราณเพ่ือ

จัดต้ังศูนยเรียนรูพิพิธภัณฑทองถ่ินแบบมีสวนรวมในวัดอิสาณทะเมนชัย อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย ท่ีมี

การจัดการขอมูลทะเบียนวัตถุโบราณนั้นมีหลายประเภท หลายชนิด และยังไมมีการจัดหมวดหมูหรือการทำ

ทะเบียนวัตถุโบราณอยางถูกตองตามหลักวิชาการ การทำทะเบียนวัตถุโบราณแบงการจัดระบบเปน 2 ประเภทคือ 

1) วัตถุโบราณทั่วไป และ 2) การทำทะเบียนคัมภีรใบลาน ทั้งนี้เพื่อความเปนระเบียบ และมีความสอบคลองกับ

งานของนวลลออ อนุสิทธิ์ และมนัส แกวบูชา (2560) ที่ไดทำการจัดทำทะเบียนวัตถุและการสื่อความหมายเพ่ือ

ออกแบบนิทรรศการณ พิพิธภัณฑพื้นบานวัดเทพราช อำเภอบานโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ที่เนนการจัดการใน

พิพิธภัณฑตางจากงานวิจัยน้ีท่ีเนนจัดทำทะเบียนในรูปแบบโปรแกรมเพ่ือสะดวกในการรวบรวมขอมูลตาง ๆ ของ

วัตถุโบราณ ท้ังน้ีการพัฒนาโปรแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณของพิพิธภัณฑวัดจันทรตะวันออก อ.เมือง 

จ.พิษณุโลก น้ันมีเปนความตองการของวัดจันทรตะวันออก ซึ่งจะมีพระลูกวัดท่ีรับผิดชอบท้ังหมด 5 รูป จึงมีการ

พัฒนาโปรแกรมแบบมีสวนรวมของพระลูกวัดท้ัง 5 รูป ซึ่งคลายกับงานวิจัยของ คาเมรา เจราหวัง (2563) ทำวิจัย
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เรื่อง การจัดการพิพิธภัณฑทองถ่ินกับการมีสวนรวมและพัฒนาชุมชนกรณีศึกษาพิพิธภัณฑทองถ่ินขุนละหาร ท่ีมี

การดึงชุมชนเขามามีสวนรวมในการจัดการพิพิธภัณฑ ซึ่งพิพิธภัณฑทองถ่ินขุนละหาร เปนพิพิธภัณฑท่ีมีชื่อเสียง

ของสามจังหวัดชายแดนภาคใตของประเทศไทย อีกท้ังยังเปนพิพิธภัณฑทองถ่ินเอกชนท่ีกอต้ังโดยคนในชุมชนเอง 

จึงมีความนาสนใจอยางย่ิงวาพิพิธภัณฑทองถ่ินขุนละหารในฐานะพิพิธภัณฑทองถ่ินเอกชนจะสามารถสรางการมี

สวนรวมกับชุมชนและพัฒนาชุมชนได และจากผลการประเมินความพึงพอใจพบวา รูปแบบการจัดระเบียบหนาจอ

งายตอความเขาใจ มีความพึงพอใจต่ำท่ีสุด ดังน้ันเพ่ือใหผูใชสามารถเขาสูระบบเพ่ือเขาใชงานในโปรแกรมไดงาย

และเขาใจมากย่ิงข้ึน ควรจะตองมีการจัดทำคูมือ และสื่อ infographic ท่ีสามารถอธิบายข้ันตอนและฟงกชันการ

ใชงานท่ีเขาใจไดงาย และใหพระภิกษุสงฆเขามามีสวนรวมในการใชโปรแกรมตั้งแตสรางระบบทุกฟงกชันอยาง

ตอเน่ือง เพ่ือใหพระภิกษุสงฆท่ีเปนผูใชงานมีความเขาใจและพึงพอใจตอการใชงานโปแกรมบริหารจัดการทะเบียน

วัตถุโบราณ เพ่ือนำโปแกรมบริหารจัดการทะเบียนวัตถุโบราณไปใชใหเปนประโยชนตอพิพิธภัณฑวัดจันทรตอไป 
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การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล  

กรณีศึกษา : หางหุนสวนจำกัด ลังกา แซทเทิรน 

 

พิทธินันท สมไชยวงค1* นฐ พชรธนนนท2* หฤทัยรัตน จันตะคาด3* ณัฐวุฒิ ไชยลังกา4* 

นันทภพ โยธา5* ปาริชาติ โอฐย้ิมพราย6 

 

1 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชยีงราย :  

99 หมู 10 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 

 
www.k_kiw@hotmail.co.th , 096-3187445 

 

บทคัดยอ 

            การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล กรณีศึกษา : หางหุนสวนจำกัด ลังกา แซทเทิรน 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค คือ (1) เพ่ือศึกษาโซอุปทานของผลิตภัณฑอาหารเสริมมายนเคิล (2) เพ่ือวิเคราะหความ

สูญเปลาของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล (3) เพ่ือเสนอแนวทางในการลดความสูญเปลาในกระบวนการ

ผลิตอาหารเสริมมายนเคิล จากการศึกษาพบวา มีความสูญเปลาเกิดข้ึนในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

ทั้งหมด 21 กิจกรรมใชเวลารวม นับเปนกิจกรรมที่มีคุณคาเพิ่ม (VA) จำนวน 14 กิจกรรม ใชเวลา 645 ชั่วโมง 

กิจกรรมท่ีไมมีคุณคาเพิ่ม (NVA) จำนวน 2 กิจกรรม และกิจกรรมที่จำเปนแตไมมีคุณคาเพิ่ม (NNVA) จำนวน 5 

กิจกรรม ใชเวลา 534 ชั่วโมง และไดตัดกิจกรรมท่ีไมมีคุณคาเพ่ิม (NVA) จำนวน 2 กิจกรรม คือ (1) การรอคนงาน

มาทำการโมแร (2) การรอสินคาจากการขนสงแร สงผลใหเวลาเฉลี่ยโดยรวมในกระบวนการผลิตอาหารเสริม 

มายนเคิล ลดลง 96 ชั่วโมง (4 วัน) คิดเปนรอยละ 7.53  

 

 คำสำคัญ : โซอุปทาน, ความสูญเปลา, กิจกรรมในกระบวนการผลิต 
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Process Improvement In Minecle Supplement : 

 A Case Study Of Lungka Saturn Limited Partnership 
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Abstract  

 This research aims to (1) investigate the Minecle supplement supply chain, (2) analyze 

waste from the Minecle supplement manufacturing process, and (3) propose strategies to reduce 

waste in the Minecle supplement production process. The studies showed that waste was found 

throughout the Minecle supplement manufacturing process. The waste reduction theories were 

examined. The results revealed that there were 21 activities in the manufacturing process and 

two non-value-added activities (NVA) cuts: 1) waiting for workers to mill the ore and 2) waiting for 

goods from mineral transportation. The entire process was decreased by 96 hours (4 days), 7.53%.  

 

Keywords: Supply Chain, Waste, Production Process Activities 
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1.บทนำ 
 ในปจจุบันรูปแบบการดำเนินชีวิตของมนุษยทั่วโลกเปลี่ยนแปลงไปตามสภาพสิ่งแวดลอม ที่มีการ

ปรับเปลี่ยนอยางรวดเร็ว ทำใหการมีสุขภาพรางกายท่ีดีและแข็งแรงยังคงเปนท่ีตองการของมนุษยท่ัวโลก ไมวาจะ

เปนการออกกำลังกาย การบริโภคอาหาร เปนผลใหพฤติกรรมตาง ๆ ในแตละวันตองมีการปรับเปลี ่ยนให

เหมาะสมตอการดำเนินชีวิตใหเขากับสภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงในสภาพสังคมปจจุบันท่ีเปนสังคมท่ีเรงรีบและ

มีการแขงขันสูง การดำเนินกิจกรรมในชีวิตถูกปรับใหกระชับทันตอสถานการณอยูอยางตอเน่ือง ดวยเหตุน้ีจึงสงผล

ใหรางกายอาจไมไดรับสารอาหารท่ีจำเปน ประกอบกับสภาพแวดลอมท่ีเปนมลพิษตาง ๆ เชน ปญหาฝุน PM 2.5 

อีกท้ัง ยังตองเผชิญกับไวรัส Covid-19 ท่ีระบาดอยูในปจจุบัน จากสภาพสังคมท่ีมนุษยตองเผชิญในแตละวัน ลวน

แตทำใหสภาพรางกายเสื่อมถอยและออนแอลงตลอดเวลา                                                                                                                                                                                              

จากสภาวการณดังกลาวไดสงผลใหผลิตภัณฑอาหารเสริมเพ่ือสุขภาพเขามามีบทบาทสำคัญและไดรับ

ความสนใจเปนอยางมาก อาหารเสริมซึ่งเขามาเปนสวนหน่ึงในชีวิตประจำวันของเราน้ันไมใชยาแตมีคุณสมบัติใน

การชวยเสริมในสวนท่ีรางกายมีความจำเปนตองการไดรับ และไมสามารถสรางเองไดหรือเกิดจากการรับประทาน

อาหารไมเพียงพอ แนนอนวามนุษยยินดีท่ีจะรับประทานผลิตภัณฑอาหารเสริมท่ีเขามาชวยในการดูแลรางกายทำ

ใหผูบริโภคหันมาใหความสำคัญกับการดูแลสุขภาพมากขึ้น และมีแนวโนมของการบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพท่ี

สูงขึ้นเชนกัน และปจจุบันตลาดของผลิตภัณฑอาหารเสริมเพื่อสุขภาพเปนที่ยอมรับตอมนุษย ทั้งในดานอาหาร

และการแพทยทำใหเปนที ่นิยมแพรหลายในมนุษย โดยผลิตภัณฑอาหารเสริมแบงไดเปนหลายกลุ มตาม

วัตถุประสงคการใช เชน เพ่ือความสวยงามของรูปรางและผิวพรรณ เพ่ือบำรุงรางกายเสริมภูมิคุมกันและแกไขหรือ

ปองกันโรค        

จากการคนควาพบวาภาพรวมรายไดตลาดอาหารเสริมทั่วโลกในป ค.ศ. 2016 มีมูลคาอยูที่ 121.2 

พันลานเหรียญสหรัฐ และมีอัตราเติบโตเฉลี่ยสะสมตอปอยูที่รอยละ 5.7 (ป ค.ศ. 2006-2020) แมวาในป ค.ศ. 

2009 และป ค.ศ. 2015 ความผันผวนของเศรษฐกิจจะสงผลกระทบใหอัตราการเจริญเติบโตของตลาดดังกลาว

ลดลง แตในปถัดมาตลาดอาหารเสริมก็กลับมาเติบโตอยางตอเนื ่องโดยการคาดการณจากวารสาร Nutrition 

Business Journal (NBJ) ระบุวา รายไดตลาดอาหารเสริมท่ัวโลกจะมีมูลคาสูงถึง 155 พันลานเหรียญสหรัฐ ในป 

ค.ศ. 2020 ซึ่งรายไดดังกลาวจะมาจากการเติบโตในภูมิภาคเอเชีย (ไมรวมประเทศจีน ญี่ปุนและอินเดีย) และ

ภูมิภาคยุโรปตะวันออก โดยคาดการณวาจะมีอัตราการเติบโตเฉลี ่ยสะสมตอปสูงถึงรอยละ 9 (กระทรวงการ

อุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม 2561)  

 

 
 

ภาพที ่1.1 ภาพรวมรายไดและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเสริมท่ัวโลก 

ที่มา : กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม (2562) 
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จากขอมูลภาพรวมรายไดและอัตราการเติบโตของอุตสาหกรรมอาหารเสริมท่ัวโลก พบวามีแนวโนมท่ี

ตลาดอาหารเสริมจะไดรับความนิยมและเติบโตขึ้นเรื่อย ๆ อีกทั้งในปจจบุันมีผลิตภัณฑ ที่คอนขางหลากหลาย 

โดยแตละผลิตภัณฑก็มีกลุมลูกคาเปาหมายแตกตางกันไป แตในขณะเดียวกันก็ทำใหตลาดมีการแขงขันมากย่ิงข้ึน 

ซึ่งผลิตภัณฑอาหารเสริมมีหลายระดับแตกตางกันไปโดยมีต้ังแตราคาไมสูงมากคนท่ัวไปสามารถเขาถึงได ไปจนถึง

ผลิตภัณฑท่ีมีราคาแพงเกินจริง  

 ทั ้ง น้ีคณะผ ู ว ิจ ัย เล ็งเห ็นถ ึงความสำคัญในการเพิ ่มความสามารถการแขงข ันใหก ับธุรกิจ 

เพ่ือรองรับความตองการผูบริโภคท่ีสูงข้ึนในอนาคตโดยการศึกษากระบวนการผลิต ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบเขาสู

กระบวนการผลติ จนไดผลิตภัณฑที่พรอมจำหนาย โดยคณะผูวิจัยหวังเปนอยางยิ่งวาจะสามารถกำจัดความสูญ

เปลาออกจากกระบวนการผลิต ตลอดจนสามารถลดระยะเวลาในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิลลงได 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

  1. เพ่ือศึกษาโซอุปทานของผลิตภัณฑอาหารเสริมมายนเคิล 

  2. เพ่ือวิเคราะหความสูญเปลาของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

  3. เพ่ือเสนอแนวทางในการลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

 

2.กรอบแนวคิดในการวิจัย 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

                                                                                                                                                                                                                                                                       

 

ภาพที ่1.3 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

 

แนวทางการลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

แผนผังสายธารคุณคา 

ของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

สถานะปจจุบัน 

การศึกษาโซอุปทานผลิตภัณฑอาหารเสริมมายนเคิล 

แผนผังสายธารคุณคา 

ของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

สถานะอนาคต 
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3.วิธีการดำเนินงานวิจัย 
การศึกษาวิจัยเรื่อง การปรับปรุงของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล กรณีศึกษา หางหุนสวน

จำกัด ลังกา แซทเทิรน โดยมีข้ันตอนและวิธีการดำเนินการวิจัยดังน้ี 

1. การเก็บรวบรวมขอมูล 

    การเก็บรวบรวมขอมูลที ่ใชในการวิจัยเกี ่ยวกับกิจกรรมกระบวนการผลิตที ่เกิดขึ ้นในโซอุปทาน

ผลิตภัณฑอาหารเสริมมายนเคิล ตลอดจนแนวทางการปรับปรุงกระบวนการผลิต กรณีศึกษาหางหุนสวนจำกัด 

ลังกา แซทเทิรน สามารถแบงการเก็บขอมูลออกเปน 2 สวนตามประเภทขอมูล คือขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

และขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

1.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) 

        การเก็บขอมูลปฐมภูมิไดทำการเก็บขอมูลเบื ้องตนของ หางหุ นสวนจำกัด ลังกา แซทเทิรน 

 เพ่ือทราบถึงข้ันตอนการดำเนินงานดังน้ี 

                    1.1.1 การสังเกตและการศึกษา ณ สถานท่ีจริง (Observation and Field Study) 

                โดยส ังเกตถึงกระบวนการผล ิตอาหารเสร ิมมายนเค ิล เพ ื ่อให ทราบถึงข ั ้นตอน 

การผลิตต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบ จนไดผลิตภัณฑพรอมจำหนาย  

                    1.1.2 การเก็บขอมูลเชิงลึก (In-depth I nterview) 

                โดยการสัมภาษณบุคลากรที ่ทำงานอยู ในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล  

ต้ังแตกิจกรรมตนน้ำถึงกิจกรรมกลางน้ำประกอบดวยการจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และ

การบรรจุภัณฑ เพ่ือใหทราบถึงข้ันตอนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

    1.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) 

         การเก็บขอมูลทุติยภูมิผู วิจัยไดเก็บขอมูลเกี ่ยวกับประวัติความเปนมา การดำเนินงานของ 

หางหุนสวนจำกัด ลังกา แซทเทิรน และขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในกระบวนการผลิต  

   2.การเลือกประชากร  

  คณะผูวิจัยไดทำการคัดเลือกกลุมเปาหมายโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) คือ

หางหุ นสวนจำกัด ลังกา แซทเทิรน จากกลุ มเปาหมายที่ไดจากการทำการเลือกแบบสโนวบอล (Snowball 

Sampling) โดยการสัมภาษณเชิงลึกบุคลากรที่ทำงานในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล จำนวนทั้งหมด 

12 ราย  

3. เครื่องมือท่ีใชในการศึกษา 

   เคร ื ่องมือที ่ใชในการรวบรวมขอมูลในครั ้งนี ้ ค ือ การสรางแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง 

(Participant Observation) และการสรางแบบบันทึกแผนภูมิการไหลของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

โดยสรางขึ้นจากการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยที่เกี่ยวของแลวนำมาประยุกตเปนลักษณะเฉพาะของ

คำถาม เพื่อใหทราบถึงกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล ตลอดจนโซอุปทาน ของหางหุนสวนจำกัด ลังกา 

แซทเทิรน โดยมีรายละเอียด ดังน้ี 

 1. การสรางแบบสัมภาษณอยางมีโครงสราง 

               1.1 ศึกษาขอมูลจากตำรา เอกสาร บทความ และงานวิจัยที่เกี่ยวของกับกระบวนการผลิต

อาหารเสริมมายนเคิล เพื่อกำหนดขอบเขตของการศึกษาและการสรางเครื่องมือในการศึกษาใหครอบคลุมตาม

วัตถุประสงคการศึกษา 
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4. การวิเคราหขอมูล

การศึกษาเรื่องการปรับปรุงของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล กรณีศึกษาหางหุนสวนจำกัด

ลังกา แซทเทิรน คณะผูวิจัยไดวิเคราะหขอมูล โดยจำแนกเปน 4 ข้ันตอนดังตอไปน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ

2. การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง

3. การวิเคราะหความสูญเปลาในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล

4. การเสนอแนวทางการกำจัดความสูญเปลาเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต

อาหารเสริมมายนเคิล 

การวิเคราะหขอมูลคณะผูวิจัยไดอธิบายไวท้ัง 4 ข้ันตอน โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

1. การวิเคราะหขอมูลทุติยภูมิ ไดแกการวิเคราะหขอมูลเอกสาร (Content Analysis) เปนการนำ

เอกสารหรือหลักฐานตาง ๆ มาวิเคราะหและอธิบายปรากฏการณท่ีเกิดข้ึนเพ่ืออธิบายการเชื่อมโยงประเด็นศึกษา 

2. การวิเคราะหขอมูลท่ีไดจากแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางอธิบายการวิเคราะหขอมูลตามลักษณะ

คำถาม 

3. การวิเคราะหกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล

การวิเคราะหกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิลจากขอมูลท่ีไดจากการสังเกตการณปฏิบัติงาน

ในแตละกระบวนการอยางละเอียด เพื ่อใหเห็นถึงกระบวนการแตละกระบวนการดวยแผนผังสายธารคุณคา

สถานะปจจุบัน (Value Stream Mapping : VSM) ของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

4. การเสนอแนวทางการกำจัดความสูญเปลาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอาหารเสริม

มายนเคิล ดวยสายธารคุณคาสถานะอนาคต (Value Stream Mapping : VSM) ที่ไดทำการตัดกิจกรรมทีไ่มเกิด

มูลคาเพ่ิมออกไปแลว เพ่ือเปนแนวทางในการปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิลท่ีมีประสิทธิภาพใน

อนาคต 
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1.2 ศกึษาวิธีการสรางแบบสัมภาษณแบบมีโครงสรางจากเอกสารเพือ่กำหนดขอบเขตและเนื้อหา

แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เปน 2 สวน คือ 

  สวนที่ 1 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง ขอมูลทั่วไปของผูถูกสัมภาษณ 

 สวนที่ 2 แบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง อาหารเสริมมายนเคิลโดยท าการเก็บขอมูลจาก กระบวนการ

ผลิตตั้งแตกิจกรรมตนน้ ้า ถึงกิจกรรมกลางน้ ้า ซ่ึงประกอบดวยกิจกรรมท่ีเกิดขึ้นในโซอุปทาน ผลิตภัณฑอาหารเสริมมาย

นเคิล 4 กิจกรรม คือ การจัดหาวัตถุดิบ การเตรียมวัตถุดิบ กระบวนการผลิต และการ บรรจุภัณฑ          

1.3 จัดพิมพแบบสัมภาษณแบบมีโครงสราง เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการผลิตอาหเสริม มายนเคิล กรณี

ศึกษา หางหุนสวนจำกัด ลังกา แซทเทิรน เพื่อประกอบการศึกษาโซอุปทานผลิตภัณฑอาหารเสริม มายนเคิล 
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4.ผลการวิจัย
ผลการวิเคราะหขอมูลสรางแผนภาพสายธารคุณคาเพื่อนำมาทำการวิเคราะหตามลักษณะงานได 

3 ลักษณะ ดังน้ี 1) ลักษณะงานท่ีเปนการสรางมูลคาเพ่ิม (Value Added) คือกิจกรรมท่ีมีคุณคาตอการดําเนินงาน 

2) ลักษณะงานท่ีไมสรางมูลคาเพ่ิม(Non Value Added) คือลักษณะงานท่ีเปนความสูญเปลาและเปน กิจกรรมท่ี

ไมจําเปน 3) ลักษณะงานที่ไมสรางมูลคาเพิ ่มแตเปนสิ ่งที ่จําเปน (Necessary but Non Value Added) คือ

ลักษณะงานท่ีเปนความสูญเปลารายละเอียดดังน้ี

ตารางที่ 1  การวิเคราะหกิจกรรมต้ังแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ 

กิจกรรม กิจกรรม 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

แผนผังกิจกรรม

กระบวนการ 

แผนผัง 

สายธารคุณคา 

การจัดหา

วัตถุดิบ 

การจัดซื้อและการรอคอยแร 

หลังจากสัง่ซื้อ 
336h Delay VA 

การเตรียม

วัตถุดิบ 

การรอคอยคนงานมาทำการโมแร 24h Delay NVA 

การตักแรใสเครื่องโม 21h Operation VA 

การตักแรท่ีโมเสร็จใสกระสอบ 21h Operation VA 

การขนกระสอบแรไปเก็บในคลัง 14h Transportation NNVA 

นำแรในกระสอบมาเทใสเครื่องรอน 7h Operation VA 

เก็บแรท่ีรอนเสร็จใสถุงและเก็บในคลงั 1h Operation NNVA 

กิจกรรมการขนสงแรจากคลงัไปสู

กระบวนการผลิต 
72h Delay 

NVA 

กระบวน 

การผลิต 

การนำแรท้ัง 2 ชนิดมาผสมกัน 2h Operation VA 

การนำแรมาทำการตมในน้ำเดือด 8h Operation VA 

การพักน้ำแร เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน 375h Delay NNVA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน 3h Operation VA 

การปนน้ำแรท่ีดูดมา พรอมกับผสม

สารประกอบ 1 
3h Operation VA 

การพักน้ำแร เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน 

รอบท่ี 2 
72h Delay NNVA 

กระบวน 

การผลิต 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน 

พรอมกับกรองแบบละเอียด 
8h Operation VA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน 

พรอมกับกรองแบบละเอียด 
8h Operation VA 

การนำแรท้ัง 2 ชนิดมาผสมกัน 2h Operation VA 

การนำแรมาทำการตมในน้ำเดือด 8h Operation VA 
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กิจกรรม กิจกรรม 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

แผนผังกิจกรรม

กระบวนการ 

แผนผัง 

สายธารคุณคา 

การพักน้ำแร เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน 375h Delay NNVA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน 3h Operation VA 

การปนน้ำแรท่ีดูดมา พรอมกับผสม

สารประกอบ 1 
3h Operation VA 

การพักน้ำแร เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน  

รอบท่ี 2 
72h Delay NNVA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน  

พรอมกับกรองแบบละเอียด 
8h Operation VA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน  

พรอมกับกรองแบบละเอียด 
8h Operation VA 

 

 

การ 

บรรจภุัณฑ 

การกรอกน้ำแรท่ีกรองแลว 

ใสขวดบรรจ ุ

24h Operation VA 

การปดฝาขวด 40h Operation VA 

การติดสต๊ิกเกอร 40h Operation VA 

การบรรจุใสกลอง 40h Operation VA 

การแรปดวยพลาสติก 12h Operation VA 

 

จากตารางท่ี 1 การวิเคราะหกิจกรรมต้ังแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ 

มีกิจกรรมในกระบวนการผลิตท้ังหมด 21 กิจกรรม กิจกรรมท่ีใชเวลามากท่ีสุดคือกิจกรรมการจัดซื้อแรใชเวลาใช

เวลา 2 สัปดาห ในการเตรียมวัตถุดิบกิจกรรมท่ีใชเวลามากท่ีสุดคือกิจกรรมการการตักแรใสเครื่องโมและการตัก

แรที่โมเสร็จใสกระสอบ โดยทั้ง 2 กิจกรรม ใชเวลา 21 ชั่วโมง และกิจกรรมที่ใชเวลานอยที่สุดคือการจัดเก็บใน

คลังใชเวลา 1 ชั่วโมง 

            สามารถจำแนกลักษณะงานที่เปนการสรางมูลคาเพิ่ม (Value Added) (VA) 14 กิจกรรม (1) การ

จัดซื้อแร (2) การตักแรใสเครื่องโม (3) การตักแรท่ีโมเสร็จใสกระสอบ (4) นำแรในกระสอบมาเทใสเครื่องรอน (5) 

การนำแรท้ัง 2 ชนิดมาผสมกัน (6) การนำแรมาทำการตมในน้ำเดือด (7) การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน (8) การ

ปนน้ำแรที่ดูดมา พรอมกับผสมสารประกอบ 1 (9) การดูดเอาน้ำแรที่พรอมใชงาน พรอมกับกรองแบบละเอียด 

(10) การกรอกน้ำแรที่กรองแลวใสขวดบรรจุ (11) การปดฝาขวด (12) การติดสติ๊กเกอร (13) การบรรจใุสกลอง 

(14) การแรปดวยพลาสติก 

 ลักษณะงานที่ไมสรางมูลคาเพิ่ม (Non Value Added) (NVA) คือลักษณะงานที่เปน ความสูญเปลา

และเปนกิจกรรมที่ไมจําเปน มีทั้งหมด จำนวน 2 กิจกรรม คือ (1) การรอคนงานมาทำการโมแร (2) การรอสินคา

จากการขนสงแร  

            ลักษณะงานที่ไมสรางมูลคาเพิ่มแตเปนสิ่งที่จําเปน (Necessary but Non Value Added) (NNVA) 

คือลักษณะงานที่เปนความสูญเปลา มีทั้งหมด 5 กิจกรรม (1) การเตรียมวัตถุดิบ (การขนกระสอบแรไปเก็บใน

คลัง) (2) การเตรียมวัตถุดิบ (เก็บแรท่ีรอนเสร็จใสถุง) (3) การพักน้ำแร เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน (4) การพักน้ำแร 

เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน รอบท่ี 2 (5) การจัดเก็บในคลัง  
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ตารางที่ 2 สัดสวนกิจกรรม กรณีต้ังแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ 

มูลคากิจกรรม กิจกรรม เวลาที่ใช 

จำนวน

กิจกรรม 
เปอรเซ็นต เวลา เปอรเซ็นต 

กิจกรรมท่ีเพ่ิมมูลคา (VA) 14 66.67 645 h (26D 21h)  50.59 

กิจกรรมท่ีไมเพ่ิมมูลคา (NVA) 2 9.52 96h (4D) 7.53 

กิจกรรมท่ีไมเพ่ิมมูลคาแตจำเปน

(NNVA) 
5 23.81 534h (22D 6h) 41.88 

รวม 21 100.00 1,275h (53D 3h) 100 

 

จากตารางที่ 2 แสดงแผนภูมิสายธารแหงคุณคา มีกิจกรรมในกระบวนการผลิตทั้งหมด 21 กิจกรรม 

พบวามีกิจกรรมที่มีคุณคาเพิ่ม (Value added; VA) จำนวน 14 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 50.59 กิจกรรมที่ไมมี

คุณคาเพิ่ม (Non Value Added; NVA) จำนวน 2 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 7.53 และกิจกรรมที่จำเปนแตไมมี

ค ุณคาเพิ ่ม (Necessary but Non Value Added; NNVA) จำนวน 5 กิจกรรม  คิดเปน ร อยละ41.88 ของ

กระบวนการผลิต 

การจําแนกกิจกรรมในสายธารคุณคาสถานะอนาคต ต้ังแตการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการบรรจุ

ภัณฑ ไดตัดกิจกรรมท่ีไมมีคุณคาเพ่ิม (Non Value Added; NVA) จำนวน 2 กิจกรรม คือ (1) การรอคนงานมาทำ

การโมแร (2) การรอสินคาจากการขนสงแร  

 

ตารางที่ 1  การวิเคราะหกิจกรรมต้ังแตกระบวนการจัดหาวัตถุดิบ ไปจนถึงกระบวนการบรรจุภัณฑท่ีตัดกิจกรรม

ท่ีไมมีคุณคาเพ่ิมออกแลว  

กิจกรรม กิจกรรม 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

แผนผังกิจกรรม

กระบวนการ 

แผนผัง 

สายธารคุณคา 

การจัดหา

วัตถุดิบ 
การจัดซื้อและการรอคอยแรหลังจากสั่งซื้อ 336h Delay VA 

 

 

 

การเตรียม

วัตถุดิบ 

การรอคอยคนงานมาทำการโมแร 24h Delay NVA 

การตักแรใสเครื่องโม 21h Operation VA 

การตักแรท่ีโมเสร็จใสกระสอบ 21h Operation VA 

การขนกระสอบแรไปเก็บในคลัง 14h Transportation NNVA 

นำแรในกระสอบมาเทใสเครื่องรอน 7h Operation VA 

เก็บแรท่ีรอนเสร็จใสถุงและเก็บในคลงั 1h Operation NNVA 

กิจกรรมการขนสงแรจากคลงัไปสู

กระบวนการผลิต 
72h Delay 

NVA 

 การนำแรท้ัง 2 ชนิดมาผสมกัน 2h Operation VA 
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กิจกรรม กิจกรรม 
เวลา

(ช่ัวโมง) 

แผนผังกิจกรรม

กระบวนการ 

แผนผัง 

สายธารคุณคา 

 

กระบวนการ

ผลิต 

 

 

 

การนำแรมาทำการตมในน้ำเดือด 8h Operation VA 

การพักน้ำแร เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน 375h Delay NNVA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน 3h Operation VA 

การปนน้ำแรท่ีดูดมา พรอมกับผสม

สารประกอบ 1 
3h Operation VA 

การพักน้ำแร เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน 

รอบท่ี 2 
72h Delay NNVA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน  

พรอมกับกรองแบบละเอียด 
8h Operation VA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน  

พรอมกับกรองแบบละเอียด 
8h Operation VA 

การนำแรท้ัง 2 ชนิดมาผสมกัน 2h Operation VA 

การนำแรมาทำการตมในน้ำเดือด 8h Operation VA 

การพักน้ำแร เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน 375h Delay NNVA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน 3h Operation VA 

การปนน้ำแรท่ีดูดมา พรอมกับผสม

สารประกอบ 1 
3h Operation VA 

การพักน้ำแร เพ่ือใหเกิดการตกตะกอน

รอบท่ี 2 
72h Delay NNVA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน  

พรอมกับกรองแบบละเอียด 
8h Operation VA 

การดูดเอาน้ำแรท่ีพรอมใชงาน  

พรอมกับกรองแบบละเอียด 
8h Operation VA 

 

 

การ 

บรรจภุัณฑ 

การกรอกน้ำแรท่ีกรองแลวใสขวดบรรจ ุ 24h Operation VA 

การปดฝาขวด 40h Operation VA 

การติดสต๊ิกเกอร 40h Operation VA 

การบรรจุใสกลอง 40h Operation VA 

การแรปดวยพลาสติก 12h Operation VA 
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ภาพที่ 1.5 การจําแนกกิจกรรมในสายธารคุณคาสถานะอนาคต ของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล ต้ังแต

การจัดหาวัตถุดิบไปจนถึงกระบวนการบรรจุภัณฑ     

 

การจําแนกกิจกรรมในสายธารคุณคาสถานะอนาคตของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล ไดตัด

กิจกรรมท่ีไมมีคุณคาเพ่ิม (Non Value Added; NVA) จำนวน 2 กิจกรรม คือ (1) การรอคนงานมาทำการโมแร (2) 

การรอสินคาจากการขนสงแร จากเวลาเดิมพบวาใชเวลารวมเฉลี่ยท้ังกระบวนการลดลงจาก 1,275 ชั่วโมง (53 วัน 

3 ชั่วโมง) เปน 1,179 ชั่วโมง (49 วัน 3 ชั่วโมง) การออกแบบแผนผังสายธารคุณคา สามารถกำจัดกิจกรรมที่ไม

กอใหเกิดคุณคาเพิ่มออกจากกระบวนการผลิต สงผลใหเวลาเฉลี่ยโดยรวมในกระบวนการตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับ

กระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิลลดลง 96 ชั่วโมง (4 วัน) คิดเปนรอยละ 7.53 ของเวลาท่ีใชในกระบวนการ

ผลิตอาหารเสริมมายนเคิล ของหางหุนสวนจำกัด ลังกา แซทเทิรน 

 

5.อภิปรายผลการวิจัย 

ขอมูลทัว่ไปของบุคลากรที่ทำงานในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล หางหุนสวนจำกัด ลังกา 

แซทเทิรน จำนวน 12 ราย ผูใหสัมภาษณสวนใหญเปนเพศชาย จำนวน 10 ราย คิดเปนรอยละ 83.33 เพศหญิง 

จำนวน 2ราย คิดเปนรอยละ 16.67 มีอายุระหวาง 20-30 ป จำนวน 4 ราย คิดเปนรอยละ 33.33 มีอายุ 50-60 

ป จำนวน 4 ราย เปนรอยละ 33.33 มีอายุ 41-50 ป จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 16.67 และต่ำสุดมีอายุ 31-40 

ป จำนวน 2 ราย คิดเปนรอยละ 16.67  

รูปแบบหวงโซอุปทานของกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล ตั้งแตการจัดหาวัตถุดิบไปจนถึง

กระบวนการบรรจุภัณฑ สอดคลองกับงานวิจัยของ วิโรจน เจษฎาลักษณและวิลาวัลย สากลาง (2560) ไดศึกษา

เรื่อง การจัดการโลจิสติกสของโรงสีขาว กรณีศึกษา บริษัทโรงสีรุงอนันต จำกัด อำเภอพล จังหวัดขอนแกน 

ผลการวิจัยพบวาสามารถนำไปสูการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการโลจิสติกส เพ่ือใหการดำเนินงานจากตนน้ำ

ไปถึงปลายน้ำไดสำเร็จลุลวงอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล และเกิดความคุมคาในการผลิตมากท่ีสุด    

แผนภูมิสายธารแหงค ุณคา มีก ิจกรรมในกระบวนการผลิตทั ้งหมด 21 กิจกรรม ในรอบเวลา 

กระบวนการผลิตของแตละกระบวนการพบวาใชเวลารวม 1,275 ชั่วโมง (53 วัน 3 ชั่วโมง) พบวามีกิจกรรมที่มี

คุณคาเพิ่ม (Value Added; VA) จำนวน 14 กิจกรรม ใชเวลา 645 ชั่วโมง (26 วัน 21 ชั่วโมง) คิดเปน รอยละ
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50.59 ของกระบวนการผลิตกิจกรรมที่ไมมีคุณคาเพิ่ม (Non Value Added; NVA) จำนวน 2 กิจกรรม ใชเวลา 

96 ชั่วโมง (4 วัน) คิดเปนรอยละ 7.53 ของกระบวนการผลิต และกิจกรรมท่ีจำเปนแตไมมีคุณคาเพ่ิม (Necessary 

but Non Value Added; NNVA) จำนวน 5 กิจกรรม ใชเวลา 22 วัน 6 ชั ่วโมง คิดเปนรอยละ 41.88 ของ

กระบวนการผลิต สอดคลองกับงานวิจัยของ ปญญา สังวาลคำ (2555) ไดศึกษาเรื่อง การประยุกตแผนผังสายธาร

คุณคาในการเพ่ิมประสิทธิภาพของโซอุปทาน ไดใชแผนผังสายธารคุณคามาประยุกตใชเพ่ือวิเคราะหความสูญเปลา

ในการไหลแตละสายการไหลสามารถลดเวลาในแตละสายการไหลไดดังนี้สายที่ 1 เวลาลดลง 2.977 นาทีหรือ

ลดลงรอยละ 15.16 สายที่ 2 เวลาลดลง 2,343 นาที หรือลดลงรอยละ 17.30 สายที่ 3 เวลาลดลง 2.829 นาที 

ลดลงรอยละ 16.08 และสายที่ 4 เวลาลดลง 2.283 นาที ลดลงรอยละ 17.67 กรณีศึกษาที่ 2 จิรกาล กัลยาโพธ์ิ

และจิรพัฒน เงาประเสริฐวงศ (2564) ไดศึกษาเรื่อง การลดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตยางรองลอรถยนต 

ผลการวิจัยพบวา สามารถลดกิจกรรมที่ไมเพิ่มมูลคาไมจำเปนจาก 19 กิจกรรมเหลือ 0 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 

100 สงผลใหจำนวนข้ันตอนกอนการปรับปรุง 119ข้ันตอนเหลือ 88 ข้ันตอนลดลงไป 31 ข้ันตอน คิดเปนรอยละ 

26 สามารถลดเวลาท่ีใชในการผลิตกอนการปรับปรุง 4,016 วินาทีเหลือ 2,965 วินาที ลดลงไป 1,051 วินาที คิด

เปนรอยละ 26 และสามารถลดระยะทางท่ีใชในการขนสง มีระยะทางกอนการปรับปรุง 212.1 เมตร เหลือ 19.2 

เมตร ลดลงไป 192.9 เมตรคิดเปนรอยละ 90.95 

ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัย 

1. ขอเสนอแนะในงานวิจัยคร้ังน้ี 

    งานวิจัยเลมน้ีทำการเก็บขอมูลของรอบการผลิตแค 1 รอบ ควรมีการเก็บขอมูลของการผลิตประมาณ 3 รอบ

เปนเบื่องตน เพ่ือทราบปจจัยท่ีแทจริงท่ีทำใหเกิดความสูญเปลาในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

2. ขอเสนอแนะการทำวิจัยในครั้งตอไป 

1. ควรมีการศึกษาเรื่องตนทุนเพ่ิมเติมในงานวิจัยครั้งตอไป เพ่ือลดตนทุนในแตกิจกรรม และเพ่ิม

กำไรและเพ่ิมประสิทธิภาพในกระบวนการผลิตอาหารเสริมมายนเคิล 

   2. ควรมีการศึกษากิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในกระบวนการเตรียมวัตถุดิบเพ่ิมเติม และมีการวิเคราะหปจจัย 

อ่ืน ๆ ประกอบจากงานวิจัยน้ี เพ่ือทำใหเห็นความสูญเปลาท่ีเกิดข้ึนอยางชัดเจน และเพ่ือเพ่ิมระดับ

ความนาเชื่อถือของงานวิจัย 

 

6.กิตติกรรมประกาศ 

 การจัดทำวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุลวงไปไดก็ดวยความอนุเคราะหจากทานอาจารยที่ปรึกษาวิจัย  ที่ไดสละ

เวลาในการใหคำปรึกษาและขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการดำเนินงาน อีกท้ังยังคอยติดตามสอบถามถึงความ

คืบหนาในการจัดทำวิจัยสำเร็จลุลวงจากอาจารยที่ปรึกษา ผูชวยศาสตราจารยนฐ พชรธนนนท และอาจารยท่ี

ปรึกษารวมอาจารยหฤทัยรัตน จันตะคาด  ซึ่งทานไดใหคำแนะนำและขอคิดเห็นตาง ๆ รวมถึงขั้นตอนของการ

รวบรวมเนื้อหาและรายละเอียดที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาจัดทำวิจัยฉบับนี้ คณะผูวิจัยขอขอบพระคุณอาจารยเปน

อยางสูงมา ณ โอกาสน้ีท่ีคอยใหคำปรึกษาคำแนะนำ ท่ีเปนประโยชนในการทำวิจัยท่ีดีเสมอมา 

 คณะผูจัดทำวิจัยขอขอบคุณ หางหุนสวนจำกัด ลังกา แซทเทิรน ที่ใหขอมูลที่เกีย่วเนื่องกับวิจัยฉบบัน้ี  

วิจัยฉบับน้ีหากมีประโยชนตอผูนำไปศึกษาตอ คณะผูจัดทำวิจัยขอมอบความดีใหกับอาจารยท่ีปรึกษาวิจัย หากมี

ความบกพรองประการใดท่ีเกิดข้ึนในวิจัยฉบับน้ี ทางคณะผูวิจัยขอนอมรับและขออภัย มา ณ ท่ีน้ีดวย คณะผูวิจัย  

ณัฐวุฒิ ไชยลังกา  นันทภพ โยธา ปาริชาติ โอฐย้ิมพราย 
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บทคัดยอ
 การศึกษา เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการการคนหาสินคาในคลังสินคา กรณีศึกษา รานชุติกาญจน 

การคา วัตถุประสงคคือ 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะหกระบวนการจัดการคลังสินคาของรานชุติกาญจน การคา 

2. เพื่อปรับปรุงกระบวนการจัดการคลังสินคาของรานชุติกาญจน การคา วิธีการศึกษาขอมูลมีวิธีการรวบรวม 

ขอมูลปฐมภูมิ (Primary Data) เปนขอมูลที ่ไดจากการศึกษากระบวนการจัดการคลังสินคา ขอมูลทุติยภูมิ 

(Secondary Data) เปนขอมูลที ่ไดจากการรวบรวมขอมูลเอกสารที ่เกี ่ยวของจากหนังสือ วารสาร เอกสาร 

วิทยานิพนธรายงานการวิจัย บทความ และเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับประเด็นศึกษา

จากการศึกษา เรื่อง การปรับปรุงกระบวนการการคนหาสินคาในคลังสินคา พบวาแนวทางที่ใชในการ 

การศึกษาเพื่อแกไขปญหาลดเวลาในการหาสินคา โดยใชทฤษฎี ABC Analysis เพื่อใหงายตอการจัดหมวดหมู 

สินคาตาความสำคัญของการเบิกจายและออกแบบผังคลังสินคาใหม  โดยจะแบงประเภทสินคาเปนโซนตาม ABC 

ซึ่งสินคาประเภท A มีปริมาณ 15% ของสินคาท้ังหมด ประเภทสินคา B มีปริมาณ 25% และประเภทสินคา C มี 

ปริมาณ 60% เพื่อใหการวางตำแหนงสินคามีความเหมาะสมกับการเบิกจายสินคา ทฤษฎี Visual Control เพ่ือ 

การทำงานที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ โดยการทำแผนผังคลังสินคาและเสนแบงโซนของสินคาเพื่อใหทำงานได 

งาย ลดปญหาการหาสินคาไมเจอ และชวยลดปญหาสินคาไดรับความเสียหายจากการหาสินคาไมเจอ ซึ่งไดเก็บ 

ขอมูลโดยการจับเวลาในการหยิบสินคา จำนวน 30 ครั้ง กอนการปรับปรุงไดเวลา 1 ชั่วโมง 43 นาที หลังการ 

ปรับปรุงไดเวลา 39 นาที ซึ่งลดลงถึง 63.61% การเก็บขอมูลสินคาสินคาหมดอายุ กอนการปรับปรุง พบมีสินคา 

หมดอายุ 28 รายการ มีจำนวนสินคาที่ 229 ชิ้น มูลคาความเสียหาย 4,802 บาท หลังการปรับปรุง พบมีสินคา 

หมดอายุลดลงเหลือ 8 รายการ มีจำนวนสินคาท่ี 49 มูลคาความเสียหาย 949 บาท ลดลงถึง 80.24% 

คำสำคัญ รานคาปลีก, คลังสินคา 
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Adjustment for goods searching in warehouse: 

a case study of Chutikarn Shop 
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Abstract 
 The study of Adjustment for Goods Searching in Warehouse: A Case Study of Chutikarn 

Shop aims to 1) analyze the Shutikarn trading shop's management and 2) adjust the management 

process of a warehouse of Chutikarn Shop. The study method included collecting primary data 

investigated from the warehouse management process. The secondary data was collected from 

books, journals, documents, research, dialogue and website about study cases. 

The study found a guideline for reducing the time spent searching for goods. ABC Analysis 

theory was employed for setting up the goods category following payment importance and re-

design the warehouse. Goods were divided into zone A, B, and C. Zone A was 15%, Zone B was 

25%, and Zone C was 60%. The dividing zone aimed to allocate the goods to suit the process 

of receiving goods. The theory of Visual Control was employed for quickening work and 

complete performance by making goods layout and dividing goods zone for a more 

straightforward working process, as well as easier discovering and reducing the damaged 

problem. The data were collected by timing for picking up goods 30 times. It took 1 

hour and 43 minutes before maintenance and 39 minutes after maintenance, which 

decreased by 63.61. In terms of expired goods, before maintenance, there were expired goods 

for 28 lists (229 items) that caused 4,802-baht losses. After maintenance, only eight lists (49 

items) turned to only 949 baht, which decreased by 80.24% from the first test. 
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1. บทนำ 
ธุรกิจคาปลีก คือหัวใจสำคัญที่เปนตัวขับเคลื ่อนในการพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมของประเทศไทย  

เน่ืองดวยสงผลกระทบโดยตรงตอวิถีการดำรงชีวิตประจำวันของประชาชนในประเทศ ซึ่งเปนธุรกิจท่ีจัดจำหนาย

สินคา และบริการตาง ๆ นอกจากน้ันอุตสาหกรรมคาปลีกยังเปนอุตสาหกรรมท่ีมีความซับซอน และเปนชองทาง

ในการกระจายสินคาจากผูผลิต ไปยังผูบริโภคในกลุมธุรกิจ และผูบริโภคข้ันสุดทาย 

รานคาปลีก เปนรานคาพ้ืนฐานด้ังเดิมของคนไทยท่ีมีมาชานาน รานคาท่ีมีขนาดไมใหญ สินคาท่ีจำหนาย 

มีจำนวนไมมาก ราคาสินคาไมแพง คุณภาพปานกลาง รานคาประเภทนี้สวนมากตั้งอยูในเมืองเลก็ ๆ รวมทั้งใน

ชนบทที่ยังมีคนอยูไมมาก เปนรานคาที่เกาแก และมีจำนวนมาก สามารถแบงตามลักษณะดำเนินการ และแบง

ตามการควบคุมกจิการ หรือการเปนเจาของ โดยจะแบงออกเปน 2 กลุมใหญๆ คือ รานคาปลีกแบบดั้งเดิมและ

รานคาปลีกแบบสมัยใหม 

รานชุติกาญจนการคา เปนหนึ่งในรานคาปลีกที่เปดมาตั้งแต พ.ศ.2538 จนถึงปจจุบันตั้งอยูที่หมูบาน  

บานใหมใน ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย รานชุติกาญจนการคา ไดพบปญหาการจัดการคลังสินคา 

คือ หาสินคาไมเจอ และสินคาหมดอายุ ปญหาเหลาน้ีเกิดจากการบริหารจัดการสินคาท่ีขาดประสิทธิภาพ ดังน้ัน

ผูวิจัยจึงไดนำหลักแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับการจัดการคลังสินคา และการวิเคราะหสินคาโดยนำหลักการ ABC 

Analysis ท่ีชวยในเรื่องของการจัดลำดับความสำคัญของสินคา First In First Out ทำใหสินคามีการหมุนเวียน

ตามลำดับ และทฤษฎี Visual control เพื่อหาสินคาไดอยางมีประสิทธิภาพลดเวลาในการดำเนินงานและชวย

แกไขปญหาหาสินคาไมเจอ 

ผู ว ิจ ัยไดเล็งเห็นความสำคัญดังกลาว จ ึงสนใจที ่จะนำแนวคิดและทฤษฎีการจัดการคลังสินคา 

มาประยุกตใชกับคลังสินคาของรานชุติกาญจน การคา โดยปรับปรุงการจัดการสินคาในคลงัสินคา เพื่อสงผลให

คลังสินคาของรานชุติกาญจน การคา เกิดประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคา  

วัตถุประสงคของงานวิจัย 

1. เพ่ือศึกษาและวิเคราะหกระบวนการการคนหาสินคาในคลังสินคาของรานชุติกาญจน การคา 

2. เพ่ือเพ่ือการปรับปรุงกระบวนการการคนหาสินคาในคลังสินคาของรานชุติกาญจน การคา 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

การแบงประเภทของคงคลังดวยระบบ ABC Analysis 

ระบบ ABC Analysis เปนการจัดกลุมสินคาเปน 3 กลุม เพื่องายในการบริหารจัดการตามกลุมสินคา  

การจัดลำดับมีหลายแบบตามแนวนโยบายท่ีตองการใชบริหารขององคกร โดยจัดแบงตามเกณฑการพิจารณาเชน 

ในภาพจะใชจำนวนรายการวัสดุ (Unit) มาคิดรวมกับมูลคา (Value) มูลคาที่พูดถึงอาจเปน มูลคาการถือครอง 

หรือมูลคาการขาย หรือมูลคาสวนแบงกำไร ซึ่งไดนำทฤษฎีมาทำการจัดกลุมของสินคาตามลำดับความสำคัญของ

การเบิกจายของสินคาในคลังสินคา (ปยนันท สวัสด์ิศฤงฆาร, 2563) 

พาเรโต หรือ เพรโต (Pareto) เปนเครื่องมือหนึ่งที่ใชแสดงรายละเอียดของสิ่งท่ีเราสนใจในรูปแบบ 

ของกราฟผสมระหวางกราฟแทง กับกราฟเสน โดยเรียงลำดับของรายละเอียดในแตละหัวขอตามลำดับความถ่ีมาก

ไปหาความถี่ทีน่อยกวา ตามหลักของกฎ 80:20 หรือ กฏของพาเรโต ที่วา สาเหตุหลัก 20% สงผลทำใหเกิดผล

ลัพธ 80% (ปยนันท สวัสด์ิศฤงฆาร, 2563) 

 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

434



แนวคิดและทฤษฎีการเขากอนออกกอน FIFO (First In First Out) 

การเขากอนออกกอน หมายถึง สินคาใดท่ีเขาคลังสินคากอนก็หมุนเวียนออกไปกอน เพ่ือลดความเสื่อม

จากการจัดเก็บเปนเวลานาน การเขากอนออกกอน (FIFO: First in First out) เปนวิธีที ่ใชในการวัดตนทุน 

ของสินคา โดยตั้งอยูในสมมติฐานวาสินคาหรือวัตถุดิบทีซ่ื้อเขามาใชกอนจะตองถูกนําออกขายหรือนํามาใชกอน  

(ธัญกมล ทองกอน, 2562) 

การควบคุมการมองเห็น (Visual Control) 

ความหมายของการควบคุมดวยการมองเหน็การควบคุมดวยการมองเห็น (Visual Control) เปนระบบ

ควบคุมการทํางานที่ทําใหพนักงานทุกคนสามารถเขาใจขั้นตอนการทํางาน เปาหมาย ผลลัพธ การทํางานไดงาย 

และชัดเจน รวมถึงเห็นความผิดปกติตางๆ และแกไขไดอยางรวดเร็ว (นิตยา พูลผล, 2561) 

 

3. วิธีการดำเนินงาน 
ประชากร และกลุมตัวอยาง 

1. ประชากร 

ประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีไดแก เจาของราน ชุติกาญจน การคา และ ผูปฎิบัติงานในคลังสินคา 

2. กลุมตัวอยาง 

กลุ มตัวอยางที ่ใช ในการวิจ ัยคร ั ้งนี ้ไดแก ส ินคาที ่อยู ในคลังส ินคาของร านชุติกาญจนการคา  

ซึ่งไดมาโดย วิธีการเลือกแบบเฉพาะเจาะจง (purposive sampling) ใชวิธีการสัมภาษณเชิงลึกกับเจาของรานชุติ

กาญจนการคา 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

การวิจัยเรื่องศึกษาแนวทางการปรับปรุงกระบวนการจัดการคลังสินคากรณีศึกษารานชุติกาญจน การคา 

ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลท้ังจากแหลงขอมูลทุติยภูมิ และแหลงขอมูลปฐมภูมิ ดังตอไปน้ี 

1. ขอมูลปฐมภูมิ 

การเก็บขอมูลปฐมภูมิที่ไดจากการศึกษากระบวนการจัดการคลังสินคาของรานชุติกาญจน 

การคา ระหวางเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2564 

  1.1 การเก็บขอมูลระยะเวลาในการหยิบสินคา 

  1.2 การเก็บขอมูลรายการสินคาคงคลัง 

1.3 การเก็บขอมูลพ้ืนท่ีคลังสินคา 

 2. ขอมูลทุติยภูมิ 

ไดจากการรวบรวมขอมูลเอกสารที่เกี่ยวของจากหนังสือ วารสาร เอกสาร วิทยานิพนธรายงาน 

การวิจัย บทความ และเว็บไซตท่ีเกี่ยวของกับประเด็นศึกษา 

เครื่องมือที่ใชในการเก็บขอมูล 

เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลเปนแบบสำรวจขอมูลสินคาภายในรานจำนวน 2 ตอน ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 แบบสัมภาษณเชิงลึก ประกอบดัวย 

1.1 ขอมูลรายการสินคา 

1.2 แบบสอบถามเกี่ยวกับสภาพของสินคาท่ีหมดอายุ ซึ่งมีลักษณะเปน ตารางสินคา 

1.3 การเบิกจายของราน ชุติกาญจน การคา ซึ่งมีลักษณะเปน ตารางการเบิกจายสินคา 
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1.4 แผนผังคลังสินคา ซึ่งมีลักษณะเปน layout 

 ตอนท่ี 2 แบบสำรวจเวลา ประกอบดัวย 

2.1 แบบบันทึกเวลาในการหยิบสินคากอนการปรับปรุง 

2.2 แบบบันทึกเวลาในการหยิบสินคาหลังการปรับปรุง 

การวิเคราะหขอมูล 

จากการศึกษาและวิเคราะหสาเหตุและปญหาของรานชุติกาญจน การคาผูวิจัยจึงทำการวิเคราะหปญหาท่ี

เกิดข้ึนโดยใชหัวขอดังน้ี 

1. วิเคราะหขอจํากัดในการใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บสินคา 

การวางแผนออกแบบการจัดเก็บสินคาใหเหมาะสมกับพื้นที่ โดยพิจารณา จากขนาดพื้นที่ รายการ

สินคา และการเบิกจายสินคาแตละรายการ โดยใชหลักการของทฤษฎี ABC Analysis  

2. วิเคราะหประสิทธิภาพเวลาในการหาสินคา 

2.1 จับเวลาในการหยิบสินคา จำนวน 30 ครั้ง เพ่ือใหเกิดความแมนยําของขอมูล 

2.2 วิธีการจับเวลาการหยิบสินคาของเจาของราน โดยใชนาิกาจับเวลา เพ่ือเก็บคาเวลาไปใชในการ

คํานวณหาคาการเปรียบเทียบ คือ กอนปรับปรุง และหลังการปรับปรุง โดยการจับเวลาทุกครั้ง ผูวิจัยไดทำการจับเวลา

ต้ังแตเจาของรานเดินเขาไปคนหาสินคา จนกระท่ังนำสินคาถึงชั้นวางสินคาท้ัง 30 ครั้ง นับไดวาเปนการจบ  

3. วิเคราะหระบบการจัดเก็บสินคา 

ในการปรับปรุงระบบการจัดเก็บสินคาในคลังสินคา ซึ่งผูวิจัยนําหลักการทฤษฎี Visual Control มา

ชวยในการจัดเก็บสินคา การแบงประเภทสินคาและการจัดหมวดหมูสินคา 

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล 

 สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูล เพื่อใชวิเคราะหสินคาภายในคลังสินคาของราน ชุติกาญจน การคา โดย

ผูวิจัยไดนำขอมูลท่ีใชในการวิเคราะห มีดังน้ี  

 1. ขอมูลเกี่ยวกับการเบิกจายสินคา 

การสั ่งซ ื ้อส ินค าเขาภายในคลังส ินคาแตละคร ั ้งน ั ้น เจ าของร าน ชุติกาญจน การคา  

ทำการจัดซื้อสินคา 2-3 ครั้งตอเดือน โดยดูจากการประมาณสินคาคงเหลือภายในหนาราน จากน้ันนำขอมูลมาทำ

การวิเคราะหโดยจัดแยกประเภทของสินคาตามการเบิกจายสินคา มาวิเคราะหแบงแยกเปนกลุมสินคา โดยใช

โปรแกรม Microsoft Excel ในการหาคาเฉลี่ยของการเบิกจายสินคาและมูลคาของสินคา โดยใชสูตรคาเฉลี่ย ดังน้ี 

 

X̅=
∑ X

n
 

X̅     = คาเฉลี่ย 

∑ X = ผลรวมการเบิกจายและมูลคาของสินคา 

n      = จำนวนการเบิกจายและมูลคาของสินคา 

 

2. ขอมูลเวลาท่ีใชในการหยิบสินคา 

ในการคนหาสินคาภายในคลังสินคา เจาของราน ชุติกาญจน การคา ไดทำการเขาไปคนหาสินคา

ภายในคลังสินคาโดยใชเวลาในการคนหาสินคา ประมาณ 3 - 7 นาที ตอครั้ง ดังน้ันวิธีการจับเวลาการหยิบสินคา
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ของเจาของราน ทำการเก็บขอมูลกอนท่ีจะปรับปรุงกระบวนการจัดเก็บสินคา โดยทำการจับเวลา 30 ครั้ง ในพ้ืนท่ี

จัดเก็บท้ังหมด นำขอมูลท่ีไดมาทำการหาคาเฉลี่ยกอนและหลังการปรับปรุง โดยใชสูตรคาเฉลี่ย ดังน้ี  

 

X̅=
∑ X

n
 

X̅      = คาเฉลี่ย 

∑ X  = ผลรวมของการปรับปรุงกอนและหลัง 

n       = จำนวนของการปรับปรุงกอนและหลัง 

จากนั้นนำขอมูลคาเฉลี่ยที่ไดมาทำการคำนวณเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกอนการ

ปรับปรุงและหลังการปรับปรุงคลังสินคา โดยใชสูตร ดังน้ี 

= 
เวลาเฉล่ียลดลง

ระยะเวลาเฉล่ียกอนการปรับปรุง
x 100 

 

4. ผลการวิจัย 
ผลการศึกษาเบ้ืองตน 

จากการศึกษาและเก็บขอมูลในสวนของการสัมภาษณเจาของรานชุติกาญจน การคา พบวา สาเหตุ

สำคัญที่ทำใหการคนหาสินคาใชเวลานาน สาเหตุเกิดจากการเก็บสินคาที่ไมเปนระเบียบ ทำใหใชเวลาในการหา

สินคานาน นอกจากน้ียังสงผลใหสินคาบางชนิดถูกจัดเก็บเปนเวลานาน ทำใหสินคาเสียหาย 

การรวบรวมขอมูลในการจัดการคลังสินคา 

การศึกษาและเก็บขอมูลเพ่ือท่ีจะนำขอมูลท่ีไดมาทำการปรับปรุงการจัดการสินคา เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ

ในการทำงานดานการจัดเก็บสินคา และการเบิก – จายสินคา ซึ่งมีรายละเอียดดังน้ี 

1. เก็บรวบรวมรายการสินคาภายในคลัง 

การเก็บรวบรวมขอมูลรายการสินคาจากการเขาสำรวจพื้นที่ที่ถูกจัดเกบ็ในคลังสินคา ขอมูล

สินคาที่อยูในคลังสินคาทั้งหมด พบวามี 9 ประเภท และแบงออกไดทั้งหมด 53 รายการ ไดแก เครื่องดื่ม 17 

รายการ, เครื่องครัว 17 รายการ, แปง 1 รายการ, ขนม 4 รายการ, ของใชในบาน 2 รายการ, ซักผา 5 รายการ, 

ทิชชู 2 รายการ, บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป 4 รายการ, ลางจาน 1 รายการ 

2. การเก็บขอมูลเวลาในการหยิบสินคา 

 วิธีการจับเวลาการหยิบสินคาของเจาของราน ทำการจับเวลา 10 ครั้ง ในพ้ืนท่ีจัดเก็บท้ังหมด 

เวลาในการหยบิสินคากอนการปรับปรุงไดระยะเวลา 41 นาที 17 วินาที เวลาเฉลี่ยกอนการปรับปรุงคือ 4 นาที 

12 วินาที 
3. การเก็บขอมูลจำนวนรายการสินคาหมดอายุกอนการปรับปรุง 

  การเก็บขอมูลรายการสินคาหมดอายุกอนการปรับปรุง จากการสัมภาษณเจาของร าน 

ชุติกาญจน การคา ซึ่งพบวาสินคาหมดอายุทั้งหมดม ี28 รายการ และมีจำนวนสินคาหมดอายุทั้งหมด 229 ชิ้น 

คาเสียหายรวมท้ังหมดคือ 4802 บาท 

การวิเคราะห และการปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินคา 

จากขอมูลการเก็บขอมูลสินคาในคลังสินคา พบวาสาเหตุของปญหาเกิดจากสินคาภายในคลังสินคา 

มีการจัดเก็บไมเปนระเบียบ จึงทำใหการแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนดังข้ันตอนดังน้ี 
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1. การแบงกลุมความสำคัญของสินคา 

  ผูวิจัยไดทำการจัดกลุมของสินคาใหม โดยพิจารณาจากการเบิก - จายสินคา โดยนำขอมูลมา

เปนเกณฑในการแบงกลุมสินคาในคลังสินคา เพ่ือจัดเรียงลำดับความสำคัญตามทฤษฎี Pareto และ ทฤษฎี ABC 

Analysis มีดังน้ี 

  1.1 การแบงตามทฤษฎี Pareto 

  ผูวิจัยไดทำการจัดหมวดหมูสินคาใหม โดยนำขอมูลสินคาภายในคลังสินคามาลงในโปรแกรม 

Microsoft Excel ซึ่งนำขอมูลการเบิก -  จายสินคามาคิดเปนเปอรเซ็นต สามารถแบงออกเปน กลุมสินคา A คือ 

7 รายการ, กลุมสินคา B คือ 13 รายการ และกลุมสินคา C คือ 33 รายการ 

2. การจัดวางสินคาตามหลักการทฤษฎี ABC Analysis 

การปรับปรุงการจัดเก็บสินคาภายในคลังสินคาของรานชุติกาญจน การคา ไดทำจัดเก็บสินคา

ท้ังหมด 53 รายการ ซึ่งไดทำการแยกกลุม โดยการเก็บสินคาคงคลังจะถูกเก็บตามหมวดหมูท้ัง 3 กลุมสินคา ไดแก 

 

A แทน กลุมสินคาท่ีมีการเบิก – จาย สูง 

B แทน กลุมสินคาท่ีมีการเบิก – จาย ปานกลาง 

C แทน กลุมสินคาท่ีมีการเบิก – จาย ต่ำ 

 

การจัดเก็บสินคาตามหลักการจัดการคลังสินคา โดยนำขอมูลในตาราง จัดเรียงใหสอดคลองกับหลักการ

จัดการคลังสินคา และใหสอดคลองกับพ้ืนท่ีคลังสินคาของรานชุติกาญจน การคา ซึ่งจะแสดงในรูปท่ี 1 

 

 
รูปที่ 1 ผังคลังสินคาของรานชุติกาญจน การคา 

 

3. การติดปายและสัญลักษณ 

  ผูวิจัยไดนำหลักการทฤษฎี Visual Control มาประยุกตใชในการปรับปรุง เรื ่องการบอก

ตำแหนงการจัดวางสินคา การแยกประเภทสินคาใหชัดเจน และมีการกำหนดสีตาง ๆ 
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4. ผลการจับเวลาในการหยิบสินคาของเจาของราน หลังการปรับปรุงคลังสินคา 

จากการใชนาิการจับเวลาเพื่อเก็บคาเวลาในการหยิบสินคาของเจาของราน โดยการสุม

รายการสินคาข้ึนมา 10 รายการ แลวจับเวลาทุกครั้ง ไดระยะเวลารวมในการหยิบสินคา 19 นาที 44 วินาที เวลา

เฉลี่ยกอนการปรับปรุงคือ 1 นาที 9 วินาที 

5. การเก็บขอมูลรายการสินคาหมดอายุหลังการปรับปรงุคลังสินคา 

  การเก็บขอมูลรายการสินคาหมดอายุหลังจากการปรับปรุงคลังสินคา พบวารายการสินคา

หมดอายุ 8 รายการ และมีจำนวนสินคาหมดอายุ 49 ชิ้น คาเสียหายสินคารวมท้ังหมด 949 บาท เน่ืองจากสินคามี

ท่ีอยูในพ้ืนท่ีมุมอับสายตาและโครงสรางอาคารท่ีเกาแกทำใหเกิดความชื้นเมื่อมีฝนตก 

 6. การเปรียบเทียบกอนและหลังการปรับปรุงคลังสินคา 

 

ตารางที่ 1 การเปรียบเทียบเวลาในการหยิบสินคา 

การเก็บขอมูลการหยิบสินคา เวลารวม (นาที) เวลาเฉลี่ย (นาที) 

กอนการปรับปรุง 103.34 3.27 

หลังการปรับปรงุ 39.40 1.19 

เวลาท่ีลดลง 63.94 2.08 

 

5. สรุปผลและอภิปราย 
สรุปผลการศึกษา 

ระบบการจัดเก็บสินคาแบบใหม โดยการแยกความสําคัญของสินคาท้ัง 53 ชนิด ซึ่งสามารถ จัดหมวดหมู

ได 9 หมวดหมู และจัดประเภทออกมาได 3 ประเภท ไดแก สินคาขายดี สินคาขายไดปานกลางและขายไดยาก ซึ่ง

สินคาท้ัง 3 ประเภท นอกจากน้ีไดทําการปรับปรุง เรื่องการบอกตําแหนงการจัดวาง สินคาการแยกประเภทสินคา

แตละชนิด โดยการกําหนดสีตาง ๆ ไดแก 

สีแดง ใชแทนกลุมสินคาท่ีมีการเบิก – จาย สูง 

 สีเหลือง ใชแทนกลุมสินคาท่ีมีการเบิก – จาย ปานกลาง 

 สีน้ำเงิน ใชแทนกลุมสินคาท่ีมีการเบิก – จาย ต่ำ 

เพื ่อแยกหมวดหมูสินคาใหชัดเจนมากยิ ่งขึ ้นและสามารถทําใหเจาของราน จัดเก็บสินคาไดอยาง  

ถูกตําแหนง และใชเวลาคนหาสินคานอยลง ในการปรับปรบัปรุงระบบการจัดเก็บสินคาแบบใหม ทําใหการเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการคนหาสินคา เวลาเฉลี่ยท่ีไดลดลง 3 นาที 8 วินาที ซึ่งมีระยะเวลารวมลดลง 21 นาที 33 วินาที

ซึ่งสอดคลองกับ ชณิชา หมอยาดี (2563) ไดทำการศึกษาเรื่อง แนวทางการแกไขปญหาการจัดการคลังสินคา

เวชภัณฑ : กรณีศึกษารานขายยาแหงหนึ่งในจังหวัดนครปฐมการวิจัยนี้เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยไดใชทฤษฎี 

ABC Analysis และ First In First Out (FIFO) มาประยุกตใชในการเพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคา  

อภิปรายผล 

 จากการปรับปรุงระบบการจัดการคลังสินคาซึ่งพบวาการนำเกณฑของมูลคาสินคามาประยุกตใชในการ

แบงประเภทจัดลำดับความสำคัญ (ABC Analysis) จะทำใหเห็นถึงการเบิก – จายของสินคาภายในคลังสินคา 

แสดงใหเห็นถึงจำนวนสินคาท่ีเบิก – จายภายในคลังสินคา 
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ตารางที่ 2 การเปรียบเทียบเวลาในการหยิบสินคา 

การเก็บขอมูลการหยิบสินคา เวลารวม (นาที) เวลาเฉลี่ย (นาที) 

กอนการปรับปรุง 103.34 3.27 

หลังการปรับปรงุ 39.40 1.19 

เวลาท่ีลดลง 63.94 2.08 

 

 นอกจากนี้ยังมีการทำเสนแบงโชนของสินคาแตละประเภท เพื่อใหงายตอการคนหาสินคาของเจาของ

ราน เพ่ือลดเวลาในการหาสินคาและการหาสินคาไมเจอ โดยใชสีเปนตัวแบงประเภทของสินคา  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
การจัดทำวิจัยฉบับนี้ สำเร็จลุลวงไปไดก็ดวยความอนุเคราะหจากทานอาจารยที่ปรึกษาวิจัยที่ไดสละ

เวลาในการใหคำปรึกษา และขอเสนอแนะท่ีเปนประโยชนในการดำเนินงาน อีกท้ังยังคอยติดตามสอบถามถึงความ

คืบหนาในการจัดทำโครงการน้ีสำเร็จลุลวงจากอาจารยท่ีปรึกษา อาจารย สุจิตตา หงษทอง และอาจารยท่ีปรึกษา

รวม อาจารย หฤทัยรัตณ จันตะคาด ซึ่งทานไดใหคำแนะนำและขอคิดเห็นตาง ๆ รวมถึงข้ันตอนของการรวบรวม

เน้ือหา และรายละเอียดท่ีเกี่ยวของเพ่ือนำมาจัดทำวิจัยฉบับน้ี คณะผูจัดทำขอขอบพระคุณอาจารยเปนอยางสูงมา 

ณ โอกาสน้ี ท่ีคอยใหคำปรึกษาคำแนะนำ ท่ีเปนประโยชน ในการทำวิจัยท่ีดีเสมอมา 

ขอขอบคุณรานชุติกาญจนการคา ตำบลสันมะเค็ด อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย ท่ีใหขอมูลท่ีเกี่ยวเน่ือง

กับวิจัยฉบับน้ีใหกับคณะผูจัดทำ 

 วิจัยฉบับน้ีหากมีประโยชนตอผูนำไปศึกษาตอ คณะผูจัดทำขอมอบความดี ใหกับอาจารยท่ีปรึกษาวิจัย 

หากมีความบกพรองประการใดท่ีเกิดข้ึนในวิจัยฉบับน้ี ทางคณะผูจัดทำขอนอมรับ และขออภัยมา ณ ท่ีน้ีดวย 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือ 1)เพ่ือพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงานราน

ขายของที่ระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน 2)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานรานขายของที่ระลึกตอคู มือ

การสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีน โดยประชากรท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีคือ พนักงานรานขายของท่ีระลึก ในเขต

อำเภอเมือง จังหวัดนาน กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัย คือ พนักงานรานขายของท่ีระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน

จำนวน 15 คน ซึ่งคัดเลือกมาดวยวิธีเจาะจง เครื่องมือที่ใชในการวิจัย คือ คูมือเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีน ของพนักงานรานขายของที่ระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอคูมือ 

สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คาเฉลี่ย คารอยละ และสวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน 

 ผลการวิจัย พบวา คูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับพนักงานรานขายของท่ีระลึก

ในอำเภอเมือง จังหวัดนานประกอบดวย คำศัพท ประโยคที่ใชในสถานการณตางๆและตัวอยางบทสนทนา

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน ความพึงพอใจของผูใชงานคูมือ พบวาโดยรวม อยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.84) โดยมี

ความพึงพอใจในดานใชประโยชน (�̅�𝑥 = 4.17) รองลงมาความพึงพอใจดานรูปเลม (�̅�𝑥 = 3.82) และดานเนื้อหา 

(�̅�𝑥 = 3.70) ตามลำดับ 

 

 คำสำคัญ: คูมือภาษาอังกฤษและภาษาจีน พนักงานรานขายของที่ระลึก   
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Abstract 
This research aims to 1) develop a communication manual in English and Chinese for 

souvenir salespeople in Muang district, Nan province, and 2) investigate the level of satisfaction 

of souvenir salespeople toward the communication manual in English and Chinese. The 

populations were souvenir salespeople in Muang district, Nan province. The samples selected 

using the selective sampling method were 15 souvenir salespeople from the Muang district, Nan 

province. The research instruments included a communication manual in English and Chinese 

and a satisfaction questionnaire. The data was used to analyze the mean, percentage, and 

standard deviation. The results revealed that the English and Chinese communication manual for 

souvenir salespeople in Muang district, Nan province, included vocabulary and expressions used 

in various situations and examples of English and Chinese conversations. The overall level of 

satisfaction of souvenir salespeople with the English and Chinese communication manual was 

high (= 3.84). The utilization was the most satisfied aspect (= 4.17), followed by manual feature 

aspects (= 3.82) and content aspects (= 3.70). 

 

Keywords: English and Chinese communication manual, souvenir sale person 
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1. บทนำ  

การทองเที่ยวเปนอุตสาหกรรมที่มีบทบาทตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพราะการ

ทองเท่ียวนำรายไดเขาสูประเทศปละหลายแสนลานบาท อีกท้ังยังมีแนวโนมในการเติบโตท่ีสูงข้ึน การเดินทางของ

นักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีเดินทางเขามาทองเท่ียวในประเทศไทยก็มีบทบาทเปนอยางมาก เน่ืองดวยการทำรายได

เขามาในประเทศเปนจำนวนมากอยางตอเน่ือง โดยสถิติของรายไดจากนักทองเท่ียวตางชาติมีจำนวนเพ่ิมข้ึนในทุก

ปโดยป 2560 มีรายไดจากนักทองเที่ยวตางชาติ 1,831,105.00 ลานบาท ในป 2561 เปนจำนวน 1,876,136.90 

ลานบาท และในปล าสุดป 2562 เปนจำนวน 1,933,368.23 ลานบาท (กองเศรษฐกิจการทองเที ่ยวและ

กีฬา,2562) สะทอนใหเห็นวาแนวโนมรายไดจากนักทองเท่ียวชาวตางชาติท่ีมีจำนวนเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ประเทศ

ไทยเปนอีกหนึ่งประเทศที่นักทองเที ่ยวใหความสนใจที่จะเดินทางมาทองเที่ยว เนื่องจากมีศักยภาพทางการ

ทองเท่ียวท่ีโดดเดนและทรัพยากรทางการทองเท่ียวท่ีหลากหลาย อีกท้ังประเทศไทยยังมีขนบธรรมเนียม ประเพณี 

วัฒนธรรมอันเปนเอกลักษณเฉพาะตัว จากสถิติที่ผานมาป 2562 ประเทศไทยมีนักทองเที่ยวชาวตางชาติจาก

ภูมิภาคทั่วโลกเดินทางเขามาทองเที่ยวเปนจำนวนมาก โดยชาวตางชาติ 10 อันดับแรกที่มีการเดินทางเที่ยวไทย

สูงสุดไดแก จีน มาเลเซีย เกาหลีใต ลาว ญี่ปุน อินเดีย รัสเซีย สหรัฐอเมริกา สิงคโปร เวียดนาม ตามลำดับ ซึ่งใน

จำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่มีจำนวนมากที่สุดไดแก นักทองเที่ยวชาวจีน นอกจากนี้ไทยยังไดติดอันดับท่ี

เที่ยวยอดนิยมที่คาดวาคนจีนอยากมาเที่ยวจากการคาดการณของTourism Economics (ไทยพับลิกา,2016) 

ในชวงไมกี่ปที่ผานมา พฤติกรรมการทองเที่ยวของนักทองเที่ยวจีนรุนใหมไดเปลี่ยนไปจากเดิม ซึ่งมีแนวโนมวา 

นักทองเท่ียวกลุมน้ีจะเปนกลุมเปาหมายหลักของอุตสาหกรรมการทองเท่ียวของไทยในอนาคต  
จังหวัดนาน ตั้งอยูทางทิศตะวันออกสุดของภาคเหนือและอยูหางจากเชียงใหมประมาณ 318 กิโลเมตร 

เปนเมืองที่มีความโดดเดนทางดานศิลปวัฒนธรรมลานนา อีกทั้งยังมีลักษณะภูมิประเทศที่เปนเทือกเขาสูงถึงพ้ืน

ราบ ดวยความโดดเดนของทรัพยากรทางดานศิลปวัฒนธรรม สถาปตยกรรมและสิ่งแวดลอม อีกทั้งมีคาใชจายใน

การทำกิจกรรมท่ีคอนขางต่ำ มีความเงียบสงบ สะอาด ผอนคลายและปลอดภัย ซึ่งตอบสนองในดานความคาดหวัง

ของนักทองเที่ยวชาวจีนและชาวตางชาติประเทศอื่นๆที่มตีอประเทศไทยในเรื่องความปลอดภัย ศิลปวัฒนธรรมท่ี

เปนเอกลักษณ ความมีอัธยาศัยไมตรี และความคุมคาในการใชจาย (พิศาล แกวอยู,2564) ทำใหในปจจุบันนาน

เปนเมืองที่เปนจุดหมายปลายทางของการทองเที ่ยวเมืองหนึ่งของภาคเหนือ กอใหเกิดการพัฒนาทางดาน

เศรษฐกิจ สังคม เพื่อรองรับการทองเที่ยว สงผลใหการทองเที่ยวของจังหวัดนานเติบโตขึ้นอยางชัดเจน จากการ

สำรวจจำนวนนักทองเที่ยวชาวตางชาติที่เดินทางมาทองเที่ยวในนานในชวง 5 ปที่ผานมาคือป 2556 ถึงป 2560 

พบวาจำนวนนักทองเที่ยวที่เขามาในจังหวัดนานมีจำนวนเพิ่มขึ้นในทุกๆป รายไดจากการทองเที่ยวมีแนวโนม

เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง (สำนักงานสถิติจังหวัดนาน, 2561) จากการที่จังหวัดนานมีนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและ

ชาวตางชาติเขามาทองเที่ยวมากขึ้น ภาษาตางประเทศจึงมีความสำคัญและเปนสิ่งจำเปนตอ ผูประกอบการหรือ

พนักงานบริการดานตางๆในการพูดติดตอสื ่อสาร โดยเฉพาะอยางยิ ่งพนักงานบริการรานขายของที ่ระลึก

จำเปนตองใชภาษาตางประเทศ เชน ภาษาอังกฤษรวมถึงภาษาจีนพูดสื ่อสารเพื่อดำเนินธุรกิจและใหบริการ

ชาวตางชาติ ซึ่งการที่พนักงานไมสามารถพูดภาษาตางประเทศ หรือพูดแลวเกิดความเขาใจไมตรงกันทั้งสองฝาย 

อาจทำใหเกิดความเสียหายทางหนาที่การงาน รายได และธุรกิจได อีกทั้งมีผูวิจัยหลายทานที่ไดศึกษาเกี่ยวกับ

ความตองการและปญหาในการสื่อสารภาษาอังกฤษของพนักงานบริการในจังหวัดนาน จากความสำคัญดังกลาว

เปนเหตุใหผูวิจัยสนใจที่จะพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนสำหรับพนักงานรานขายของที่ระลึก

เพื่อสื่อสารกับนักทองเที่ยวชาวตางชาติไดอยางมีประสิทธิภาพและเปนการเตรียมความพรอมใหกับบุคลากรดาน

การทองเท่ียวเพ่ือรองรับการเติบโตภาคการทองเท่ียว อีกท้ังเปนการสรางรายไดใหเขามาในประเทศอีกดวย 
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 วัตถุประสงค 

1.เพื่อพัฒนาคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของที่ระลึกใน

อำเภอเมืองจังหวัดนาน 

2.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของพนักงานบริการรานขายของที่ระลึกตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษ

และภาษาจีน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 การวิจัยครั้งนี้ ผูวิจัยไดศึกษาทบทวนวรรณกรรมโดยนำทฤษฎีงานวิจัย แนวคิดที่เกี่ยวของมาประกอบ

ใชในการดำเนินการวิจัยดานการพัฒนาคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษและจีน ดังน้ี 

2.1 คูมือ 

 ดวงนภา เตปา (2562) ไดสรุปความหมายของคูมือไววา คูมือ หมายถึง หนังสือหรือเอกสารท่ีใหความรู

เรื่องใดเรื่องหนึ่ง มีการอธิบายเปนขั้นตอนและวิธีการดำเนินงานอยางเปนระบบ มีรายละเอียดของขอมูลใน

สวนประกอบตางๆเพื่อใหผูอานเกิดความเขาใจและงายตอการปฏิบัติงาน สามารถนำไปใชไดอยางถูกตองตาม

วัตถุประสงคท่ีผูจัดทำกำหนดไวได และองคประกอบของคูมือท่ีดีสามารถแบงออกเปน 3 สวน ไดแก 1) วิธีการใช

คูมือหรือคำช้ีแจงในการใชคูมือ 2) เน้ือหาสาระ 3) แหลงขอมูลอางอิง  

 สุเทพ ไชยวุฒิ (2560) ไดสรุปการจัดทำคูมือจะตองประกอบดวย องคประกอบที่สำคัญ คือ วิธีการใช

คู มือหรือคำแนะนำในการใชคู มือ เนื ้อหาสาระ คำชี้แจงเกี ่ยวกับการจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ การจัดกิจกรรม 

แหลงขอมูลอางอิง เพ่ือเปนการอำนวยความสะดวกแกผูใชคูมือ ใหสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ

บรรลุตามวัตถุประสงค  

ปยฉัตร ประทุมรัตน (2561)  นิยามลักษณะคูมือที่ดี ไววา ตองมีความละเอียดชดัเจน มีหัวขอสรุปและ

สวนประกอบตางๆครอบคลุมตามหลักการสอน สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง สวนประกอบตางๆของคูมือการ

จัดการเรียนรูมีความสอดคลองสัมพันธเช่ือมโยงสัมพันธกัน  

2.2 การสื่อสาร 

 การสื่อสารเปนกระบวนการในการสงสารหรือแลกเปลี่ยนขาวสาร ความคิด ความรูสึกระหวางบุคคลโดย

ใชสื่อหรือชองทางตางๆเพื่อโนมนาวจิตใจใหเกิดผลในการใหเกิดการรับรูหรือปรับเปลี่ยนทัศนคติ และเพื่อสราง

ความเขาใจอันดีตอกัน ทั้งนี้การสื่อสารจะประสบความสำเร็จหรือไมก็ตองอาศัยองคประกอบที่สำคัญหลักๆของ

การสื ่อสาร นั ่นคือ ผู สงสาร ชองทาง ผู ร ับสาร รวมทั ้งปจจัยสภาพแวดลอมอื่นๆรวมดวย (จิราวรรณ ยิ้ม

ปลื้ม,2561)  

การสื่อสาร หมายถึง การใชความสามารถดานภาษาในการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางบุคคลตั้งแต

สองคนขึ้นไป การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพนั้นผู พูดจะตองเลือกใชถอยคำ น้ำเสียง รวมถึงพฤติกรรมอยาง

เหมาะสมถูกตองกับโอกาสและมารยาทในการพูดที่ถกูตองตามวัฒนธรรมและประเพณีของสังคม (วรางคณา เคา

อน,2560) 

 2.3 ความพึงพอใจ 

 น้ำลิน เทียมแกว (2561) ไดสรุปความหมายของความพึงพอใจไววา ความพึงพอใจ (satisfaction) 

หมายถึง ความรูสึกชอบ หรือพอใจท่ีมีตอเรื่องใดเรื่องหน่ึง หรือตอองคประกอบและสิ่งจูงใจในดานตางๆซึ่งเปนผล

มาจากความสนใจ สงผลใหมีทัศนคติท่ีดีเมื่อไดรับการตอบสนองตามความตองการของตนเอง 
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 การวัดความพึงพอใจจะสามารถกระทำไดหลายวิธี ไดแก การใชแบบสอบถาม การสัมภาษณ และการ

สังเกต ซึ่งในแตละวิธีน้ันก็จะทำใหทราบความคิดเห็น และความพึงพอใจของผูถูกวัดวามีความพึงพอใจในทางบวก

หรือทางลบนั่นเอง(มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี,2563) ซึ่งในการวิจัยครั้งนี้ผูวิจัยใชแบบสอบถาม เพื่อประเมิน

ความพึงพอใจของพนักงานรานขายของท่ีระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 จากการศึกษาแนวคิด ทฤษฎี เอกสารและงานวิจัยท่ีเกี ่ยวของกับการพัฒนาคู มือเพื ่อการสื ่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของที่ระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน ผูวิจัยไดนำมาเปน

กรอบแนวคิดในการวิจัย ดังภาพท่ี 1 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรที่ใชในการวิจัยครั้งน้ี ประกอบดวย พนักงานรานขายของที่ระลึก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัด

นาน จำนวน 50 คน  

กลุมตัวอยางท่ีใชในการศึกษา ประกอบดวยพนักงานรานขายของท่ีระลึก ในเขตอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

จากรานริสาสินี คอฟฟ, ศูนย OTOP ดีเบสนาน, รานออยฝายนานและรานฝายนานบุรี จำนวน 15 คน โดยใชการ

เลือกกลุมตัวอยางแบบเจาะจง (Purposive sampling) ซึ่งไดพิจารณาจากเกณฑ 1.มีวุฒิการศึกษา ตั้งแตช้ัน

สภาพปจจุบันและปญหาดานการสื่อสาร

ของพนักงานบริการ โดยการศึกษาจาก

งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

การพัฒนาคูมือเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงาน

บริการรานขายของท่ีระลึกในอำเภอเมือง 

จังหวัดนาน 

แนวคิดทฤษฎีการพัฒนาคูมือ งานวิจัยท่ี

เก่ียวของ เพ่ือหาแนวทางในการพัฒนา

คูมือคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของ

ท่ีระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 

ผลการพัฒนาคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษ

และภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของท่ี

ระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 

ความพึงพอใจตอคูมือเพ่ือการสื่อสาร

ภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงานบริการ

รานขายของท่ีระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 

คูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของ

ท่ีระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน 
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มัธยมศึกษาตอนตนข้ึนไป 2.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษไดในระดับพ้ืนฐาน 3.เปนผูท่ีมีความรู หรือประสบการณ

ท่ีเก่ียวของกับการขายของท่ีระลึกมาแลวไมต่ำกวา 2 ป 

3.2 เคร่ืองมือท่ีใชในการวิจัย 

 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย แบงเปน 2 สวน ไดแก 1) คูมือเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของ

พนักงานบริการรานขายของที่ระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน ที่ผูวิจัยพัฒนาขึ้น ซึ่งมีเนื้อหาประกอบดวย การ

ทักทาย สำนวนภาษาท่ีเก่ียวของกับการซื้อขาย การบอกและการเจรจาตอรองราคา การแนะนำสินคา การจากลา 

โดยในตัวคู มือ มีภาษาอังกฤษ ภาษาจีน ความหมายภาษาไทย มีการถอดเสียงภาษาไทยกำกับสวนที่เปน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน เพื่อใหผูใชคูมือสามารถอานและออกเสียงไดอยางถูกตอง 2) แบบสอบถามความพึง

พอใจตอคูมือที่แบงเปน 3 ตอน ไดแก 1. ขอมูลทั่วไป เชน เพศ อายุ 2. ความพึงพอใจตอคูมือใน 3 ดาน ไดแก 

ดานรูปเลม ดานเนื ้อหา และดานคุณภาพของคูมือ เปนแบบสอบถามชนิดมาตรสวนประมาณคาของลิเคิรท 

(Likert) มีเกณฑการใหคะแนน 5 ระดับโดยเรียงลำดับคะแนนจาก 1-5 คือ พอใจนอยที่สุด,พอใจนอย,พอใจปาน

กลาง,พอใจมาก,พอใจมากท่ีสุด และ 3. ขอเสนอแนะ 

3.3 ขั้นตอนการดำเนินงาน 

1.คนควา รวบรวมเอกสารงานวิจัย วารสารหนังสือ สิ่งตีพิมพ และแนวคิดเก่ียวกับประเด็นท่ีศึกษา เพ่ือ

นำมาจัดทำคูมือฯ จากน้ันดำเนินการพัฒนาคูมือฯ 

2.สรางคูมือคูมือเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของที่ระลึกใน

อำเภอเมือง จังหวัดนาน และแบบสอบถามความพึงพอใจตอคูมือ โดยผานการตรวจสอบจากผูเชี่ยวชาญดาน

ภาษาอังกฤษและภาษาจีน  

3.นำคูมือฯที่พัฒนาขึ้นไปใหกลุมตัวอยางทดลองใชเปนเวลา 2 สัปดาหแลวจึงประเมินความพึงพอใจตอ

คูมือดวยแบบสอบถามความพึงพอใจ 

4.นำขอมูลมาวิเคราะหและสรุปผล โดยวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยการหาคารอยละ คาเฉลี่ย และ

สวนเบ่ียงเบนมาตรฐาน แลวแปรผลตามเกณฑของลิเคิรท ดังน้ี   

คาเฉลี่ย 4.50 - 5.00    หมายถึง   มีความพึงพอใจมากท่ีสุด  

คาเฉลี่ย 3.50 – 4.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจมาก  

คาเฉลี่ย 2.50 – 3.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจปานกลาง  

คาเฉลี่ย 1.50 – 2.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจนอย  

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.49  หมายถึง   มีความพึงพอใจนอยท่ีสุด  

สวนขอมูลเชิงคณุภาพ วิเคราะหจากขอเสนอแนะของแบบสอบถาม และนำเสนอเชิงบรรยาย 

 

4. ผลการวิจัย  

 การวิจัยน้ีนำเสนอผลงานโดยแบงเปน 2 สวน ดังน้ี 

 4.1 คูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของท่ีระลึกในอำเภอ

เมือง จังหวัดนาน 

 มีลักษณะเปนหนังสือขนาดเล็ก ขนาด A5 [11 x 8.5 นิ้ว] จำนวน 34 หนา ซึ่งจะประกอบดวย 5 บท 

ไดแก  
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 บทท่ี 1 การทักทาย  ประกอบดวย รูปประโยคการทักทาย คำศัพทเสริม และตัวอยางบทสนทนา เชน 

การสวัสดีในแตละชวงเวลา การเสนอใหความชวยเหลือ 

 บทท่ี 2 สำนวนภาษาท่ีเก่ียวของกับการซื้อขาย ประกอบดวย รูปประโยคและสำนวนเก่ียวกับการซื้อขาย

และคำศัพทเก่ียวกับการซื้อขาย และตัวอยางบทสนทนาการซื้อขายกับลูกคา 

 บทที่ 3 การบอกราคา และการเจรจาตอรองราคา ประกอบดวย รูปประโยคและคำศัพทเกี่ยวกับการ

ตอรองราคาและแนะนำโปรโมช่ันแกลูกคา 

 บทที่ 4 การแนะนำสินคา ประกอบดวย รูปประโยคการแนะนำสินคา และคำศัพทเกี่ยวกับของที่ระลึก 

และบทสนทนาการแนะนำสินคาแกลูกคา 

 บทที่ 5 การจากลา ประกอบดวย รูปประโยคในการกลาวจากลา และการกลาวเชิญชวนใหกลับมาอีก

ครั้ง 

 โดยเนื้อหาในคูมือเปนภาษาไทยและภาษาอังกฤษและภาษาจีน มีการถอดเสียงภาษาไทยกำกับสวนท่ี

เปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

  

 
 

ภาพท่ี 2 ตัวอยางคูมือ 

 

 4.2 ความพึงพอใจตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของท่ี

ระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน จำนวน 15 คน ไดผลการวิจัย ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 

ตารางท่ี 1 ขอมูลจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศ 

เพศ จำนวน รอยละ 

ชาย 14 26.67 

หญิง 11 73.33 
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จากตารางที่ 1 ขอมูลของกลุมตัวอยางจำแนกตามเพศ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศ

หญิง จำนวน 11 คน คิดเปนรอยละ 73.33และรองลงมาเพศชายจำนวน 4 คน คิดเปนรอยละ 26.67  

 

ตารางท่ี 2 ขอมูลจำนวนและรอยละของกลุมตัวอยางจำแนกตามอายุ 

อายุ จำนวน รอยละ 

18-25 ป 1 6.67 

26-35 ป 6 40.00 

36-40 ป 5 33.33 

41-50 ป 2 13.33 

50 ปข้ึนไป 1 6.67 

  

จากตารางท่ี 2 ขอมูลของกลุมตัวอยางจำแนกตามอายุ แสดงใหเห็นวากลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงอายุ 26-35

ป มากที่สุด มีจำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 40.00 รองลงมาคืออายุ 36-40ป มีจำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 

33.33 อายุ 18-25ป และ 50 ปข้ึนไป มีชวงอายุละ 1 คน คิดเปนรอยละ 6.67 

 

ตอนท่ี 2 ความพึงพอใจตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของท่ีระลึก

ในอำเภอเมือง จังหวัดนาน 

 

ตารางท่ี 3 แสดงผลความพึงพอใจของผูใชงาน 

ประเด็นความพึงพอใจ �̅�𝑥 SD ระดับความพึงพอใจ 

ดานรูปเลม    

1.รูปเลมคูมือมีความนาสนใจ 3.98 0.8. มาก 

2.ขนาดของรูปเลมมีความเหมาะสม 3.87 0.74 มาก 

3.ความเหมาะสมของขนาดตัวอักษร 3.67 0.82 มาก 

รวม 3.82 0.64 มาก 

ดานเนื้อหา    

1.เน้ือหามีความครอบคลมุและเหมาะสม 4.00 0.76 มาก 

2.มีตัวอยางเพียงพอตอการใชงาน 3.33 0.62 ปานกลาง 

3.เน้ือหาสามารถอานทำความเขาใจไดดวยตนเอง 3.93 0.80 มาก 

4. เน้ือหางายตอการเขาใจ 3.53 1.06 มาก 

รวม 3.70 0.64 มาก 

ดานการนำไปใชประโยชน    

1.สามารถนำคูมือไปใชศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับคำศัพทและ

ประโยคสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน 

4.27 0.80 มาก 
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ประเด็นความพึงพอใจ �̅�𝑥 SD ระดับความพึงพอใจ 

2.สามารถนำความรูจากคูมือไปใชงานไดจริง 4.07 0.70 มาก 
รวม 4.17 0.62 มาก 

  

จากตารางที่ 3 แสดงผลความพึงพอใจของผูใชงาน แสดงใหเห็นวาความพึงพอใจของผูใชงานในดาน

รูปเลมมี โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.82 มีความพึงพอใจในสวนความนาสนใจของรูปเลม ขนาดของรูปเลมมีความ

เหมาะสม และความเหมาะสมของขนาดตัวอักษรอยูในระดับมาก ในสวนผลของความพึงใจในดานเน้ือหา โดยรวม

มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.70 ผูใชงานมีความพึงพอใจในสวนเน้ือหามีความครอบคลุม เน้ือหาสามารถอานทำความเขาใจ

ไดดวยตนเอง และเน้ือหางายตอการเขาใจอยูในระดับมาก แตในรายการมีตัวอยางเพียงพอตอการใชงานความพึง

พอใจอยูในระดับปานกลาง คาเฉลี่ยเทากับ 3.33 และผลความพึงพอใจของผูใชงานในดานการนำไปใชประโยชน

โดยรวมมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.17 ผูใชงานมีความพึงพอใจในสวนสามารถนำคูมือไปใชศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับคำศัพท

และประโยคสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน และสามารถนำความรูจากคูมือไปใชงานไดจริงอยูในระดับมาก 

สรุปความพึงพอใจของผูใชงานโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 3.84) ดานท่ีอยูท่ีอยูในระดับมากท่ีสุด คือ ดาน

การนำไปใชประโยชน (�̅�𝑥 = 4.17) รองลงมา คือดานดานรูปเลม (�̅�𝑥 = 3.82) และดานเนื ้อหา (�̅�𝑥 = 3.70) 

ตามลำดับ 

ตอนท่ี 3 ขอเสนอแนะ 

 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะจากผูใชงานสรุปไดดังน้ี 

1.ควรเพ่ิมเน้ือหาเรื่องการถามความตองการของลูกคาและการบอกตำแหนงสินคาในราน 

2.พนักงานรานขายของท่ีระลึกตองการใหเพ่ิมสีสันและรูปภาพประกอบในคูมือใหมากกวาน้ี 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

ผลการวิจัยสามารถนำมาอภิปรายผลตามวัตถุการวิจัยไดดังน้ี 

1.จากผลการดำเนินการวิจัยการพัฒนาคูมือเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนของพนักงาน

บริการรานขายของที่ระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน สามารถจัดทำคูมือไดบรรลุวัตถุประสงคตามที่ผูจัดทำได

วางแผนไว ซึ่งคูมือประกอบดวยสาระสำคัญ ดังน้ี บทท่ี 1 การทักทาย  บทท่ี 2 สำนวนภาษาท่ีเก่ียวของกับการซื้อ

ขาย บทที่ 3 การบอกราคา และการเจรจาตอรองราคา บทที่ 4 การแนะนำสินคา บทที่ 5 การจากลา เนื้อหาใน

คูมือเปนภาษาอังกฤษ ภาษาไทยและภาษาจีน ผูวิจัยพัฒนาขึ้นโดยมีเนื้อหาเกี่ยวกับรูปประโยค สำนวน คำศัพท 

และตัวอยางบทสนทนา ในหมวด การซื้อ การขาย การแนะนำสินคา การบอกราคา การตอรองราคา และการ

ทักทายและการกลาวลา ประโยคสนทนาทั่วไปที่คาดวาจะไดใชในรานขายของที่ระลึก โดยเนื้อหาในคูมือมีการ

ถอดเสียงภาษาไทยกำกับสวนที่เปนภาษาอังกฤษและภาษาจีน และสอดแทรกเนื้อหาในเรื่องวัฒนธรรมและ

มารยาททางธุรกิจในการติดตอสื่อสารหรือทำการคาขายกับชาวตางชาติใหแกผูใชคูมือไดทำความเขาใจเพิ่มเติม 

เพื่อใหผูใชงานคูมือสามารถติดตอสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติไดเปนอยางดี ซึ่งสอดคลองกับวรางคณา เคาอน 

(2560) ท่ีกลาวไววา การสื่อสาร คือ การใชความสามารถดานภาษาในการแลกเปลี่ยนขาวสารขอมูลระหวางบุคคล

ตั้งแตสองคนขึ้นไป การสื่อสารใหมีประสิทธิภาพนั้นผูพูดจะตองเลือกใชถอยคำ น้ำเสียง รวมถึงพฤติกรรมอยาง

เหมาะสมถูกตองกับโอกาสและมารยาทในการพูดท่ีถูกตองตามวัฒนธรรมและประเพณีของสังคม  
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2.จากผลการประเมินความพึงพอใจในการใชงานเปนรายดานพบวา ความพึงพอใจของพนักงานบริการ

รานขายของท่ีระลึกท่ีมากท่ีสุดคือ ดานการนำไปใชประโยชน เน่ืองจากสามารถนำคูมือไปใชศึกษาเพ่ิมเติมเก่ียวกับ

คำศัพทและประโยคสนทนาภาษาอังกฤษและภาษาจีน และสามารถนำความรูจากคูมือไปใชงานไดจริง ตรงกันกับ 

ปยฉัตร ประทุมรัตน (2561)  ที่ระบุวา คูมือที่ดีตองมีความละเอียดชัดเจน มีหัวขอสรุปและสวนประกอบตางๆ

ครอบคลุมตามหลักการสอน สามารถนำไปปฏิบัติไดจริง สวนประกอบตาง ๆ ของคูมือการจัดการเรียนรูมีความ

สอดคลองสัมพันธเชื่อมโยงสัมพันธกัน และจากผลความพึงพอใจในภาพรวมตอคูมือการสื่อสารภาษาอังกฤษและ

ภาษาจีนของพนักงานบริการรานขายของท่ีระลึกในอำเภอเมือง จังหวัดนาน ท่ีอยูในระดับมาก ดวยคาเฉลี่ย 3.84 

เนื่องจากสรางคูมือโดยคำถึงประเด็นสำคัญทั้งดานรูปเลม เนื้อหาและการนำไปใชประโยชนไดจริง โดยผูใชงาน

สามารถทำความเขาใจตอคูมือเพ่ือการสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาจีนไดดวยตนเอง สอดคลองกับสุเทพ ไชยวุฒิ 

(2560) ท่ีแบงการประเมินคุณภาพของคูมือไว 3 ดาน ดานรูปเลมของคูมือ ดานเน้ือหา และดานการนำไปใช  

ขอเสนอแนะท่ีไดจากการทำวิจัย 

 ควรมีการพัฒนาคูมือใหมีเน้ือหาเพ่ิมข้ึนตามท่ีกลุมตัวอยางแนะนำคอื เพ่ิมเน้ือหาเรื่องการถามความ

ตองการของลูกคาและการบอกตำแหนงสินคาในราน และจัดทำคูมือใหมีรูปเลมท่ีสวยงามพรอมท้ังมีภาพประกอบ

ใหมากข้ึน และใหมีการฝกอบรมเพ่ิมเติมใหแกพนักงานบริการรานขายของท่ีระลึก โดยมีเน้ือหาเก่ียวของกับราน

ขายของท่ีระลึก เพ่ือใหมีทักษะการใชภาษาอังกฤษและภาษาจีนเพ่ือการสื่อสารกับลูกคาชาวตางชาติเพ่ิมข้ึน 
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บทคัดยอ 

การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือการพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสนิคา กกรณี

ศึกษาซี.ที.เค.มารท ผูวิจัยศึกษาขั้นตอนการทำงานของการจัดการขอมูลสินคาเขาคลังของซี.ที.เค. มารท และ

ระบบขายสินคาแลวนำขอมูลและปญหาทีเ่กิดขึ้นมาวิเคราะหและออกแบบระบบการจัดการคลังสินคาใหจัดการ

เก็บขอมูลสินคาอยางเปนระบบ และเชื่อมการทำงานกับระบบการขายสินคาผานบารโคดเพื่อใหการทำงานมี

ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาคือ ภาษา PHP และใชระบบจัดการฐานขอมูล MySQL 

ผลการวิจัยพบวา ระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายหนาราน สามารถจัดการขอมูลพื้นฐาน ขอมูลการ

รับสินคาเขาคลัง และการจัดการขอมูลโปรโมชัน รวมถึงมีการเชื่อมตอกับระบบขายสินคาที่สามารถสมัครสมาชิก

และการออกบัตรสมาชิก ทำรายการขายปลีก/ขายสง สำหรับลูกคาท่ัวไป พิมพใบเสร็จ และสามารถดูรายงานสรุป

การขายสินคา หลังจากน้ันทำการประเมินความพึงพอใจของผูใชงานตอระบบโดยภาพรวมอยูในระดับมาก ซึ่งการ

นำระบบงานน้ีเขามาชวยการจัดการขอมูลสินคา ทำใหการตรวจสอบฐานขอมูลสินคาเปนไปไดอยางรวดเรว็ถูกตอง

แมนยำ และสามารถนำไปใชประโยชนไดจริง  

คำสำคัญ : คลังสินคา ระบบจัดการสินคาคงคลัง ระบบขายสินคา  
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Abstract 

The purpose of this study was to develop an inventory management system and a 

merchandising system: A case study C. T. K.  Mart. The researcher studied the workflow of C. T. K. 

Mart's inventory management and merchandising system, then used the information and 

problems that occurred to analyze and design a warehouse management system to manage the 

storage of product data systematically and connect to the system to sell products via barcode 

to make the work more efficient. The tools used are PHP language, MySQL regulation. The results 

showed that Inventory management system and point of sale system can handle basic 

information warehouse receipt information and management of promotional information. 

Including being connected to a sales system that can apply for membership and issuing 

membership cards make retail/wholesale transactions for general customers, print receipts and 

can view summary reports of product sales. After that, the overall satisfaction of the users with 

the system was assessed at a high level. Which brings this work system to help manage product 

information, this makes it possible to check the product database quickly and accurately and can 

be put to practical use.  

Keywords: Warehouse, Inventory Management System, Merchandising System 
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1. บทนำ  

กระแสโลกาภิวัตนในปจจุบันไดเขามามีบทบาทตอการดำรงชีวิตของมนุษย รวมถึงมีอิทธิพลตอการ

ทำงานในทุกภาคสวนและเปนที่ยอมรับกันเปนวงกวาง ทำใหการดำเนินธุรกิจน้ันตองอาศัยความรูความสามารถ

โดยแทจริงมาบริหารจัดการใหทันตอการปรับเปลี่ยนที่เปนไปอยางรวดเร็วและมีความสลับซับซอนเพิ่มมากข้ึน 

ผูประกอบการใดสามารถที่จะปรับตัวไดทันตอเหตุการณเหลาน้ีได และสามารถที่จะตอบสนองตอความตองการ

ของลูกคา จะเปนผูมีความไดเปรยีบมากกวาผูประกอบการอื่น ๆ ได ซึ่งการดำเนินธุรกิจในสมัยน้ี จึงตองเปนไป

อยางระมัดระวังในทุกระบบ โดยเฉพาะธุรกิจวิสาหกิจชุมชน หรือ SME ผูประกอบการจำเปนท่ีจะตองปรับกลยุทธ

ในการบริหารและดำเนินกิจกรรมทางธุรกิจใหสอดคลองกับภาวะเศรษฐกิจท่ีเกิดข้ึน การจัดการระบบสินคาคงคลัง

จึงเปนตัวเลือกที่ผูประกอบการจำเปนที่จะตองหลีกเลี่ยงการจัดเก็บสินคาคงคลังเปนเวลานานและการบริหาร

จัดการสินคาคงคลังเพื่อทำใหเกิดตนทุนที่ตำ่เพื่อสรางความไดเปรียบทางดานของราคา รวมถึงหากมีการบริหาร

จัดการสินคาคงคลังท่ีดีแลวการเช่ือมตัวระบบสินคาคงคลังกับระบบขายสินคาก็จะทำใหการทำงานมีประสิทธิภาพ

มากยิ่งข้ึนอีกดวย 

ในงานวิจัยน้ีไดนำกรณีศึกษา คือ ซี.ที.เค.มาร ซึ่งไดเปดกิจการรานคาปลีกมีพนักงาน ในปจจุบันไมไดมี

การจัดเก็บขอมูลไวอยางเปนระบบระเบียบ การขายสินคาหนารานไดทำการจดบันทึกยอดการขายในแตละครั้ง

ดวยลายมือลงกระดาษ ทำใหเกิดความลาชาในการขายสินคา และการคำนวณเงินทอนใหกับลูกคามีความ

ผิดพลาดมาก ซี.ที.เค.มารท ยังประสบปญหาเก่ียวกับสนิคาท่ีหมดอายุมาวางขายท่ีช้ันแสดงสินคา ทำใหคุณภาพใน

การจัดการสินคา และการบริการลดลงไป ทำใหการตัดคำนวณสินคาคงเหลือไมตรงกับความเปนจริง จึงประสบ

ปญหากับสินคาไมเพียงพอตอการจำหนายอีกดวย แตถาหากมีการจัดการขอมูลสนิคาท่ีดี มีการนำระบบเทคโนโลยี

เขามาชวยในการบริหารจัดการงานในกิจการคาปลีก เชน การใชระบบฐานขอมูลมาทำการจัดการสินคาคงคลัง ท่ี

ชวยในการจัดเก็บ แกไข และคนหาขอมูลของสินคา และตรวจสอบสินคาคงเหลอืท่ีสามารถนำมาขายไดและการใช

ระบบที่ชวยในการขายหนารานเพื่อเพิ่มความสะดวก และความถูกตองของการขาย ในการคนหาขอมูลสินคาได

อยางถูกตองและรวดเร็ว และลดความความผิดพลาดจากการขายสินคาผิดราคา เปนตน ทั้งนี้ยังมีการสมัคร

สมาชิกเพ่ือท่ีจะไดมีการจัดโปรโมชันสำหรับสมาชิกของราน ถือเปนการเพ่ิมชองทางทางการตลาดอีกดวย 

 ดังน้ันจากปญหาของทางรานซี.ที.เค.มาร ประกอบกับความสามารถดานเทคโนโลยีของระบบฐานขอมูล 

จึงจำเปนตองมีการพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสินคาใหมีประสิทธิภาพ และสามารถ

จัดการสินคาคงคลังและขายสินคา เพื่อควบคุมปริมาณสินคาใหอยูในระดับที่เหมาะสม ทำใหผูประกอบการมี

ตรวจสอบขอมูลสินคาในคลังสินคาไดอยางถูกตองแมนยำ และชวยใหงายตอการสั่งซื้อสินคามาหมุนเวียนใน

คลังสินคาใหเปนไปไดอยางราบรื่น 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

การพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสนิคา กรณีศึกษาซี.ที.เค.มารทในครั้งน้ี ผูวิจัย

ไดศึกษาแนวคิดและทฤษฎีและงานวิจัยท่ีเก่ียวของ ดังน้ี 

2.1  แนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ 

 2.1.1  ภาษา PHP ซึ ่ง PHP ยอมาจาก PHP Hypertext Preprocessor แตเด ิมย อมาจาก 

Personal Home Page Tools  PHP คือภาษาคอมพิวเตอรจำพวก scripting language ภาษาจำพวกนี้คำสั่ง

ตาง ๆ จะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา script และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง ตวัอยางของภาษาสคริปก็เชน 

JavaScript , Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ที่แตกตางจากภาษาสคริปตแบบอื่น ๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนา
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และออกแบบมา เพื ่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถสอดแทรกหรือแกไขเนื ้อหาไดโดย

อัตโนมัติ ดังน้ันจึงกลาววา PHP เปนภาษาท่ีเรียกวา server-side หรือ HTML-embedded scripting language 

ดังน้ัน PHP จึงมีการพัฒนาไปอยางรวดเร็ว และแพรหลายโดยเฉพาะอยางยิ่งเมื่อใชรวมกับ Apache Web server 

ระบบปฏิบัติอยางเชน Linuxหรือ FreeBSD เปนตน ในปจจุบัน PHP สามารถใชรวมกับ Web Server หลาย ๆ 

ตัวบนระบบปฏิบัติการอยางเชน Windows 95/98/NT เปนตน (พีเอชพี, 2560)  

 2.1.2  ระบบจัดการฐานขอมูล MySQL ซึ่งเปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสัมพันธโอเพนซอร

สบนพื้นฐานของ SQL ซึ่ง MySQL ไดรับการออกแบบและปรับใหเหมาะสมสำหรับเว็บแอปพลิเคชันและสามารถ

ทำงานบนแพลตฟอรมใดก็ได MySQL ทำงานเปนดาตาเบสเซิรฟเวอร และอนุญาตใหผูใชหลายคนจัดการและ

สรางฐานขอมูลจำนวนมาก มันเปนองคประกอบสำคัญใน LAMP (LAMP ยอมาจาก Linux, Apache, MySQL 

และ PHP) เมื่อความตองการใหมและแตกตางกันเกิดข้ึนกับอินเทอรเน็ต MySQL กลายเปนแพลตฟอรมทางเลือก

สำหรับนักพัฒนาเว็บไซตและเว็บแอปพลิเคชัน เนื่องจากไดรับการออกแบบมาเพื่อประมวลผลการคนหานบัลาน 

และในการติดตั้ง WordPress สวนใหญใช LAMP stack เพราะเปนโอเพนซอรสและทำงานรวมกับ WordPress 

ไดอยางราบรื่น MySQL เปนตัวเลือกยอดนิยมสำหรับธุรกิจอีคอมเมิรซท่ีตองการจัดการการโอนเงินหลายครั้ง ซึ่งมี

ความยืดหยุนตามความตองการตามคุณสมบัติหลักของ MySQL (ซิกแซก, 2563)  

2.2  งานวิจัยท่ีเกี่ยวของ 

 ไตรภพ จิตนาริน และแกวใจ อาภรณพิศาล (2561)  ทำงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการ

คลังสินคา กรณีศึกษาสินคาแบรนดตรีสรา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพื่อวิเคราะหออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการ

คลังสินคากรณีศึกษาสินคาแบรนดตรีสรา ผูวิจัยทําการศึกษาขั้นตอนการทํางานของการจัดการขอมูลสินคาเขา

คลังไมตรงกับความตองการของผูประกอบการ และทําใหเกิดความลาชาและซ้ำซอนในการสั่งซื้อสินคา จึงนํา

ขอมูลและปญหาท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหและออกแบบระบบการจัดการคลังสินคาใหจัดการเก็บขอมูลสินคาอยางเปน

ระบบ โดยเครื่องมือที่ใชในการพัฒนาคือโปรแกรม Microsoft Visual Basic 2010 เปนภาษาในการพัฒนา และ

ใชระบบจัดการฐานขอมูล Microsoft SQL Server 2008 R2 ในการจัดเก็บขอมูล ผลการวิจัยพบวา ระบบงานน้ี

สามารถจัดเก็บขอมูลหลัก เชน ขอมูลการซื้อขายสินคา และขอมูลลูกคา เปนตน โดยการจัดการขอมูลสินคา การ

รับสินคาเขาคลังสินคา และการขายสินคา รวมทั้งการออกรายงานการขายประจําวัน และความพึงพอใจของ

ผูใชงานที่มีตอระบบจัดการคลังสินคา กรณีศึกษาสินคาแบรนดตรีสราโดยภาพรวมอยูในระดับมาก การนํา

ระบบงานนี้เขามาชวยการจัดการขอมูลสินคา ทําใหการตรวจสอบฐานขอมูลสินคาเปนไปไดอยางรวดเร็วถูกตอง

แมนยํา และสามารถนําไปใชประโยชนไดจริง 

 พรทิศา หฤทัยวรกล (2560) ทำวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลัง 

ของรานคาปลีกวัสดุกอสรางแบบดั้งเดิม: กรณีศึกษา ราน พ สุวรรณภูมิ ซึ่งมีวัตถุประสงคคือเพื่อหาแนวทางการ

พัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังของ ราน พ สุวรรณภูม ิสามารถกาหนดแนวทางการพัฒนาออกเปน 4 สวน

ดังน้ี สวนท่ี 1 การสำรวจและวิเคราะหปญหาที่เกี่ยวของกับระบบการจัดการสินคาคงคลัง สวนท่ี 2 กระบวนการ

หาแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการคลังสินคาคงคลัง สวนท่ี 3 การกำหนดแนวทางการพัฒนาระบบการจัดการ

สินคาคงคลัง และสวนท่ี 4 ผลการทำแนวทางการพัฒนาระบบารจัดการสินคาคงคลังไปทดลองใช โดยใชการ

สัมภาษณเชิงลึก, การสังเกตแบบมีสวนรวมและไมมีสวนรวมเปนเครื่องมือในการวิจัย ผลการศึกษาพบวา ดาน

กระบวนการทำงาน มีการบันทึกการสั่งซื้อสินคาเปนลายลักษณอักษรสามารถนำมาเทียบกับใบสงสินคาจากผูจัด

จำหนายทุกครั้งกอนการรับสนิคาไดดานการรับการสั่งซื้อจากลูกคาสามารถตรวจสอบสินคาคงคลังดวยโปรแกรม 
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Excel ดานการจัดเก็บ กำหนดรหัสสินคา 13 หลัก เขามาชวยในการจัดวางเปนหมวดหมูและดานบุคลากรมีการ

สรางกรอบหนาท่ีการทำงานเพ่ือเปนแนวทางในการทำงานในอนาคต 

 วริษฐา จิตราภิรมย (ม.ป.ป.) ทำวิจัยเรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคาดวยระบบ

บารโคดผานโปรแกรม WMS ของพนักงานบริษัท สปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอช่ัน เอเซีย จำกัด ซึ่งการวิจัย

ครั้งน้ีมีวัตถุประสงค (1) เพ่ือศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดวยระบบบารโคดผานโปรแกรม WMS ของ

พนักงานบริษัทฯ (2) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดวยระบบบารโคดผานโปรแกรม WMS ของ

พนักงานบริษัทฯ ผลการทดสอบสมมติฐานพบวา พนักงานบริษัท สปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอชั่น เอเซีย 

จำกัดที่มีเพศ ตำแหนงงาน และอายุงานตางกัน ทำใหประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดวยระบบบารโคดผาน

โปรแกรม WMS ไมตางกัน และพนักงานบริษัทฯท่ีมีอายุและระดับการศึกษาตางกัน ทำใหประสิทธิภาพการ

จัดการคลังสินคาดวยระบบบารโคดผานโปรแกรม WMS แตกตางกัน นอกจากน้ีการจัดการคลังสินคา ดานการรับ

สินคา ดานการจัดเก็บสินคา และดานการเคลื่อนยายสินคา มีผลตอประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดวยระบบ

บารโคดผานโปรแกรม WMS ของพนักงานบริษัทสปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอช่ัน เอเซีย จำกัด 

  

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ขั ้นตอนการดำเนินการวิจัยของการพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสินคา 

กรณีศึกษาซี.ที.เค.มารท ผูวิจัยทำการศึกษาปญหาและความตองการของผูประกอบการและระบบโดยการนํา

เทคโนโลยีคอมพิวเตอรเขามาชวยในการพัฒนาระบบ ซึ่งมีข้ันตอนดังตอไปน้ี 

 3.1 การศึกษาเบ้ืองตน 

  ศึกษาขอมูลเบื้องตนเกี่ยวกับการจัดเก็บขอมูลสินคา ราคาสินคา การจัดเก็บขอมูลลูกคา การ

จัดเก็บขอมูลการสั่งซื้อ และขอมูลการขายสินคา โดยการจัดเก็บขอมูลทั้งหมดในรูปแบบของเอกสาร พรอมทั้งทํา

ความเขาใจกับขั้นตอนการขายสินคา เพื่อนําไปใชงานจริงในการเก็บรวบรวมขอมลูตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับสินคาคง

คลัง และการขายสินคาของราน ซี.ที.เค.มารท 

 3.2  การกำหนดความตองการของระบบ 

  ตองการใหระบบสามารถจัดการขอมูลพ้ืนฐาน ขอมูลการรับสินคาเขาคลัง และการจัดการขอมูล

โปรโมชัน รวมถึงมีการเช่ือมตอกับระบบขายสินคาท่ีสามารถสมัครสมาชิกและการออกบัตรสมาชิก ทำรายการขาย

ปลีก/ขายสง สำหรับลูกคาท่ัวไป พิมพใบเสร็จ และสามารถดูรายงานสรุปการขายสินคาได  

 3.3  การออกแบบระบบ 

  กำหนดรูปแบบของระบบการปฏิบัติงาน ซึ่งจะหมายรวมถึงการทำงานทั้งหมด ตั้งแตวัสดุที่ใช 

โปรแกรม บุคลากร โดยเริ่มจากจุดเริ่มตนวา จากท่ีใดสงไปยังหนวยงานใด ทำอยางไรบาง จนกวาจะเสร็จสิ้น โดย

ปกตินักวิเคราะหจะเปนผูกำหนด 

 3.4  การพัฒนาระบบ 

  ในการศึกษาและพัฒนาระบบ ผูวิจัยไดมีการเขียนโปรแกรมดวยภาษา PHP และใชระบบจัดการ

ฐานขอมูล MySQL 

 3.5  การทดสอบระบบ 

  เมื่อทําการพัฒนาระบบเสร็จแลว ผูวิจัยไดดําเนินการทดสอบการเขาใชงานของระบบ ทดสอบ

ระบบท้ังหมด การแสดงผลขอมูลตามลําดับของผูใชงาน การออกรายงานท่ีถูกตอง การทดสอบโดยใหผูใชงานจริง

ไดทดลองใชโดยระบบสามารถทํางานไดสอดคลองและตรงตามขอกําหนดความตองการท่ีกําหนดไว 
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 3.6  การประเมินความพึงพอใจในการใชงานระบบ 

  หลังจากมีการติดตั้งและทดสอบระบบแลว ผูวิจัยจึงไดดำเนินการประเมินความพึงพอใจตอการ

ใชงานการระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสินคา กรณีศึกษาซี.ที.เค.มารท กับพนักงานที่เกี่ยวของใน

ราน ซี.ที.เค.มารท จำนวน 5 คน หลังจากน้ันวิเคราะหและสรุปผล 

 

4. ผลการวิจัย  

4.1  ผลการพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสนิคา กรณีศึกษาซี.ที.เค.มารท 

 ผลการพัฒนาระบบสามารถเขาใชงานระบบ 2 ระบบ คือ ระบบการจัดการสินคาคงคลัง และ

ระบบขายสินคา ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ระบบการจัดการสินคาคงคลัง 

 สวนท่ี 1 การเขาสูระบบ ผูใชงานแตละคนจะทําการเขาสู ระบบโดยการใสชื ่อผู ใชงานและ

รหัสผาน เพ่ือเขาสูหนาหลัก ดังรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปท่ี 1 ลงช่ือเขาสูระบบ 

 

  สวนท่ี 2 การจัดการขอมูลหลัก ไดแก 1) หนาหลัก ประกอบดวย ขอมูลพนักงาน และเปลี่ยน 

Password 2) จัดการขอมลพื้นฐาน ประกอบดวย ขอมูลรานคาสง ขอมูลหนวยนับสินคา สรางชนิดสินคาแบบมี

บารโคดติดมาแลว และสรางชนิดสินคาที่ไมมีบารโคดติดมาดวย 3) รับสินคาเขาคลัง ประกอบดวย ขอมูลการรับ

สินคาเขาคลัง และการคนหารายการสินคารับเขาคลัง 4) โปรโมชัน และ 5) ออกจากระบบ ดังแสดงในรูปท่ี 2 ถึง

รูปท่ี 
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รูปท่ี 2 หนาการจัดการขอมูลหลัก 

 

 
 

รูปท่ี 3 หนาแสดงการเพ่ิมรานคาสง ในกรณีท่ีรานคาสงน้ันไมมีอยูในระบบ 

 

 
รูปท่ี 4 หนาแสดงหมวดหมูสินคา 
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รูปท่ี 5 หนาแสดงเมนูสรางชนิดสนิคาท่ีมีและไมมีบารโคดตดิมา 

 

 
 

รูปท่ี 6 หนาแสดงการยืนยันรายการลงรับและพิมพใบเสรจ็  เลือกเมนูคนหารายการรับสินคาเขาคลัง 

 

 ระบบขายสินคา 

 ในสวนของระบบขายสินคาประกอบดวย 1) การสมัครสมาชิกและการออกบัตรสมาชิก และ 2) 

ทำรายการขายปลีก/ขายสง สำหรับลูกคาทั่วไป 3) ทำรายการขายปลีก/ขายสง สำหรับลูกคาที่มีบัตรสมาชิก 4) 

รายงานสรุปการขายสินคา และ 5) ดูรายงานจำนวนสินคาคงเหลือ 
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รูปท่ี 7 แสดงข้ันตอนการทำรายการขายปลีก/ขายสง สำหรับลูกคาท่ีมีบัตรสมาชิก 

 

 4.2  ผลการประเมินความพึงพอใจตอการใชงานพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบ

ขายสินคา กรณีศึกษาซี.ที.เค.มารท 

 การประเมินความพึงพอใจตอการใชงานการระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสินคา 

กรณีศึกษาซี.ที.เค.มารท กับพนักงานท่ีเก่ียวของในราน ซี.ที.เค.มารท จำนวน 5 คน ดังแสดงในตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1 ผลการประเมินความพึงพอใจระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสินคา กรณีศึกษาซี.ที.เค.

มารท 

ดานประเมิน 𝑿𝑿� S.D. แปลผล 

ดานตรงตามความตองการ (Function Requirement) 4.54 0.643 มาก 

ดานสามารถทำงานไดตามหนาท่ี (Function) 4.21 0.534 มาก 

ดานความงายตอการใชงาน (Usability) 4.13 0.345 มาก 

ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Security) 4.12 0.532 มาก 

ภาพรวม 4.25 0.514 มาก 
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จากตารางที่ 1 พบวา ผูใชงานมีความพึงพอใจอยูในระดับมาก (�̅�𝑥 = 4.25) เมื่อพิจารณาเปนรายดาน 

พบวา ทุกดานมีความพึงพอใจในระดับมาก สามารถเรียงลำดับจากมากไปนอยดังน้ี 1) ดานตรงตามความตองการ 

(Function Requirement) 2) ดานสามารถทำงานไดตามหนาที ่ (Function) 3) ดานความงายตอการใชงาน 

(Usability) และ 4) ดานการรักษาความปลอดภัยของขอมูล (Security) 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากการพัฒนาระบบการจัดการสินคาคงคลังและระบบขายสินคา กรณีศึกษาซี.ที.เค.มารท ท่ีสามารถ

จัดการขอมูล 2 ระบบเชื่อมโยงกัน คือ ระบบการจัดการสินคาคงคลัง ที่สามารถการจัดการขอมูลหลัก ไดแก 1) 

หนาหลัก ประกอบดวย ขอมูลพนักงาน และเปลี่ยน Password 2) จัดการขอมลพื้นฐาน ประกอบดวย ขอมูล

รานคาสง ขอมูลหนวยนับสินคา สรางชนิดสินคาแบบมีบารโคดติดมาแลว และสรางชนิดสินคาท่ีไมมีบารโคดติดมา

ดวย 3) รับสินคาเขาคลัง ประกอบดวย ขอมูลการรับสินคาเขาคลัง และการคนหารายการสินคารับเขาคลงั 4) โปร

โมชัน และ 5) ออกจากระบบ และระบบขายสินคา ที่สามารถจัดการขอมูล ไดแก 1) การสมัครสมาชิกและการ

ออกบัตรสมาชิก และ 2) ทำรายการขายปลกี/ขายสง สำหรับลูกคาทั่วไป 3) ทำรายการขายปลกี/ขายสง สำหรับ

ลูกคาท่ีมีบัตรสมาชิก 4) รายงานสรุปการขายสินคา และ 5) ดูรายงานจำนวนสินคาคงเหลือ ท้ังน้ีการพัฒนาระบบ

ขึ้นมานั้นผูวิจัยทำการศึกษาขั้นตอนการทำงานของการจัดการขอมูลสินคาเขาคลังแบบเดิมกอนที่จะพัฒนาตาม

ความตองการของผูใชงาน ซึ่งสอยคลองกับงานวิจัยของ ไตรภพ จิตนาริน และแกวใจ อาภรณพิศาล (2561)  

ทำงานวิจัยเรื่อง การพัฒนาระบบจัดการคลังสินคา กรณีศึกษาสินคาแบรนดตรีสรา ซึ่งมีวัตถุประสงคเพ่ือวิเคราะห

ออกแบบ และพัฒนาระบบจัดการคลังสินคากรณีศึกษาสินคาแบรนดตรีสรา ท่ีผูวิจัยทําการศึกษาขั้นตอนการ

ทํางานของการจัดการขอมูลสินคาเขาคลังไมตรงกับความตองการของผูประกอบการ และทําใหเกิดความลาชาและ

ซ้ำซอนในการสั่งซื้อสินคา จึงนําขอมูลและปญหาท่ีเกิดข้ึนมาวิเคราะหและออกแบบระบบการจัดการคลังสินคาให

จัดการเก็บขอมูลสินคาอยางเปนระบบ นอกจากนี้ระบบยังมีแนวทางในการจัดเก็บขอมูลสินคาคงคลังใหเปน

ระเบียบเชนเดียวกับงานวิจัยของพรทิศา หฤทัยวรกล (2560) ทำวิจัยเรื่อง แนวทางในการพัฒนาระบบการจัดการ

สินคาคงคลัง ของรานคาปลีกวัสดุกอสรางแบบดั้งเดิม: กรณีศึกษา ราน พ สุวรรณภูมิ แตจะแตกตางตรงที่ใน

งานวิจัยของพรทิศา หฤทัยวรกลจัดเก็บไวดวยโปรแกรม Excel ดานการจัดเก็บ กำหนดรหัสสินคา 13 หลัก เขามา

ชวยในการจัดวางเปนหมวดหมูและดานบุคลากรมีการสรางกรอบหนาที่การทำงานเพื่อเปนแนวทางในการทำงาน

ในอนาคต แตของผูวิจัยดำเนินการจัดการในระบบฐานขอมูล และในงานวิจัยน้ีไดมีการนำระบบบารโคดเขามาชวย

จัดการขอมูลสินคาใหมีประสิทธิภาพมากที่ยิ่งขึ้น เชนเดียวกับงานวิจัยของวริษฐา จิตราภิรมย (ม.ป.ป.) ทำวิจัย

เรื่อง ประสิทธิภาพในการจัดการคลังสินคาดวยระบบบารโคดผานโปรแกรม WMS ของพนักงานบริษัท สปอรตส 

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอช่ัน เอเซีย จำกัด ท่ีมีการศึกษาประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดวยระบบบารโคดผาน

โปรแกรม WMS ของพนักงานบริษัทฯ และนอกจากนี้การจัดการคลังสินคา ดานการรับสินคา ดานการจัดเก็บ

สินคา และดานการเคลื่อนยายสินคา มีผลตอประสิทธิภาพการจัดการคลังสินคาดวยระบบบารโคดผานโปรแกรม 

WMS ของพนักงานบริษัทสปอรตส เอ็นจิเนียริ่ง แอนด รีครีเอช่ัน เอเซีย จำกัด 
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บทคัดยอ 
 การวิเคราะหการจัดการปญหาหมอกควันมิติตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย 

สภาพแวดลอมในจังหวัดเชียงใหม มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาการจัดการปญหาและเปนแนวทางในการแกไขปญหา

หมอกควันในจังหวัดเชียงใหม ตามแนวทางการวิเคราะหปจจัยภายนอก โดยรวมรวมขอมูลจากเอกสารและการ

สัมภาษณในลักษณะแบบก่ึงโครงสราง จากน้ันจึงวิเคราะหเน้ือหา และตรวจสอบเครื่องมือและผลการศึกษาโดยใช

วิธีการสามเสา 

 ที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมมีแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหาหมอกควันในดานตาง ๆ โดยได

บูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยสามารแสดงผลการวิเคราะหใน 6 

ประเด็น ไดแก (1) ดานการเมือง รัฐบาลไดกำหนดใหเรื่องของฝุนละอองขนาดเล็กเปนวาระสำคัญท่ีใหผูบริหาร

ระดับสูงทุกกระทรวงมีการติดตามและรวมแกไขปญหา (2) ดานเศรษฐกิจที่สงผลกระทบตอการทองเที ่ยว 

เนื่องจากทัศนวิสัยที่บดบังการเดินทางและสภาพอากาศที่สงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ (3) ดานสังคม ท่ี

ทำใหประชาชนสวนใหญยังคงมีความตองการพื้นที่ในการทำมาหากินและบุกรุกพื้นที่เพื่อทำการเกษตร (4) ดาน

เทคโนโลยี มีการสงเสริมและพัฒนาแอปพลิเคชัน และสนับสนุนการใชเทคโนโลยีตาง ๆ ในการจัดการ (5) ดาน

กฎหมาย มีการใชกฎหมายหามเผาอยางเด็ดขาด เพ่ือแกไขปญหาการเผาในชวงท่ีสภาพอากาศแหงและรอน และ 

(6) ดานสภาพแวดลอม ปญหาหมอกควันมักจะเกิดในชวงที่มีสภาพอากาศนิ่ง และลักษณะภูมิประเทศที่เปนแอง

กระทะ 

 

 คำสำคัญ : การจัดการ, ปญหาหมอกควนั, จังหวัดเชียงใหม, การวิเคราะหปจจัยภายนอก 
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Abstract 
 The Analysis of Haze Problem Management, Dimensions towards Politics, Economy, 

Society, Technology, Legal, and Environment in Chiang Mai Province aims to study problem 

management and develop a guideline for resolving the haze problem in Chiang Mai Province 

based upon external factor analysis. After the documents and semi-structured interviews were 

conducted, the contents were analyzed. The instruments and results were examined using the 

Triangular Method.  

 Chiang Mai province previously had an action plan to prevent and solve haze problems 

in various fields by effectively and efficiently integrating with various agencies. The analysis 

findings in six areas are as follows: (1) Political: The government has made fine dust a priority 

issue for high-ranking executives from all ministries to monitor and jointly solve problems. (2) 

Economics: Tourism was affected due to obstructed visibility and weather that affects the 

respiratory system. (3) Social: Most people needed land for a living and encroached on agricultural 

land. (4) Technology: Application and technology were supported and developed for 

management. (5) Legal: Burning was strictly prohibited under the law to address the burning issue 

during dry and hot weather. (6) Environment: Haze problems commonly occur during calm 

weather conditions and due to the topography of the pan basin.  

 

       Keyword:  Management, Haze problem, Chiang Mai Province, PESTLE Analysis 

  
 

 

 

 

 

 

 

04-BA สาขาบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์

465



1. บทนำ  
 จังหวัดเชียงใหม เปนจังหวัดที่ตั้งอยูทางภาคเหนือตอนบนของประเทศไทย โดยมีลักษณะภูมิประเทศ         

สวนใหญเปนปาและภูเขา ทั้งยังเปนจังหวัดที่มีการพัฒนาในระดับสูง มีศักยภาพในการทองเที่ยว เศรษฐกิจ และ

การลงทุนที่เติบโตอยางรวดเร็ว จนกลายเปนเมืองเศรษฐกิจ อันดับ 2 ของประเทศไทย รองจากกรุงเทพมหานคร 

ซึ่งนอกจาก จะเปนเมืองทองเที่ยวที่ไดรับความนิยมเปนอันดับตน ๆ และเปนอีกหนึ่งเมืองเศรษฐกิจที่เรียกไดวา

เปนศูนยกลาง ทางตอนเหนือของประเทศไทยที่มีทั้งความเปนเมืองและความเปนธรรมชาติอยูในจังหวัดเดียวกัน 

แตอยางไรก็ตามจังหวัดเชียงใหมตองเผชิญกับปญหาหมอกควันท่ีมีมานานนับ 10 ป เน่ืองจากหลายพ้ืนท่ีในจังหวัด

เชียงใหมนั้น มีลักษณะเปนแองกระทะ ประกอบดวย พื้นที่ราบที่มีภูเขาลอมรอบ มีสภาพอากาศนิ่งและแหงเปน

เวลานาน กอใหเกิดการสะสมของสารมลพิษที่ไมสามารถแพรกระจายได อีกทั้งการสะสมของควันหรือฝุนใน

อากาศที่สวนใหญเกิดจาก การเผาพื้นที่ปาหรือพื้นที่โลง ทั้งภายในประเทศและประเทศเพื่อนบานเพื่อการทำ

เกษตรกรรม และท่ีพบมากน้ันเกิดจากการเผาเศษวัสดุเหลือใชทางการเกษตรและไฟปา ซึ่งสงผลกระทบเปนอยาง

มากทั้งทางตรงและทางออม โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ที่ไดรับผลกระทบโดยตรง ทั้งดานการทองเที่ยว สังคม 

เศรษฐกิจ และยังสงผลกระทบตอสุขภาพ ของประชาชนเปนอยางมาก พบไดจากสถิติจำนวนผูปวยดวยโรคระบบ

ทางเดินหายใจ โรคหัวใจและหลอดเลือด โรคผิวหนัง และโรคท่ีเก่ียวกับดวงตาเพ่ิมข้ึนทุกป (ธนาคารแหงประเทศ

ไทย, 2563) ประกอบกับในปจจุบันทางภาครัฐไดใหความสำคัญเกี ่ยวกับการแกไขปญหาหมอกควัน โดยให

หนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของเรงดำเนินการแกไขปญหาอยางตอเน่ือง นับตั้งแตทางภาครัฐ ไดประกาศใหการแกไข

ปญหาหมอกควันเปนวาระแหงชาติ และเนนย้ำใหหนวยงานตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ ดำเนินการแกไขปญหาหมอกควัน

ในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบท่ัวท้ังประเทศ ตามแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนวาระแหงชาติ 

 จากการรายงานการจัดการปญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม ตั้งแตป พ.ศ. 2556 - 2563 พบวามี

การรายงานโดยการใชเครื่องมือการวิเคราะหสภาพแวดลอมและศักยภาพ (SWOT Analysis) เปนหลัก ซึ่งอาจทำ

ใหการคนพบปจจัยที่เกี่ยวของไมครอบคลุมมากนัก และยังไมพบการใชเครื่องมือการวิเคราะหปจจัยภายนอก 

(PESTEL Analysis) ท่ีมีมุมมองหลากหลายในการนำเสนอการจัดการปญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหมดังน้ัน

งานวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงคเพื่อนำเสนอการวิเคราะหการบริหารจัดการปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม ดวย

เครื่องมือการวิเคราะหปจจัยภายนอก (PESTEL Analysis) ท้ังดานการเมือง กฎหมาย เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี

และสภาพแวดลอม  

 

2. วัตถปุระสงคของการวิจัย 
 2.1 เพ่ือวิเคราะหการจัดการปญหาหมอกควันมิตติอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย 

สภาพแวดลอมในจังหวัดเชียงใหม 

 2.2 เพ่ือเปนแนวทางในจัดการปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม โดยภาคีท่ีเก่ียวของในจังหวัด

เชียงใหม 

 

3. แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวของ 
 3.1 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง (Change Management Process) 

 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง คือ กรอบแนวความคิดที่เหมาะสำหรับการจัดการความรู               

ภายในหนวยงานหรือองคกร โดยมุงเนนไปยังสภาพแวดลอมภายในตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอการจัดการ
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ความรู ซึ่งประกอบไปดวย (1) การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (2) การสื่อสาร คือ สิ่งที่จะทำให

บุคลากรสามารถเขาใจถึงสิ่งที่หนวยงานหรือองคกรนั้น ๆ จะดำเนินงานรวมกัน (3) กระบวนการและเครื่องมือท่ี

จะชวยใหการคนหา และแลกเปลี่ยนความรูใหมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้น (4) การเรียนรูเปนการสรางความเขาใจ

เกี่ยวกับความสำคัญของ การจัดการความรู โดยการพิจารณาจากเนื้อหา วิธีการ การวัดผล และการปรับปรุง (5) 

การวัดผลจะทำใหทราบวา การดำเนินงานตาง ๆ นั้นบรรลุตามวัตถุประสงคที่ไดตั้งไวหรือไม และนำผลที่ไดมาใช

ในการปรับปรุงแผนการดำเนินงานโดยตองพิจารณาดวยวาจะวัดผลในข้ันตอนไหน เชน วัดผลลัพธ (Output) หรือ

วัดจากประโยชนที ่จะไดร ับ (Outcome) (6) การยกยองชมเชยและใหรางวัล เปนการกระตุ นใหเกิดการ

เปลี่ยนแปลงดานพฤติกรรมและการมีสวนรวม  

 3.2 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action Research: PAR) 

 การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม หมายถึง กระบวนการวิจัยท่ีเกิดจากการมีสวนรวมจากหนวยงาน

หรือภาคสวนตาง ๆ เพื่อแกไขปญหารวมกัน โดยผานกระบวนการวิจัยตามแตละบทบาทหนาที่ของผูรวมวิจัย                         

ตั้งแตริเริ่มคนหาปญหาไปสูแนวทางการแกไข ซึ่งรูปแบบของการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมน้ันเปนรูปแบบ             

การวิจัยที่สงเสริมกระบวนการในการสื่อสารระหวางประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานหรือองคกรท่ี

เก่ียวของ  ในการปรึกษาหารือสาธารณะหรือการแกปญหาระหวางกลุม (กมล สุดประเสริฐ, 2540) 

 3.3 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (PESTEL Analysis) 

 การวิเคราะหปจจัยภายนอก (PESTEL Analysis) เกิดขึ ้นในป ค.ศ. 1967 โดย Francis J. Aguilar 

(Bright hup PM project management, 2011) เปนเครื ่องมือที่ใชในการพิจารณา วิเคราะห และเขาใจใน

ภาพรวม ของสภาพแวดลอมภายนอกในลักษณะตาง ๆ ที่อาจสงผลกระทบตอองคกรในระยะยาว ซึ่งประกอบไป

ดวย 6 ปจจัยดังนี้ (1) ปจจัยดานการเมือง (Political) ที่มักจะสงผลกระทบตอการดำเนินงานในดานตาง ๆ ท้ัง

ทางบวกและทางลบขึ้นอยูกับผลกระทบดังกลาววาเปนโอกาสหรืออุปสรรคตอองคกร (2) ปจจัยดานเศรษฐกิจ 

(Economic) เปนการวิเคราะห เพื่อการพยากรณภาวะเศรษฐกิจในอนาคต เพื่อที่จะไดวางแผนการดำเนินงานได

อยางถูกตอง (3) ปจจัยดานสังคม (Social) เปนสวนท่ีเก่ียวของกับสภาพสังคม วัฒนธรรม ชีวิตประจำวัน ทัศนคติ 

และความเชื่อตาง ๆ ของประชากร (4) ปจจัยดานเทคโนโลยี (Technological) อาจจะสงผลตอการดำเนินงาน

ขององคกรเปนอยางมาก เนื่องจากความกาวหนาทางเทคโนโลยีสามารถอำนวยความสะดวกใหแกองคกรที่มีการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีในการดำเนินการ (5) ปจจัยดานสภาพแวดลอม (Environmental) สภาพแวดลอมทาง

ธรรมชาติตาง ๆ ท่ีอาจกระทบตอการดำเนินการ ขององคกร เชน สภาพภูมิอากาศ การเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร 

(6) ปจจัยดานกฎหมาย (Legal) เปนปจจัยท่ีสามารถกำหนดวาองคกรสามารถกระทำสิ่งใดสิ่งหน่ึงไดหรือไม 

3.4 การมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 จากการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีมีความรุนแรงมากข้ึนน้ัน การท่ีชุมชนมีสวน

รวมนั้นสามารถชวยบรรเทาปญหาและกอใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยแนวคิดดังกลาวนี้ไดรับการยอมรับอยาง

กวางขวาง นอกจากการมีสวนรวมของประชาชนแลวนั ้น ยังตองไดรับความรวมมือจากหนวยงานภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคการศึกษา เพ่ือเปนการดำเนินการแบบบูรณาการอยางตอเน่ือง โดยแนวทางและกลยุทธท่ีจะ

ชวยสรางการมีสวนรวมของชุมชน (จำลอง โพธ์ิบุญ, 2550) ดังน้ี  

 1) การทำความเขาใจวัฒนธรรม โดยเฉพาะแนวคดิและวิถีชีวิตของคนไทย 

 2) การสรางความรูความเขาใจใหแกประชาชนใหสามารถเขาใจถึงปญหาและแนวทางในการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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 3) เพ่ิมโอกาสใหประชาชนไดมสีวนรวมในการระบุปญหาและความตองการของชุมชน พรอมท้ังมีสวน

รวมในการกำหนดแนวทางการพัฒนา 

 4) กระจายอำนาจ ความรับผดิชอบ และทรัพยากร  เพ่ือดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 

4. งานวิจัยที่เกี่ยวของ 
 Nazeer & Furuoka (2017) ไดนำเสนอภาพรวมของสภาพแวดลอมท่ีเสื่อมโทรมของภูมิภาคอาเซียน 

โดยเฉพาะผลกระทบที่เปนอันตรายจากหมอกควันและไฟปาที่ทำใหประเทศในกลุมอาเซียนสรุปขอตกลงรวมกัน                    

ในระดับภูมิภาคครั้งประวัติศาสตรเกี่ยวกับมลพิษหมอกควันขามแดน เกิดเปนความลมเหลวของขอตกลงหมอก

ควันขามแดนและผลกระทบตอสุขภาพของประชาชน อันเกิดจากการขาดสวนรวมในทุกภาคสวนอยางจริงจัง และ

ใน ดานการศึกษาไดชี้ใหเห็นวาควรมีมาตรการในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันรวมกัน ดังน้ี                       

(1) การมีสวนรวมและความรวมมือระหวางชุมชนทองถิ ่น ภาครัฐ และภาคเอกชน (2) ความชวยเหลือจาก

อาสาสมัคร นักเรียน ตำรวจ ทหาร (3) การฝกอบรมการจัดการอัคคีภัย และ (4) การใหความรูตาง ๆ ท่ีเก่ียวของ

กับปญหาไฟปาและหมอกควัน เชน มหาวิทยาลัย การทำโปสเตอร และสื่อตาง ๆ เปนตน 

 อัจฉรีย ทิพธนธรณินทร (2558) ไดเสนอแนวทางการแกปญหาหมอกควันของจังหวัดเชียงใหม                

โดยงานวิจัยนี้ไดเสนอแนวทางการแกปญหาโดยการใชวิธีขอตกลงผลประโยชนของสังคม (Society Benefits 

Agreement) ในลักษณะที ่เปนหุนสวนของสังคมรวมกันภายใตทรัพยากรที ่มีอยู  โดยอาศัยการเจราอยาง

ประนีประนอมเปนเครื่องมือ จนกลายเปนขอตกลงที่มีลักษณะเปนคำมั่นสัญญาในการแกปญหารวมกัน โดยมี

แนวทางดังน้ี (1) สรางกระบวนการของการเปนหุนสวนทางสังคม (2) ดำเนินการรวมกันภายใตทรัพยากร แรงงาน 

และทักษะ (3) กำหนดกระบวนการและการเจรจาขอตกลง (4) ดำเนินการตามขอตกลงท่ีมีความโปรงใสและยึดถือ

ขอตกลงเปนลักษณะคำมั่นสัญญาท่ีมีรวมกัน 

 ศุทธินี ดนตรี (2558) ไดนำเสนอบทเรียนในการจัดการไฟปาและหมอกควันในพื้นที่อำเภอจอมทอง             

จังหวัดเชียงใหม โดยงานวิจัยนี้ไดเสนอแนวทางในการจัดการไฟปาตามขอจำกัดตาง ๆ ดังนี้ (1) พื้นที่ ดวย

ขอจำกัด ดานกำลังคนและงบประมาณ จึงควรเนนจัดลำดับความเสีย่งของพ้ืนท่ี โดยเนนไปท่ีพ้ืนท่ีท่ีเสี่ยงไฟปามาก

ที่สุด (2) เวลา ไมควรยึดเวลาในการแกปญหาที่ตายตัวทุกป เชน การชิงเผา ตองทำในเวลาที่สภาพอากาศ

เหมาะสมและ ควรเปนเวลาที่ชาวบานสามารถทำได สอดคลองกับสวนเชื้อเพลิงและสวนเศรษฐกิจสังคม (3) 

คาใชจาย ตองใชเวลา กำลังคน และคาใชจายใหนอยท่ีสุด และสวนราชการควรใหคาใชจายแกชุมชนท่ีสอดคลอง

กับมาตรการที่กำหนด (4) วิธีการ เนนใชวิธีการที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ โดยมีทั้งวิธีที่ไมใชไฟ (ประชาสัมพันธ 

ลาดตระเวน บังคับใชกฎหมาย) และวิธีท่ีใชไฟ (การชิงเผา ทำแนวกันไฟ การดับไฟ) เมื่อโครงการวิจัยจบลง พบวา 

ทุกภาคสวนมีการเรียนรูจากบทเรียน ท่ีไดรวมกันทำงานชิงเผาที่เปนไปในทิศทางที่สรางสรรคและเอื้อใหเกิดการ

จัดการไฟปาในชุมชนทองถิ่นมากขึ้นและการทำงานรวมกันไดสรางการยอมรับในศักยภาพของชุมชนทองถิ่นและ

สรางองคความรูในการจัดการไฟปา 

 

5. วิธีดำเนินการวิจัย 
 5.1 งานวิจัยฉบับน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) มีขอบเขตในการวิจัยดังน้ี 

 5.1.1 ขอบเขตดานเนื้อหา ผูวิจัยมุงเนนใชการจัดการความรูในการทบทวน ถอดบทเรียน และ

วิเคราะหการบริหารจัดการปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม โดยใชเครื่องมือการวิเคราะหปจจัยภายนอก 
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(PESTEL Analysis) จากแผนการจัดการปญหาหมอกควันตั้งแตป พ.ศ. 2559 - 2563 ขอมูลจากผลงานวิชาการท่ี

ตีพิมพในวารสารวิชาการ ทั้งในประเทศและตางประเทศ ขอมูลแผนการจัดการปญหาหมอกควันจากกรมควบคุม

มลพิษ เอกสารการประชุมเกี ่ยวกับการจัดการปญหาหมอกควันของหนวยงานในจังหวัด อาทิ สำนักงาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมจังหวัด และสำนักงานเกษตรจังหวัด  

 5.1.2 ขอบเขตดานประชากร ไดแก ผูเช่ียวชาญ ผูท่ีมสีวนรวมในการบริหารจัดการปญหาหมอก

ควันและผูประสบเหตุโดยตรงท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  

 5.1.3 ขอบเขตดานพ้ืนท่ีในการศึกษา จังหวัดเชียงใหม 

 5.1.4 ขอบเขตดานเวลา ทำการศกึษาระยะเวลา 12 เดือน (26 สิงหาคม 2563 ถึง 26 กรกฎาคม 

2564) 

 5.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย ไดแก การศึกษาเอกสารและการสัมภาษณในลักษณะแบบกึ่งโครงสราง                 

(Semi - Structure Interviews) ที่ผูวิจัยสรางขึ้นภายใตกรอบแนวคิดและตัวแปรการวิจัย (สุภางค จันทวานิช, 

2552) โดยไดรับการตรวจสอบเครื่องมือโดยผูเช่ียวชาญ 3 ทาน 

 5.3 การวิเคราะหดวยการวิเคราะหเน้ือหา (Content Analysis) เปนการตีความสรางขอสรุปแบบอุปนัย 

(Induction) โดยตีความสรางขอสรุปของเอกสารและเปรียบเทียบเนื้อหาประเภทตาง ๆ เขาดวยกัน และการ

ตรวจสอบ เครื่องมือและผลการศึกษา โดยการใชวิธีการสามเสา (Methodology Triangle)  

 

6. ผลการวิจัย 
 การวิเคราะหการบริหารจัดการการแกไขปญหาหมอกควันในจังหวัดเชียงใหม ตามแนวทางการวิเคราะห

ปจจัยภายนอก (PESTLE Analysis) พบวา ที่ผานมาจังหวัดเชียงใหมไดมีแผนปฏิบัติการปองกันและแกไขปญหา

หมอกควันในดานตาง ๆ เชน ดานปาไม ดานการเกษตร ดานชุมชน ดานสาธารณสุข และดานการศึกษา เพื่อให

ครอบคลุมทุก ๆ ดาน และทุกพื้นที่ภายในจังหวัดเชียงใหม เพื่อเตรียมพรอมในการแกไขปญหาหมอกควัน ไฟปา 

และฝุนละอองขนาดเล็ก PM 2.5 รวมกันอยางยั่งยืน พรอมทั้งบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ โดยเฉพาะภาค

การศึกษาที่มีทีมนักวิจัยในการพัฒนาทั้งระบบการบริหารจัดการดานหมอกควันและเทคโนโลยีเขามารวมแกไข

ปญหา ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 จุดความรอนของจังหวัดเชียงใหมท่ีผานมาโดยเฉลี่ย พบมากในพ้ืนท่ีปา ท้ังปาไมผลัดใบและปาพลัดใบ 

รอยละ 85 สวนมากจะเกิดข้ึนในเดือนกุมภาพันธ มีนาคม เมษายน และในพ้ืนท่ีเกษตรกรรม เกิดข้ึนในพ้ืนท่ีไร ไร

หมุนเวียน  ซึ่งเกิดจุดความรอนข้ึนถึงรอยละ 14 พบมากในชวงเดือนกุมภาพันธ มีนาคม เมษายน เชนเดียวกับใน

พ้ืนท่ีปา พ้ืนท่ีท่ีพบมากท่ีสุดอยูท่ีอำเภอแมแจม สาเหตุของการเกิดปญหาหมอกควันเกิดจากปจจัยดังน้ี 

 - ชาวบานเก็บหาของปา ลุกล้ำในพ้ืนท่ี และมีการเผา 

 - ชาวบานมีการลักลอบเผาเพ่ิมมากข้ึน 

 - การเผาในพ้ืนท่ีเกษตร เชน เพ่ือกำจัดวัชพืชเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกในรอบตอไปโดยไมมีการควบคุมไฟ 

 - สภาพภูมิประเทศเปนแองกระทะ สภาพความกดอากาศสูงจากประเทศจีนปกคลุมพ้ืนท่ี จึงทำให

หมอกควันไมสามารถลอยตัวข้ึนสงูได 

- หมอกควันขามแดนจากประเทศเพ่ือนบาน 

 อยางไรก็ตาม การดำเนินการของจังหวัดเชียงใหมนั้น มีการวางมาตรการในการจัดการปญหาไฟปา

หมอกควันในพื้นที่ในระยะเรงดวนหรือกอนเกิดเหตุวางแผนบริหารจัดการเชื้อเพลิงคือพื้นที่รักษาดวยมาตราการ
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รักษาพื้นที่สูงที่สุดรอยละ 60 และมีพื้นที่บริหารจัดการเชื้อเพลิงรอยละ 40 โดยการสรางกระบวนการมีสวนรวม

และมีการบูรณาการทุกภาคสวน และยังมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคเอกชนในการจัดการปญหาหมอก

ควัน อาทิ มีการจัดตั้งสภาลมหายใจจังหวัดเชียงใหม โดยภาคประชาชน มีบริษัทเชียงใหมวิสาหกิจเพื่อสังคม 

จำกัด ท่ีชวยรับซื้อผลผลิตและสงเสริมใหประชาชนในพ้ืนท่ีไดรับรางวัลจากการควบคุมพ้ืนท่ีดูแลไมใหเกิดจุดความ

รอนและการเผาในพื้นที่ โดยใชฐานรางวัลสนับสนุนชุมชน (Reward Base) แตทั้งนี้ยังขาดการควบคุมและการ

จัดการเชื้อเพลิงที่ไมสามารถดำเนินการไดทันตามชวงเวลาและยังไมมีประสิทธิภาพ ซึ่งประชาชนอยูบางสวนที่ยัง

ยึดติดกับการเผาเพื่อเตรียมพ้ืนที่เกษตรหรือการขยายพื้นที่ การไถกลบตอซัง ตองเสียคาใชจายในการดำเนินการ 

การเผาเสียคาใชจายนอย รวดเร็ว ทำใหยังคงใชวิธีการเผาอยู แมจะทำใหเกิดหมอกควันตามมา ที่สำคัญผูที่มี

อาชีพเขาปา ลาสัตว หรือเก็บหาของปา ถึงแมจะทราบถึงการประชาสัมพันธ แตก็ยังลักลอบเผาปา เพื่ออำนวย

ความสะดวกในการเขาปาหรือเผาปาเพื่อไลลาสัตวปา เพื่อสรางรายไดหรือเลี้ยงชีพ และบางพื้นที่เผาเพื่อกลั่น

แกลงผูนำ/ชุดดับไฟ/ความคึกคะนอง เพื่อใหมีผลตอการประเมิน หรือการตำหนิ หรือใหเหน็ดเหนื่อย ฯลฯ โดย

หลังจากหมดชวงระยะเวลางดเผา ประชาชนตางก็รอเวลาที่จะเผา ทำใหตางคนตางรีบเผา จึงไมสามารถจัด

ระเบียบการเผาไดอยางแทจริง นอกจากนี้แลวจึงมีการถอดบทเรียน โดยการนำเครื่องมือการวิเคราะห PESTLE 

Analysis เพ่ือคนพบปจจัยภายนอกระดับมหภาคท่ีเก่ียวของกับปญหาหมอกควัน ดังน้ี 

 6.1 การเมือง (Political)  

 มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่ออุดหนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่ไดรับการถายโอนภารกิจ           

การควบคุมไฟปาจากกรมปาไม สำคัญเรงดวนตามแผนบูรณาการรักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ               

พ.ศ. 2559 - 2564 โดยมีพื้นที่เปาหมาย (Area) เปนพื้นที่สำหรับปองกันไฟปา รวมถึงผูอำนวยการสำนักบริหาร               

พื้นที่อนุรักษที่ 16 ไดมีมาตรการใหหัวหนาอุทยานแหงชาติ หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาในสังกัดสำนักบริหาร                

พื้นที่อนุรักษที่ 16 ใชอำนาจตามกฎหมายในการประกาศปดพื้นที่อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปาในชวง

ระหวาง วันที่ 1 มกราคม - 30 เมษายน พ.ศ. 2564 เพื่อปองกันภัยจากไฟปา หมอกควัน และลดมลพิษทาง

อากาศ จึงไดประกาศปดพื ้นที ่อุทยานแหงชาติทั ้งหมดจำนวน 15 แหง หากผู ใดฝาฝนจะมีความผิดตาม

พระราชบัญญัติอุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2562 มาตรา 19 ที ่ว าดวยหามมิใหบุคคลใดกระทำการยึดถือหรือ

ครอบครองที่ดิน กอสราง แผวถาง เผาปา หรือกระทำดวยประการใด ๆ ใหเสื่อมสภาพหรือเปลี่ยนแปลงสภาพ

พ้ืนท่ีไปจากเดิม ผูใดฝาฝนตองระวางโทษจำคุก ตั้งแต 4 - 20 ป หรือปรับตั้งแต 400,000 - 2,000,000 บาท หรือ

ท้ังจำท้ังปรับ ประกอบกับรัฐบาลไดมีการกำหนด ใหเรื่องฝุนละอองขนาดเล็กเปนวาระสำคัญท่ีใหผูบริหารระดบัสูง

ทุกกระทรวงมีการติดตามและรวมแกไขปญหา รวมถึงอุปสรรคในการดำเนินการตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ือง โดย

ออกมาตรการเชิงพ้ืนท่ี ซึ่งไดแบงพ้ืนท่ีเปน 4 พ้ืนท่ี  ใหแตละหนวยงานรับผิดชอบ ไดแก 

  1. พ้ืนท่ีปาสงวน/ปาอนุรักษ ใหหนวยงานสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม           

เปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการบูรณาการรวมกับหนวยงานดำเนินการควบคุมไฟปา โดยจัดทำแนวปองกันไฟ             

การจัดกำลังลาดตระเวน เจาหนาที่จากทุกหนวยงาน และอาสาสมัคร ภาคประชาชน และการประกาศเขตพื้นท่ี

หามเผา 

  2. พื ้นที ่เกษตรกรรม ใหหนวยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณในพื้นที ่เปนหนวย

รับผิดชอบ ในการบูรณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ดำเนินการควบคุมการเผาในพื้นที่การเกษตร การหามเผา

เด็ดขาด และการรณรงคใหมีการใชสารยอยสลายหรือไถกลบและการแปรรูปวัสดุการเกษตร 
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  3. พื้นที่ชุมชน/เมือง ใหอำเภอและองคกรปกครองสวนทองถิ่นกำหนดกฎกติการวมกันของ

ชุมชน โดยใชกลไกประชารัฐในการเฝาระวังปองกันการเผาในพื้นที่ชุมชน/เมือง และใหจัดชุดปฏิบัติการประจำ

ตำบล/หมูบานเขารวมประชุมช้ีแจงกับคณะกรรมการหมูบานและประชาชนในพ้ืนท่ี 

  4. พื้นที่ริมทาง ใหหนวยงานสังกัดกระทรวงคมนาคมในพื้นที่เปนหนวยรับผิดชอบในการบูร

ณาการรวมกับหนวยงานตาง ๆ ในการดำเนินการเฝาระวังและกำจัดเศษวัสดุ ขยะ ใบไมแหง ที่เปนเชื้อเพลิงใน

พ้ืนท่ีริมทาง เพ่ือไมใหมีเช้ือเพลิงหรือเช้ือไฟ และใชเปนแนวกันไฟ 

 6.2 เศรษฐกิจ (Economic) 

  การปลูกพืชทดแทนที่สามารถทำรายไดใหเกษตรกร เพื่อลดการเผาตอซังขาวโพดและเปนการสราง

รายไดใหกับชุมชน นอกจากน้ียังมีการสงเสริมและสนับสนุนใหเอกชนลงทุนในธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการใชประโยชน

จากเศษวัสดุทางการเกษตรตาง ๆ เพื่อลดการเผา เชน อุตสาหกรรมการแปรรูปจากเศษวัสดุทางการเกษตร และ

สงเสริมโครงการตัดเยบ็หนากากดวยตัวเองแบบ REUSE เพื่อปองกันฝุน PM 2.5 ที่เปนสวนหนึ่งในการสรางงาน

และสรางรายไดใหชุมชน  

 อีกทั้งปญหาหมอกควัน ไฟปา และฝุนละอองขนาดเล็ก ยังสงผลกระทบตอการทองเที ่ยวโดยตรง 

เนื ่องมาจากทัศนวิสัยที ่บดบังการเดินทางและสภาพอากาศที่สงผลกระทบตอระบบทางเดินหายใจ จึงทำให

นักทองเที่ยวที่จะเดินทางมายังจังหวัดเชียงใหมลดลง และสงผลตอเศรษฐกิจในภาพรวมของจังหวัดเชียงใหมเปน

อยางมาก 

 6.3 สังคม (Social) 

 ประชาชนยังคงมคีวามตองการพื้นที่ในการทำมาหากินเพิม่มากขึ้น การขยายครอบครัว การบุกรุกพื้นท่ี          

เพื่อทำการเกษตร ปลูกขาวโพด กะหล่ำปลี และพืชตระกูลถั่ว อีกทั้งชาวบานที่เลี้ยงวัวมักจะปลอยฝูงวัวอิสระ                    

บนภูเขาเปนหลัก จึงมีการจุดไฟบริเวณหญา เพื่อใหหญาแตกงอกตามความเช่ือ ซึ่งการเผาในพื้นที่เกษตรตาง ๆ               

ก็เพ่ือกำจัดวัชพืชและเตรียมพ้ืนท่ีเพาะปลูกรวมถึงการลาสตัวโดยวิธีการจุดไฟไลสตัว ประกอบกับการลอบตัดไมใน

เขตปาหรือปาสงวน เพื่อลักลอบนำมาสรางบานหรืออำพรางขายใหนายทุนในการทำเฟอรนิเจอร จึงมีการเผาเขา

มาเก่ียวของ อีกท้ังความไมเขาใจกันระหวางชุมชนท่ีมีชีวิตอยูในปากับวิธีคิดแบบรัฐซึ่งใชกฎหมายนำ ตัวอยางเชน 

มาตรการหามเผา 

 6.4 เทคโนโลยี (Technology) 

 ปฏิบัติการฝนหลวงและดัดแปรสภาพอากาศ เพื่อลดความหนาแนนของหมอกควัน รวมทั้งการเพ่ิม           

ความชุมช้ืนใหกับพื้นที่ปาไม พรอมทั้งสนับสนุนการใชเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสินคาทางการเกษตร ลด

ปริมาณการเผาในทีโ่ลง การสงเสริมและสนับสนุนใหเกษตรกรจัดการเศษวัสดุทางการเกษตรโดยการไถกลบหรือ

ใชเทคโนโลยีอ่ืนท่ีเหมาะสมแทนการเผา และการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนการใชประโยชนจากเศษ

วัสดุทางการเกษตร  

 นอกจากนี้ยังมีการสงเสริมและพัฒนาแอปพลิเคชันที่มีชื่อวา “CMU Air Quality” เพื่อดูรายงานผล

สถานการณคาฝุนประจำวัน (รายช่ัวโมง) และมีการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีโดยใชแอปพลิเคชัน Fire D เปน

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจในการบริหารจัดการเชื ้อเพลิงชีวมวลหรือการลงทะเบียนขอใชไฟจำเปนเทาน้ัน 

สำหรับประชาชนที่ตองจัดการเชื้อเพลิงจะตองแจงคำรองไปยังองคกรปกครองสวนทองถิ่นในพื้นที่ โดยขอมูลจะ

ถูกสงไปยังศูนยบัญชาการเหตุการณ เพื่อพิจารณาสภาพอากาศในปจจุบัน สถานการณฝุนควัน PM 2.5 ผลการ

พยากรณคุณภาพอากาศที่คาดการณลวงหนา 3 วัน รวมไปถึงการคำนวณดัชนีการระบายอากาศ เพื่อหาความ
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เหมาะสมในการบริหารจัดการเชื ้อเพลิงในแตละวัน เพื ่อสามารถจัดการปญหาฝุ นควันและไฟปาอยางมี

ประสิทธิภาพ  

 6.5 กฎหมาย (Legal) 

 มีการใชกฎหมายหามเผาอยางเด็ดขาดในชวง 60 วัน (ชวงวิกฤต) ตั้งแต 1 มีนาคม - 30 เมษายน พ.ศ. 

2564 เพ่ือแกไขปญหาการเกิดการเผาในชวงท่ีสภาพอากาศกำลังแหงและรอน เปนการลดจุดสะสมความรอนและ

โอกาสเสี่ยง ในการเกิดไฟไหมในพื้นที่ปา หากพบผูกระทำผิดใหดำเนินการรวบรวมพยานหลักฐาน เรียกผูกระทำ

ผิดมาแจงขอหา โดยการอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติปาสงวนแหงชาติ พ.ศ. 2507 และประกาศกระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาต ิและสิ่งแวดลอม พระราชบัญญัติปองกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 ประกาศหามมิ

ใหบุคคลหนึ่งบุคคลใดเผาปาหรือเขาไปกระทำการใด ๆ ในเขตปาสงวนแหงชาติทุกแหงในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม

โดยไมไดรับอนุญาตหรอืมีเหตอัุนควร จำนวน 25 ปา ครอบคลุมพ้ืนท่ี 25 อำเภอโดยเด็ดขาด ตั้งแตวันท่ี 1 มีนาคม 

- 30 เมษายน พ.ศ. 2564  

 ซึ่งถาหากประชาชนรายใดมีความประสงคจะเขาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อดำเนินกิจการใด ๆ ที่ไมขัด

ตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือไมกอใหเกิดมลภาวะไฟปาและหมอกควัน ตองแสดงตนลงทะเบียนไวเปน

หลักฐานตอกำนันผูใหญบานหรือหนวยงานปาไมในทองที่แลวแตกรณี และแจงเหตุผลจำเปน เวลาเขาและออก 

โดยจะตองไดรับ การอนุญาตเปนลายลักษณอักษร นอกจากนี้หากเกิดไฟไหมปาบริเวณใดบริเวณหนึ่ง จะ

สันนิษฐานวาผูท่ีอยูในบริเวณใกลท่ีเกิดเหตุถือวาเปนผูกระทำผิดตามกฎหมาย หากตรวจพบผูเขาไปในปาโดยไมได

รับอนุญาต โดยมีอุปกรณและพฤติกรรมที่พรอมจะทำใหเกิดไฟปาหรือทำใหเสื่อมสภาพตอปาสงวนแหงชาติ

จะตองระวางโทษจำคุกและปรับเงินตามกฎหมาย 

 6.6 สภาพแวดลอม (Environment) 

 ปญหาของหมอกควันมักจะเกิดขึ้นในชวงฤดูหนาวกอนเขาสูฤดูรอน ซึ่งเปนชวงที่มีสภาพอากาศน่ิง                 

เน่ืองจากความกดอากาศสูงทำใหฝุนละเอียดขนาดเล็กไมถูกพัดพาข้ึนสูบรรยากาศระดับสูงได แตจะวนเวียนอยูใน

ระดับที่ประชาชนอยูอาศัย ประกอบกับลักษณะภูมิประเทศที่เปนแองกระทะและมีภูเขาลอมรอบ จึงทำใหความ

รุนแรงของปญหาเพิ่มมากขึ้น รวมถึงจำนวนของหมอกควันที่ขามแดนมาจากประเทศตอนบนของภาคเหนืออีก

ดวย อีกทั้งยังมี การเกิดเชื้อเพลิงสะสมในพื้นที่ปาเปนจำนวนมาก เนื่องจากไมมีการขนยายหรือนำเชื้อเพลิงไปใช

ประโยชน สวนมากเปนประเภทตอไม ขอนไม และใบสน เปนตน แตเนื ่องจากเริ ่มมีฝนตกตั้งแตตนเดือน

พฤษภาคม จึงทำใหสถานการณ หมอกควันคลี่คลายและพ้ืนท่ีปารวมถึงพ้ืนท่ีท่ัวไปเกิดความชุมช้ืน 

 

7. สรุปและอภิปรายผล 
 การวิเคราะหการจัดการปญหาหมอกควันมิติตอการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี กฎหมาย 

สภาพแวดลอมในจังหวัดเชียงใหม ซึ ่งเปนการวิจัยอยางมีสวนรวม โดยสงเสริมกระบวนการสื่อสารระหวาง

ประชาชนผูมีสวนไดสวนเสียกับหนวยงานหรอืองคกรที่เกี่ยวของในการปรึกษาหารือสาธารณะหรือการแกปญหา

ระหวางกลุม ซึ่งสามารถนำงานนี้ไปปรับใชไดอยางเหมาะสม อยางไรก็ตาม สาเหตุของการเกิดการเผาบริเวณปา

ผลัดใบสวนใหญเกิดจากมนุษยดวยความจงใจและความประมาทท้ังสิ้น เชน การเผาเพ่ือหาของปา การเผาเพ่ือให

เกิดเปนหญาสำหรับใชเลี้ยงสัตว การชิงเผาเพื่อปองกันไฟปา การเผาเพื่อขยายพื้นที่ทำกิน เปนตน การจัดการ

ปญหาหมอกควันจำเปนตองอาศัยการมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและมีการกำหนดบทบาทหนาที่อยางชัดเจนให

สอดคลองกับบริบทของพื้นที่ เพื่อลดการดำเนินการที่ทับซอนกัน เชนเดียวกับผลการวิเคราะหที่มีการกำหนด
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มาตรการเชิงพ้ืนท่ี 4 พ้ืนท่ี ใหแตละหนวยงานรับผิดชอบ และเน่ืองจากจังหวัดเชียงใหมมีปริมาณปามาก จึงทำให

พบจุดความรอนในพื้นที่ปามากเชนกัน สามารถกลาวไดวาพื้นที่ปามีผลตอปริมาณพื้นที่ที่เกิดจุดความรอน ดังน้ัน

แลว หนวยงานในพื้นที่ปาสงวน/ปาอนุรักษจึงตองมีการปองกัน เฝาระวัง และขอความรวมมือจากประชาชนใน

พ้ืนท่ี เพ่ือปองกันไมใหเกิดภัย ซึ่งหากเกิดภัยแลวจะทำใหยากตอการควบคุมเพลิง เน่ืองจากมีขอจำกัดจำนวนมาก 

เชน จำนวนเจาหนาท่ี เครื่องมือ งบประมาณ เปนตน สอดคลองกับ Nazeer & Furuoka (2017) ท่ีกลาววาควรมี

มาตรการในการปองกันและแกไขปญหาไฟปาและหมอกควันรวมกันระหวางชุมชนทองถิ ่น ภาครัฐ และ

ภาคเอกชน นอกจากนี้มีการกำหนดวาหากประชาชนมีความประสงคจะเขาพื้นที่ปาสงวนแหงชาติ เพื่อดำเนิน

กิจการใด ๆ ที่ไมขัดตอกฎหมายความสงบเรียบรอยหรือไมกอใหเกิดมลภาวะไฟปาและหมอกควัน ตองแสดงตน

ลงทะเบียนไวเปนหลักฐานตอกำนันผูใหญบานหรือหนวยงานปาไมในทองที่แลวแตกรณี และแจงเหตุผลจำเปน

เวลาเขาและออก โดยจะตองไดรับการอนุญาตเปนลายลักษณอักษร ซึ่งขอปฏิบัติดังกลาวเปนไปตามการ เจรา

อยางประนีประนอม จนกลายเปนขอตกลงที่มีลักษณะเปนคำมั่นสัญญาในการแกไขปญหารวมกัน หากกระทำฝา

ฝนตองระวางโทษจำคุกและปรับเงินตามกฎหมาย (อัจฉรีย ทิพธนธรณินทร, 2558) โดยเฉพาะในพ้ืนท่ีปาอนุรักษ 

ขอเสนอแนะ 

 ขอเสนอแนะการนำผลการวิจัยไปใช 

หนวยงานผูมีหนาที่ในการบริหารจัดการปญหาหมอกควัน รวมถึงผูที่มีความเกี่ยวของสามารถนำผลการวิจัยไปใช

ประโยชนการวางแผน พัฒนา และประยุกตใช เพื่อบริหารจัดการปญหาหมอกควันใหมีประสิทธิภาพ และควรมี

ความเขาใจในบริบทของพื้นที่อยางแทจริง เพื่อสามารถวิเคราะหไดอยางตรงจุดและนำไปสูการกำหนดแนว

ทางการจัดการปญหาหมอกควันที่เหมาะสมกับพื้นที่ เนื่องจากในแตละพื้นที่มีบริบทที่แตกตางกัน ไมวาจะเปน 

สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ สังคม วัฒนธรรม งบประมาณ ขอบังคับ และกฎระเบียบ เปนตน 

ขอเสนอแนะการวิจัยคร้ังตอไป 

1. ควรมีการเลือกใชเครื่องมือในการวิเคราะหที่หลากหลาย เพื่อทำใหเกิดการคนพบประเด็นตาง ๆ            

ท่ีเก่ียวของ เชน 5W1H, SWOT Analysis, TOWS Matrix และ Gap Analysis  

2. ควรมีการขยายขอบเขตพื้นที่ในการศึกษาครั้งตอไป เพื่อสามารถเปรียบเทียบความสัมพันธและ           

ความแตกตางของการบริหารจัดการปญหาหมอกควัน 

3. ควรใชเครื่องมือการวิเคราะหปจจัยภายนอก (PESTLE Analysis) กับสถานการณหรือปญหาอ่ืน ๆ  
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บทความวิชาการ เรื่อง “การออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัย โดยประยุกตใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน

ศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย” เปนสวนหนึ่งของงานบริการวิชาการใหแกผู ประกอบการราน ไหมเงิน ไหมทอง 

อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เน้ือหาของบทความน้ีมีสาระสำคัญเกี่ยวกับ 1) แหลงผลิตเครื่องประดับเงินใน

เขตอำเภอศรีสัชนาลัยและกิจการเครื่องเงินของรานเงิน ไหมทอง 2) รูปแบบเครื่องประดับเงินของรานไหมเงิน 

ไหมทอง  และ 3) การออกแบบเครื ่องประดับเงินรวมสมัย โดยประยุกตใชทุนวัฒนธรรมทองถิ ่นศรีสัชนาลัย 

ผูประกอบการรายน้ีมีความตองการพัฒนาและยกระดับรูปแบบเครื่องประดับเงินใหสะทอนอัตลักษณทองถ่ิน การ

เก็บรวบรวมขอมูลใชวิธีการสัมภาษณและวิเคราะหความเปนไปได พรอมกับใหคำปรึกษา ผลจากการบริการ

วิชาการ ครั ้งนี ้ไดร ูปแบบเครื ่องประดับเงินจำนวน 1 ชุด ประกอบดวยแหวน กำไล และสรอยคอ ที ่มีการ

ประยุกตใชลวดลาย “เครือวัลย” ซึ่งเปนอัตลักษณของลวดลายทองถ่ินศรีสัชนาลัย เปนสวนประกอบหลักบนตัว

เรือน  จากนั้นจึงคัดเลือกรูปแบบสรอยคอ เพื่อผลิตเปนชิ้นงานจริง โดยปรับแกรูปแบบใหสอดคลองกับความ

ตองการของผูบริโภค การออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัย เปนสิ่งชวยเพิ ่มมูลคาใหกับเครื ่องประดับของ

ผูประกอบการข้ึนอีกระดับหน่ึง  
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Design of Contemporary Silver Jewelry by using a local form  

of cultural capital in Si Satchanalai district, Sukhothai Province. 

Panupong Jongcharnsittho1 * Nittaya Pongkanpai2 

1Faculty of Fine art and Agriculture, Rajamangala University of Technology lanna (Jed yod) 

Chiang mai – Lampang Road, Chang phuak, Muang, Chiangmai 50300 
2Faculty of Humanity and Social science, Rajabhat Maha Sarakham University 

Abstract 

The academic article entitled "A design of contemporary silver jewelry based on the 

local cultural capital of Si Satchanalai district, Sukhothai Province" is part of the academic service 

in jewelry design for the entrepreneurs of the Maingern-Maithong business located at Si 

Satchanalai district, Sukhothai province. Its contents involve 1) the Si Satchanalai district's silver 

jewelry manufacturing source and silverware Maingern-Maithong shop, 2) silver jewelry patterns 

of the Maingern-Maithong shop and 3) designs of contemporary silver jewelry using a local form 

of Si Satchanalai district's cultural capital. This entrepreneur aspires to create and improve the 

styles of silver jewellery to reflect the local identity. This data collection was gathered through 

interviews, feasibility studies, and consultancy. The result of this academic service is a set of silver 

jewelry comprising rings, bangles, and necklaces embellished with the "Lai Kruewan" of floral 

motifs. It is the local identity of Si Satchanalai motifs and is a crucial component of the external 

housing decoration. Then, the necklace style was selected to create a real piece by changing the 

design to fit the needs of consumers. The design of contemporary silver jewelry elevates the 

entrepreneur's jewelry to the next level. 

Keywords: Design, Silver Jewelry, Contemporary, Cultural Capital, Si Satchanalai district 
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บทนำ 

 เครื่องประดับเปนสิ่งที่ประดับตกแตงรางกายควบคูกับเสื้อผาของมนุษยตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน ซึ่งใน

สมัยโบราณนั้นการตกแตงรางกายใชวิธีการสกัรางกาย หรือใชสีเขียนบนผิวหนังใหมีรูปแบบและลวดลายตางๆ 

เสมือนหน่ึงวาลวดลายท่ีสักหรือเขียนบนผิวหนังน้ัน เปนชิ้นงานจริงของเครื่องประดับท่ีตกแตงรางกายใหมีความ

สวยงาม เครื่องประดับนอกจากจะใชประดับรางกายเพ่ือความสวยงามแลว ยังสามารถแสดงคุณคาท่ีหลากหลาย 

ดังเชน เพ่ือแสดงถึงสถานภาพทางสังคม เปนสิ่งท่ีสามารถสะทอนใหเห็นประวัติความเปนมาในสมัยอดีตได เปนสื่อ

สัญลักษณท่ีบอกถึงวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม  ความเชื่อ และอัตลักษณ (ความเปนตัวตน) ของสังคมหรือของผู

ใชไดเปนอยางดี ถึงแมวาเครื่องประดับเปนสิ่งท่ีอยูนอกเหนือปจจัย 4 ของมนุษย เปนสิ่งของท่ีมีขนาดเล็ก มีมูลคา

สูง และเปนของฟุมเฟอย แตเครื่องประดับก็ยังเปนสิ่งสำคัญในชีวิตประจำวันของมนุษยในดานการตกแตงรางกาย

ใหสวยงามอยู เสมอ คุณคาของเครื ่องประดับนั้น สวนใหญเกิดจากเนื้อของวัสดุที่เปนโลหะทองคำโลหะเงิน 

และอัญมณีสีตางๆ ที่ใชประดับบนตัวเรือน  ความสำคัญของเครื่องประดับในดานเศรษฐกิจของไทยนั้น นับเปน

สินคาท่ีไดรับความนิยมท้ังในและตางประเทศ โดยเฉพาะตางประเทศน้ัน เครื่องประดับเปนสินคาสงออก 1 ใน 10 

ของสินคาสำคัญในการสงออกจำหนายตางประเทศ จากขอมูลของ สถาบันวิจ ัยและพัฒนาอัญมณีและ

เครื่องประดับแหงชาติ (องคการมหาชน) (2565 : 2) รายงานวาในเดือนมกราคม 2565 ที่ผานมา ประเทศไทยมี

มูลคาการสงออกเครื ่องประดับแท เปนมูลคามากถึง 271.42 ลานดอลลารสหรัฐ สาเหตุหนึ ่งอาจเนื ่องจาก

เครื่องประดับไดรับความนิยมจากผูคนท่ีมีรสนิยมในการประดับตกแตงรางกาย ประกอบกับนิยมในคุณคา ความ

สวยงามของวัสดุและอัญมณีที่ใชประดับตัวเรือน เครื่องประดับเงินนั้นเปนสิ่งที่ผูคนนิยมสวมใสนอกเหนือจาก

เครื่องประดับทองคำ ซึ่งมีราคาสูงข้ึนอยางตอเน่ือง แตในยุคปจจุบันผูคนเริ่มนิยมสวมใสเครื่องประดับเงินมากข้ึน 

ทั้งนี้อาจเนื่องจากปจจัยที่เกี่ยวของ เชน ราคา ความหลากหลายของรูปแบบ และโอกาสในการสวมใส เปนตน 

เครื่องประดับเงินจึงเปนทางเลือกของผูบริโภคในยุคปจจุบัน  หากกลาวถึงความสำคัญในดานเศรษฐกิจน้ัน สถาบัน

สงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย (องคการมหาชน). (2565). รายงานวาชวงเดือนกุมภาพันธ 2565 หัตถกรรม

เครื่องประดับเงินมีมูลคาการสงออกเปนลำดับท่ี 1 เปนปริมาณมากถึง 4,536.01 ลานบาท  

 อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย เปนพื้นที ่หนึ ่งซึ ่งมีประวัติศาสตรความเปนมาอยางยาวนาน มี

ระยะทางหางจากจังหวัดสุโขทัยขึ้นไปทางทิศเหนือประมาณ 66 กิโลเมตร มีงานหัตถกรรมเครื่องทองที่มคีุณคา 

ชื่อเสียงเปนท่ีรูจักอยางแพรหลาย  แตนอกจากน้ีแลวยังพบวา งานหัตถกรรมเครื่องเงินเปนงานอีกประเภทหน่ึงท่ี

ไดรับการยอมรับชื่อเสียงดานความประณีต สถานประกอบการรายยอยท่ีมีชื่อเสียงแหงหน่ึงของอำเภอศรีสัชนาลัย

คือ รานไหมเงิน ไหมทอง ซึ่งต้ังอยูเลขท่ี 78 / 1 หมู 3 ตำบลทาชัย   อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย (ดังภาพท่ี 

1) ไดรับการคัดเลือกจากกรมสงเสริมอุตสาหกรรมใหเขารวมกิจกรรมการพัฒนาผูประกอบการดานเครื่องประดับ

เงิน เพ่ือยกระดับและเพ่ิมมูลคาเครื่องประดับเงิน ดังน้ันบทความวิชาการน้ีจึงเปนการนำเสนอเน้ือหาสาระในเชิง

วิเคราะหและเสนอแนะเกี ่ยวกับการออกแบบ การพัฒนา รูปแบบเครื่องประดับเงิน โดยอาศัยกระบวนการ

ออกแบบ เพ่ือเปนแนวทางหน่ึงในการมูลคาใหกับงานหัตถกรรมเครื่องประดับเงินท่ีมีคุณคาของรานไหมเงิน ไหม

ทอง ข้ึนอีกระดับหน่ึง   
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ภาพที ่1  แผนท่ีของรานไหมเงิน ไหมทอง ในอำเภอศรีสชันาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ที่มา : ภาพถายของรานไหมเงิน ไหมทอง 

 

 1. แหลงผลิตเครื่องประดับเงินในเขตอำเภอศรีสัชนาลัยและกิจการเคร่ืองเงินของรานไหมเงิน ไหม

ทอง  

 1.1 แหลงผลิตเครื่องประดับเงินในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย 

 แหลงผลิตและจำหนายเครื่องประดับเงินในเขตอำเภอศรีสัชนาลัย  เปนยานการคาในตำบลทาชัย 

อำเภอศรีสัชนาลัย สวนใหญเปนพื้นที่ที่มีรานเครื่องประดับเงินลายโบราณตั้งอยูคอนขางมาก ประกอบดวย 2 

พ้ืนท่ี ไดแก บริเวณชุมชนวังยายมาก (ใกลสำนักงานเทศบาลเมืองศรีสัชนาลัย) และบริเวณชุมชนตลาดทาชัย (ใกล

ตลาดสดเทศบาล) ขณะที่บริเวณเสนทางไปอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย เปนอีกพื้นที่หนึ่ง ซึ่งมีแหลงผลิต

เครื่องประดับเงิน ผูประกอบการผลิตและจำหนายเหลาน้ี สวนหน่ึงมีความเห็นวาผูบริโภคกลุมหน่ึง ไมมีกำลังซื้อ

เพียงพอสำหรับเครื่องประดับทองคำที่มีราคาคอนขางสูง สงผลใหผูประกอบการสวนใหญในพื้นที่ตำบลทาชัย 

อำเภอศรีสัชนาลัยจึงมีท้ังการผลิตและจำหนายเครื่องประดับเงินลายโบราณ ปริมาณมากข้ึน เพ่ือตอบสนองและ

สรางทางเลือกใหกลุมผูบริโภค โดยมีจุดขายคือการนำทุนวัฒนธรรมทองถิ่นมาสรางอัตลักษณของรูปแบบและ

ลวดลายท่ีเปนรูปธรรม มาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ  

 1.2 กิจการเครื่องเงินของรานไหมเงิน ไหมทอง อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

 รานไหมเงิน ไหมทอง ดำเนินกิจการโดยนางพิสมัย ผุยพรม เจาของราน ปจจุบันอายุ 56 ป  ทำหนาท่ี

บริหารงานดวยตนเอง โดยมีภูมิลำเนาเดิมอยูจังหวัดศรีสะเกษ ไดมองเห็นคุณคาความเปนมาของมรดกทาง 

ภูมิปญญาในการผลิตเครื่องประดับเงิน ซึ่งเปนมรดกทางภูมิปญญาทองถ่ินท่ีควรอนุรักษไว ดวยเดิมเปนชางทำงาน

ดานน้ีอยูกอนแลว เมื่อไดทำงานดานน้ีเปนระยะเวลายาวนาน ไดเกิดประสบการณ ทักษะ และความชำนาญมาก

ข้ึน จึงเปดรานผลิตและจำหนายโดยใชชื่อราน “ไหมเงิน ไหมทอง” (ดังภาพท่ี 2) เนนการผลิตเครื่องเงินและเครื่อง

ทอง เปนลักษณะงานหัตถกรรมในครอบครัว  โดยไดกอตั ้งรานในป พ.ศ. 2544 ดวยจดทะเบียนในขณะน้ัน 

50,000 บาท รวมระยะเวลาถึงปจจุบัน 21 ป  มีคนงานเมื่อเริ่มกิจการ 5 คน   รานจดทะเบียนเปน OTOP ได

ระดับคุณภาพ 5 ดาว และไดรับการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.) จากกรมสงเสริมอุตสาหกรรม 

กระทรวงอุตสาหกรรม  แหลงจำหนายเครื่องเงินเปนตลาดในประเทศ การจำหนายในชวงแรกท่ีเริ่มกจิการเปน

การจำหนายหนาราน ระยะตอมามีการพัฒนารูปแบบจำหนายเปนแบบหนารานและแบบออนไลน เพ่ือใหเขาถึง

กลุมลูกคาไดมากข้ึน  นางพิสมัย มีผลงานเครื่องเงินคุณภาพเปนท่ีปรากฏเดนชัดอยางกวางขวางท้ังในระดับจังหวัด 

อำเภอ และประเทศ จนกระทั่งไดรับการยกยองจาก 2 หนวยงานคือ 1) สถาบันสงเสริมศิลปหัตถกรรมไทย 
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(องคการมหาชน) หรือชื่อยอ “สศท.” ใหเปนครูชางศิลปหัตถกรรม ประจำป 2554 ในฐานะผูสรางสรรคเครื่องเงนิ

ที ่มีเอกลักษณเฉพาะตัวตามแบบของเครื ่องเงินสุโขทัย  และ 2) ศิลปน OTOP ของกรมการพัฒนาชุมชน

กระทรวงมหาดไทย ป 2560 (สัมภาษณนางพิสมัย ผุยพรม รานไหมเงิน ไหมทอง 10 เมษายน 2564) การท่ีบุคคล

น้ีไดรับการยกยองใหเปน “ครูชาง” หรือ “ศิลปน”น้ันยอมตองเปนบุคคลท่ีตองมีความสามารถ ทักษะ ความมุงมั่น 

การสรางสรรค ขยันหมั่นเพียร ไดรับการยอมรับจากลูกคาหรือผูบริโภคในดานความประณีตของผลงาน มีผลงาน

โดดเดนเปนท่ีประจักษ  ผลงานของรานไหมเงินบางชิ้นมีคุณภาพและคุณคาถึงระดับงานหัตถศิลปได เน่ืองจากงาน

หัตถศิลปเปนผลงานที่เนนคุณคาความสวยงาม คุณภาพสูง อันเกิดจากการทำชิ้นงานดวยมืออยางประณีต โดย

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2554 (สำนักงานราชบัณฑิตยสภา.2565) อธิบายความหมายของหัตถศิลป

พอสังเขปคือ “ศิลปะในการผลิตสิ่งตาง ๆ ดวยมือ โดยถือความงามเปนหลัก”  หากพิจารณาจากความหมายน้ีงาน

หัตถศิลปเปนงานหัตถกรรมรูปแบบหนึ่งที ่เนนความสวยงามเปนหลัก (Function follow Form ) แตยังคง

ประโยชนใชสอยบางสวนไว เน่ืองจากเครื่องประดับเงินของรานไหมเงิน ไหมทอง เปนผลงานท่ีมีประโยชนใชสอย

คือการใชสวมใสบนรางกาย แตไดสะทอนคุณคาความสวยงาม ประณีต ท่ีเดนชัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่2   นางพิสมัย ผุยพรม เจาของรานไหมเงิน ไหมทอง  

ที่มา : ภาพถายของรานไหมเงิน ไหมทอง 

 

 ปจจุบันกิจการของรานไหมเงิน ไหมทอง ไดขยายสาขาเพิ่ม 2 สาขา   โดยที่สาขา 1 ชื่อรานไหมเงิน 

สาขา  2 ชื่อรานไหมทอง แตละสาขาต้ังอยูบริเวณใกลเคียงกัน การขยายสาขาของรานนาจะแสดงใหเห็นศักยภาพ

ในการพัฒนากิจการของรานที่ดีขึ้นอยางตอเนื่อง โดยผลงานเครื่องประดับเงินทุกชิ้นเจาของรานเปนผูออกแบบ

ดวยตนเองและสวนใหญไดแนวคิดหรือที่มาจากทุนวัฒนธรรมทองถิ่นประเภทหนึ่งคือ ลวดลายปูนปนโบราณท่ีมี

ลักษณะนูนสูง (High Relief) บนผนังของวัดนางพญา ในเขตอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ลวดลายดังกลาวน้ี 

คือลวดลายเครือเถาวท่ีเปนรูปเครือเถาว พันธุพฤกษา และดอกไม นิยมเรียกกันโดยท่ัวไปวา “ลายเครือวัลย” ชื่อ

ลวดลายนี้นาจะเปนการตั้งชื่อที่ผสมผสานกนัของคำ เพื่อใหจดจำงายตอการเรียกขาน โดยคำวา “เครือ” นาจะ

มากจากคำวา “เครือเถาว” ที่เปนเสนเกาะเกี่ยวกัน สวนคำวา “วัลย” นาจะมาจากคำวา “เถาวัลย” ลวดลาย

เครือวัลยจึงเปนทุนวัฒนธรรมที่สำคัญของอำเภอศรีสัชนาลัย  สำหรับกรรมวิธีในการผลิตเครื่องประดับเงินของ

รานไหมเงิน ไหมทอง เริ่มจากการนำเม็ดเงินบริสุทธิ์ 99 % มาหลอมละลายลงในเบาหลอมที่มีลักษณะเปนรูป

ทรงกระบอก แลวเทในรางเทใหเปนเงินแทง ท้ิงใหเย็นตัวลง แลวจึงนำมารีดเปนแผนบางหรือดึงเปนเสนลวดเงิน

ขนาดตางๆ  เพื่อนำไปขึ้นรูปเปนชิ้นงานหรือถักลายตางๆ ตามตองการ  สวนการประกอบชิ้นสวนนั้น จะใชสาร
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ชวยยึดติดชิ้นสวนที่เรียกวา “น้ำประสานทอง” ซึ่งมีสวนผสมของวัสดุ 4 ชนิดคือ 1) โซเดียมบอเรท (Sodium 

Borate : Na2B4O7) (เร ียกกันโดยทั ่วไปวาผงบอแร็กซ , ผงเพงแซ) 2) เนื ้อโลหะเงิน 3) ทองแดง และ 4) 

ทองเหลือง แลวนำสวนผสมดังกลาวทาท่ีรอยตอของชิ้นงาน ใหความรอนชิ้นงานดวยเปลวไฟจากอุปกรณท่ีเรียกวา 

“ขาตะ” เมื่อไดชิ้นงานท่ีสำเร็จแลว ชิ้นงานบางชิ้นมีการใชเทคนิคลงยาสีท่ีเรียกวา “Enamel” โดยสีท่ีนิยมใช คือ 

สีแดง สีเขียว และสีน้ำเงิน บางชิ้นติดพลอยสีลงบนตัวเรือนเพ่ือเพ่ิมความสวยงาม และความเปนมิติของชิ้นงาน ดัง

ภาพท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่3  ดานซายคือลวดลายเครือวัลยท่ีอยูบนผนังวัดนางพญา   ดานขวาคือกรรมวิธิการผลิตเครื่องประดับเงิน

ของรานไหมเงิน ไหมทอง 

ที่มา : ภาพถายโดยผูเขียน 

 

 2) รูปแบบเครื่องประดับเงินของรานไหมเงิน ไหมทอง   

 วิถีชีวิตของผูคนในพ้ืนท่ีอำเภอศรีสัชนาลัยมีความเลื่อมใสในพระพุทธศาสนาและรับรูกันโดยท่ัวไปถึง

คุณคาและความสวยงามของลวดลายเครือเถาว หรือลายเครือวัลย ท่ีอยูบนฝาผนังวัดนางพญา  ดังน้ันในระดับของ

ผูประกอบการเครื่องประดับเงิน พบวาสวนใหญนิยมนำลวดลายหรือกลุมลวดลายท่ีมีลักษณะใกลเคียงกัน มาเปน

แรงบันดาลใจ สรางสรรครูปแบบและลวดลายบนชิ้นงานเครื่องประดับเงินอยางหลากหลาย เชนกัน เพ่ือแสดงหรือ

สะทอนความเปนอัตลักษณของทองถิ ่น สิ ่งเหลานี ้สะทอนใหเห็นวาผู ประกอบการตองการแสดงคุณคาทาง

ศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินใหไดรับรู ผานรูปแบบเครื่องประดับเงิน เพ่ือสรางจุดเดนและสามารถใชเปนจุดขายเพ่ือเพ่ิม

มูลคาใหกับงานเครื่องประดับเงิน รูปแบบเครื่องประดับเงินของรานไหมเงิน ไหมทอง  ในชวงแรกเปนรูปแบบ

โบราณ ตอมาไดพัฒนารูปแบบที่หลากหลายมากขึ้น แตยังคงความเปนโบราณหรือเชิงอนุรักษ อยางเดนชัด  

สำหรับการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินน้ัน รานไหมเงิน ไหมทอง ไดรับการสงเสริม สนับสนุนจากหนวยงาน

ภาครัฐ ดังเชน กรมสงเสริมอตุสาหกรรม เขามาใหคำปรึกษาดานการออกแบบเครื่องประดับ โดยมอบหมายให

บุคลากรท่ีมีความรู ความสามารถ จากมหาวิทยาลัยตางๆ ใหคำปรึกษาเชิงลึกในประเด็นท่ีเกี่ยวของกับการพัฒนา

รูปแบบเครื่องประดับเงิน  เครื่องประดับเงินรานไหมเงิน ไหมทอง สามารถจำแนกได 3 กลุมคือ 1) เครื่องประดับ

เงินไมประดับอัญมณี และ 2) เครื่องประดับเงินลงยาสี ชิ้นงานเครื่องประดับสวนใหญ คือ สรอยคอ กำไล แหวน 

ตางหู เข็มขัด และสรอยขอมือ สำหรับเครื่องประดับเงินท่ีมียอดจำหนายมากท่ีสุดคือ สรอยคอ ขอสังเกตประการ
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หนึ่งคือเครื่องประดับสวนใหญนิยมนำลวดลายเครือวัลยมาเปนสวนประกอบในตัวเรือนเสมอ ซึ่งสะทอนใหเห็น

การเคารพ เลื่อมใส ศรัทธาในคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นอยางแทจริง  (สัมภาษณนางพิสมัย ผุยพรม ราน

ไหมเงิน ไหมทอง 10 เมษายน 2564)  ในดานเทคนิคการทำชิ้นงานนั้น มีทั้งเทคนิคการยัดลาย การถัก การฉลุ 

ฯลฯ ดังตัวอยางภาพท่ี 4 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่4  ตัวอยางรูปแบบเครื่องประดับเงินของรานไหมเงิน ไหมทอง 

ที่มา :  ภาพถายของรานไหมเงิน ไหมทอง 

 

 3) การออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัย โดยประยุกตใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ิน 

ศรีสัชนาลัย    

 เน่ืองจากในอำเภอศรีสัชนาลัย เปนท่ีต้ังของอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย ซึ่งเปนโบราณสถานอัน

ทรงคุณคาและมีชื่อเสียงของจังหวัดภาคเหนือตอนลางท่ีสำคัญแหงหน่ึง สิ่งเหลาน้ีอาจถูกแปลงเปนทุนวัฒนธรรมท่ี

จับตองได แลวนำมาประยุกตสูการออกแบบเครื่องประดับเงินอยางเปนรูปธรรม ทุนวัฒนธรรมน้ีคือลวดลายเครือ

วัลย (มีลักษณะคลายลวดลายพันธพฤกษาหรือลวดลายเครือเถาว) ซึ่งเปนลวดลายปูนปนท่ีประดับอยูบนผนังของ

วัดนางพญา ภายในอุทยานประวัติศาสตร ดังกลาวมาแลวตอนตน  โดยกิจกรรมใหคำปรึกษานี้สอดคลองกับ

แผนพัฒนาจังหวัดสุโขทัย ป 2561-2565 (จังหวัดสุโขทัย.2565) ไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนาไววา “เมือง

มรดกโลกเลิศล้ำ เมืองเศรษฐกิจสรางสรรคและนวัตกรรม เมืองแหงอารยธรรมและความสุขอยางยั่งยืน” โดยใน

ยุทธศาสตรที่ 1 ไดกลาวถึงสาระสำคัญเกี่ยวกับ พัฒนาเศรษฐกจิ การทองเที่ยวใหมีมาตรฐาน ยกระดับคุณภาพ

และการบริการและผลิตภัณฑสรางสรรคมูลคาสงู กระบวนออกแบบเปนสิ่งสำคัญหรือแนวทางหน่ึงในการยกระดับ

และเพ่ิมมูลคาใหกับงานเครื่องประดับเงินของรานไหมเงิน ไหมทอง ดังน้ัน จึงไดนำลวดลายเครือวัลยมาวิเคราะห

และประยุกตใชออกแบบเปนเครื่องประดับเงินรูปแบบรวมสมัย คือการผสมผสานระหวางรูปแบบโบราณและรูป

สมัยใหม เพ่ือสรางความแตกตางจากเดิม  จำนวน 1 ชุด ประกอบดวยเครื่องประดับจำนวน 3 ชิ้น โดยใชแนวคิด

หรือทฤษฏีความคิดสรางสรรคของ Edward De Bono. (1970)  5 ข้ันตอน คือ 1) การกำหนดเปาหมาย 2) การ

รวบรวมขอมูล 3) สรางทางเลือกที่เปนไปได 4) เลือกทางเลือกที่เหมาะสม และ 5) ลงมือปฏิบัติ ดังรายละเอียด

ตอไปน้ีคือ 

 (1) การกำหนดเปาหมาย โดยการกำหนดพื้นที่ ที่จะศึกษาขอมูลพื้นฐานเพื่อพัฒนาผูประกอบการ 

โดย สำนักงานอุตสาหกรรม จังหวัดสุโขทัย เปนหนวยงานท่ีชี้หรือกำหนดเปาหมายในการพัฒนา 

 2) การรวบรวมขอมูล โดยการลงพื้นที่ศึกษาบริบทของสถานประกอบการและลวดลายเครือวัลย

ภายในอุทยานประวัติศาสตรศรีสัชนาลัย โดยท่ีบริบทของสถานประกอบการน้ันเปนการศึกษาและวิเคราะหขอมูล

 

05-ART สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

481



ทั่วไปของผูประกอบการ เชน  ที่ตั้ง วัตถุดิบ  การผลิต  รูปแบบเครื่องประดับเงิน กลุมผูบริโภค ชองทางการ

จำหนาย ฯลฯ เปนตน สวนลวดลายเครือวัลยเปนการศึกษาลักษณะของลวดลาย การจัดวางลวดลาย ฯลฯ เปนตน 

 3) สรางทางเลือกที่เปนไปได โดยการวิเคราะห 2 ประเด็นหลักคือ ก) วิเคราะหกลุมผูบริโภค โดย

กลุมผูบริโภคของรานไหมเงิน ไหมทองนั้นพบวา สวนใหญเปนกลุมผูบริโภคที่มีอายุตั้งแต 40 ปขึ้นไป ซึ่งกลุม

บริโภคน้ีมีความสอดคลองหรือจัดอยูในกลุม Generation X หรือ “Gen x” เปนกลุมท่ีจำนวนประชากรมากท่ีสุด

ในโลก มีพฤติกรรมใชจายเงินมากเมื่อเปรียบเทียบกับวัยอ่ืน มีศักยภาพในการใชจาย ตองดูแลครอบครัว มีภาระ

งานมาก จึงมีความรอบคอบในการใชจายเงินพอสมควร  มีความสามารถในการจำแนกสิ่งของตางๆ เพ่ือไตรตรอง

ถึงความจำเปน แตหากมีสิ่งใดท่ีจำเปนตองซื้อ  ถึงแมมีราคาสูงเพียงใดก็ตาม สามารถตัดสินใจจายเงินไดโดยงาย 

มักจะใชเงินไปกับสิ่งอำนวยความสะดวกนอกบาน เชน การทองเท่ียว การซื้อของราคาแพง ฯลฯ วัยน้ีเปนชวงวัยท่ี

กาวข้ึนสูจุดสูงสุดของหนาท่ีการงาน ท้ังน้ี กลุม GEN X จะตัดสินใจซื้อสินคาหรือบริการแตละครั้ง ตองศึกษาขอมูล

มาอยางเพียงพอ  ดังน้ันผูประกอบการตองใหขอมูลมากท่ีสุด เพ่ือประกอบการตัดสินใจซื้อ คนกลุมน้ียังยึดแบรนด

โปรดเปนองคประกอบในการตัดสินใจดวย (เจาะลึก 5 Generations เขาใจผูบริโภคมากข้ึน.2565) ซึ่งในงานวิจัย

ของอุษา อินทรประสิทธ์ิ (2561 : 225) ไดชี้ใหเห็นพฤติกรรมผูบริโภคในการใชเครื่องประดับเงินโบราณ  อำเภอ

ศรีสัชนาลัยวา ความสวยงาม ประโยชนใชสอย และรูปแบบที่มีเอกลักษณเฉพาะ เปนปจจัยหนึ่งในการเลือกซื้อ

เครื่องประดับเงิน ดังนั้นการพัฒนารูปแบบเครื่องประดับเงินโบราณที่มีการผสมผสานอัตลักษณเฉพาะถิ่นและ

ปรับเปลี่ยนรูปแบบใหมีความรวมสมัยทำใหกลุมผูบริโภคมีความสนใจ สามารถเพ่ิมโอกาส เพ่ิมรายได สรางกลุมผู

ชื้อรายใหมใหกับผูประกอบการ ข) วิเคราะหรูปแบบของลวดลายเครือวัลย เปนการศึกษาและวิเคราะห ความ

เปนมา ลักษณะ ความสำคญั การจัดองคประกอบของลวดลาย  ฯลฯ เปนตน ลวดลายน้ีสื่อความหมายถึงความ

อุดมสมบูรณ สิ่งเหลาน้ีสะทอนคุณคาของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินท่ีมีอายุยาวนาน และมีคุณคาในเชิงเน้ือหา ในดาน

การบอกเลาเรื ่องราว (Story Telling) ดังสอดคลองกับรายงานวิจัยเรื ่ององคความรูดานเทคนิคการผลิตและ

ลวดลายเครื่องประดับโบราณ จังหวัดสุโขทัยของ อนุชา ทีรคานนท (2563) และกรมศิลปากร .(2565) (ดังภาพท่ี 

5)  ดังน้ันการออกแบบเครื่องประดับเงินจึงควรแสดงคุณคา เน้ือหาเรื่องราว ผานชิ้นงานเครื่องประดับเพ่ือสะทอน

คุณคาเชนกัน โดยผูเขียนไดมีแนวคิดการออกแบบใหมีความแตกตางจากรูปแบบเดิมท่ีจำหนายอยูในราน เปนการ

ผสมผสานระหวางความเปนดั้งเดิมของทองถิ่นคือลวดลายเครือวัลยที่มีการใชเสนอยางออนชอย กับความเปน

สมัยใหมคือลักษณะเสนและรูปทรงเรขาคณิต ใหเปนรูปแบบรวมสมัย (Contemporary Style)  

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่5   ภาพซายคือกลุมผูบริโภค Generation X  ภาพกลางและขวาคือลวดลายเครือวัลย 

ที่มา : ภาพซายภาพถายของรานไหมเงิน ไหมทอง   ภาพกลาง กรมศิลปากร. (2565) 

ภาพขวา อนุชา ทีรคานนท (2563) 
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 4) เลือกทางเลือกที่เหมาะสม โดยการนำผลวิเคราะหลวดลายเครือวัลยที่เปนลักษณะลายเสน ของ

กรมศิลปากร. (2565) มาหาความเหมาะสมท่ีจะจัดวางบนตัวเรือนเครื่องประดับ 

 5) ลงมือปฏิบัติ โดยผูเขียนไดปรึกษาหารือรวมกันกับผูประกอบการ และดำเนินการ 2 ข้ันตอนหลัก

คือ ขั้นตอนที่ 1 ออกแบบรางเครื่องประดับเงิน จำนวน 1 ชุด ประกอบดวยเครื่องประดับเงินจำนวน 3 ชิ้นคอื 

สรอยคอ กำไลขอมือ และแหวน โดยลดทอนรายละเอียดลงใหเหมาะสม แตละชิ้นมีความสอดคลองกลมกลืนกัน 

ใชแนวคิดหลักจากรูปทรงสามเหลี ่ยม ผสมผสานกับรอยแตกหักของกอนอิฐและลวดลายเครือวัลยในอุทยาน

ประวัติศาสตร โดยรูปทรงสามเหลี่ยมหมายถึง การเคารพศรัทธาในไตรรัตนคือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ ซึ่ง

เปนวิถีชีวิตของผูคนในทองถ่ิน สวนรอยแตกหักของกอนอิฐและลวดลายเครือวัลย  สื่อถึงตัวตน คุณคา และความ

ภาคภูมิใจของศิลปวัฒนธรรมทองถิ่นศรีสัชนาลัย ชิ้นสวนแตละชิ้น นำมาจัดองคประกอบใหลงตัวลักษณะของ

ความสมดุลกันท้ัง 2 ขาง (Symmetry Balance) ใชหวงกลม และหวงวงรี มารอยแตละชิ้นสวน เพ่ือใหเคลื่อนไหว

ไดและลดความรูสึกแขง็ของชิ้นสวน  สำหรับสวนที่เปนเสนสรอยนั้นเลือกใชสรอยถักเพื่อยังคงสะทอนความเปน

เครื่องประดับโบราณของศรีสชันาลัย และ ขั้นตอนที่ 2  ผลิตชิ้นงานเครื่องประดับเงิน   หลังจากออกแบบราง

เครื่องประดับเงิน จึงไดนำแบบรางไปวาดแบบดวยคอมพิวเตอร 3 D (Three Dimensions Drawing) อีกครั้งเพ่ือ

แสดงใหเห็นความมิติของตัวเรือนชัดเจนขึ้น จากนั้นจงึปรึกษาหารือรวมกันระหวางผูประกอบการอีกครั้งหนึ่ง มี

ความเห็นสรุปสอดคลองกันวาควรเลือกผลิตเฉพาะสรอยคอ เปนชิ้นงานตัวอยาง และในขณะเดียวกันรูปแบบ

สรอยคอ ไดรับความสนใจจากผู บริโภคที่มาเลือกซื ้อเครื ่องประดับเงินในราน ผู บริโภคจึงมีความตองการ

ปรับเปลี่ยนแบบจากสรอยถักเปนทอกลม และลดจำนวนชิ้นสวนรูปสามเหลี่ยมจาก 11 ชิ้น ใหคงเหลือ 7 ชิ้น มุม

ดานหนึ่งของตัวเรือนสามเหลี่ยมไดลบมุมใหดูออนชอยมากขึ้น  ดานหนาตัวเรือนเซาะรองลึกใหเปนมิติมากข้ึน 

สรอยคอเมื่อผลิตเสร็จสมบูรณแลว มีน้ำหนักตัวเรือน 58.1 กรัม   ใชเนื้อโลหะเงิน 99 เปอรเซ็นต รานไหมเงนิ 

ไหมทอง ไดจำหนายใหผูบริโภคราคา  11,600 บาท  ดังภาพท่ี 6 
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ภาพที ่6  การออกแบบรางเครื่องประดับเงิน /แบบวาดดวยคอมพิวเตอร 3 มิติ 

 และชิ้นงานจริงท่ีผลิตเสร็จสมบรูณ 

ที่มา : ผลงานออกแบบของผูเขียนและชิ้นงานเครื่องประดับเงินจริงของรานไหมเงิน ไหมทอง 

 

บทสรุป  

 การออกแบบเครื่องประดับเงินรวมสมัย โดยประยุกตใชทุนวัฒนธรรมทองถ่ินศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย 

ซึ่งเปนสวนหน่ึงของกิจกรรมในการบริการวิชาการแกชุมชน และเปนภารกิจหน่ึงของมหาวิทยาลัยท่ีผูเขียนไดเปนผู

ดำเนินกิจกรรมน้ี กิจการเครื่องประดับเงินของรานไหมเงิน ไหมทอง ไดดำเนินการเปนระยะเวลายาวนาน ไมนอย

กวา 20 ป เปนท้ังรานจำหนายและผลิตในแนวของงานหัตถกรรมหรือเครื่องประดับโบราณ โดยลักษณะท่ัวไปของ

งานหัตถกรรมเครื่องประดับนั้นอาจถูกจำกัดวาตองมีรูปแบบโบราณเทานั้น รวมถึงในทัศนคติของผูคนทั่วไปอาจ

คิดวาใสแลวดูลาสมัย และมองดูดอยคากวาทองคำ แตหากมองในดานคุณคา เนื้อหาเรื่องราวของเครื่องประดับ

เงินของผูประกอบการรายนี้ จัดเปนเครื่องประดับที่มีมูลคาจากความประณีตในการผลิตชิ้นงานไดอยางเดนชัด

เชนเดียวกับเครื ่องประดับทองคำโบราณ ดวยคุณสมบัติพื้นฐานที่เปนโลหะมีคา และดวยกรรมวิธีท่ีละเอียด
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ประณีต ท้ังเทคนิคการถัก ตอก ดุน แกะลาย หรือฉลุ จนเกิดเปนชิ้นงานเครื่องประดับเงินไดหลากหลายประเภท 

แตเมื ่อสภาพเศรษฐกิจ สังคมเปลี่ยนไป ผูประกอบการมีความจำเปนตองปรับแนวคิด รูปแบบ การผลิต ให

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงเหลาน้ันดวย รวมถึงพฤติกรรมของผูบริโภคท่ีเปลี่ยนไปดวยเชนกัน  ทุนวัฒนธรรม

ทองถ่ินของอำเภอศรสีัชนาลัย ยังคงเปนสิ่งมีคุณคาอยางตอเน่ืองจากอดีตถึงปจจุบัน สามารถนำมาประยุกตแลว

สร างมูลคาเพิ ่มใหก ับชิ ้นงานเครื ่องประดับเง ิน เพื ่อสรางความแตกตางจากรูปแบบเดิม ในลักษณะของ

เครื่องประดับเงินรวมสมัย คือผสมผสานระหวางความเปนสมัยใหมกับสมัยโบราณ เพื่อใหสอดคลองกับความ

ตองการของกลุมผู บริโภคในสังคมปจจุบัน โดยเฉพาะกลุมลูกคา Generation X  ซึ่งเปนกลุมลูกคาหลักของ

ผูประกอบการรายน้ี พฤติกรรมของผูบริโภคกลุมน้ีในปจจุบันมีการรับรูผานสื่อตางๆ มีความคิดสรางสรรคในการ

เลือกสิ่งใหมเพ่ือสนองตอบความพึงพอใจใหกับตนเองมากข้ึน   

 รูปแบบเครื ่องประดับเงินน้ีจัดอยู ในประเภทเครื ่องประดับเชิงวัฒนธรรม (Cultural Jewelry) ท่ี

สามารถสะทอนหรือบอกเลาเรื่องราว (Story Telling) ของศิลปวัฒนธรรมทองถ่ินศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ผาน

รูปแบบและชิ้นงานเครื่องประดับเงินไดอยางเดนชัด   เครื่องประดับเงิน ซึ่งเปนผลเชิงประจักษ จากกิจกรรมให

คำปรึกษาแกผูประกอบการครั้งน้ี เปนการประยุกตใชทุนวัฒนธรรมจากงานสถาปตยกรรมโบราณในทองถ่ินท่ีผูคน

เคารพเลื่อมใสตั้งแตอดีตถึงปจจุบัน  แตอยางไรก็ตามทุนวัฒนธรรมตองมีการศึกษาและวิเคราะหขอมูลอยาง

เพียงพอ เพ่ือนำมาประยุกตอยางเหมาะสม การใชกระบวนการออกแบบและกระบวนการคิดสรางสรรคอยางเปน

ระบบ เปนแนวทางหน่ึงท่ีสามารถยกระดับรูปแบบเครื่องประดับเงินใหกับผูประกอบการได ผูเขียนในฐานะท่ีเปน

ผูใหคำปรึกษาแกผูประกอบการและผูสอนสอนทางดานการออกแบบเครื่องประดับ มีความคิดเห็นในประเด็น

ตางๆ ตอไปน้ี 

 1. ควรสงเสริมอาชีพหัตถกรรมเครื ่องประดับเงินของผู ประกอบการรานไหมเงิน ไหมทอง รวมถึง

ผูประกอบการรายอ่ืนในตำบลทาชัย อำเภอศรีสัชนาลัย จังหวัดสุโขทัย ใหมีความคงอยู และย่ังยืน ท้ังในดานการ

ออกแบบ การผลิต การจำหนาย 

 2. การท่ีผูประกอบการรานไหมเงิน ไหมทอง ไดรับการยกยองใหเปนครูชางศิลปหัตถกรรม ซึ่งเปนชื่อเสียง

ระดับประเทศน้ัน  ควรตอยอดเผยแพรชื่อเสียงในระดับนานาชาติใหเปนท่ีรูจักมากข้ึน 

 3. ควรใหความรูเชิงลึกเรื่องทุนวัฒนธรรมและการออกแบบเครื่องประดับเบื้องตนแกผูประกอบการ และ

ชางทำเครื่องประดับเงิน ควบคูกับทักษะฝมือท่ีมีอยูเดิม  

 4. ควรสงเสริมหรือจัดทำพื้นที่ของผูประกอบการรานไหมเงิน ไหมทอง และแหงอื่นๆ ในตำบลทาชัย ให

เปนแหลงเรียนรูแกผูเรียนในสถาบันการศึกษา 

 5. ควรนำขอมูลการทำหัตถกรรมเครื่องประดับเงินของผูประกอบการรานไหมเงิน ไหมทองจัดทำเปนฐาน

สืบคนในระบบออนไลนใหมากข้ึน 

 6. เน่ืองจากอาชีพเครื่องประดับเงินเปนงานท่ีละเอียดประณีต และสัมผัสความรอนจากกระบวนการผลิต 

ดังน้ันควรสงเสริมใหเยาวชนหรือคนรุนใหมใหมีทัศนคติท่ีดีตออาชีพเครื่องประดับเงิน  

 7.หนวยงานของรัฐท่ีเกี่ยวของควรสงเสริม สนับสนุน ผูประกอบการเครื่องเงินในชุมชนตำบลทาชัย อยาง

ตอเน่ือง ในการพัฒนา เพ่ิมมูลคา หรือยกระดับคุณภาพเครื่องประดับเงิน 

 8.ควรสงเสริมใหมีการถายทอดความรูทักษะการทำเครื่องประดับเงินในชุมชนตำบลทาชัย จากรุนหน่ึงสูอีก

รุนหน่ึง เพ่ือใหเกิดการสืบทอดและความย่ังยืนในอาชีพ 
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เรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินและภูมิปญญาการสรางเรือนของคนจันทึก 

ในตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
 

ศราวุฒิ ใจอดทน 

 

สาขาวิชาสถาปตยกรรม คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลยัราชภัฏนครราชสีมา  

340 ถ.สุรนารายณ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000  

  

E-mail: sarawut_ex@hotmail.com, โทร 086-8654578  

 

บทคัดยอ 

  การศึกษาวิจัยนี้มีวัตถุประสงคที่มุงเนนในการเก็บรวบรวมขอมูลทางสถาปตยกรรม ความสัมพันธ

ระหวางวิถีชีวิตกับพ้ืนท่ีใชสอยของเรือน และภูมิปญญาทองถ่ินในการกอสรางเรือนพักอาศัยของคนจันทึกในพ้ืนท่ี

ตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา โดยงานวิจัยน้ีเปนงานวิจัยเชิงคุณภาพ ใชวิธีการศึกษาจากการ

สำรวจภาคสนาม  การสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง และการสนทนากลุม ผลการศึกษา พบวา มีเรือนพัก

อาศัยพ้ืนถ่ิน จำนวน 2 หลัง ในพ้ืนท่ีบานขนงพระเหนือ และบานบุกระเฉด ตำบลขนงพระ และจำแนกรูปแบบได 

2 รูปแบบ คือ เรือนหลังคาปนหยามีมุข และเรือนหลังคามนิลา ดานพ้ืนท่ีใชสอยของเรือนสามารถสะทอนวิถีชีวิต

ของผูท่ีอยูอาศัย และดานภูมิปญญาในการกอสราง จากการศึกษาครั้งน้ีชุมชนสามารถนำผลการศึกษาไปใชในการ

สงเสริมการอนุรักษสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินของชุมชน และคนรุนหลังสามารถเรียนรูและตระหนักถึงความสำคัญของ

มรดกทางวัฒนธรรมท่ีมีคุณคาตอไป 
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340 Suranarai Road, Nai Mueang Sub district, Mueang District, Nakhon Ratchasima Province, 30000  

Abstract 

This research aims to collect data on architecture, the relationship between the way 

of life and the living space of the vernacular house, as well as the local wisdom for building 

vernacular houses of Chan Thuek people in Khanong Phra sub-district, Pak Chong district, Nakhon 

Ratchasima province. The qualitative technique was used in this study, which included a fieldwork 

survey, semi-structured in-depth interviews, and focus group discussions. The study's findings are 

as follows: Khanong Phra sub-district features two vernacular dwellings in Ban Khanong Nuea and 

Ban Bukkached, which are classified as hip roofs with gable roof style and gable roof style. The 

living space and construction of the vernacular houses can reflect their lives and the local wisdom 

in building them. The findings of this study can be used to promote the conservation of vernacular 

architecture in the community, and new generations could learn about and appreciate the value 

of valuable cultural heritage in the future. 

 

Keywords: Vernacular House, Construction Wisdom, Chan Thuek People, Khanong Phra Sub District 
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1. บทนำ 

 ตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา ต้ังอยูบริเวณตอนบนของลุมน้ำลำตะคอง เปนพ้ืนท่ี

ท่ีอยูใกลกับเขตปาอุทยานแหงชาติเขาใหญ และมีประวัติศาสตรการต้ังถ่ินฐานมาต้ังแตกอนป พ.ศ. 2417 รวมกัน

เปนหมูบาน (องคการบริหารสวนตำบลขนงพระ, 2560) และในป พ.ศ. 2488 กลุมคนจันทึกจากบานหนองจอก 

(อยูในตำบลมิตรภาพ อำเภอสีคิ้ว ติดตอกับตำบลสีคิ้วและตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว) ไดอพยพเขามาเพื่อหา

พ้ืนท่ีทำมาหากินดวยการทำเกษตรกรรม ในพ้ืนท่ีบานขนงพระเหนือในปจจุบัน ซึ่งเปนกลุมคนจันทึกกลุมใหญใน

พ้ืนท่ีตำบลขนงพระ (หลา เฟองจันทึก, 2562: สัมภาษณ) ตอมาในชวงป พ.ศ. 2507 คนจันทึกในพ้ืนท่ีตำบลลาด

บัวขาว อำเภอสีคิ้ว ตองยายถิ่นฐานเนื่องจากมีการกอสรางเขื่อนลำตะคองเพื่อเก็บกักน้ำที่ชองเขาเขื่อนลั่นและ

ชองเขาถานเสียดท่ีเปนบริเวณท่ีอยูอาศัยเดิม ทางหนวยงานรัฐจึงขอใหชาวบานในพ้ืนท่ีกอสรางเข่ือนยายถ่ินฐาน 

(สำนักงานประชาสัมพันธจังหวัดนครราชสีมา, 2561) ซึ่งชาวบานสวนหนึ่งไดยายเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นที่ตำบล

ขนงพระ อำเภอปากชอง และในปจจุบันยังคงหลงเหลือเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นตั้งแตยุคเริ่มแรกการตั้งถิ่นฐานของ

คนจันทึกในพ้ืนท่ีตำบลขนงพระใหแกคนรุนหลังไดพบเห็นนอยลง  เน่ืองดวยสถาปตยกรรมท่ีพักอาศัยในปจจุบัน

ไดเปลี่ยนแปลงไปท้ังในดานรูปแบบ วัสดุและวิธีการกอสรางตามความเจริญและการเปลี่ยนแปลงไปของสังคมจาก

วิถีชนบทเปนวิถีคนเมือง และเทคโนโลยีท่ีทันสมัยข้ึน สงผลใหเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินของคนจันทึกท่ีมีการสรรคสราง

จากทรัพยากรธรรมชาติในอดีตท่ีแสดงใหเห็นถึงลักษณะสภาพแวดลอมที่เปนปาไมอันอุดมสมบูรณ ผนวกกับภูมิ

ปญญาทองถ่ินในการกอสรางเรือนท่ีถูกถายทอดสืบตอกันมา จนมาเปนเรือนพักอาศัยท่ีมีคุณคาสะทอนวิถีชีวิตของ

กลุมคนจันทึกในยุคเริ่มแรกในการตั้งถิ่นฐาน ดังนั้น เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นจึงเปนเสมือนมรดกทางวัฒนธรรมที่มี

คุณคา ดวยเหตุนี้จึงเปนที ่มาสู การศึกษารูปแบบทางสถาปตยกรรม การใชงานพื้นที่ใชสอยของเรือน และภูมิ

ปญญาในการกอสรางเรือนพักอาศัย ท่ีนับวาเปนองคความรูท่ีควรคาแกการศึกษาทางดานสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ิน  

บทความนี้เปนสวนหนึ่งของงานวิจัย เรื่อง การศึกษาเรือนพักอาศัยและภมูิปญญาการสรางเรือนของ

กลุมคนจันทึกในตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา และมีวัตถุประสงคเพ่ือนำเสนอผลการศึกษา

รูปแบบทางสถาปตยกรรมของเรือนพักอาศัยพื้นถิ่น การใชงานพื้นที่ใชสอยของเรือน ภูมิปญญาในการกอสราง

เรือนพักอาศัย และ วัฒนธรรมประเพณีของกลุมคนจันทึกท่ีสืบทอดตอกันมาจนถึงปจจุบัน โดยชุมชนสามารถนำ

ผลการศึกษาไปใชประโยชนในการสรางแนวทางการสงเสริมและอนุรักษมรดกทางวัฒนธรรม รวมท้ังการเผยแพร

ถายทอดองคความรูทางสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีมีคุณคาแกคนรุนหลังและผูท่ีสนใจตอไป 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ  

   2.1 ประวัติความเปนมาชาวจันทึกในจังหวัดนครราชสีมา   

         กลุมคนจันทึก แรกเริ่มตั้งถิ่นฐานอยู ในพื้นที่บานจันทึก ตำบลจันทึก อำเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมาในปจจุบัน โดยในอดีตเปนเมืองนครจันทึกมีสถานะเปนเมืองอิสระ และขึ้นตรงตอเมืองหลวงมีเจา

เมืองปกครอง แตไมปรากฏหลักฐานการต้ังเมือง และพบวามีการต้ังเมืองอยูในพ้ืนท่ีบานจันทึก หมูท่ี 3 ตำบลจัน

ทึก ของอำเภอปากชองปจจุบัน ตอมาเมื่อเมืองนครราชสีมาไดรับการตั้งขึ้นมา (สถาปนาเมืองนครราชสีมา หลัง 

พ.ศ. 2000) และเห็นวาเมืองจันทึกอยูในปาดงทึบ ไขปาชุกชุม ไมสะดวกแกการติดตอกับเมืองหลวง จึงเปลี่ยนเปน

เมืองหนาดานของเมืองนครราชสีมา เรียกวา ดานจันทึก จากนั้นจึงไดเปลี่ยนเปนอำเภอจันทึก และในป พ.ศ. 

2444 ไดยายที่วาการอำเภอจันทึกจากบานจันทึกมาตั้งที่บานหนองบัว ตำบลลาดบัวขาว จากนั้นใน พ.ศ. 2499 

ไดยายที่วาการอำเภอจันทึกอีกครั้งมาอยูที่บานสีคิ้ว ตำบลสีคิ้ว อำเภอสีคิ้วปจจุบัน (คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล, 2561) ดังนั้น กลุมคนจันทึกจึงหมายถึง กลุมคนที่มีที่ตั้งถิ่นฐานดั้งเดิมในพื้นที่บานจันทึก 
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ตำบลจันทึก ของอำเภอปากชองปจจุบัน มาถึงพ้ืนท่ีบาน หนองบัว ตำบลลาดบัวขาว และพ้ืนท่ีบานสีคิ้ว ตำบลสี

คิ้ว อำเภอสีคิ้วปจจุบัน โดยในพ้ืนท่ีอำเภอสีคิ้วน้ัน พบวามีประชากรท่ีมีความแตกตางของกลุมชาติพันธุอาศัยอยู 

โดยนฤมล ปยวิทย (2558) ไดอธิบายวาในพื้นที่ของอำเภอสีคิ้วไดมีกลุมชาติพันธุไทอีสานอาศัยอยู ซึ่งมีวิถีชีวิต

ความคิดความเชื่อประเพณี พิธีกรรม และภาษาอีสานที่เปนเอกลักษณของคนไทอีสาน และอีกกลุมคือกลุมชาติ

พันธุไทยวน หรือ ลาวพุงดำ หรือ ยวนพุงดำ หมายถึง ชาวโยนกจากอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย ซึ่งมีวิถี

วัฒนธรรมแบบลานนา ใชภาษาคำเมือง หัตถกรรมผาทอ ประเพณีสงกรานต และมีวัดเปนศูนยกลางชุมชน  
  2.2 แนวคิดเกี่ยวกับเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ิน 

         เรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินเปนเรือนท่ีกำเนิดและพัฒนาโดยชาวบานในถ่ิน ซึ่งมีสภาพแวดลอมและวิถี

ชีวิตของคนในพ้ืนถ่ินเปนเงื่อนไขสำคัญ ท่ีจะสงผลใหสถาปตยกรรมสามารถสะทอนทรัพยากรธรรมชาติ สภาพดิน

ฟาอากาศ และ วิถีชีวิตของผูคน ตลอดจนสอดคลองกับความเชื่อท่ียึดถือ โดยสามารถแสดงการเชื่อมโยงกับถ่ินท่ี

อยูได 4 ประการ คือ 1) สรางโดยผูคนในทองถ่ิน 2) เพ่ือการใชสอยของผูคนในทองถ่ิน 3) ต้ังอยูในทองถ่ิน และ 4) 

ใชวัสดุและวิธีการกอสรางทองถิ่น (วีระ อินพันทัง, 2554) เปนสถาปตยกรรมที่ไมมีทฤษฎีหรือสุนทรียภาพที่เส

แสรง พัฒนาใหสอดคลองกับสภาพภูมิประเทศ ภูมิอากาศ และองคประกอบทางดานเศรษฐกิจ รูปแบบก็สามารถ

ปรับเปลี่ยนไดงาย การปรับตัวและการเขาใจในสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินอยางกวางขวาง ฝงลึกลงในจิตสำนึกของคน

ในถิ่นนั้นๆ (เลอสม สถาปตานนท, 2555) อีกทั้งในการปลูกสรางสถาปตยกรรมพื้นถิ่นตองอาศัยองคความรูภูมิ

ปญญามาจากคนในอดีตที่ถายทอดสืบตอกันมา (กาญจนา ตันสุวรรณรัตน, 2545) ดังนั้นจึงสรุปไดวา เรือนพัก

อาศัยพ้ืนถ่ินเปนสถาปตยกรรมท่ีปลูกสรางข้ึนมาโดยคนทองถ่ินท่ีไดรับถายทอดองคความรูภูมิปญญามาจากคนใน

อดีต โดยภูมิประเทศและภูมิอากาศ รวมถึงวิถีชีวิตของคนในพื้นถิ่น เปนเงื่อนไขสำคัญที่สงผลตอลักษณะของ

สถาปตยกรรม และสถาปตยกรรมพ้ืนถ่ินท่ีอยูในสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศเดียวกันมักจะมีสถาปตยกรรมท่ี

คลายคลึงกัน 
  2.3 ภูมิปญญาการกอสรางเรือนพ้ืนถ่ิน  

        ภูมิปญญาการกอสรางเรือนพื้นถิ่น เปนการรวมคำระหวาง ภูมิปญญาทองถิ่น กับ การกอสราง

เรือนพื้นถิ่น โดยภูมิปญญาทองถิน่ หมายถึง ความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนที่กลุมชนได

จากประสบการณที่สั่งสมไวในการปรับตัวและดำรงชีพในระบบนิเวศ หรือสภาพแวดลอมทางธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอมทางสังคม-วัฒนธรรม ที่ไดมีพัฒนาการสืบสานกันมา และภูมิปญญาเปนความรู ความคิด ความเชื่อ 

ความสามารถ ความจัดเจน ที่เปนผลของการใชสติปญญาปรับตัวกับสภาวะตางๆ ในพื้นที่ที่กลุมชนนั้นตั้งหลัก

แหลงถ่ินฐานอยู และไดแปรเปลี่ยนสังสรรคทางวัฒนธรรมกับกลุมชนอ่ืน จากพ้ืนท่ีสิ่งแวดลอมอ่ืนท่ีไดมีการติดตอ

สัมพันธกันแลวรับเอาหรือปรับเปลี่ยนนำมาสรางประโยชนหรือแกปญหาไดในสิ่งแวดลอม และบริบททางสังคม-

วัฒนธรรมของกลุ มชนนั้น ภูมิปญญาจึงมีทั้งภูมิปญญาอันเกิดจากประสบการณในพื ้นท่ี ภูมิปญญาที่มาจาก

ภายนอก และภูมิปญญาที่ผลิตใหมหรือผลิตซ้ำ เพื่อการแกปญหาและการปรับตัวใหสอดคลองกับความจำเปน 

และความเปลี่ยนแปลง (เอกวิทย ณ ถลาง.  2540 อางถึงใน      สุธิดา บุณยาดิศัย. 2558:  11) และการกอสราง

เรือนพ้ืน เปนกระบวนการ หรือการกระทำท่ีทำใหเกิดการประกอบข้ึนของโครงสรางจนเกิดเปนเรือนพ้ืนถ่ิน หรือ

สวนประกอบตางๆ ของเรือนพื้นถิ่น ดังนั้น ภูมิปญญาการกอสรางเรือนพื้นถิ่น สามารถสรุปไดวา องคความรู 

กระบวนการ หรือการกระทำท่ีทำใหเกิดการประกอบข้ึนของโครงสรางจนเกิดเปนเรือน พ้ืนถ่ิน หรือสวนประกอบ

ตางๆ ของเรือนพื้นถิ่น ที่มาจากความรู ความคิด ความเชื่อ ความสามารถ ความจัดเจนของ กลุมชน อันเกิดจาก

การสั่งสมประสบการณในพ้ืนท่ีหรือจากภายนอกพ้ืนท่ี และผลิตใหมหรือผลิตซ้ำเพ่ือการแกปญหาและการปรับตัว

ใหสอดคลองกับความจำเปนของบริบทของกลุมชนน้ัน 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

  การศึกษาครั้งน้ี เปนการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยวิธีการสำรวจภาคสนาม (Field Survey) การสัมภาษณ

เชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง (Semi Structure In-Depth Interview) (ดังภาพที่ 1) และการสนทนากลุม (Focus 

Group Discussion) (ดังภาพที่ 2) โดยทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในพื้นที่ตำบลขนงพระ 

อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 หลัง และผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 13 คน โดย

เลือกดวยวิธีแบบเจาะจง (Purposive sampling) และวิเคราะหผลดวยวิธีการวิเคราะหเนื ้อหา (Content 

analysis) เพ่ือใหไดคำตอบตามวัตถุประสงค 

   3.1 กลุมเปาหมายการวิจัย 

        1) เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในตำบลขนงพระ จำนวน 2 หลัง ไดแก เรือนในพื้นที่บานขนงพระเหนือ 

หมูท่ี 1 จำนวน 1 หลัง และเรือนในพ้ืนท่ีบานบุกระเฉด หมูท่ี 3 จำนวน 1 หลัง ซึ่งเปนเรือนกรณีศึกษาท่ีมีรูปแบบ

ทางสถาปตยกรรมท่ียังคงลักษณะด้ังเดิม และเปนเรือนท่ีไดกอสรางในชวงยุคเริ่มแรกของการต้ังถ่ินฐาน  

        2) ผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) จำนวน 13 คน ซึ่งเปนผูที่มีความเกี่ยวของกับเรือนพัก

อาศัยพื้นถิ่นและทราบขอมูลประวัติของชุมชน เปนผูที่มีบทบาทความสำคัญในชุมชนและในหนวยงานปกครอง

สวนทองถ่ิน และสามารถใหขอมูลไดตามวัตถุประสงคของการศึกษา ไดแก เจาของเรือน จำนวน 3 คน ผูนำชุมชน 

ตัวแทนองคการบริหารสวนตำบลขนงพระ จำนวน 1 คน และผูนำชุมชน/ตัวแทนชุมชน/ผูสูงอายุ จำนวน 9 คน 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 1 ลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลเรือนพักอาศัย และภูมิปญญาการกอสรางเรือน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 2 การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) เพ่ือเก็บขอมูลจากผูใหขอมูลสำคัญ (Key Informants) 
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   3.2 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

        1) การสำรวจภาคสนาม (Field Survey) คือ การสำรวจเรือนพื้นถิ่น ดวยวิธีการถายภาพ รังวัด 

การเขียนภาพผังพ้ืนเรือนและผังบริเวณ รูปแบบทางสถาปตยกรรม เพ่ือใหไดขอมูลทางสถาปตยกรรมของเรือนพ้ืน

ถ่ิน 

       2) การสัมภาษณเชิงลึกแบบกึ่งโครงสราง (Semi Structure In-Depth Interview) สำหรับการ

สัมภาษณเจาของเรือนพักอาศัย เพื่อใหไดขอมูลประวัติของเรือน การใชพื้นที่ใชสอยภายในและภายนอกเรือน 

วัสดุและการกอสรางเรือน  

       3) การสนทนากลุม (Focus Group Discussion) สำหรับเก็บขอมูลกลุมผูใหขอมูลสำคัญในดาน

ประวัติศาสตรของชุมชน การต้ังถ่ินฐานของคนจันทึกในพ้ืนท่ีตำบลขนงพระ วิถีชีวิต วัสดุและการกอสรางเรือน  

 

   3.3 การวิเคราะหขอมูล 

       จากการเก็บรวบขอมูลท่ีไดจากการสำรวจ รังวัด ถายภาพ สังเกต และการสัมภาษณเชิงลึก รวมถึง

ขอมูลจากการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของ ไดใชการวิเคราะหขอมูลโดยการวิเคราะหเนื้อหา (Content Analysis) 

เพ่ือใหไดคำตอบตามวัตถุประสงค 

 

4. ผลการวิจัย  

  4.1 รูปแบบเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินของคนจันทึกในตำบลขนงพระ  

        ปจจุบันเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นของคนจันทึกในพื้นที่ตำบลขนงพระมีจำนวนเหลือนอย และจาก

การศึกษา พบวา มีจำนวน 2 หลัง โดยตั้งอยูในตำบลขนงพระ 2 พื้นที่ (ดังภาพที่ 3) คือ ในพื้นที่บานขนงพระ

เหนือ หมูท่ี 1 จำนวน 1 หลัง และต้ังอยูในพ้ืนท่ีบานบุกระเฉด หมูท่ี 3 จำนวน 1 หลัง ซึ่งมีรายละเอียด ดังน้ี   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 3 แผนท่ีแสดงตำแหนงเรือนคนจันทึกในตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จงัหวัดนครราชสีมา 
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1) เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในพื้นที่บานขนงพระเหนือ เปนเรือนหลังคาปนหยามีมุข ซึ่งเรือนหลังน้ี

เปนเรือนท่ีอยูในกลุมยุคเริ่มแรกของชุมชนพ้ืนท่ีบานขนงพระเหนือ หมูท่ี 1 ตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง มีอายุ

เรือนประมาณ 69 ป รูปแบบเรือนมีลักษณะของเรือนโดยท่ัวไปเปนเรือนไมจริงยกใตถุนสูง ตัวเรือนมีขนาด 3 หอง 

วางตัวเรือนในลักษณะยาวตามตะวัน มีผังพื ้นเรือนสวนหองนอนและพื้นที ่นอนเปนรูปตัวแอล (L) โดยสวน

หองนอนมีขนาด 2 หอง มีฝาผนังกั้นโดยรอบมีหนาตางบานเปดคูและมีประตูบานเปดคู และพ้ืนท่ีนอนจะเปนพ้ืนท่ี

โลงไมมีฝาผนังกั้นตอกับหองนอนมาทางทิศตะวันออก สวนพื้นที่โถงตอจากหองนอนมีระดับพื้นลดลงต่ำกวาพ้ืน

หองนอน สวนชานตอจากพื้นที่โถงมีระดับพื้นลดลงจากระดับพื้นของพื้นที่โถง ชานไมมีฝาผนังกั้นและมหีลังคา

คลุม ฝาผนังเรือนมีลักษณะเปนแผนไมตีซอนเกล็ดแนวนอน ตัวเรือนจะมีหนาตางทุกชวงเสาท้ังดานสกัดและดาน

ยาวของเรือน สวนหลังคาเรือนเปนทรงปนหยามีมุขจั่ว มีเรือนครัวแยกออกมาและเชื่อมตอดวยชาน หลังคาเรือน

ครัวมีลักษณะเปนทรงจั่ว ฝาผนังครัวเปนแผนไมตีซอนเกล็ดแนวนอนและจะมีชองระบายอากาศ (ดังภาพท่ี 4-5) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4 เรือนหลังคาปนหยามีมุข บานขนงพระเหนือ หมูท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 รูปดานเรือนหลังคาปนหยามีมุข บานขนงพระเหนือ หมูท่ี 1 

 

        2) เรือนพักอาศัยพื้นถิ่นในพื้นที่บานบุกระเฉด เปนเรือนหลังคามนิลา ซึ่งเรือนหลังนี้เปนเรือนท่ี

อยูในกลุมยุคเริ่มแรกของชุมชนพ้ืนท่ีบานบุกระเฉด หมูท่ี 3 ตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง มีอายุเรือนประมาณ 

63 ป แตเดิมเปนเรือนเกาท่ีต้ังอยูในพ้ืนท่ีตำบลจันทึก (ปจจุบันเปนพ้ืนท่ีตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว) ท่ีเปนพ้ืนท่ี

กอสรางเขื่อนลำตะคอง ไดรื้อและยายมาปลูกเรือนใหมที่บานบุกระเฉด รูปแบบตัวเรือนมีลักษณะโดยทั่วไปเปน
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เรือนไมจริงและยกใตถุนสูง ตัวเรือนนอนวางในลักษณะยาวตามตะวัน ตัวเรือนมีขนาด 3 หอง มีหองนอนยาว

ตลอดตัวเรือนมีฝาผนังกั้น มีประตูบานเปดคูทุกหอง พ้ืนท่ีโถงยาวตลอดตัวเรือนตอจากหองนอนกวางออกไปสอง

ชวงเสาและมีฝาผนังกัน้โดยรอบ มีระดับพื้นเทากับหองนอน หนาตางของเรอืนนอนมีโดยรอบอยูในตำแหนงตรง

กลางของทกุชวงเสา โดยหนาตางจะเปนหนาตางบานเปดคูมีชองแสงกระจกใสอยูดานบน สวนหลังคาเรือนเปน

ทรงปนหยามนิลา สวนเรือนโถงกลางวางยาวขวางตะวันตอจากเรือนนอนในทางทิศตะวันตกของเรือน ภายในเปน

พื้นที่โลงไมมีฝาผนังกั้น สวนฝาผนังรอบนอกจะมีหนาตางบานเปดคูแตไมมีชองแสงดานบน และมีหลังคาทรง

ปนหยามนิลาเหมือนกับเรือนนอน มีระดับพ้ืนต่ำกวาพ้ืนเรือนนอน สวนเรือนครัวจะอยูตอกับเรือนโถงกลาง โดย

หองครัวจะมีฝาผนังกั้นและมีพ้ืนท่ีโถงหนาหองครัวเชื่อมตอกับพ้ืนท่ีเรือนโถงกลาง หลังคาทรงจั่วและมีระดับพ้ืนต่ำ

กวาเรือนโถงกลาง สวนของฝาผนังของเรือนจะมีลักษณะเปนแผนไมตีซอนเกล็ดแนวนอน มีสวนนอกชานเชื่อมตอ

กับสวนครัว และมีระดับพ้ืนต่ำกวาพ้ืนเรือนครัว ไมมีหลังคาคลุม (ดังภาพท่ี 6-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 6 เรือนหลังคามนิลา บานบุกระเฉด หมูท่ี 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 7 รูปดานเรือนหลังคามนิลา บานบุกระเฉด หมูท่ี 3 

 

  4.2 พ้ืนท่ีใชสอยของเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินของคนจันทึกในตำบลขนงพระ  

        จากการลงพื้นที่สำรวจเรือนพักอาศัย พบวา พื้นที่ใชสอยหลักที่อยูภายในเรือนและใตถุนเรือน 

(ดังภาพท่ี 8-9) สามารถแสดงถึงความสัมพันธของวิถีชีวิตกับพ้ืนท่ีใชสอย และพ้ืนท่ีใชสอยของเรือนประกอบดวย 

พ้ืนท่ีหองนอนและพ้ืนท่ีนอน พ้ืนท่ีโถง พ้ืนท่ีครัว พ้ืนท่ีชาน พ้ืนท่ีใตถุนเรือน และพ้ืนท่ีโดยรอบเรือนพักอาศัย (ดัง

ภาพท่ี 10-13) โดยมีรายละเอียดดังน้ี 
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ภาพท่ี 8 ผังเรือนแสดงพ้ืนท่ีใชสอยของเรือนหลังคาปนหยามีมุข บานขนงพระเหนือ หมูท่ี 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 9 ผังเรือนแสดงพ้ืนท่ีใชสอยของเรือนหลังคามนิลา บานบุกระเฉด หมูท่ี 3 

 

        1) พ้ืนท่ีหองนอนและพ้ืนท่ีนอน พ้ืนท่ีหองนอนจะมีการกั้นดวยฝาผนังมีประตูเปดเขาออกหอง ใช

เปนที่นอนของพอแมและลูกๆยามที่ยังเล็ก หรือใหลูกสาวนอนในหองนอน และลูกชายจะถูกแยกใหไปนอนใน

พ้ืนท่ีโถงหนาหองนอน พ้ืนท่ีนอนสวนใหญจะอยูในพ้ืนท่ีโถง มีลักษณะเปนพ้ืนท่ีโลงจะใชเปนพ้ืนท่ีนอนของพอแม 

และลักษณะการนอนจะเปนการนอนบนฟูกท่ีวางปูกับพ้ืนไมมีเตียงนอนท้ังในหองนอนและพ้ืนท่ีนอน  

        2) พื้นที่โถง เปนพื้นที่โลงที่อยูในสวนเรือนนอนมีระดับพื้นตำ่กวาพื้นหองนอน โดยเปนพืน้ที่ที่มี

ความหลากหลายการในใชงานพื้นที่ เชน เปนพื้นที่นอน พื้นที่ตั้งโตะบูชาพระ พื้นที่พักผอน กินขาว รับรองแขก

หรือญาติ พื้นที่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลาน พื้นที่ทำสังฆกรรมเมื่อมีงานบุญ และมีการติดรูปของบุคคลที่เคารพ เชน รูป

พระ รูปพระมหากษัตริย เปนตน รวมถึงยังใชเก็บอุปกรณ เครื่องมือในการดำรงชีวิตตางๆ เชน ฉมวกแทงปลา 

ขวาน เลื่อย เปนตน  

        3) พื้นที่ครัว เปนสวนที่ถูกแยกออกมาเปนลักษณะเรือนครัว และมีระดับพื้นที่ต่ำกวาพื้นเรือน

นอน สำหรับการใชงานพ้ืนท่ีจะใชเปนพ้ืนท่ีประกอบอาหาร พ้ืนท่ีกินขาว เก็บอาหาร เก็บของอ่ืนๆ และในปจจุบัน

มีการใชเตาแกสในการหุงตมอาหาร มีตูเย็น ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงตามความทันสมัยท่ีไดเขามาในการใชชีวิต  

        4) พ้ืนท่ีชาน เปนพ้ืนท่ีโลงมีหลังคาคลุมใชเปนพ้ืนท่ีเชื่อมตอระหวางตัวเรือนกับเรือนครัว และเปน

พ้ืนท่ีอเนกประสงคสามารถใชงานไดหลากหลาย เชน พ้ืนท่ีนอนของลูกชาย รับรองแขกหรือญาติ น่ังเลนพักผอน 
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กินขาว ทำอาหาร ลางจานชาม เปนตน ในปจจุบันพบวาชานมีการกั้นฝาอยางงาย เพ่ือแบงพ้ืนท่ีภายในเรือนและ

ภายนอกเรือนใหชัดเจนข้ึน และมีการเปลี่ยนแปลงการใชงานพ้ืนท่ีชานเปนเพียงพ้ืนท่ีเก็บของ ลางจานชาม แตการ

น่ังพักผอนและรับรองแขกหรือญาติจะยายไปใชพ้ืนท่ีใตถุนเรือนแทน  

        5) พื้นที่ใตถุนเรือน ในอดีตใชพื้นที่ใตถุนเปนพื้นที่ใชพักผอน ใชทอฝายทำผานวม เก็บอุปกรณ

เครื่องมือการเกษตรและผลิตผลทางการเกษตร รวมถึงใชเลี้ยงสัตว เชน วัว ควาย สำหรับการใชงานพื้นที่ใตถุน

เรือนในปจจุบันไดมีการเปลี่ยนแปลงไปตามความทันสมัยท่ีไดเขามาในพ้ืนท่ี แตก็ยังคงมีการใชงานในลักษณะเดิม

อยูบาง โดยมีการใชงานพื้นที่ ไดแก เปนที่พักผอน ใชเก็บของตางๆ ทั้งเก็บอุปกรณเครื่องมือการเกษตร เก็บไม

สำหรับซอมแซมปรับปรุงบาน และจอดรถจักรยานยนต หรือรถยนต อีกท้ังในบางเรือนยังมีการปรับปรุงตอเติมให

เปนพ้ืนท่ีใชงานอ่ืนๆ เชน หองน้ำและหองเก็บของ  

        6) พื้นที่โดยรอบเรือนพักอาศัย พบวา โดยรอบเรือนสวนใหญจะมีการปลูกตนไมตางๆ เชน ตน

มะมวง ตนขนุน ตนฝรั่ง ตนกลวย ตนมะยม และตนมะละกอ เปนตน และยังมีพืชผักสวนครัว เชน ตะไคร ขา 

มะเขือ ตำลึง เปนตน สำหรับนำมารับประทานไดไมตองเสียเงินซื้อ และยังมีโองเก็บน้ำไวอุปโภคและบริโภคอยูขาง

ตัวเรือน ซึ่งเปนวิถีชีวิตท่ีไดดำเนินมาต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบัน อีกท้ังในอดีตยังมีการเลี้ยงวัวโดยจะมีคอกวัวอยูใน

พ้ืนท่ีบริเวณบานและมียุงขาว แตในปจจุบันไมมีใหพบเห็นแลว  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 10 พ้ืนท่ีสวนโถงท่ีใชเปนพ้ืนท่ีต้ังโตะบูชาพระ (ซาย) และพ้ืนท่ีโถงพักผอนหนาหองนอน (ขวา) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 11 พ้ืนท่ีทำครัวท่ีอยูในเรือนครัว (ขวา) และพ้ืนท่ีทำอาหารท่ีอยูในพ้ืนท่ีชาน (ซาย) 
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ภาพท่ี 12 ลักษณะการใชงานพ้ืนท่ีใตถุนเรือนเปนท่ีพักผอน เก็บของ และจอดรถ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 13 พ้ืนท่ีโดยรอบเรือนท่ีมีการปลูกพืชผักสวนครัว ตนไม และมีโองเก็บน้ำ 

 

  4.3 ภูมิปญญาในการกอสรางเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินของคนจันทึกในตำบลขนงพระ 

        ผลการศึกษา พบวา วัสดุกอสรางหลักเปนไมท่ีสามารถหาไดจากปาท่ีอยูใกลชุมชน ไดแก ไมมะคา

แต ไมจิก ไมรัง ไมตะแบก ไมตะเคียน เปนตน โดยจะใชทำเปนสวนโครงสรางเรือน พื้นเรือน และสวนประกอบ

ตางๆ ของเรือน สวนแผนไมฝาซื้อจากโรงไม ในการกอสรางเรือนจะเปนกระบวนการกอสรางตามภูมิปญญาพ้ืนถ่ิน

ในอดีต ดวยวิธีการเจาะ บาก สอด เพ่ือประกอบโครงสรางเรือน (ดังภาพท่ี 14-15) แตเมื่อยุคสมัยมีความเจริญข้ึน

ก็ไดมีการใชตะปูในบางสวน เชน การติดตั้งฝาผนัง การมุงหลังคาดวยแผนสังกะสี เปนตน และการกอสรางใช

ระยะเวลาประมาณ 2-3 เดือน หรือใชเวลามากกวาน้ัน ข้ึนอยูกับไมท่ีตัดเตรียมไวมีจำนวนมากหรือนอย แตสวน

ใหญจะใชเวลาไมถึงป สวนแรงงานท่ีใชในการกอสรางจะเปนการขอแรงจากญาติพ่ีนอง หรือเพ่ือนบานมาชวยกัน

สรางเรือน ไมมีการจาง แตเจาของบานจะทำอาหารเลี้ยงผูที่มาชวยสราง และจะมีชางหรือปราชญที่มีความรูใน

การกอสรางเรือนเปนผูท่ีจะพากอสรางเรือน ซึ่งมีข้ันตอนกอสรางพอสังเขป ดังน้ี 

        1) เริ่มจากการเขาปาตัดไม  โดยจะมีกรรมวิธีเซนไหวเพื่อขอตัดไม และใชเลื่อยเปนอุปกรณตัด

ตนไม 

        2) ขนไมจากปาโดยใชเกวียนขนมากองเก็บไวในบริเวณท่ีจะกอสราง  

        3) ตัดแตงไมใหเปนสวนประกอบตางๆ ของเรือน เชน เสา รอด (คาน) ตง แผนพื้น โครงหลังคา 

เปนตน โดยใชอุปกรณท่ีมีในยุคสมัยน้ัน เชน ขวานถาก ขวานโยน สิ่ว เลื่อย กบไสไม  

        4) กำหนดตำแหนงของเรือน และตำแหนงเสา โดยขุดหลุมลึกประมาณ 1 ศอก (50 เซนติเมตร) 

สำหรับนำเสาลงหลุม โดยเสาจะมีการเจาะชองตามรูปรางและขนาดของรอด (คาน)   

        5) หลังจากตั้งเสาจะนำรอด (คาน) มาสอดเขาไปในเสาตามตำแหนงที่มีการเจาะชองไว เพื่อยึด

เสาแตละตนจนครบ จากน้ันวางตงบนรอด (คาน) และวางแผนพ้ืนบนตงโดยไมตองใชตะปูตอกยึด 
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        6) ตอไปข้ึนโครงสรางหลังคา และมุงหลังคาดวยสังกะสี 

        7) ติดต้ังฝาผนังเรือน ติดต้ังประตู-หนาตาง และบันได  

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 14 การติดต้ังโครงสรางพ้ืนเรือนท่ีมีการเจาะบากเสา และสอดคาน (รอด) เขาในเสา 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 15 การติดต้ังโครงสรางหลังคาเรือน และการเจาะ บากหัวเสาและด้ัง เพ่ือติดต้ังโครงสราง 

 

        สวนอุปกรณเครื่องมือที่ใชในการกอสรางเรือน พบวา อุปกรณเครื่องมือการกอสรางเรือนสวน

ใหญจะเปนอุปกรณงานไม เชน เลื่อย ขวานถาก สิ่ว คอน เปนตน สวนการวัดระยะจะใชสัดสวนของรางกาย ไดแก 

ระยะคืบและระยะศอก และอุปกรณกอสรางท่ียังมีการเก็บไวโดยเจาของเรือน   ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางท่ี 1 แสดงตัวอยางอุปกรณเครื่องมือท่ีใชในการกอสรางเรือน 
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  4.4 การเปรียบเทียบเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินกรณีศึกษา 

       ในการเปรียบเทียบนี้จะเปนการนำขอมูลที่ไดจากการศึกษาขอมูลเรือนกรณีศึกษาทั้ง 2 หลัง ใน

พื้นที่บานขนงพระเหนือ และในพื้นท่ีบานบุกระเฉด มาทำการวิเคราะหเปรียบเทียบหาความคลายคลึงกัน และ

ความแตกตางกันในประเด็นตางๆ โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินของคนจันทึกในตำบลขนงพระกรณีศึกษา 

 

ประเด็นพิจารณา เรือนพักอาศัยพื้นถ่ินคนจันทึก 

บานขนงพระเหนือ 

เรือนพักอาศัยพื้นถ่ินคนจันทึก 

บานบุกระเฉด 

รูปแบบเรือน เรือนหลังคาปนหยามีมุข เปนเรือนไมจริง

ยกใตถุนสูง 

เร ือนหลังคามนิลา เปนเร ือนไมจริงยก        

ใตถุนสูง 

 

ตารางท่ี 2 การเปรียบเทียบเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินของคนจันทึกในตำบลขนงพระกรณีศึกษา (ตอ) 

 

ประเด็นพิจารณา เรือนพักอาศัยพื้นถ่ินคนจันทึก 

บานขนงพระเหนือ 

เรือนพักอาศัยพื้นถ่ินคนจันทึก 

บานบุกระเฉด 

การจัดวางผังพ้ืน

เรือน 

วางตัวเรือนตามตะวัน มีการวางผังเรือน

สวนเรือนนอนและพื้นที ่นอนเปนร ูปตัว

แอล (L)  มีชานเปนตัวเชื่อมระหวางเรือน

หลักกับเรือนครัว มีร ูปแบบผังเรือนใน

ลักษณะแบบแผนด้ังเดิม 

การวางผังเรือนมีการวางตัวเรือนนอนตาม

ตะวัน และมีเรือนโถงวางขวางตะวันเชื่อม

ระหวางเรือนหลักกับเรือนครัว และมีการ

ตอเติมชานยื ่นออกมาจากเรือนครัวเปน

พื้นที่ซกัลางและหองน้ำบนชาน ผังเรือนมี

รูปแบบที่มีการตอเติมเปลี ่ยนแปลงจาก

แบบแผนด้ังเดิม 

พ้ืนท่ีใชสอยของ

เรือน 

พื้นที่ใชสอยของเรือนประกอบดวยพื ้นท่ี

หองนอนและพื้นที ่นอน พื ้นท่ีโถง พื ้นท่ี

ครัว พื ้นที ่ชาน พื ้นที ่ใตถุนเรือน หองน้ำ

นอกเรือน และพื้นที ่ปลูกพืชพรรณรอบ

บาน ซึ่งเปนพ้ืนท่ีใชงานในเรือนต้ังแตอดีต 

และยังคงมีการใชงานมาจนปจจุบัน 

 

พื้นที่ใชสอยของเรือนประกอบดวยพื ้นท่ี

หองนอนและพื้นที ่นอน พื ้นท่ีโถง พื ้นท่ี

ครัว พ้ืนท่ีชาน หองน้ำบนเรอืน พ้ืนท่ีใตถุน

เรือน และพ้ืนท่ีปลูกพืชพรรณรอบบาน ซึ่ง

เปนพื ้นที ่ใชงานในเรือนตั ้งแตอดีต แต

หองน้ำบนเรือน เปนการตอเติมเพิ่มพื้นท่ี

ใชสอยเพื่อความสะดวกสบายของผูอาศัย

ตามยุคสมัยปจจุบัน 

ภูมิปญญาการ

กอสรางเรือน 

วัสดุกอสรางหลักเปนไมจากปาที่อยูใกล

ชุมชน การกอสรางตามภูมิปญญาพื้นถ่ิน

ในอดีต ดวยวิธีการเจาะ บาก สอด เพ่ือ

ประกอบโครงสรางเรือน และเปนการขอ

แรงในการสรางเรือน 

วัสดุกอสรางหลักเปนไมซื้อจากโรงไม การ

กอสรางเปนการบากเขาไม ยึดน็อต และ

ตะปูเปนหลัก และมีการจางชางมาทำการ

กอสรางเรือน 
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5. สรุปและการอภิปรายผล 

 จากการศึกษาเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ินของคนจันทึกในพ้ืนท่ีตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง โดยทำการเก็บ

ขอมูลจากเรือนกรณีศึกษาที่มีอายุเกาแก และมีรูปแบบดั้งเดิมตั้งแตยุคเริ่มแรกของการเขามาตั้งถิ่นฐานในพื้นท่ี

ตำบลขนงพระ จำนวน 2 หลัง พบวา มีเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ิน 2 รูปแบบ คือ 1. เรือนหลังคาปนหยามีมุข เปนเรือน

ไมจริงยกใตถุนสูง ตัวเรือนมีขนาด 3 หอง วางตัวเรือนในลักษณะยาวตามตะวัน มีผังพื้นเรือนสวนหองนอนและ

พื้นที่นอนเปนรูปตัวแอล (L) สวนหลังคาเรือนเปนทรงปนหยามีมุขจั่ว สอดคลองกับผลการศึกษาของนพดล ต้ัง

สกุล, ทรงยศ วีระทวีมาศ และคณะ (2557) กลาววาเรือนปนหยาและแบบเรือนมุข มีผังพ้ืนเปนรูปตัวแอล (L) เปน

รูปแบบเรือนท่ีรับอิทธิพลมาจากรูปแบบบานพักขาราชการในชวงท่ีมีการกระจายอำนาจสูทองถ่ิน ซึ่งเปนรูปแบบท่ี

มีอิทธิพลมาจากสถาปตยกรรมตะวันตก และ 2. เรือนหลังคามนิลา รูปแบบตัวเรือนเปนเรือนไมจริงยกใตถุนสูง ตัว

เรือนนอนขนาด 3 หอง มีหลังคาเรือนทรงมนิลา สวนเรือนโถงกลางวางยาวขวางตะวันตอจากเรือนนอนในทางทิศ

ตะวันตกของเรือน ภายในเปนพื้นที่โลงไมมีฝาผนังกั้น มีหลังคาทรงมนิลา และสวนเรือนครัวอยูตอกับเรือนโถง

กลางในทางทิศตะวันตก โดยมีพื้นที ่โถงหนาหองครัวเชื ่อมตอกับพื ้นที่เรือนโถงกลาง และมีหลังคาเรือนครัว

ลักษณะทรงจั่ว ซึ่งรูปแบบของเรือนพักอาศัยของคนจันทึกในพื้นที่ตำบลขนงพระ สอดคลองกับการศึกษาของ 

ชีวิน เปสตันยี และบัญชา นาคทอง (2556) ที่อธิบายถึงการศึกษาเรือนปนหยาและเรือนมนิลาวามีลักษณะเปน

เรือนไมยกพ้ืนใตถุนสูง มีหลังคาเรือนใหญเปนปนหยาและสวนหลังคามุขจะเปนมนิลา และในการจำแนกพ้ืนท่ีใช

สอยของเรือนมีลักษณะหน่ึงท่ีสอดคลองกับลักษณะของพ้ืนท่ีใชสอยของเรือนคนจันทึกในพ้ืนท่ีตำบลขนงพระ ใน

ลักษณะเรือนที่มีพื้นที่ใชสอยแยกออกจากเรือนใหญ หรือแยกเรือนออกมาและมีชานเปนตัวเชื่อมกับเรือนใหญ 

สวนพ้ืนท่ีใชสอยของเรือนและพ้ืนท่ีโดยรอบประกอบดวย 6 สวน คือ พ้ืนท่ีหองนอนและพ้ืนท่ีนอน พ้ืนท่ีโถง พ้ืนท่ี

ครัว พื้นที่ชาน/นอกชาน พื้นที่ใตถุนเรือน และพื้นที่โดยรอบเรือนพักอาศัย ซึ่งสวนใหญจะเปนพื้นที่สวนผลไม 

พื้นที่ผักสวนครัว และยุงขาว (ปจจุบันไมพบยุงขาว) สวนภูมิปญญาทองถิ่นในการกอสรางเรือนพักอาศัย พบวา 

การกอสรางในอดีตจะใชเพียงเครื่องมือกอสรางงานไมเปนหลัก และไมมีเครื่องมือทีท่ันสมัย การกอสรางจึงเปน

วิธีการเจาะ บาก สอด เพื่อประกอบยึดโครงสรางเรือน สอดคลองกับ กาญจนา ตันสุวรรณรัตน (2545) การ

กอสรางเรือนโคราชซึ่งเปนเรือนพ้ืนถ่ินใชวิธีการประกอบติดต้ังเรือนโดยการเจาะ บาก ผา คว่ัน ตัด แตง และใชลิ่ม 

สลัก และนราธิป ทับทัน และชินศักดิ์ ตัณฑิกุล (2560) วิธีการกอสรางเรือนพักอาศัยพื้นถิ่นของชาวยวนสีคิ้วแต

เดิมเขาไมดวยการบาก สอด สลักและ เขาเดือย และสวนระยะเวลาการกอสรางเรือนพักอาศัยประมาณ 2-3 เดือน 

หรือใชเวลามากกวาน้ัน ข้ึนอยูกับไมท่ีเขาปาไปตัดเตรียมไวมีจำนวนมากหรือนอย สวนแรงงานท่ีใชในการกอสราง

จะเปนการขอแรงจากญาติพี่นอง หรือเพื่อนบานมาชวยกันสรางเรือน ไมมีการจาง แตเจาของบานจะทำอาหาร

เลี้ยง ผูท่ีมาชวยสราง และจะมีชางหรือปราชญท่ีมีความรูในการกอสรางเรือนเปนผูท่ีจะพากอสรางเรือน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ  

ขอขอบคุณเจาของเรือนพักอาศัยพ้ืนถ่ิน ผูสูงอายุ และชาวชุมชนตำบลขนงพระ อำเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา สำหรับความชวยเหลือในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีใหสำเร็จลุลวงไปดวยดี  
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บทคัดยอ 
งานวิจัยนี้ เปนการศึกษาการใชลมธรรมชาติเพื่อทำความเย็นโดยวิธีธรรมชาติใ นสวนหลังคาของอาคาร 

เรือนนอนผูสูงอายุ ของศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุวาสนะเวศม ที่ชวยการเพิ่มประสิทธิภาพการ 

ระบายอากาศของหลังคาลดความรอนสะสมในหลังคา และพ้ืนที่ใชสอยภายในอาคาร ใชขอมูลสภาพอากาศของ 

จังหวัดพระนครศรอียุธยา  โดยกำหนดรูปแบบการวางตำแหนงชองเปดหลังคา 2 รูปแบบ ไดแก เปดชองเปด 

หลังคา 2 ดานตลอดแนวตามยาวอาคาร รูปแบบที่ 2 เปด 4 ดาน ของหลังคา  และกำหนดอัตราการระบายอากาศ

ของชองเปดหลังคาอยูที่ รอยละ 100 , 70, 50  และ 30 ของพื้นที่ชองเปด  รวมรูปแบบกรณี 36 รูปแบบการ           

จำลองโดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคำนวณอุณหพลศาสตรของไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD)  

จากการศึกษาพบวา รูปแบบการเปดชองเปดทั้งแบบ 2 ดาน และ 4  ดาน ในการระบายอากาศ  50% 

- 100% ของพื้นที่ชองเปด ทำใหคาความเร็วลมในระดับความสูงที่กึ่งกลางชองเปด  อยูในเกณฑที่กำหนดไว  คือ 

0.40 – 2.00 m/s อยูในชวงลมเบา (Light Air) รูสึกไดถึงไหลกระแสลม ในระดับชองวางอากาศใตหลังคา คา 

ความเร็วลมไมอยูในเกณฑที่กำหนดไว อยูในชวงลมสงบ แตรูปแบบการเปดชองเปดหลังคาแบบ 4 ดาน ทำให คา 

ความเร็วลมในระดับความสูงที่ 4.20 เมตร มีคามากกวา กรณีที่เปดชองเปดแบบ 2 ดาน   ในสวนของคาอณุหภูมิ 

มีการลดลง ประมาณ 1-3 องศาเซลเซียส แตในสวนของอุณหภูมิภายในอาคารมีคาใกลเคียงกับกรณีการจำลอง 

ของอาคารเดิม การปรับปรุงชองเปดหลังคาที่ดีที่สุด คือ ควรปรบัปรุงใหมีรูปแบบการเปด 4 ดาน และมีการ 

ระบายอากาศ  70%  ของพื้นที่ชองเปด

คำสำคัญ : การระบายอากาศใตหลังคา, การใชลมธรรมชาติ, การลดความรอน 
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Abstract 

This research focuses on inducing wind for natural ventilation in the Wasanawes Senile 

House's roof, enhancing the efficiency of the roof's ventilation and reducing the heat in the roof 

and spaces in a building. This research used weather data from a province, Phra Nakhon Si 

Ayutthaya. Two roof opening designs were created, including an opening on two sides along the 

length of the building and a second design with a four-side opening. The ventilation rate of the 

roof opening was set at 100%, 70%, 50%, and 30% of the opening area. A total of 36 case models 

were created utilizing Computational Fluid Dynamics (CFD) computer software.  

The results showed that both openings on two sides and four sides in the 50% - 100% 

ventilation rate of the opening area caused the wind speed value in height at the center of the 

opening to remain at the specified criteria of 0.40 - 2.00 m/s or Light Air. The flow of air could be 

detected.  

According to the level of the air gap under the roof, wind speed did not fall within the 

required range and calm condition. However, the 4-sided roof opening pattern increased the wind 

speed at an altitude of 4.20 meters, which was higher when compared to a 2-sided opening. The 

temperature dropped by roughly 1-3 degrees Celsius. The temperature within the building was 

nearly identical to the simulation of the previous building. The four-side opening was the most 

efficient way to improve the roof opening, with a ventilation rate of 70% of the opening area. 

 

Keywords : Roof Ventilation , Natural Ventilation, Heat reduction 
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1. บทนำ  

ปจจุบันประเทศไทยเขาสูสังคมผูสูงอายุท่ีมีประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพ่ิมสูงข้ึนอยางตอเน่ือง ในอีก 

20 ปขางหนา ประเทศไทยจะกลายเปนสังคมผูสูงอายุอยางสมบูรณที่มีประชากรสูงอายุถึง 20 ลานคนในชวงป 

2581 (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2561) จากสถานการณการเพ่ิมมากข้ึนของประชากรผูสูงอายุ สิ่งท่ีสำคัญ คือ ผูสูงอายุ

ไดรับการดูแลจากครอบครัวบุตรหลานหรือหนวยงานภาครัฐและเอกชนท่ีมี ปญหาการถูกทอดท้ิงขาดการดูแลจึง

ทำให กรมกิจการผูสูงอายุเปนสวนหนึ่งในดูแลคุมครองสิทธิ ทำหนาที่จัดที่พักอาศัยตามความจำเปนอยางทั่วถึง 

ตามพระราชบัญญัติผูสูงอายุ ฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2553 มาตราท่ี 11 โดยจัดตั้งศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคม

ผูสูงอายุ จำนวณ 12 แหง  (กรมกิจการผูสูงอายุ, 2561)  ภายใตงบประมาณของภาครัฐ  ปจจุบันศูนยพัฒนาการ

จัดสวัสดิการสังคมผูสูงอายุ ยังขาดการพัฒนาดานสภาพแวดลอมอาคารที่สงเสริมสุขภาพชีวิตที่ดีแกผูสูงอายุท้ัง

ทางดานรางกายและจิตใจ และดานความนาสบายทางอุณหภูมิ เน่ืองจากมีการออกแบบท่ีไมไดคำนึงถึงสภาวะนา

สบาย หรือการทำความเย็นใหกับ ไมมีตัวชวยในการลดอุณหภูมิ ไมมีฉนวนกันความรอนใตหลังคาและฝาเพดาน 

ดังน้ัน ควรมีการศึกษาดานสภาพแวดลอมและออกแบบใหเหมาะสมกับผูสูงอายุมากท่ีสุด  

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษาการทำความเย็นโดยวิธีธรรมชาติ สวนหลังคาของอาคารเรือนนอน

ผูสูงอายุ ที่มีการระบายอากาศหลังคาในสวนชายคาเพียงอยางเดียว โดยศึกษาทิศทางวางตำแหนงชองเปด และ

ขนาดพ้ืนท่ีอัตราการเพ่ิมชองเปดหลังคา ใชลมธรรมชาติเพ่ือเพ่ิมอัตราการไหลของลมผานหลังคา เพ่ิมคาความเร็ว

ลม เพื่อการลดลดอุณหภูมิความรอนใตหลังคา อุณหภูมิความรอนที่ผานฝาเพดานลงมายังพื้นที่ใชสอยภายใน

อาคาร เพื่อประเมินขอบเขตสภาวะนาสบายทางอุณหภูมิที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร

คำนวณอุณหพลศาสตรของไหล (Computational Fluid Dynamics, CFD)   และสามารถใชเปนแนวทางในการ

ประยุกตกับการออกแบบปรับปรุงหองพักผูสูงอายุในศูนยพัฒนาการจดัสวัสดิการสังคมผูสูงอายุแหงอื่น ๆ เพ่ือ

เหมาะสมกับผูสูงอายุมากย่ิงข้ึน สงเสริมใหผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ความรอนที่อยูภายในอาคารมาจากแหลงกำเนิดความรอน 2 สวน หลัก ๆ คือ ความรอนจากภายนอก 

และความรอนท่ีเกิดข้ึนภายในอาคาร โดยท่ัวไปสวนมากแลว ความรอนรวมในอาคารจะมาจากภายนอก โดยไดรับ

อิทธิพลจากรังสีดวงอาทิตย ถูกสงผานความรอนผานตัวกลางหลายชนิดมาสูอาคาร และสงความรอนผานทาง

เปลือกอาคารเขาสู ภายในที่เกิดจากการถายเทความรอน (Heat Transfer) เปนความแตกตางของอุณหภูมิ

พลังงานความรอนที่สูงกวาไปจุดต่ำกวาที่ถายเทความรอนจากท่ีหนึ่งไปยังอีกทีห่นึ่ง โดยมีตัวกลางหรือไมมก็ีได  

(ไพโรจน,2536)  

การระบายอากาศแบบธรรมชาติ  (Natural Ventilation)  

อาศัยธรรมชาติทำใหเกิดความดันบรรยากาศที่แตกตางกันใน 2 พื้นท่ีทำใหอากาศจึงเคลื่อนที่จากที่มี

ความดันบรรยากาศสูงไปยังท่ีมีความดันบรรยากาศต่ำ โดยท่ัวไประบบระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติจะออกแบบ

โดยใชหลักการ (กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษพลังงาน, 2561)  การระบายอากาศแบบลมผานอาคาร 

(Cross ventilation), การระบายอากาศแบบหลักการลอยตัว (Stack ventilation), การระบายอากาศรวมกัน 

(Combined Ventilation)  และการประยุกตการทำงานรวมกันของ Cross Ventilation และ Stack Effect 

สามารถทำใหเกิดการระบายอากาศไดดีข้ึน   

จากผลงานวิจัยสภาวะนาสบายเชิงอุณหภาพสำหรับผูสูงอายุในประเทศไทย (กฤติน, 2557) ผลระบุวา

ผูสูงอายุตองการอุณหภูมิท่ีสงูกวาคนไทยท่ัวไป โดยจะรูสึกอยูในสภาวะนาสบายเชิงอุณหภูมิท่ี 27.10-31.40 องศา 
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และความชื้นสัมพัทธชวง 55-73.50% โดยตัวแปรควบคุมกิจกรรมออกแรงนอยไดคา MET 1-2.3 คาฉนวนเสื้อผา

ท่ีใส 0.34-0.46 และความเร็วลม 0.22-0.42 m/s   

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

 ดำเนินการศึกษาลักษณะอาคาร การวางตำแหนงอาคาร แนวทิศทางลม ของศูนยพัฒนาการจัด

สวัสดิการสังคมผูสูงอายุวาสนะเวศม มีการวางผังอาคารแนวยาวตามทิศตะวันออก และทิศตะวันตก ตามภาพท่ี 1 

การวางผังพ้ืนหองสี่เหลี่ยมผืนผาขนาด ภายในหองพักมีลักษณะเปนหองโลงนอนรวมกันไมมีการกั้นพ้ืนท่ีดวยผนัง 

จำนวนผูสูงอายุ 10-13 คน ตอ 1 หองพัก รูปแบบชองเปดระบายอากาศมีลักษณะเปนหนาตางกระจก กรอบบาน

และวงกบเปนไม บานเปดเดี่ยวขนาดติดตั้งตามมาตราฐาน สูงจากพื้น 0.90 เมตร ภายในหองพักไมมีระบบปรับ

อากาศ วัสดุอาคารเปนผนังกออิฐฉาบปูน ทาสีสม พ้ืนปูกระเบื้อง ฝาเพดานแผนยิปซั่มบอรดฉาบเรียบสีขาว วัสดุ

หลังคาเปนกระเบื้องลอนคู  รูปทรงหลังคาทรงไทยประยุกต ชายคาเปนฝาระแนงไมเวนรอง ตามภาพท่ี 2 โดยใน

การจำลองศึกษาเฉพาะสวนพ้ืนท่ีหองนอน และการทบทวนวรรณกรรมท่ีเกี่ยวของ และ ทำใหทราบแนวทางการ

ปรับปรุงชองเปดเพ่ือทำการจำลอง รวมถึงพิจารณาความเปนไปไดในการปรับปรุงและเปนแนวทางท่ีเหมาะสม  จึง

ไดทำการทดลองปรับปรุงตำแหนงการเปดชองเปดหลังคา  2  รูปแบบ ไดแก เปดชองเปด 2 ดาน ตามแนวยาว 

ทิศเหนือและทิศใต และ เปดชองเปด 4 ทิศเหนือทิศใต  ทิศตะวะนออก และทิศตะวันตก ขนาดชองเปดหลังคา

ดานยาว  0.90 x 2.50  เมตร จำนวน 5 ชอง  มีพ้ืนท่ี 11.25 ตารางเมตร และดานสั้น 0.90 x 2.80  เมตร มีพ้ืนท่ี 

2.52 ตารางเมตร  ตามภาพที่ 2 และ 3  การระบายอากาศของชองเปด กำหนดอยูท่ี รอยละ 100 รอยละ 70  

รอยละ 50 และรอยละ 30 ของพ้ืนท่ีชองเปด ใชขอมูลคาความเร็วลมเฉลี่ยและคาอุณหภูมิเฉลี่ย ทิศทางลมเดน 4 

ทิศทาง  ไดแก  ทิศตะวันออกเฉียงใต 2.07 m/s, 30.03 ºC ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 1.70 m/s, 27.28 ºC ทิศ

ตะวันตกเฉียงใต  1.25 m/s, 28.87 ºC  ทิศใต 1.53 m/s, 30.40 ºC  จำลองอาคารตามรูปแบบท่ีกำหนดไวตาม

ตัวแปรท่ีกำหนดดวยโดยแบงเปน  4  ชุดทดลองตามทิศทางลม  ชุดทดลองละ 2 รูปแบบ รูปแบบละ 4 กรณี รวม

เปน 36 กรณีทดลอง  (รวม BASECASE 4 กรณี) ตามภาพท่ี 4  ใชโปรแกรมคอมพิวเตอร โดยการสรางแบบจำลอง

อาคาร 3 มิติ ดวยโปรแกรม Sketch up 2020  นำออกรูปแบบไฟล (Export) ในรูปแบบ  3DS File  (*.3ds)  

จากนั้นนำเขาแบบจำลองอาคาร 3 มิติ เขาสูโปรแกรม scStream V2021 โดยอาคารที่จำลองมีขนาด 25.00 x 

15.00 เมตร สูง 9.00 เมตร  

 

           
 

ภาพที ่1  ภาพ 3 มิติ อาคารเรือนนอนผูสูงอายุ 
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ภาพที ่2 รูปแบบตำแหนงชองเปด 2  ดาน   02-(2SIDE) และ 4  ดาน   03-(4SIDE) 

 

 
 

ภาพที ่3 ขนาดชองเปดหลังคา 

 

 
 

ภาพที ่4 ชุดรูปแบบการทดลอง 
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4. ผลการวิจัย  

จากการจำลองกรณี Base Case  ตามรูปแบบอาคารเดิม ทั้ง 4 ทิศ ตามภาพที่ 7 แสดงใหเห็นถึง

พฤติกรรมของกระแสลมท่ีปะทะกับอาคาร จากการจำลองอาคารท่ีมีการระบายอากาศแคสวนชายคา ไมมีการเปด

ชองเปดหลังคา พบวา คาความเร็วลมเฉลี่ย ในสวนหลังคาท่ีระดับความสูง 4.20 เมตร ของทุกทิศ มีคาความเร็วลม

เฉลี่ยสูงกวาระดับ 6.20 เมตร ของทุกทิศ เนื่องจากหลังคามีการระบายอาการที่ชายคา ทำใหลมผานเขามาทาง

ชายคาดานใดดานหนึ่งและออกดานตรงขามกัน แตไมมีการกระจายตัวของลมขึ้นไปหลังคาดานบน จากผลการ

จำลอง คาอุณหภูมิคาท่ีได ภายในหลังคาท่ียังไมมีชองเปด  ในระดับความสูง 6.20 เมตร  จะมีคาอุณหภูมิสูงกวา

ระดับความสูง 4.20 เมตร   อุณหภูมิเฉลี่ยที่เกิดขึ้นคาที่ไดจาการจำลอง อยูในเกณฑอุณหภูมิที่กำหนดไวใน

งานวิจัยน้ีท่ี 27.10 - 31.40 องศาเซลเซียส  เปนอุณหภูมิในสภาวะสบายสำหรับผูสูงอายุ   

ผลวิเคราะหคาอุณหภูมิคาที่ไดจากการจำลองสวนของหลังคาที่ยังไมมีชองเปด  ระดับความสูง 6.20 

เมตร  พบวาทิศที่มีคาอุณหภมูิสูงสุดไปจนถงึอุณหภูมิต่ำสุดเรียงตามลำดับ ไดแก ทิศตะวันออกเฉียงใต (SE) อยู

ในชวง 31.84-32.27 ºC  ฤดูรอน,  ทิศตะวันตกเฉียงใต (SW) อยูในชวง 31.17 - 31.81 ºC, ทิศใต (S) อยูในชวง 

30.54 – 31. ºC และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) อยูในชวง 29.30 – 30.  ºC   ระดับความสูง 4.20 เมตร 

พบวาทิศท่ีมีคาอุณหภูมิสูงสุดไปจนถึงอุณหภูมิต่ำสุดเรียงตามลำดับ ไดแก  ทิศใต (S)  อยูในชวง 30.48 – 30.61 

ºC, ทิศตะวันออกเฉียงใต (SE) อยูในชวง 30.23 – 30.70 ºC, ทิศตะวันตกเฉียงใต (SW) อยูในชวง 29.17 – 

29.64  ºC  และทิศตะวันออกเฉียงเหนือ (NE) อยูในชวง 27.46-27.85  ºC  ซึ่งพบวาตำแหนงที่มีคาอุณหภมูสิงู

ของทุกทิศ จะเปนตำแหนงบรเิวณใกลจุดลมออกสวนบริเวณที่ลมเขาจะมีคาอุณหภูมิต่ำกวา  จากผลการจำลอง 

คาอุณหภูมิคาท่ีได ภายในหลังคาที่ยังไมมีชองเปด  ในระดับความสูง 6.20 เมตร  จะมีคาอุณหภูมิสูงกวาระดับ

ความสูง 4.20 เมตร   สวนพื้นที่ภายในหองพักผูสุงอายุ  ระดับที่ความสูง 1.50 เมตร  บริเวณกึ่งกลางหนาตาง 

และระดับท่ีความสูง 0.75 เมตร บริเวณระดับพ้ืนท่ีใชงาน กำหนดคาความเร็วลมท่ี  0.22 - 1.42 m/s เปนเกณฑ

ที่เหมาะสมกับผูสูงอายุ  ทิศที่มีคาความเร็วลมเฉลี่ยอยูในเกณฑ ไดแก ทิศใต (S) ทั้ง 2 ระดับความสูง และ ทิศ

ตะวันออกเฉียงใต (SE) ในระดับท่ี 1.50 เมตร  นอกนั้นมีคาความเร็วลมเฉลี่ยต่ำกวา  0.22 m/s  ในสวนของคา

อุณหภูมเิฉลี่ยที่เกิดขึ้นคาที่ไดจากการจำลอง อยูในเกณฑอุณหภูมิที่กำหนดไวในงานวิจัยนี้ท่ี 27.10 - 31.40 ºC  

เปนอุณหภูมิท่ีเหมาะสมกับผูสูงอายุ สงผลใหเกิดสภาวะนาสบาย 

 รูปแบบท่ีทำการจำลอง จำนวนท้ังหมด 36 รูปแบบ พบวา  ทุกกรณีมีคาความเร็วลมมากกวากรณี Base 

Case  และ รูปแบบท่ีทำให คาความเร็วลมในระดับความสูงท่ี 6.20 เมตร อยูในเกณฑท่ีกำหนดไว  ในชวง 0.40 – 

2.00 m/s  อยูในชวงลมเบา (Light Air)   รูสึกไดถึงไหลกระแสลม จะเปนรูปแบบ การเปดชองเปดท้ังแบบ 2 ดาน 

และ 4 ดาน ในการระบายอากาศ  50% - 100%  ของพ้ืนท่ีชองเปด หากเปนการระบายอากาศท่ี 30%  ของพ้ืนท่ี

ชองเปด จะมีคาความเร็วลมท่ีต่ำมาก   ในระดับชองวางอากาศใตหลังคาท่ี ความสูง 4.20 เมตร คาความเร็วลมไม

อยูในเกณฑท่ีกำหนดไว อยูในชวงลมสงบ แตรูปแบบการเปดชองเปดหลังคาแบบ 4 ดาน ทำให คาความเร็วลมใน

ระดับความสูงท่ี 4.20 เมตร มีคามากกวา  กรณีท่ีเปดชองเปดแบบ  2 ดาน  ตามตารางสรุป เปรียบเทียบตัวอยาง 

2 ทิศ ตามรูปแบบ 4 กรณี  ในสวนของคาอุณหภูมิมีการลดลงจาก Base Case ประมาณ 1-2 องศาเซลเซียส แต

ในสวนของอุณหภูมิภายในอาคารมีคาใกลเคียงกับ  Base Case ความตางของอุณหภูมิไมมีนัยสำคัญ   
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ตารางที่ 1 คาความเร็วลมเฉลี่ย 2 รูปแบบ ( 4 กรณี) ของ ทิศตะวันตกเฉียงใต (SW) และทิศตะวันออกเฉียงใต 

(SE) 
 

(SW) 

รูปแบบท่ี 1 

SW-01-BASECASE SW-02- 

2SIDE-100 

SW-02- 

2SIDE-70 

SW-02- 

2SIDE-50 

SW-02- 

2SIDE-30 

LEVEL 6.2 M. 0.025 0.541 0.368 0.286 0.188 

LEVEL 4.2 M. 0.082 0.095 0.092 0.091 0.090 

LEVEL 1.5 M. 0.158 0.156 0.156 0.156 0.156 

LEVEL 0.75 M. 0.138 0.137 0.137 0.137 0.137 

(SW) 

รูปแบบท่ี 2 

SW-01-

BASECASE 

SW-03- 

4SIDE-100 

SW-03- 

4SIDE-70 

SW-03- 

4SIDE--50 

SW-03- 

4SIDE--30 

LEVEL 6.2 M. 0.025 0.534 0.368 0.286 0.188 

LEVEL 4.2 M. 0.087 0.122 0.108 0.102 0.096 

LEVEL 1.5 M. 0.158 0.157 0.157 0.156 0.156 

LEVEL 0.75 M. 0.138 0.137 0.137 0.137 0.137 

(SE) 

รูปแบบท่ี 1 

SE-01-

BASECASE 

SE-02- 

2SIDE-100 

SE-02- 

2SIDE-70 

SE-02- 

2SIDE-50 

SE-02- 

2SIDE-30 

LEVEL 6.2 M. 0.032 0.867 0.597 0.467 0.308 

LEVEL 4.2 M. 0.069 0.092 0.081 0.074 0.068 

LEVEL 1.5 M. 0.229 0.224 0..224 0.225 0.225 

LEVEL 0.75 M. 0.189 0.184 0.185 0.185 0.186 

(SE) 

รูปแบบท่ี 2 

SE-01-

BASECASE 

SE-03- 

4SIDE-100 

SE-03- 

4SIDE-70 

SE-03- 

4SIDE--50 

SE-03- 

4SIDE--30 

LEVEL 6.2 M. 0.032 0.593 0.593 0.466 0.308 

LEVEL 4.2 M. 0.069 0.097 0.097 0.088 0.096 

LEVEL 1.5 M. 0.229 0.225 0.225 0.225 0.225 

LEVEL 0.75 M. 0.189 0.185 0.185 0.186 0.186 

 
 

5. สรุปและอภิปรายผล  

 ผลจากการวิเคราะห คาความเร็วลม และรูปแบบกระแสลมแตละทิศทาง เพ่ือเปนแนวทางการปรับปรุง

ชองเปดหลังใหมีประสิทธิภาพในการระบายอากาศชั้นหลังคาเพื่อลดการสะสมความรอน สามารถสรุปไดวาควร

ปรับปรุงใหมีรูปแบบการเปด 4 ดาน  การระบายอากาศ  50% - 70%  ของพ้ืนท่ีชองเปด  เน่ืองจากในความเปน

จริงจะไมสามารถเปดได 100%  เมื่อออกแบบใหมีการระบายอากาศ  50%  ของพื้นที่ชองเปด กรณี  SE-03-

4SIDE-50 เปนทิศท่ีมีคาความเร็วลมเฉลี่ยในระดับหลังคามากท่ีสุด และเปนทิศเดียวท่ีมีคาอยูในเกณฑท่ีกำหนดใน

งานวิจัยน้ี  ซึ่งมีคาตางกับทิศ SE-03-4SIDE-70 ท่ีมีคามากสุดของกรณีท่ีมีการระบายอากาศ  70%  ของพ้ืนท่ีชอง

เปด  คิดเปน 38%  และรองลงมา กรณี  NE-03-4SIDE-50   แตมีคาเทากับ กรณี SW-03-4SIDE  ท่ีเปนกรณีท่ีมี
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คาความเร็วลมเฉลี่ยในระดับหลังคาต่ำสุดของการระบายอากาศ  70%  ของพ้ืนท่ีชองเปด หากปรับปรุงใหมีการ

ระบายอากาศ  70%  ของพื้นทีช่องเปด  จะมีกรณี SE-03-4SIDE-70   NE-03-4SIDE-70  S-03-4SIDE-70    มี

คาความเร็วลมเฉลี่ยในระดบัหลังคาอยูในเกณฑที่กำหนดในงานวิจัยน้ี  และสงผลมีคาอุณหภูมิลดลง 2-3 องศา

เซลเซียส จากการจำลองตามรูปแบบอาคารเดิม  การปรับปรุงชองเปดหลังคาที่ดีที ่สุด คือ ควรปรับปรุงใหมี

รูปแบบการเปด 4 ดาน  และมีการระบายอากาศ  70%  ของพ้ืนท่ีชองเปด   

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณประธานกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ  รองศาสตราจารยภัทรนันท  ทักขนนท  เปนอยางสูง 

ท่ีใหคำแนะนำและความชวยเหลือ ตลอดจนการชวยตรวจทานเน้ือหาการศึกษาทำใหวิทยานิพนธ น้ีสำเร็จลุลวงไป

ไดดวยดี  

ขอขอบคุณคณาจารยภาควิชานวัตกรรมอาคาร  

 

7. เอกสารอางอิง  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. (2561). การเกิดลม. Retrieved from 

http://tairgle.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17:wind&catid

=8&Itemid=159&lang=th 

กรมกิจการผูสูงอายุ. (2561). สถานการณผูสูงอายุไทย พ.ศ.2561. Retrieved from 

http://www.dop.go.th/th/know/2/261 

กฤติน อัศววิชัย. (2557). สภาวะนาสบายเชิงอุณหภาพสำหรับผูสงูอายุในประเทศไทย. จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย, 

จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย.  

การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย. (2561). การเกิดลม. Retrieved from 

http://tairgle.egat.co.th/index.php?option=com_content&view=article&id=17:wind&catid

=8&Itemid=159&lang=th 

ไพโรจน แสงจนัทร. (2536). สถาปตยกรรมบานพักอาศัย. กรุงเทพฯ: หนวยศึกษานิเทศก กรมการฝกหัดครู. 

ยศธนา คุณาทร. (2550). Computational Fluid Dynamics. Retrieved from 

https://slideplayer.in.th/slide/2276310/ 

ศูนยพัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผูสงูอายุวาสนะเวศม. (ม.ป.ป). ประวัติความเปนมา. Retrieved from 

https://www.watsanawet.go.th/content/history 

 
 

 

05-ART สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

509



พื้นท่ีเงาลมท่ีเปนผลมาจากอาคารสูงโดยการจำลองโปรแกรมคอมพิวเตอร 

คำนวณพลศาสตรของไหล  : กรณีศึกษา อาคารชุดพักอาศัยคอนโดมิเนียม 

ในเขตหาแยกลาดพราว กรุงเทพมหานคร 

บัวตอง เรือชัย และ ภัทรนันท ทักขนนท 

สาขานวัตกรรมอาคาร คณะสถาปตยกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 

50 ถนนงามวงศวาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900 

buatong.r@ku.th, 099-1921113, pattaranan.t@ku.th, 086-7795443 

 

บทคัดยอ 

กรุงเทพมหานคร เปนศูยนรวมของแหลงงาน กิจการธุรกิจ สิ่งอำนวยความสะดวกทางสังคมอยางครบ

ครัน ทำใหความตองการท่ีอยูอาศัยเพ่ือรองรับจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน จึงเปนจุดสนใจของนักลงทุนพัฒนา

อสังหาริมทรัพยเขามาสรางอาคารทั้งในระดับแนวราบและแนวสูง แตการพัฒนาโครงการอาคารสูงตางๆ ยอมมี

ผลกระทบตอสภาพแวดลอมไมมากก็นอย สวนหน่ึงคือสภาพการไหลเวียนของลมในพ้ืนท่ี จากประเด็นการถกเถียง

ในการประชาสัมพันธออกแบบอาคารใหมที่ตองยื่นผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ซึ่งเพื่อนบานมีความกังวลถึง

ผลกระทบของลมจากอาคารสูงท่ีบดบังทิศทางลมไปยังอาคารขางเคียงโดยรอบ  

งานวิจัยครั้งนีจ้งึเปนการวิจัยเพื่อศึกษาลักษณะและขนาดของพื้นที่เงาลมที่เปนผลมาจากอาคารสูงใน

เขตพื้นที่อยูอาศัยหนาแนนมากของกรุงเทพมหานคร วามีระยะทางผลกระทบของเงาลมเทาไหรจากที่ตั้งอาคาร 

เพื่อเปนแนวทางสำหรับการออกแบบอาคารสูง ในสภาพแวดลอมภายนอกอาคารที่เปนปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนท่ี

ของอากาศท่ีเปนผลกระทบกับอาคารและบริบทขางเคียงสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (EIA) ได  

จัดทำโดยการสรางแบบจำลองโมเดล 3 มิติ โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอรคำนวณพลศาสตรของไหล 

(Computational Fluid Dynamics, CFD) ในการวิเคราะหสรุปผลขอมูลจากการสรางแบบจำลองอาคารและ

สภาพแวดลอม โดยกำหนดตัวแปรในการศึกษา ไดแก ความสูงอาคาร ความกวางอาคาร ทิศทางลม ความเร็วลม 

ท่ีสัมพันธกับความสูง รัศมีและระยะทางของอาคารขางเคียง ผลจากการศึกษาพบวาลักษณะของการเกิดพ้ืนท่ีเงา

ของลม ซึ่งเปนบริเวณท่ีอากาศจะเบี่ยงออกดานขางและดานบนอาคาร ทำใหพ้ืนท่ีเงาลมดานหลังอาคารท่ีไมมีลม

พัดผาน มีลักษณะท่ีแตกตางกัน จากขนาดความกวาง ความยาว ความสูงของอาคาร และการวางตำแหนงอาคาร

สูงกับทิศทางของลมท่ีพัดผานอาคาร พิจารณาจากกรณีการวางอาคารทำทิศกับทิศทางลมผานตัวอาคาร จากกรณี

ลมพัดจากทิศตะวันตกทำทิศ 0 องศา กรณีลมพัดจากทิศใตและทิศเหนือทำมุม 90 องศา และกรณีลมพัดจากทิศ

ตะวันตกเฉียงใตและทิศตะวันออกเฉียงเหนือ พ้ืนท่ีท่ีเกิดเงาลมนอยท่ีสุดไปมากท่ีสุดคือทิศ 0 องศา ทิศ 90 องศา 

และทิศ 45 องศา เน่ืองจากทิศ 45 องศาทำใหเกิดความกวางของอาคารมากท่ีสุด สวนการศึกษาท่ีระดับความสูง

ของลมท่ีพัดผานอาคารท่ีตางกัน ซึ่งในกรณีศึกษาน้ีใชระดับความสูงจากพ้ืนท่ีท่ี +1.5 เมตร +30 เมตร +89 เมตร 

พิจารณาลักษณะการเกิดเงาลมที่มากที่สุดนั้น จะอยูในระดับ ชวง+ 30 เมตรถึงชวง 3 ใน 4 ของระดับความสูง

อาคาร ชวงบนสุดจะเกิดนอยสุด 

คำสำคัญ  พื้นที่เงาลม กระแสลม CFD การจำลองพลศาสตรของไหล 
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Abstract 

 Bangkok is a hub of job sites, business affairs, and complete social facilities, which led to the 

demand for housing to support the growing population. Therefore, real estate investors are focusing on 

construction at both horizontal and high heights. However, the growth of numerous high-rise building 

projects would have an environmental impact. Part of it is due to the wind movement in the area. 

Neighbors are concerned about the effects of wind from high-rise buildings restricting the wind direction 

to adjacent structures in the aftermath of the dispute surrounding the design of new buildings subject 

to the Environmental Impact Assessment (EIA). 

 This research aims to investigate the wind shadow region's aspects and magnitude caused 

by high-rise buildings in a densely populated residential neighborhood in Bangkok to find out the impact 

distance of the wind shadow from the building location. The finding can be used as a guideline for 

designing high-rise buildings, particularly in the outside environment, which affects the airflow of the 

building and the surroundings, for an Environmental Impact Assessment (EIA). 

 A 3D model was created using Computational Fluid Dynamics (CFD) to analyze and interpret 

data from building and environmental models. The variables in the study were: building height, building 

width, wind direction, and wind speed related to height, radius and distance between nearby buildings. 

The results found that the aspect of wind shadow where the air detoured to the sides and top of the 

building caused the wind not to reach the wind shadow area behind the building. The width, length, 

and height of the building and the positioning of tall buildings with the direction of the wind blowing 

through the building affected the aspect of the wind shadow area. When considering the building's 

positioning and wind direction: from the west at 0 degrees; from the south and north at an angle of 90 

degrees; and from the southwest and northeast, the areas where the wind had the slightest shadows 

were 0°, 90°, and 45° because the direction of 45 degrees causes the width of the building as much as 

possible. The findings involving the different heights of the wind through the building with an altitude of 

+1.5 m +30 m +89 m showed that the most significant wind shadow formation was in the range of + 30 

m to 3/4 of the building's elevation. The top part occurred the least.  

 Keywords: Wind Shadow, CFD, Computational Fluid Dynamics  
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1. บทนำ  

ปจจุบันการยายถิ่นฐานที่อยูอาศัยมาสูเมืองมีแนวโนมจะเพิ่มจำนวนมากขึ ้น โดยเฉพาะพื้นที่ในเขต

กรุงเทพมหานคร ท่ีเปนเมืองหลวงของประเทศไทย เน่ืองจากเปนศูยนรวมของแหลงงาน กิจการธุรกิจ สิ่งอำนวย

ความสะดวกทางสังคม มีสาธารรูปโภคตางๆอยางครบครัน ทำใหพื้นที่ในกรุงเทพมหานครมีประชากรอยูอาศัย

ประมาณ 8.8 ลานคน มีความหนาแนนของคนตอพ้ืนท่ีดินประมาณ 5,631 คนตอตร.กม. บนพ้ืนท่ี 1,569 ตร.กม. 

(ศูนยสารสนเทศกรุงเทพมหานคร,2562) การตองการท่ีอยูอาศัยเพ่ือรองรับจำนวนประชากรท่ีเพ่ิมมากข้ึน ทำให

เปนจุดสนใจของนักลงทุนพัฒนาอสังหาริมทรัพยเขามาสรางอาคารทั้งในระดับแนวราบและแนวสูง ไดแก บาน

เดี ่ยว หองแถว อาคารชุดพักอาศัย คอนโดมิเนียมตางๆ มากขึ ้น ภาพรวมชวงป 2553-2561 เห็นไดวา 

กร ุงเทพมหานครมีคอนโดมิเนียมเปดตัวใหมเฉลี ่ยกวา 105,000 ยูนิตตอป มีแนวโนมที ่จะมีการพัฒนา

อสังหาริมทรัพยอยางตอเน่ืองในปขางหนา แมวาในป 2563 ท่ัวโลกจะประสบปญหาทางเศรษฐกิจจากโรคโควิด19 

ทำใหเทรนคอนโดมิเนียมในไทย อยูในภาวะชะลอตัวทั้งอุปสงคและอุปทาน แตการวิจัยของบริษัทไนทแฟรงค

บริษัทวิจัยเกี่ยวกับตลาดอสังหาริมทรัพยและจากขอมูลการวิจัยในวงการอสังหาริมทรัพย ไดคาดการณวา อีก 2 ป

ขางหนา ตลาดคอนโดมิเนียมอาจจะดีข้ึน การฟนฟูทางเศรษฐกิจจะดีข้ึน  

การพัฒนาโครงการอาคารตาง ๆ ยอมมีผลกระทบตอสภาพแวดลอมไมมากก็นอย สวนหนึ่งคือสภาพ

การไหลเวียนของลมในพ้ืนท่ี โดยสภาวะลมในแตละพ้ืนท่ีแตกตางกันไปตามลักษณะกายภาพของพ้ืนท่ีน้ัน ๆ อาทิ 

ระดับความสูงของอาคาร ความหนาแนน การกระจุกหรือกระจายตัวกลุมอาคาร ซึ่งลวนมีผลตอรูปแบบการ

เคลื่อนที่และระดับความเร็วของลมในบริเวณโดยรอบ จากประเด็นการถงเถียงในการประชาสัมพันธออกแบบ

อาคารใหมที่ตองยื่นผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) ซึ่งเพื่อนบานมีความ

กังวลถึงผลกระทบของลมจากอาคารสูงที่บดบังทิศทางลมไปยังอาคารขางเคียงโดยรอบโครงการ วามีผลกระทบ

เปนระยะทางเทาไหร หรือท่ีระดับความสูงเทาไหรท่ีทำใหลมไมสามารถพัดผานหรือมีการลดความเร็วลงโดยทำให

เกิดความรูสึกอยูในสภาวะไมสบายของอาคารท่ีอยูดานหลังพ้ืนท่ีเงาลมของตึกสูง การศึกษาครั้งน้ีจึงสนใจตัวแปรท่ี

จะเปนขอจำกัดในการเกิดขนาดและระยะของพื้นที่เงาลม โดยตองคำนึงและปฎิบัติตามขอกำหนดกฎหมาย

ควบคุมอาคารของประเทศไทย และขอกำหนดผังเมืองท่ีดินท่ีจะเปนตัวกำหนดขนาดของอาคารในพ้ืนท่ีดินน้ัน ๆ 

การเคลื่อนที่ของอากาศรอบอาคารจะมีผลตอการเกิดพื้นที่เงาของลม (Wind Shadow) ซึ่งอากาศจะ

เบี่ยงออกดานขางและดานบนอาคาร ทำใหพื้นที่เงาลมดานหลงัอาคารทีไ่มมีลมพัดผานมีผลตอระยะความกวาง

ความสูงของเงาลมท่ีตางกันออกไป (Sprin & Whiston Ann,1986) ตามธรรมชาติความเร็วลมจะลดลงจนเปน 0 

เมตรตอวินาที (m/s) เมื่อเขาใกลพ้ืนดิน ในบริบทเมืองซึ่งมีอาคารหนาแนนจึงมักมีเพียงความเร็วลมท่ีต่ำและสภาพ

แปรปรวนจากการประทะกับสิ่งปลูกสราง อยางไรก็ตามอาคารท่ีอาศัยการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ รวมท้ัง

คนเดินถนนยังคงตองการลมที่มีระดับความเร็วเพียงพอตอการทำความเย็นที่ผิวเพื่อสรางสภาวะนาสบาย ทั้งน้ี

ความเร็ว 0.25-0.50 m/s เปนระดับความเร็วที่เริ่มรูสึกไดถึงสภาวะนาสบาย แตหากความเร็วอยูในชวง 0.50-

1.00 m/s จะเปนชวงท่ีสังเกตได และสำหรับเขตรอนชื้นความเร็วลมท่ีมีผลตอการเรงการระเหยเหงื่อและแนะนำ

สำหรับการสรางสภาวะนาสบายอยูในชวง 1.00-1.50 m/s และไมเกิน 2.00 m/s (Steven Szokola, 2008) 

วัตถุประสงคงานวิจัยน้ีเปนการวิจัยเพ่ือศึกษาลักษณะและขนาดของพ้ืนท่ีเงาลมท่ีเปนผลมาจากอาคาร

สูง เพื่อเปนแนวทางสำหรับการออกแบบอาคารสูงเพื่อลดผลกระทบของพื้นที่เงาลม ในสภาพแวดลอมภายนอก

อาคารที่เปนปจจัยที่มีผลตอการเคลื่อนที่ของอากาศที่เปนผลกระทบกับอาคารและบริบทขางเคียงสำหรับการ

ประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม (Environmental Impact Assessment, EIA) ได และเปนแนวทางสำหรับเพ่ิมกล

ยุทธในการจัดวางผังเพ่ือรับลมเขาอาคาร  
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

กระแสลมมีสวนสำคัญทีช่วยเพิ่มสภาวะนาสบายใหกับมนุษย ดวยการพัดผานเพือ่เพ่ิมความเย็นสบาย 

และการระบายอากาศภายในอาคารท่ีอยูอาศัยดวยความเร็วท่ีมีผลตอความรูสึกตาง ๆ สามารถใหความเย็นแทน

เครื่องปรับอากาศ ซึ่งจะชวยใหประหยัดพลังงานลดคาใชจายได จึงเปนสิ่งสำคัญในการศึกษาเพ่ือนำไปออกแบบ

วางผังอาคารท่ีอยูอาศัยเพ่ือใหไดรับลมตามทิศทางและความเร็วลมท่ีเหมาะสมของแตละตำแหนงท่ีต้ัง 

ลม คือ อากาศที่เคลื่อนที่ตามแนวราบ เกิดจากการแทนที่ของอากาศ จากที่มีความกดอากาศสูงไปยัง

ความกดอากาศต่ำ ดวยอุณหภูมิท่ีตางกันของสองบริเวณท่ีทำใหอากาศเมื่อไดความรอนจะขยายตัว อากาศรอนจึง

ลอยตัวสูงข้ึน อากาศท่ีอุณหภูมิ ต่ำกวาบริเวณขางเคียง จะเคลื่อนท่ีเขาแทนท่ี (การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

, 2563) สรุปปจจัยการเคลื ่อนที ่ของอากาศมี 2 ประการ ไดแก ความแตกตางของความดัน (Pressure 

Difference) และความแตกตางของอุณหภูมิ (Temperature Difference) (ภัทรนันท ทักขนนท, 2560) 

กระแสลมที่พัดระดับพื ้นผิวโลกหรือเหนือพื ้นผิวดิน จะเกิดการแรงฝดที ่ปะทะกับสิ ่งกีดขวางตาม

สภาพแวดลอมของพ้ืนท่ี เชนพ้ืนท่ีในเมืองท่ีจะมีสิ่งกีดขวางและความหนาแนนของอาคารตาง ๆ มากกวาบริเวณ

พื้นที่แถบชานเมืองและพื้นที่เปดโลงในมหาสมุทร ทำใหความเร็วลมมีอัตราความเร็วที่ตางกันไป โดยที่ความสูง

ประมาณ 10 เมตรข้ึนไป ความตานทานลมจะลดลงและความเร็วลมจะเพ่ิมข้ึน (H. E. Landsberg, 1982) 

การเคลื่อนที่ของอากาศรอบอาคาร จะมีผลตอการเกิดพื้นที่เงาของลม (Wind Shadow) ซึ่งอากาศจะ

เบี่ยงออกดานขางและดานบนอาคาร ทำใหพ้ืนท่ีเงาลมดานหลังอาคารท่ีไมมีลมพัดผาน ซึ่งปจจัยตางๆท่ีทำใหเกิด

พื้นที่เงาลม ที่มีผลตอระยะความกวางความสูงของเงาลมที่ตางกันออกไป (Sprin & Whiston Ann, 1986) ซึ่งมี

ปจจัยดังน้ี 

1. ขนาดของอาคาร ซึ่งขนาดความกวาง ยาว สูงของอาคารนั้นมีผลกับการเกิดพื้นที่เงาลมในระดับพื้นผิว

ดินมาก หากอาคารย่ิงกวางและสูงก็จะย่ิงมีเงาลมใหญข้ึน 

2. รูปทรงอาคาร รูปทรงสามเหลี่ยมคางหมูมีโอกาสที่จะเกิดเงาลมไดนอยกวารูปทรงสี่เหลี่ยม การวาง

ทิศทางอาคาร ข้ึนอยูกับทิศทางของลมท่ีจะขนานหรือตามทางของลม  

3. ขนาดและตำแหนงชองเปด อาคารท่ีมีขนาดและตำแหนงชองเปดย่ิงมีมากหรือใหญก็จะย่ิงทำใหเกิดเงา

ลมนอยกวาอาคารทึบตัน 

4. พ้ืนผิวอาคาร หากมีความเหลี่ยมมุมหรือขยักมาก ก็จะทำใหเกิดแรงเสียดทานมากข้ึนทำใหลมมีความชา

ลงระยะพ้ืนท่ีเงาลมลดลง 

อัตราความเร็วลมท่ีมีผลตอความรูสึก ตามธรรมชาติความเร็วลมจะลดลงจนเปน 0 เมตรตอวินาที (m/s) 

เมื่อเขาใกลพื้นดิน ในบริบทเมืองซึ่งมีอาคารหนาแนนจึงมักมีเพียงความเร็วลมที่ต่ำและสภาพแปรปรวนจากการ

ปะทะกับสิ่งปลูกสราง อยางไรก็ตามอาคารที่อาศัยการระบายอากาศดวยวิธีธรรมชาติ รวมทั้งคนเดินถนนยังคง

ตองการลมท่ีมีระดับความเร็วเพียงพอตอการทำความเย็นท่ีผิวเพ่ือสรางสภาวะนาสบาย ท้ังน้ีความเร็ว 0.25-0.50 

m/s เปนระดับความเร็วท่ีเริ่มรูสึกไดถึงสภาวะนาสบาย แตหากความเร็วอยูในชวง 0.50-1.00 m/s จะเปนชวงท่ี

สังเกตได และสำหรับเขตรอนชื้นความเร็วลมท่ีมีผลตอการเรงการระเหยเหงื่อและแนะนำสำหรับการสรางสภาวะ

นาสบายอยูในชวง 1.00-1.50 m/s และไมเกิน 2.00 m/s (Steven Szokola, 2008)  

ในการวิจัยครั้งนี้มีความสนใจที่จะศึกษาอาคารชุดพักอาศัยที่เปนอาคารคอนโดมิเนียมแนวสูง เพื่อเปน

กรณีศึกษาในการวิเคราะหพื้นที่เงาลมที่เปนผลมาจากอาคารสูง จึงไดศึกษาการออกแบบคอนโดมิเนียมใน 1 

อาคาร วาจะประกอบไปดวยพืน้ใชสอยในอาคารนั้นประกอบไปดวยพื้นที่อะไรบาง และแตละพื้นที่จะมีสัดสวน
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การใชสอยประมาณเทาไหรตอ 1 อาคารตอพ้ืนท่ีดิน ตามขอกำหนดกฎหมายการออกแบบอาคารสูง และกฎหมาย

อื ่นๆที ่เกี่ยวของ ทั ้งพื ้นที ่  FAR (Floor Area Ratio) พื้นที ่ OSR (Open Space Ratio) ระยะถนนรอบอาคาร 

ระยะถอยรนจากถนนสาธารณะนอกโครงการหรือจากระยะแนวเขตท่ีดินอาคารขางเคียง โดยเปรียบเทียบพ้ืนท่ีใช

สอยเปนอัตราสวนรอยละเพ่ือใชเปนแนวทางเบื้องตนในการออกแบบ   

พลศาสตรของไหล (Computational Fluid Dynamic) หรือที่เรียกกันยอ ๆ วา “CFD” เปนการใช

คอมพิวเตอรชวยในการคำนวณและจำลองสภาพการไหลเวียนของอากาศ ซึ่งวิธีการที่ใชกันโดยสวนใหญคือการ

แบงชวงการศึกษาออกเปนปริมาตรยอย ๆ ที่เรียกวาเซลล (Cell) เพื่อทำใหเกิดตาขายเชิงปริมาตร (Volume 

mesh) หรือกริด (Grid) แลวใชอัลลกอริทึม (Algorithm) ท่ีเหมาะสมในการแกสมการ (จอมภพ แววศักด์ิ, 2549) 

การจำลองในครั้งนี้เปนการแกสมการ Navier-Stokes ดวยวิธี Numerical Techniques ของการจำลอง CFD 

โดยใชสภาวะการจำลองแบบจำลองลมแปรปรวน (Turbulence Model) แบบ k-ε และการจำลองเปนแบบ 

Steady state มีการตั ้งคาขอบเขต Boundary condition ตางๆ ตามหลัก Power law ซึ่งเหมาะสำหรับการ

จำลองสภาวะลมที่มี Wind profile แตกตางกันตามสภาพแวดลอม ผลที่ไดจากการวิเคราะหดวยโปรแกรม

สามารถแสดงออกมาเปนรูปแบบของเวกเตอรความเร็วอากาศ ที่เปนกราฟฟกสีหรือขาวดำ ที่สามารถวิเคราะห

และเขาใจไดงาย  

การศึกษาเรื่องพ้ืนท่ีเงาลมท่ีเกิดจากอาคารสูงน้ัน มีงานวิจัยในพ้ืนท่ีของประเทศไทยท่ีเกี่ยวของน้ันยังไม

มีขอมูลโดยตรง สวนใหญจะมีเรื่องที่เกี่ยวกับผลกระทบของกระแสลมตอผูใชพื้นที่ภายนอกอาคาร กรณีศึกษา

โรงพยาบาลศิริราช โดยศึกษาปจจัยของผลกระทบจากการเพ่ิมของความเร็วลมและการเปลี่ยนทิศทางของกระแส

ลม จากปจจัยสภาพแวดลอมภายนอกอาคาร (กฤษณพงษ, อรรจน, & ธนิต, 2555) ในพ้ืนท่ีมีอาคารสูงและมีความ

แออัดคอนขางมากของกรุงเทพ สามารถท่ีจะหาขอมูลงานวิจัยท่ีเกี่ยวของซึ่งมีลักษณะสภาพแวดลอมท่ีเปนอาคาร

ตึกสูงคลายกัน ซึ่งไดแก ประเทศฮองกง ที่มีการศึกษาปจจัยของลักษณะสภาพแวดลอมที่มีผลกับกระแสลม

ภายนอกอาคารเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายอากาศและความเย็นสบายของคนที่ใชสอยทั้งภายในและ

ภายนอกอาคารไดในบริบทของตึกสูง โดยปจจัยท่ีมีผล สามารถแบงออกเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับของท่ีต้ัง (Site 

Level) มีประเด็นเกี่ยวกับการจัดเตรียมชองทางสำหรับใหลมเขา ทิศทางการวางอาคาร ความสูงของอาคาร และ

อาคารที่ตั้งใกลแหลงน้ำ ในสวนระดับที่2 คือ ระดับอาคาร (Building level) มีความเกี่ยวของกับการเปนอาคาร

กอนเดียวหรื่ออาคารที่มีการแยกสวนกัน  มีอาคารที่แยกระหวาง Tower และ Podium ความสูงและรูปราง

อาคาร และอาคารท่ีมีการยอมใหอากาศซึมผานได หรือมีชองเปด (Lau et al., 2017) 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

รายละเอียดอุปกรณท่ีใชในการศึกษางานวิจัยน้ี มีดังตอไปน้ี 

1. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรม Sketchup Pro 2019 ใชในการจำลองโมเดลอาคารในรูปแบบ 3 มิติ 

โดย 

ใชในการข้ึนโมเดลจำลองรูปทรงอาคารตามขนาดความกวาง ความยาว และความสูง กอนท่ีจะนำเขาในโปรแกรม 

scSTREAM2021 ตอไป 

2. เครื่องคอมพิวเตอรและโปรแกรม scSTREAM Version 2021  เปนโปรแกรมคำนวณวิเคราะหของไหล

ท่ีเกิด 
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ขึ้นกับพื้นผิว ภายใตเงื่อนไขของสภาพแวดลอม และขอบเขตที่กำหนด  เพื่อใสสมการในการคำนวณอุณหพล

ศาสตรของไหล จากคาตัวแปรตาง ๆ ที่ถูกกำหนดลงไปในโปรแกรมที่สามารถวิเคราะหผลออกมาเปนรูปภาพสี

และแผนภูมิคาความเร็วลมตำแหนงตาง ๆ ได ซึ่งขอมูลตัวเลขในการพิจารณาผลจากโปรแกรม 

3. ขอมูลคาตัวแปรท่ีใชในการจำลองโมเดล  

3.1. ขอมูลคาตัวแปรท่ีใชในการจำลองโมเดล ไดแก ความกวางอาคาร ความยาวอาคาร และความสูงอาคาร  

อางอิงตามกฎหมายควบคุมในการออกแบบอาคารคอนโดมิเนียมแนวสูง ตามขนาดของพื้นที่อาคารที่สัมพันธกับ

ขนาดท่ีดิน พ้ืนท่ีวาง พ้ืนท่ีสีเขียว และระยะถอยรน ขอจำกัดของความสูงอาคารท่ีสมารถทำไดมากสุดของพ้ืนท่ีดิน

ในเขตพื้นที่ที่ศึกษา โดยขนาดของอาคารที่ใชในกรณีศึกษาในครั้งนี้ ไดแก ขนาดพื้นที่อาคารทั้งหมดประมาณ 

29,870 ตารางเมตร  ความกวาง 16 เมตร ความยาว 60 เมตร และความสูง 90 เมตร  

 

 
ภาพที่ 1 ภาพผังพื้นแสดงขนาดความกวางยาวอาคารคอนโดมิเนียมในเขตที่ดินที่สามารถออกแบบได

ตามขอกำหนดของกฎหมาย 

ท่ีมา: ผูวิจัย, 2565 

 

 
 

ภาพท่ี 2 ภาพรูปตัดแสดงความสูงและระยะถอยรนอาคารตามกฎหมายอาคารสูง  

ท่ีมา: ผูวิจัย, 2565 
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3.2. ท่ีต้ังอาคาร พ้ืนท่ีอาคารขางเคียงโดยรอบ 

กรณีศึกษาครั้งน้ีไดเลือกพ้ืนท่ีดินท่ีอยูขางซอยพหลโยธิน 27 โดยมีพ้ืนท่ีดินประมาณ 3,556 ตารางเมตร 

โดยการจำลองพื้นที่ที่ยังไมไดสรางอาคารใด ๆ ในพื้นที่ โดยสภาพแวดลอมอาคารขางเคียง ดานทิศเหนือจะเปน

อาคารพักอาศัยสูงประมาณ 2-3 ชั้น และเปนอาคารสำนักงานสูงประมาณ 15 เมตร ดานทิศตะวันออกติดกับถนน

พหลโยธินกวางประมาณ 40 เมตร และเปนท่ีต้ังของขนสงสาธารณะบีทีเอสสายสีเขียวสถานีพหลโยธิน 24 อาคาร

ตรงขามเปนตึกชางที่มีความสูงประมาณ 100 เมตร มีอาคารสำนักงานสูงประมาณ 15 เมตร และมีอาคารพัก

อาสัยสูง 2-3 ชั้น สวนทางดานทิศใตของที่ดินติดซอยพหลโยธิน 27 อาคารขางเคียงเปนหอพักสูงประมาณ 15 

เมตร และบานพักอาศัยสูง 2-3 ชั้น สวนดานทิศตะวันตกสภาพอาคารขางเคียงจะเปนบานพักอาสัยสูง 2-3 ชั้น 

ภาพจำลองตำแหนงท่ีต้ังอาคารและสภาพพ้ืนท่ีอาคารโดยรอบรัศมี 100 เมตร ไดแสดงในภาพท่ี 3 และภาพท่ี 4 

 

 
 

ภาพที่ 3 ผังจำลองอาคารในที่ตั้งโครงการและสภาพแวดลอมอาคารขางเคียงในรัศมีจากขอบอาคาร 

100 เมตร, 150 เมตร และ 200 เมตร 

ท่ีมา: ผูวิจัย, 2565 

 

3.3. การกำหนดคาทิศทางลม และความเร็วลม โดยใชกระแสลมภายนอกซึ่งอางอิงจากสถิติของกรม

อุตุนิยมวิทยา 

สถานีตรวจวัดอากาศสนามบินดอนเมือง ในชวง 10 ป คือ ระหวาง พ.ศ. 2554-2563 วัดระดับความสูงที่ 10.5 

เมตร การกำหนดทิศทางของกระแสลมภายนอกท่ีใชในการจำลองแบงเปน 5 ชวง เพ่ือเปรียบเทียบการไหลเวียน

ของลมในพ้ืนท่ี ไดแก 

3.3.1. ชวงเดือนกุมภาพันธถึงเดือนเมษายน ลมพัดจากทิศใต ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.04 เมตร/

วินาที 

3.3.2. ชวงเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายนและเดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายน ลมพัดจากทิศ

ตะวันตกเฉียงใต ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.05 เมตร/วินาที 

3.3.3. ชวงเดือนกรฏาคมและเดือนกันยายน ลมพัดจากทิศตะวันตก ดวยความเร็วลมเฉลี่ย3.04 

เมตร/วินาที 

3.3.4. ชวงเดือนตุลาคมและเดือนธันวาคม ลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 

2.42 เมตร/วินาที 
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3.3.5. ชวงเดือนพฤศจิกายน ลมพัดจากทิสเหนือ ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 2.47 เมตร/วินาที 

จากขอมูลตัวแปรทั้งหมดไดจ ัดทำตารางสรุปกรณีที ่ใชในการสรางแบบจำลองอาคารและการ

กำหนดคาทิศทางลมและความเร็วลมเพ่ือใชในการวิเคาระหขอมูลประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง 

อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการวิจัยอยางละเอียดและชัดเจน ดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

ตารางท่ี 1  กรณีท่ีตัวแปรใชในการศึกษา 

กรณีตัวแปรท่ีใชในการศึกษา 

ความสูงอาคาร 

(เมตร) 

ความกวางอาคาร 

(เมตร) 

ความยาวอาคาร 

(เมตร) 

ทิศทางลม 

(องศา) 

ความเร็วลม 

(เมตร/วินาที) 

90 16 60 N=0 2.47 

90 16 60 NE=45 2.42 

90 16 60 S=180 3.04 

90 16 60 SW=225 3.05 

90 16 60 W=270 3.04 

ท่ีมา: ผูวิจัย, 2565 

 

วิธีการศึกษาแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ ไดแก 1.การจัดเตรียมขอมูลโมเดลแบบจำลอง 3 มิติของ

อาคารท่ีจะสรางและสภาพแวดลอมอาคารขางเคียงในรัศมี 100 เมตร ซึ่งเปนระยะนอยสุดท่ีทาง EIA ไดกำหนดให

ประเมินผลกระทบเรื ่องการไหลเวียนของลม และจัดเตรียมขอมูลเรื่องทิศทางลมและความเร็วลมจากสถานี

ตรวจวัดอากาศที่ใกลเคียงตำแหนงพื้นที่มากที ่สุด 2.การนำเขาขอมูลที่จัดเตรียมเขาโปรแกรมวิเคราะหการ

ไหลเวียนของลมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร CFD เพ่ือสรางกรอบแบบจำลอง (Model Domain) ขนาด 5เทา ของ

ความกวาง ความยาว และความสูงจากขนาดของโมเดลอาคารและสภาพแวดลอมอาคารขางเคียง จากน้ันสรางจุด 

point ท่ีจะพิจารณาคาความเร็วลม แลวใสคาทิศทางลมเขาลมออกและคาความเร็วลมเฉลี่ยจากขอมูลท่ีเตรียมไว

ของแตละทิศก็จะมีความแตกตางกันไปตามสถิติขอมูล หลังจากใสขอมูลทิศและความเร็วลมแลวทำการกำหนด

กริด (Gridding and Meshing) เปนการสรางคาความละเอียดลงในโมเดลที่จะกำหนดใหโปรแกรมคำนวณผล

ตอไป 3.การวิเคราะหผล (Solver) รอผลการวิเคราะหจะใชระยะเวลาแลวแตคา Element ท่ีกำหนดจากการกริด

โมเดล เมื่อการวิเคราะหผลสำเร็จขอมูลท่ีไดจะเปนภาพคาระดับสีแสดงความเร็วลมท่ีเกิดข้ึนตามการไหลเวียนของ

ลมท่ีพัดผานสภาพแวดลอมตัวอาคารตาง ๆ โดยทำกระบวนการต้ังแตการเตรียมขอมูล การนำเขาขอมูล และการ

วิเคราะหผลของทุกกรณีท่ีจะศึกษา หลังจากน้ันก็ทำการรวบรวมผลท่ีไดไปวิเคราะหเปรียบเทียบตามวัตถุประสงค

ท่ีตองการศึกษาตอไป 

 

4. ผลการวิจัย  

กรณีศึกษาทั้งหมด 10 กรณี ตามทิศทางลมประจำพื้นที่ โดยวิเคราะหคาที่ระดับความสูงจากพื้นดิน 

+1.5 เมตร, +30 เมตร และ +89 เมตร กอนและหลังมีอาคารสูง 

1. กรณีลมพัดจากทิศใต ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.04 เมตร/วินาที กอนมีอาคารสูง จากผลการจำลอง

ดวย 
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โปรแกรม กระแสลมที่เขามาทางทิศใต ดวยความเร็วลม 3.04 เมตร/วินาที พัดผานกลุมอาคารจาก

ทางดานทิศใตเขามายังพื้นที่โครงการ ทำใหความเร็วลมกอนมีอาคารสูงในพื้นที่โครงการ ที่ระดับความสูงจาก

พื้นดิน +1.5 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูที่ 0.57-1.97 เมตร/วินาที ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน +30 เมตร มีชวง

ความเร็วลมอยูที่ 4.80-5.22 เมตร/วินาที ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน +89 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูที่ 5.44-

5.82เมตร/วินาที  

2. กรณีลมพัดจากทิศใต ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.04 เมตร/วินาที หลังมีอาคารสูงจากผลการจำลอง

ดวย 

โปรแกรม กระแสลมที่เขามาทางทิศใต ดวยความเร็วลม 3.04 เมตร/วินาที พัดผานกลุมอาคารจาก

ทางดานทิศใตเขามายังพ้ืนท่ีโครงการ ทำใหความเร็วลมหลังมีอาคารสูงในพ้ืนท่ีโครงการ โดยท่ีระดับความสูงจาก

พ้ืนดิน +1.5 เมตร จะมีชวงความเร็วลมอยูท่ี 1.24-3.13 เมตร/วินาที ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +30 เมตร มีชวง

ความเร็วลมอยูที่ 0.91-4.74 เมตร/วินาที) ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน +89 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูที่ 0.78-

5.75 เมตร/วินาที ซึ่งทิศการวางอาคารนั้นทำแนว 90 องศากับทิศทางของลมที่พัดผานไปยังบริเวณกลุมอาคาร

ทางทิศเหนือ บริเวณพ้ืนท่ีตรงหลังชวงกลางอาคารจะเปนจุดท่ีเกิดพ้ืนท่ีเงาลม ทำใหความเร็วบริเวณน้ีเหลือ 0.88-

1.11 เมตร/วินาที ลักษณะการเกิดเงาลมทางดานหลังอาคารจะมีขนาดลดลงตามระยะทางที่ไกลออกจากตัว

อาคาร  

3. กรณีลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.05 เมตร/วินาที กอนมีอาคารสูง 

จากผลการจำลองดวยโปรแกรม กระแสลมที่เขามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต ดวยความเร็วลม 3.05 

เมตร/วินาที พัดผานกลุมอาคารจากทางดานทิศใตเขามายังพื้นที่โครงการ ทำใหความเร็วลมกอนมีอาคารสูงใน

พื้นที่โครงการ ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน +1.5 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 0.00-2.59 เมตร/วินาที ที่ระดับ

ความสูงจากพื้นดนิ +30 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูที่ 5.13-5.64 เมตร/วินาที ที่ระดับความสูงจากพื้นดนิ +89 

เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 5.48-5.97 เมตร/วินาที  

4. กรณีลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.05 เมตร/วินาที หลังมีอาคารสูง 

จากผลการจำลองดวยโปรแกรม กระแสลมที่เขามาทางทิศตะวันตกเฉียงใต ดวยความเร็วลม 3.05 

เมตร/วินาที พัดผานกลุมอาคารจากทางดานทิศตะวันตกเฉียงใตเขามายังพ้ืนท่ีโครงการ ทำใหความเร็วลมหลังมี

อาคารสูงในพ้ืนท่ีโครงการ โดยท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +1.5 เมตร จะมีชวงความเร็วลมอยูท่ี 0.96-3.46 เมตร/

วินาที ตามท่ีแสดงในภาพท่ี 43 ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +30 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 0.94-5.49 เมตร/

วินาที ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +89 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 3.30-6.10 เมตร/วินาที ซึ่งทิศการวางอาคาร

น้ันทำมุม 45 องศากับทิศทางของลมท่ีพัดผานไปยังบริเวณกลุมอาคารทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ บริเวณพ้ืนท่ี

ตรงหลังชวงกลางอาคารจะเปนจุดท่ีเกิดพ้ืนท่ีเงาลม ทำใหความเร็วบริเวณน้ีเหลือ 0.94-3.30 เมตร/วินาที ลักษณะ

การเกิดเงาลมทางดานหลังอาคารจะมีขนาดลดลงตามระยะทางท่ีไกลออกจากตัวอาคาร  

5. กรณีลมพัดจากทิศตะวันตก ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.04 เมตร/วินาที กอนมีอาคารสูง 

จากผลการจำลองดวยโปรแกรม กระแสลมท่ีเขามาทางทิศตะวันตก ดวยความเร็วลม 3.04เมตร/วินาที 

พัดผานกลุมอาคารจากทางดานทิศตะวันตกเขามายังพื้นที่โครงการ ทำใหความเร็วลมกอนมีอาคารสูงในพื้นท่ี

โครงการ ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +1.5 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 0.23-1.21 เมตร/วินาที ท่ีระดับความสูง

จากพื้นดิน +30 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูที่ 3.58-3.98 เมตร/วินาที ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน +89 เมตร มี

ชวงความเร็วลมอยูท่ี 4.56-4.72 เมตร/วินาที 
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6. กรณีลมพัดจากทิศตะวันตก ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.04 เมตร/วินาที หลังมีอาคารสูง 

จากผลการจำลองดวยโปรแกรม กระแสลมท่ีเขามาทางทิศตะวันตก ดวยความเร็วลม 3.04เมตร/วินาที 

พัดผานกลุมอาคารจากทางดานทิศตะวันตกเขามายังพื้นที ่โครงการ ทำใหความเร็วลมหลังมีอาคารสูงในพื้นท่ี

โครงการ โดยที่ระดับความสูงจากพื้นดิน +1.5 เมตร จะมีชวงความเร็วลมอยูที่ 0.94-2.18 เมตร/วินาที ตามท่ี

แสดงในภาพท่ี 53 ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +30 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 2.12-3.64 เมตร/วินาที) ท่ีระดับ

ความสูงจากพื้นดิน +89 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูที ่3.90-5.13 เมตร/วินาที ซึ่งทิศการวางอาคารนั้นทำมุม 0 

องศากับทิศทางของลมที่พัดผานไปยังบริเวณกลุมอาคารทางทิศตะวันออก บริเวณพื้นที่ตรงหลังชวงกลางอาคาร

จะเปนจุดที่เกิดพื้นที่เงาลม ทำใหความเร็วบริเวณนี้เหลือ 0.87-1.06 เมตร/วินาที ลักษณะการเกิดเงาลมทาง

ดานหลังอาคารจะมีขนาดลดลงตามระยะทางท่ีไกลออกจากตัวอาคาร  

7. กรณีลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 2.42 เมตร/วินาที กอนมีอาคารสูง 

จากผลการจำลองดวยโปรแกรม กระแสลมท่ีเขามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยความเร็วลม 2.42 

เมตร/วินาที พัดผานกลุมอาคารจากทางดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือเขามายังพื้นที่โครงการ ทำใหความเร็วลม

กอนมีอาคารสูงในพ้ืนท่ีโครงการ ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +1.5 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 0.59-2.07 เมตร/ 

ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +30 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 3.31-4.57 เมตร/วินาที ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน 

+89 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 3.76-4.74 เมตร/วินาที  

8. กรณีลมพัดจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 2.42 เมตร/วินาที หลังมีอาคารสูง 

จากผลการจำลองดวยโปรแกรม กระแสลมท่ีเขามาทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยความเร็วลม 2.42

เมตร/วินาที พัดผานกลุมอาคารจากทางดานทิศตะวันอกเฉียงเหนือเขามายังพ้ืนท่ีโครงการ ทำใหความเร็วลมหลัง

มีอาคารสูงในพื้นที่โครงการ โดยที่ระดับความสูงจากพื้นดิน +1.5 เมตร จะมีชวงความเร็วลมอยูที่ 0.58-3.50 

เมตร/วินาที ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +30 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 0.50-4.15 เมตร/วินาที) ท่ีระดับความ

สูงจากพ้ืนดิน +89 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 1.40-4.77 เมตร/วินาที ซึ่งทิศการวางอาคารน้ันทำมุม 45 องศา

กับทิศทางของลมท่ีพัดผานไปยังบริเวณกลุมอาคารทางทิศตะวันตกเฉียงใต บริเวณพ้ืนท่ีตรงหลังชวงกลางอาคาร

จะเปนจุดที่เกิดพื้นที่เงาลม ทำใหความเร็วบริเวณนี้เหลือ 0.50-4.77 เมตร/วินาที ลักษณะการเกิดเงาลมทาง

ดานหลังอาคารจะมีขนาดลดลงตามระยะทางท่ีไกลออกจากตัวอาคาร  
9. กรณีลมพัดจากทิศเหนือ ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 2.47 เมตร/วินาที กอนมีอาคารสูง 

จากผลการจำลองดวยโปรแกรม กระแสลมท่ีเขามาทางทิศเหนือ ดวยความเร็วลม 2.47 เมตร/วินาที พัด

ผานกลุมอาคารจากทางดานทิศเหนือเขามายังพ้ืนท่ีโครงการ ทำใหความเร็วลมกอนมีอาคารสูงในพ้ืนท่ีโครงการ ท่ี

ระดับความสูงจากพ้ืนดิน +1.5 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 0.45-2.56 เมตร/วินาที ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน 

+30 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูท่ี 3.90-4.24 เมตร/วินาที  ท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +89 เมตร มีชวงความเร็ว

ลมอยูท่ี 4.38-4.65 เมตร/วินาที  

10. กรณีลมพัดจากทิศเหนือ ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 2.47 เมตร/วินาที หลังมีอาคารสูง 

จากผลการจำลองดวยโปรแกรม กระแสลมท่ีเขามาทางทิศเหนือ ดวยความเร็วลม 2.47เมตร/วินาที พัด

ผานกลุมอาคารจากทางดานทิศเหนือเขามายังพื้นที่โครงการ ทำใหความเร็วลมหลังมีอาคารสูงในพื้นทีโ่ครงการ 

โดยท่ีระดับความสูงจากพ้ืนดิน +1.5 เมตร จะมีชวงความเร็วลมอยูท่ี 1.21-3.54 เมตร/วินาที ท่ีระดับความสูงจาก

พื้นดิน +30 เมตร มีชวงความเร็วลมอยูที่ 0.77-3.82 เมตร/วินาที) ที่ระดับความสูงจากพื้นดิน +89 เมตร มีชวง

ความเร็วลมอยูท่ี 0.70-4.22 เมตร/วินาที ซึ่งทิศการวางอาคารน้ันทำมุม 90 องศากับทิศทางของลมท่ีพัดผานไปยัง

บริเวณกลุมอาคารทางทิศใต บริเวณพื้นที่ตรงหลังชวงกลางอาคารจะเปนจุดที่เกิดพื้นที่เงาลม ทำใหความเร็ว
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บริเวณน้ีเหลือ 0.70-1.21 เมตร/วินาที ลักษณะการเกิดเงาลมทางดานหลังอาคารจะมีขนาดลดลงตามระยะทางท่ี

ไกลออกจากตัวอาคาร  

 

ผลการจำลองดวยโปรแกรมแสดงคาความเร็วลม และลักษณะเงาลมเปนคาระดับสี เปรียบเทียบกรณีท้ัง

10 กรณี ดังท่ีแสดงในรูปภาพ 4 

 

 
 

ภาพที ่ 4 ผลการจำลองดวยโปรแกรมแสดงคาความเร ็วลม และลักษณะเงาลมเปนคาระดับสี 

เปรียบเทียบกรณีท้ัง10 กรณี 

ท่ีมา: ผูวิจัย, 2565 
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5. สรุปและอภิปรายผล 

การวิจัยเพ่ือศึกษาลักษณะและขนาดของพ้ืนท่ีเงาลมท่ีเปนผลมาจากอาคารสูง เพ่ือเปนแนวทางสำหรับ

การออกแบบอาคารสูงเพื่อลดผลกระทบของพื้นทีเ่งาลม ในสภาพแวดลอมภายนอกอาคารที่เปนปจจัยที่มีผลตอ

การเคลื่อนที่ของอากาศที่เปนผลกระทบกับอาคารและบริบทขางเคียงสำหรับการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอม 

(EIA) ได และเปนแนวทางสำหรับเพ่ิมกลยุทธในการจัดวางผังเพ่ือรับลมเขาอาคาร 

วิธีการศึกษาแบงออกเปน 3 ขั้นตอนหลักๆ ไดแก 1.การจัดเตรียมขอมูลโมเดลแบบจำลอง 3 มิติของ

อาคารที่จะสรางการจำลองโมเดล ไดแก ความกวางอาคาร ความยาวอาคาร และความสูงอาคาร อางอิงตาม

กฎหมายควบคุมในการออกแบบอาคารคอนโดมิเนียมแนวสูง ตามขนาดของพื้นที่อาคารที่สัมพันธกับขนาดที่ดิน 

พ้ืนท่ีวาง พ้ืนท่ีสีเขียว และระยะถอยรน ขอจำกัดของความสูงอาคารท่ีสมารถทำไดมากสุดของพ้ืนท่ีดินในเขตพ้ืนท่ี

ท่ีศึกษา และสภาพแวดลอมอาคารขางเคียงในรัศมี 100 เมตร ขอมูลทิศทางลมและความเร็วลมจากสถานีตรวจวัด

อากาศที่ใกลเคียงตำแหนงพื้นที่มากที่สุดคือสถานีตรวจวัดอากาศสนามบินดอนเมือง ในชวง 10 ป คือ ระหวาง 

พ.ศ. 2554-2563 วัดระดับความสูงที่ 10.5 เมตร การกำหนดทิศทางของกระแสลมภายนอกที่ใชในการจำลอง

แบงเปน 5 ชวง เพื่อเปรียบเทียบการไหลเวียนของลมในพื้นที่ ไดแก กระแสลมจากทิศใต ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 

3.04 เมตร/วินาที กระแสลมจากทิศตะวันตกเฉียงใต ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.05เมตร/วินาที กระแสลมจากทิศ

ตะวันตก ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 3.04 เมตร/วินาที กระแสลมจากทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 

2.42 เมตร/วินาที และกระแสลมจากทิศเหนือ ดวยความเร็วลมเฉลี่ย 2.47 เมตร/วินาที 2.การนำเขาขอมูลท่ี

จัดเตรียมเขาโปรแกรมวิเคราะหการไหลเวียนของลมดวยโปรแกรมคอมพิวเตอร (Computational Fluid 

Dynamic , CFD) เพื่อสรางกรอบแบบจำลอง (Model Domain) ขนาด 5เทา ของความกวาง ความยาว และความสูง

จากขนาดของโมเดลอาคารและสภาพแวดลอมอาคารขางเคียง จากน้ันสรางจุด point ท่ีจะพิจารณาคาความเร็วลม 

แลวใสคาทิศทางลมเขาลมออกและคาความเร็วลมเฉลี่ยจากขอมูลท่ีเตรียมไวของแตละทิศก็จะมีความแตกตางกัน

ไปตามสถิติขอมูล หลังจากใสขอมูลทิศและความเร็วลมแลวทำการกำหนดกริด (Gridding and Meshing) เปนการสราง

คาความละเอียดลงในโมเดลท่ีจะกำหนดใหโปรแกรมคำนวณผลตอไป 3. วิเคราะหผล (Solver) รอผลการวิเคราะห

จะใชระยะเวลาแลวแตคา Element ท่ีกำหนดจากการกริดโมเดล เมื่อการวิเคราะหผลสำเร็จขอมูลท่ีไดจะเปนภาพ

คาระดับสีแสดงความเร็วลมที่เกิดขึ้นตามการไหลเวียนของลมที่พัดผานสภาพแวดลอมตัวอาคารตางๆ โดยทำ

กระบวนการต้ังแตการเตรียมขอมูล การนำเขาขอมูล และการวิเคราะหผลของทุกกรณีท่ีจะศึกษา หลังจากน้ันก็ทำ

การรวบรวมผลท่ีไดไปวิเคราะหเปรียบเทียบตามวัตถุประสงคท่ีตองการศึกษาตอไป 

 ผลจากการศึกษาพบวาลักษณะของการเกิดพ้ืนท่ีเงาของลม (Wind Shadow) ซึ่งเปนบริเวณท่ีอากาศจะ

เบี่ยงออกดานขางและดานบนอาคาร ทำใหพื้นที่เงาลมดานหลังอาคารที่ไมมีลมพัดผาน มีลักษณะทีแ่ตกตางกัน 

จากขนาดความกวาง ความยาว ความสูงของอาคาร และการวางตำแหนงอาคารสูงกับทิศทางของลมที่พัดผาน

อาคาร พิจารณาจากกรณีการวางอาคารทำทิศกับทิศทางลมผานตัวอาคาร จากรณีลมพัดจากทิศตะวันตกทำทิศ 0 

องศา กรณีลมพัดจากทิศใตและทิศเหนือทำมุม 90 องศา และกรณีลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใตและทิศ

ตะวันออกเฉียงเหนือ พื้นที่ที่เกิดเงาลมนอยที่สุดไปมากที่สุดคือทิศ 0 องศา ทิศ 90 องศา และทิศ 45 องศา 

เนื่องจากทิศ 45 องศาทำใหเกิดความกวางของอาคารมากที่สุด สวนการศึกษาที่ระดับความสูงของลมที่พัดผาน

อาคารท่ีตางกัน ซึ่งในกรณีศึกษาน้ีใชระดับความสูงจากพ้ืนท่ีท่ี +1.5 เมตร +30 เมตร +89 เมตร พิจารณาลักษณะ

การเกิดเงาลมท่ีมากท่ีสุดน้ัน จะอยูในระดับ ชวง+ 30 เมตรถึงชวง 3 ใน 4 ของระดับความสูงอาคาร ชวงบนสุดจะ

เกิดนอยสุด 

 

 

05-ART สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

521



6. กิตติกรรมประกาศ 

ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณ อาจารย ผศ.ดร.ภัทรนันท ทักขนนท อาจารยท่ีปรึกษาหลักท่ีไดใหคำปรึกษา

แนะนำในการทำวิจัยในครั้งน้ีอยางดีมาโดยตลอด และขอบพระคุณอาจารยในภาควิชานวัตกรรมอาคาร ทุกทาน 

ท่ีไดมอบความรู ตลอดระยะเวลาท่ีไดศึกษา ขอบคุณเพ่ือนๆ Mbit15-15.5 ท่ีคอยใหคำปรึกษาและเปนกำลังใจแก

กันละกันจนสามารถทำวิจัยสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ขอบคุณครอบครัว พอแม และพ่ีสาว และพ่ีๆนองๆในออฟฟส

อะตอมดีไซนท่ีคอยเปนกำลังใจท่ีดีมาโดยตลอด 
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ดังนั้นงานวิจัยนี้มีวัตถุประสงคการศึกษาบริบททางกายภาพและกลไกการพัฒนาพื้นที ่คลองรังสิตประยูรศักด์ิ 

อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี เพื่อเตรียมเขาสูเมืองแหงการเรียนรูตามแนวคิดของยูเนสโก วิธีการดำเนินวิจัย

ประกอบไปดวยการศึกษาขอมูลทุติยภูมิจากเอกสารและขอมูลปฐมภูมิที ่ไดจากการสำรวจพื้นท่ี 4 เทศบาล 

ประกอบดวย เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลตำบลธัญบุรี และเทศบาลเมืองสนั่นรักษ พรอม

ถอดบทเรียนเปรียบเทียบจากกรณีศึกษาพ้ืนท่ีลักษณะเดียวกัน ผลการศึกษาพบวาศักยภาพดานพ้ืนท่ีท่ีสงเสริมตอ

การเรียนรูท่ีเอ้ือตอการใชงานของอำเภอธัญบุรมีีรากฐานของท่ีมาและอัตลักษณอยางเดนชัดผานยุคเริ่มการพัฒนา

พื้นที่เพื่อการเกษตร ยุคบุกเบิกพื้นท่ีแหลางทีอ่ยูอาศัย ยุคอุตสาหกรรม และยุคยานแหงการเรียนรู และจากการ

ถอดบทเรียนพื้นที ่แหงการเรียนรูในมิติเชิงกายภายทั้งในประเทศ ไดแก คลองโองอาง ชุมชนจันทรบูร และ

ตางประเทศ ไดแก คลองชอนเกชอง และ คลองโอตารุ เพื่อวิเคราะหพื้นที่เชิงกายภาพและกลไกการขับเคลื่อน

กิจกรรมของชุมชน พบวาความสำเร็จในการขับเคลื่อนพ้ืนท่ีแหงการเรียนรูประกอบไปดวย 1)พ้ืนท่ีหลังดำเนินการ

แลวสามารถจัดกิจกรรมไดตอเน่ือง 2) รัฐบาลหรือทองถ่ินเขามาดูแลไดมีประสิทธิภาพมากข้ึน 3) หนวยงานใหการ

สนับสนุนงบประมาณโครงสรางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวก 4) พื้นที่กอใหเกิดการเรียนรูของชุมชนและ

ขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจแกทุกกลุม 5) เครือขายเขมแข็งและขยายความรวมมือไปสูวงกวาง 

คำสำคัญ  บริบททางกายภาพ, คลองรังสิตประยูรศักด์ิ, เมืองแหงการเรียนรู, กลไกการพัฒนาพื้นที ่
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Abstract 

Thanyaburi District has a history of being established in the reign of King Rama V, with 

the root of the Rangsit Prayurasak Canal reflecting the way of life that has changed since being 

an area connecting Bangkok. It plays a role in the economy, industry, housing and various types 

of learning resources. Therefore, this research aims to study the physical context and mechanism 

for Rangsit Prayoonsak Canal development to engage the learning city according to the concept 

of UNESCO. The research method consisted of studying secondary data from documents and 

primary data obtained from site surveys, including Rangsit Municipality, Bueng Yitho Municipality, 

Thanyaburi Municipality, Sananrak Municipality and extracting comparative lessons from case 

studies. The results revealed that Thanyaburi District's potential to promote a learning city was 

conducive to a strong origin and identity; agricultural land era, residential and industrial 

transformation era, and the learning district era. Based on the lessons learned from case studies 

both in Thailand and foreign countries; Khlong Ong Ang, Chanthabun Community, 

Cheonggyecheon Canal and the Otaru Canal, to analyze the physical dimension and mechanisms, 

it was found that the successful driving mechanisms of learning city consisted of 1) continually 

organized activities the area after the operation, 2) the government or local authority takes part 

of activities more efficiently, 3) the agency provided budget support for infrastructure and 

facilities, 4) being the learning area of the community and driving inclusive economic for all, and 

5) having a solid network and expanding cooperation widely. 

 

Keywords: physical context, Rangsit Prayoonsak Canal, learning city, mechanisms of development
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1. บทนำ  

เม ื ่อ พ .ศ . 2558 องค การสหประชาชาติจ ัดทำเป าหมายการพัฒนาที ่ย ั ่ งย ืน (Sustainable 

Development Goals : SDGs) จำนวน 17 เปาหมาย เพ่ือเปนกรอบในการพัฒนาแบบองครวมในระดับโลกและ

เรียกรองใหประเทศสมาชิกรวมกันขับเคลื่อนเปาหมาย SDGs ดังกลาวใหสำเร็จภายใน พ.ศ. 2573 (ค.ศ. 2030) 

โดยองค การสหประชาชาติได กำหนดให การพัฒนาดานการศ ึกษาอยู  ในเป าหมายท่ี 4 (Sustainable 

Development Goal 4: SDG4) เปนการสรางหลักประกันเรื่องคุณภาพ ความครอบคลุม และการสนับสนุน

โอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิต และเปนปจจัยสำคัญซึ่งจะนำไปสูการพัฒนาเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนดานอ่ืนๆ 

องคการยูเนสโก ไดเล็งเห็นวาทองถ่ินเปนผูมีสวนเกี่ยวของสำคัญในการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต และการสราง

ความเสมอภาคทางการศึกษา สถาบันการเรียนรู ตลอดชีวิตของยูเนสโก (UNESCO Institute for Lifelong 

Learning – UIL) จึงไดจัดตั้งเครือขายระดับโลกดานเมืองแหงการเรียนรูของยูเนสโก (The UNESCO Global 

Network of Learning Cities – GNLC) เพ่ือชวยรัฐบาลทองถ่ินพัฒนากลยุทธท่ีเปนรูปธรรมในการสรางเมืองแหง

การเรียนรูในปจจุบัน เครือขายเมืองแหงการเรียนรูมีท้ังหมด 229 เมือง จาก 64 ประเทศ โดยประเทศไทยมีเมือง

ท่ีเปนสมาชิกเครือขายเมืองแหงการเรียนรู 4 เมือง ไดแก เทศบาลนครเชียงราย เทศบาลนครภูเก็ต เทศบาลนคร

เชียงใหม และเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา สำหรับจังหวัดปทุมธานีถือเปนหน่ึงในจังหวัดท่ีมีศักยภาพในการพัฒนาสู

การเปนเมืองแหงความรู ซึ่งปจจุบันไดมีทิศทางในการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ ภายใตวาระการขับเคลื่อน จังหวัด

ปทุมธานีเพ่ือพัฒนาและแกไขปญหาทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ใหจังหวัดปทุมธานีเปนเมืองของทุกคน 

Pathum Thani Agenda: Pathum Thani for All ภายใตแนวคิด การพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ตามตัวอักษร 

Pathum Thani สำหรับในดานของการศึกษานั้น ปทุมธานีมุงเนนการสรางเครือขายความรวมมือทางการศึกษา

ระหวางภาครัฐ สถานศึกษา และหนวยงานทางการศึกษาเพ่ือตอยอดการเรียนรูในทุกระดับ การสงเสริมนวัตกรรม 

เทคโนโลยี องคความรูใหมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยอยางไมมีที่สิ้นสุด ใหไดรับการศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน และมีทักษะการเรียนรู การพัฒนายกระดับศักยภาพวัยแรงงาน ใหสอดคลองกับความตองการของ

ตลาดแรงงาน (สำนักงานจังหวัดปทุมธานี, 2563) ซึ่งทิศทางการพัฒนาดังกลาวสามารถเชื่อมกับมิติการพัฒนา

อ่ืนๆ เพ่ือใหเกิดการบูรณาการการพัฒนาอยางเหมาะสม ประกอบดวย เมืองแหงการบริการสาธารณะ เมืองแหง

การเกษตรสรางสรรค เมืองแหงการคาการลงทุน เมืองแหงความมั่นคงของมนุษย เมืองแหงการบริหารจัดการเมือง 

เมืองแหงการผลิตและบริการ เมืองแหงการทองเท่ียวและกีฬา เมืองแหงสุขภาพ เมืองแหงศิลปะ วัฒนธรรม เมือง

แหงสิ่งแวดลอมและสะอาด เมืองแหงนวัตกรรมการศึกษา  (รูปท่ี 1) 

อยางไรก็ตามพ้ืนท่ีการเรียนรูของพ้ืนท่ีจังหวัดปทุมธานีมีลักษณะการใชงานและใหบริการท่ีแยกสวน อีก

ท้ังยังมีพ้ืนท่ีอีกมากท่ีสามารถสรางสรรคใหเปนพ้ืนท่ีแหงการเรียนรูท่ีเชื่อมโยงกิจกรรมตาง ๆ  ภายในเมือง ผานการ

สรางกลไกในการขับเคลื่อนเพื ่อกระตุนใหเกิดการใชงานที่เหมาะสม และอีกประเด็นที ่สำคัญ คือ การสราง

สภาพแวดลอมทางกายภาพและสังคม ทรัพยากรและแหลงการเรียนรูใหเพียงพอและเกื้อหนุนการเรียนรูของ

ประชาชน ซึ่งการออกแบบพ้ืนท่ีท่ีเหมาะสมจะชวยใหสามารถสงเสริมการเรียนรูและการทำกิจกรรมของประชาชน

ได ดังนั้นการศึกษานี้จึงมีวัตถปุระสงคการศึกษาบริบททางกายภาพและกลไกการพัฒนาพื้นที่คลองรังสิตประยูร

ศักด์ิ อำเภอธัญบุร ีจังหวัดปทุมธานี อันเปนพ้ืนท่ีนำรองของจังหวัดปทุมธานี ครอบคลุม 4 เทศบาล เพ่ือเตรียมเขา

สูการสมัครสมาชิกเมืองแหงการเรียนรูตามแนวคิดของยูเนสโก เพื่อนำไปสูการออกแบบพื้นที่ที่สงเสริมตอการ

เรียนรูท่ีเอ้ือตอการใชงานสำหรับทุกคนในระยะตอไป  
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รูปที่ 1 ทิศทางการพัฒนาจังหวัดปทุมธานี ท่ีมา: สำนักงานจังหวัดปทุมธานี, 2563 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1 แนวคิดเมืองแหงการเรียนรู 

เมืองแหงการเรียนรู หมายถึง เมืองท่ีมีการใชทรัพยากรในทุกภาคสวนอยางมีประสิทธิภาพเพ่ือสนับสนุน

ใหเกิดการการเรียนรูสำหรับประชาชนทุกคนและทุกระดับ โดยมีการใชนวตักรรม และเทคโนโลยีเพื่อสงเสริมให

เกิดการเรียนรู มีการเรียนรูอยางมีคุณภาพ และสงเสริมวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชวงชีวิต โดยมีคุณลักษณะท่ี

สำคัญ 6 ประการ (สถาบันวิจัยเพ่ือความเสมอภาคทางการศึกษา (วสศ.), 2565) คือ 

1. สงเสริมการเรียนรูต้ังแตพ้ืนฐานจนถึงอุดมศึกษา 

2. สงเสริมการเรียนรูในครอบครัวและชุมชน 

3. สงเสริมการเรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในท่ีทำงาน 

4. สงเสริมการใชเทคโนโลยีท่ีทันสมัย   

5. สงเสริมคุณภาพและความเปนเลิศในการเรียนรู 

6. สนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรูตลอดชีวิตอยางเขมแข็ง 

คุณสมบัติของเมืองแหงการเรียนรู (Key Features of Learning Cities) มีองคประกอบหลัก ๓ 

ประการดังน้ี 

 1. ประโยชนหลักจากการสงเสริมเมืองแหงการเรียนรู 3 ประการ ไดแก ประชาชนมีอำนาจในการ 

ตัดสินใจ และการรวมกลุมทางสังคม การพัฒนาทางเศรษฐกิจและความรุงเรืองทางวัฒนธรรม รวมท้ัง การพัฒนา

อยางย่ังยืน  

2. คุณลักษณะสำคัญที่จะนำไปสูการเปนเมืองแหงการเรียนรู 6 ประการ ไดแก การสงเสริมการเรียนรู 

ตั้งแตพื้นฐานจนถึงอุดมศึกษา การสงเสริมการเรียนรูในครอบครัวและชุมชน การอำนวยความสะดวก ใหมีการ

เรียนรูอยางมีประสิทธิภาพในสถานที่ทำงาน การสงเสริมการใชเทคโนโลยีเกี่ยวกับการเรียนรู ที่ทันสมัย การ

สงเสริมคุณภาพและความเปนเลิศในการเรียนรู และการสนับสนุนวัฒนธรรมการเรียนรู ตลอดชีวิตอยางเขมแข็ง  
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3. เงื ่อนไขสำคัญท่ีเปนพื้นฐานการสรางเมืองแหงความรู 3 ประการ ไดแก ความมุงมั่น และความ 

เขมแข็งของผู นำการบริหารเมืองและการมีสวนรวมของผู มีสวนไดเสีย รวมทั้งการเคลื ่อนยาย และการ ใช

ทรัพยากร 

2.2 กรอบแนวคิดกิจกรรมและสถานท่ี 

การจัดพ้ืนท่ีเพ่ือการเรียนรูมีปจจัยหลายประการท่ีเอ้ือตอการใชงานมีความสัมพันธกับการใชงานของคน

ในเมือง ทุกคนสามารถเขาถึงไดรองรับกิจกรรมสรางสรรคท่ีหลากหลายตามรูปแบบวิถีชีวิต ซึ่งการพัฒนาพ้ืนท่ีการ

เรียนรูน้ันนิยามมีความหมายเดียวกันกับพ้ืนท่ีสาธารณะซึ่งสัมพันธกับมิติเชิงสังคม และมิติทางกายภาพ ทางดาน

มิติเชิงสังคมนั้น Arendt (1958) ไดนิยามอาณาบริเวณความเปนพื้นที่สาธารณะไว 3 ขอ คือ 1) พื้นที่สามารถ

เขาถึงไดจากทุกกลุมคน 2) พ้ืนท่ีสามารถรองรับกิจกรรมการใชงานประชาชนในเมืองได3) เปนพ้ืนท่ีถาวร ขณะท่ี 

Dijkstra (2000) ไดระบุวา อาณาบริเวณพื้นที่สาธารณะ ประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ไมแบงแยกการใชงานทุก

กลุมคน 2) การยอมรับเสรีภาพสวนบุคคลในการใชพื้นท่ี 3) พื้นที่มีคุณคาสะทอนอัตลักษณทางวัฒนธรรมของ

เมือง และเปนสถานท่ีสำคัญในแตละยุคสมัย โดยนักวิชาการท่ีกลาวมาขางตนไดใหความสำคัญกับพ้ืนท่ีสาธารณะ

ในหลายมิติ ท้ังดานความหลากหลายผูคน กิจกรรมทางสังคม ตลอดจนความสามารถในการเขาถึงและเอกลักษณ

เชิงกายภาพพ้ืนท่ี 

มิติเชิงสังคม Akkar (2005) ไดนิยามความเปนสาธารณะของพื้นที่สาธารณะ (Publicness of Public 

Space) วามีการใชงานเกี่ยวของกับประชาชน เอ้ือประโยชนใหทุกคนสามารถเขาถึง ทำกิจกรรมไดอยางเปดเผย 

มักเปนการพัฒนาหรือจัดต้ังโดยหนวยงานภาครัฐ บทบาทของพ้ืนท่ีสาธารณะจึงทำหนาท่ีเปนพ้ืนท่ีพบปะ พูดคุย 

รวมตัวกันของผูคนที่หลากหลายสงเสริมปฏิสัมพันธทางสังคมซึ่งสามารถสื่อไดถึงลักษณะเฉพาะของเมืองนั้น ๆ 

(Marcus and Francis, 1998)  ในมิติเชิงกายภาพ อธิบายถึงกายภาพพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดี โดย Gehl (1987) กลาว

วา คุณลักษณะกายภาพ พื้นที่สงผลตอคุณภาพสิ่งแวดลอมทางกายภาพที่ดึงดูดผูคนในการใชพื้นที่สาธารณะได

และ Gehl (2010) ระบุวาคุณลักษณะเชิงพื้นที่ที่มีอิทธิพลตอการดึงดูดผู คนนั ้นเกี ่ยวของกับสัดสวนพื้นที่ท่ี

เหมาะสมตอสัดสวนมนุษย การรับรูทางสุนทรียศาสตรใน สภาพแวดลอมของสถานที่นั้น โดย Anne & Robert 

(2008) ไดอธิบายคุณสมบัติเชิงพ้ืนท่ีสาธารณะท่ีดีเพ่ิมเติมวา ตองเปนพ้ืนท่ีท่ีมีความปลอดภัย สรางความรูสึกสบาย

ใจเมื่อใชงาน รองรับการใชงานยืดหยุน มีความสะดวกสบายในการใช งานและการเขาถึงจากชุมชนโดยรอบ มีรม

เงา ตลอดจนมีสิ ่งอำนวยความสะดวกทางภูมิทัศน (Facilities) สีวัสดุทางกายภาพ ของอาคารหรือสถานที่ท่ี

สงเสริมใหเกิดเอกลักษณ (Identity of Place) และนาจดจำ (Lennard & Lennard, 1995) แนวคิดจาก Anne 

& Robert (2008) กลาววาปจจัยท่ีทำใหพ้ืนท่ีสาธารณะสามารถตอบสนองตอ ความตองการของชุมชนไดดี คือ 1) 

การเขาถึงและการเชื่อมตอ (Access and Linkages)  2) สภาวะที่สะดวกสบายและภาพลักษณที่ดี (Comfort 

and Image) 3) ผ ู  ใช งานและก ิจกรรมที ่ เก ิดข ึ ้น (Uses and Activities) 4) การม ีปฏ ิส ัมพันธ ทางสังคม 

(Sociability)  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงคุณภาพและปริมาณ โดยใชการรวบรวมขอมูลปฐมภูมิและทุติยภูมิโดยการ

รวบรวมขอมูลจากเอกสารที่เกี่ยวของการออกแบบพื้นที่การเรียนรูอำเภอธัญบุรี เชนประวัติศาสตรพื้นท่ี การ

เปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรม การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพ และมิติความสัมพันธความเชื่อมโยงกิจกรรม

ปจจุบันกับพ้ืนท่ี พรอมลงพ้ืนท่ีสำรวจบริบทพ้ืนท่ีอำเภอธัญบุรีและชุมชนในพ้ืนท่ีครอบคลุมต้ังแตคลอง 1 – 14 ซึ่ง

อยูในพ้ืนท่ี เทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองบึงย่ีโถ เทศบาลตำบลธัญบรุ ีและเทศบาลเมืองสน่ันรักษ 
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รูปที่ 2 พ้ืนท่ีสำรวจบริบทพ้ืนท่ีอำเภอธัญบุรีคลอง 1 – 14 

 

คณะผูวิจัยไดใชเครื่องมือในการวิจัยโดยแบงออกเปน 2 สวน ประกอบดวย 1) การสำรวจทางกายภาพ

ของพ้ืนท่ีใชการเก็บขอมูลดวยการสังเกต ถายรูป และสัมภาษณตัวแทนจาก 4 เทศบาลและประชาชนในพ้ืนท่ี ท่ี

เกี่ยวของเพ่ือเปนพ้ืนฐานในการวิเคราะหขอมูล และ 2) การถอดบทเรียนในการพัฒนาพ้ืนท่ีตนแบบของเมืองแหง

การเรียนรูที่ยั่งยืนในมิติของการพัฒนาอยางยั่งยืนทั้งในดานสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอม อันครอบคลุมท้ัง

รูปแบบกิจกรรม การออกแบบเชิงกายภาพ และสิ่งอำนวยความสะดวก ท่ีไดมาจากเอกสารน้ันใชวิธีการวิเคราะห

เอกสารเน้ือหา (Content Analysis) นำเสนอขอมูลดวยวิธีการพรรณนา  

 

 
 

รูปที่ 3 การลงพ้ืนท่ีสำรวจทางกายภาพพ้ืนท่ีคลองรงัสิตประยูรศักด์ิ อำเภอธัญบุร ี(คลอง 1 – 14) 
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4. ผลการวิจัย  

4.1 บริบทพื้นที่ตอการมุงสูเมืองแหงการเรียนรู อ.ธัญบุรี 

• ยุคเริ่มการพัฒนาพื้นทีเ่พื่อการเกษตร 

เริ่มเปดพ้ืนท่ีโดยการขุดคลองรังสิตทำใหผูคนอพยพเขามาจับจองพ้ืนท่ีเปนการต้ังถ่ินฐานนอกเขตเมือง

กรุงเทพฯ ในยุคแรกๆ โดยมีชุมชนแรกตั้งอยูบริเวณปากคลองเจ็ด เนื่องจากเปนพื้นที่ที่มีการขุดคลองซอยกอน

คลองอ่ืนๆ และเชื่อมตอกับ คลองแสนแสบ  ในป พ.ศ. 2444 รัชกาลท่ี 5 ไดทรงโปรดฯ ใหแบงเขตแขวงเมืองโดย

กำหนดเขตทองทุง เปนเมืองธัญบุรี  

    • ยุคบุกเบิกพื้นที่ ต้ังแตป พ.ศ. 2432 

การขยายตัวของชุมชนมีลักษณะกระจัดกระจายมีลักษณะเปนการตั ้งถิ่นฐานในพื้นที ่ทุ งรังสิตแบบ

ชั่วคราว เนื่องจากชาวนาเชาตอมาจากเจาของที่ดิน มีปญหาเรื่องน้ำและดินเปรี้ยว ที่สงผลใหชาวนาไมสามารถ

เพาะปลูกนาไดผลผลิตที่ดี ทำใหเกิดการอพยพยายออกจากพื้นที่ทุงรังสิตเปนจำนวนมาก เมื่อการพัฒนาระบบ

ชลประทานในป พ.ศ. 2467 จึงไดมีการอพยพกลับเขามาทำนาในพ้ืนท่ีทุงรังสิตและเริ่มไดสิทธิการครอบครองท่ีดิน 

จึงทำใหมีการต้ังถ่ินฐานถาวรข้ึนและเกิดเปนชุมชนเกษตรขนาดเล็กท่ีกระจายอยูตามคลองซอยตางๆ เพ่ิมมากข้ึน

ตามมา (จังหวัดปทุมธานี, 2556) 

• ยุคอุตสาหกรรม ภายหลังป พ.ศ. 2500 

จากการพัฒนาตามแผนเศรษฐกิจแหงชาติ ฉบับท่ี 1 ทำใหมีการเพ่ิมของประชากรในพ้ืนท่ีทุงรังสิตอยาง

ตอเน่ือง โดยเฉพาะใน 4 อำเภอหลักชั้นในไดแก อำเภอคลองหลวง ลำลูกกา ธัญบุรี และหนองเสือ มีการขยายตัว

ของโรงงานอุตสาหกรรมกระจายตัวไปตามถนนพหลโยธินรวมทั้งไดเกิดเปนเขตอุตสาหกรรมตางๆ เชน เขต

อุตสาหกรรมนวนคร มีการพัฒนาพื้นที่พาณิชยกรรมและที่อยูอาศัยกระจายตัวรอบพื้นที ่โรงงานอุตสาหกรรม 

รวมท้ังตามถนนสายหลักเลียบคลองรังสิต-องครักษ และถนน เลียบคลองซอยตางๆ (ธนวัฒน, 2540) 

• ยุคการเปนยานแหงการเรียนรู พ.ศ. 2531  

มูลคาท่ีดินยานรังสิตเปนท่ีนาสนใจโดยเฉพาะในโซนดานทิศตะวันออกเฉียงเหนือและทิศเหนือในป พ.ศ. 

2524 ที่มีหมูบานจัดสรรของเอกชนในพื้นที่ทุงรังสิต มี 4 โครงการ ไดเพิ่มขึ้นเปน 28 โครงการ ในป พ.ศ. 2537 

ซึ่งไดมีการระบุถึงจำนวนหนวยพักอาศัยในโครงการ จำนวนถึง 16,148 หนวย เกิดการลงทุนทางดานพาณิชกรรม

ตางๆ อาทิเชน หาง สรรพสินคา ตลาดสี่มุมเมืองและ ตลาดไท เปนตน การพัฒนาพ้ืนท่ีสถานศึกษาขนาดใหญ เชน 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตรศูนยรังสิต มหาวิทยาลัยกรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีแหงเอเชีย (AIT) และอุทยาน

วิทยาศาสตรแหงชาติ เปนตน  

 

 
รูปที่ 4 บริบทการเปลี่ยนของพ้ืนท่ีธัญบุรี 
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4.2 การสำรวจและเรียนรูคุณคาและความสำคัญของพืน้ที่ 

ดานกายภาพ 

• อาคารและสิ่งปลูกสราง 

สภาพพื้นที่ของธัญบุรีการขยายตัวของชุมชน มีการเปลี่ยนแปลงของอาคาร สิ่งกอสรางแตละชวงเวลา

ตางๆ และเริ่มมีความเปนชุมชนเมืองอยูอาศัยเริ่มหนาแนน มีบทบาทของจังหวัดที่ใหปทุมธานีเปนที่พักอาศัย

รองรับการกระจายตัวจากกรุงเทพฯ พบอาคารสิ่งกอสรางกระจายตัวตามแนวถนนรังสิต-นครนายก ท่ีประกอบไป

ดวยหมูบานจัดสรร และหอพัก ทั้งนี้มีการกระจายตัวอยางเบาบางตามเสนทางคมนาคมสายหลักถนนรังสิต-

นครนายก ไปทางพ้ืนท่ีเทศบาลเมืองสน่ันรักษ และตามเสนถนนขนานคลองสายยอย โดยจะเปนท่ีอาคารประเภท

ท่ีพักอาศัยชั้นเดียว 

• ลักษณะทางสถาปตยกรรม 

ความโดดเดนทางดานสถาปตยกรรมท่ีปรากฏในพ้ืนธัญบุรียังพบเห็นบานเรือนพ้ืนถ่ินลักษณะบานไมสอง

ชั้นริมคลองทำใหพอเห็นถึงวิถีชีวิตที่เรียบงาย ประโยชนใชสอยที่สอดคลองกับการอาศัยริมน้ำ ซึ่งพบในชวงเขต

พ้ืนท่ีเทศบาลตำบลธัญบุรี และเทศบาลเมืองสน่ันรักษ และจากการมีชุมชนเชื้อสายจีน และ มุสลิม ในพ้ืนท่ีทำเห็น

เห็นอาคารท่ีบงบอกความเดนชัดไดแก ศาลเจาตลอดแนวคลอง และมัสยิดบริเวณชุมชนมุสลิม คลอง 13 (จันทิมา 

และ พิพัฒน, 2559) 

• การต้ังถ่ินฐานและการดำรงชีวิต 

รูปแบบการต้ังถ่ินฐานอดีตเปนลักษณะวิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำมีคลองรังสิตประยูรศักด์ิ ปจจุบันยังคงพบ

เห็นอยูบางดวยการสรางบานเรือนติดกับพื้นที่น้ำ  ดวยเปนคลองสายหลักขนาดใหญแหงแรกของประเทศไทยท่ี

เริ่มขึ้นในสมัยรัชกาลท่ี 5 เปนทั้งแหลงน้ำสำหรับใชอุปโภค บริโภค และ แหลงทรัพยากรเพาะปลูกทำนาขาว 

ตลอดจนเปนเสนทางคมนาคมสายหลักในสมัยอดีต จึงเปนจุดเริ่มของการตั้งถิ่นฐานและวิถีชีวิตคนสมัยกอน 

ภายหลังมีการขุดคลองตามซอยตาง ๆ แบงชื่อยอยเปนคลองแตละสายออกจากคลองรังสิตประยูรศักดิ์สายใหญ 

อยางไรก็ตามความเปนชุมชนริมน้ำเริ่มจางหายไปจากสภาพแวดลอมรวมทั้งความผูกพันกับสายน้ำและการใช

ประโยชนจากคลองที่ขาดความสัมพันธกับการดำรงชีวิตจากเดิมที่เปนเสนทางสัญจรที่เห็นภาพการขนสงสนิคา

และคาขาย 

 
 

รูปที่ 5 แสดงภาพตัดขวางของคลองรังสิตประยูรศักด์ิ 
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ดานสังคม ชุมชน และวัฒนธรรม 

• สถานศึกษาและแหลงเรียนรู 

พื้นที่ธัญบุรีอาจกลาวไดวามีความโดดเดนดานสถานศึกษาและแหลงเรียนรูซึ่งสามารถบูรณาการองค

ความรูท่ีมีในทองถ่ินมี เปนโรงเรียนประถมและมัธยมสังกัดหนวยงานถึง 52 โรงเรียน โดยแบงเปนโรงเรียนสังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 24 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาปทุมธานี

เขต 2 จำนวน 11 โรงเรียน สังกัดเทศบาลนครรังสิต 7 โรงเรียน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

เขต 4 จำนวน 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองบึงยี่โถ 3 โรงเรียน สังกัดเทศบาลเมืองสนั่นรักษ 2 โรงเรียน และ

สังกัดมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 2 โรงเรียน และระดับอุดมศึกษา ประกอบไปดวย มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุร ีมหาวิทยาลัยนอรทกรงุเทพ วิทยาเขตรังสิต มหาวิทยาลัยอีสเทิรน มหาวิทยาลัยการ

กีฬาแหงชาติ วิทยาเขตกรุงเทพ นอกจากสถานศึกษาแลวกลาวไดวาพื้นที่ธัญบุรีเปนชุมชนแหงการเรียนรูผาน

หนวยงานที่ตั้งอยู เฉพาะดานและเปนแหลงเรียนรู ระดับประเทศ เชน ศูนยวิทยาศาสตรเพื่อการศึกษารังสิต 

พิพิธภัณฑบัวสวนสนุกดรีมเวิลด และสวนสัตวแหงใหมขององคการสวนสัตว ในพระบรมราชูปถัมภ (อสส.) เน้ือท่ี

จำนวน 300 ไร ที่จะมีความทันสมัย และมีความพรอมที่จะใหการบริการนักทองเที่ยว และเปนแหลงเรียนรูใน

รูปแบบหองเรียนตามธรรมชาติท่ีสามารถตอบสนองความตองการใหกับเด็กและเยาวชนไดอยางเหมาะสม ดังน้ัน

การเชื่อมโยงพื้นที่และคมนาคมที่สะดวกเชนการเดินเรือคลองรังสิต ใหทาเรือเปนปลายทาง พรอมกับโครงขาย

ภายในคลองจะชวยสงเสริมการเขาถึงพ้ืนท่ีเรียนรูตาง ๆ เหลาน้ี 

 

 
 

รูปที่ 6 สถานศึกษาและแหลงเรียนรูพ้ืนท่ีคลองรังสิตประยูรศักด์ิ 

 

• ศาสนสถานและศาลเจาท่ีสำคัญ 

ดวยประชากรท่ีอาศัยในพ้ืนท่ีธัญบุรีนับต้ังแตอดีตจนถึงปจจุบันปะรกอบดวยกลุมชาติพันธุท่ีหลากหลาย 

ไดแก ไทย จีน มอญ ลาว มาเลย เปนตน (ธนวัฒน. 2540) จึงเกิดความเชื่อและศรัทธา เชน การเชื่อผีอารักษ

ประจำทองถ่ิน ไดแก ศาลเจาพอดอนใหญและเจาแมทับทิม (อยูระหวางคลอง 8 – 10) ศาลเจาแมตะเคียน และ

เจาแมสรอยทอง (คลอง 8) ความเชื่อสถานท่ีศักด์ิสิทธ์ิเปนท่ีเคารพบูชาโดยเฉพาะอยางย่ิงของชาวจีนและชาวไทย
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เชื้อสายจีนพบวา ในเขตเทศบาลนครรังสิต มีศาลเจา 4 แหง ไดแก ศาลเจาไตเซี่ยหุกโจว (เจาพอเหงเจีย) ศาลเจา

ไตฮงกง ศาลเจาพอเจาแมฯ ศาลหลักเมืองรังสิต ศาลเจาตลาดรังสิต  ในขณะที่เทศบาลเมืองบึงยี่โถมี ศาลเจา

ปงเถากงมา คลอง4 ศาลเจาฮกเต็กโกวเบี่ยร ศาลเจาพอเจาแมคลองรังสิต ซึ่งนับวาเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับ

ตองไดพบการคงอยูของมรดกวัฒนธรรม ไดแก ดานประวัติศาสตรสะทอนใหเห็นเรื่องราว พิธีกรรม ความ เชื่อ 

สถานที่ศักดิ์สิทธิ์เปนที่เคารพบูชา ดานศิลปะหรือคุณคาทางสุนทรียศาสตร ศาลเจาและสภาพแวดลอมยังคงมี

ความ สมบูรณความชัดเจนสวยงามในอาคารที่เปนสถาปตยกรรมจีนของชาวแตจิ ๋ว สิ่งกอสรางทั้งภายในและ

ภายนอกควรคาแกการ สืบสาน ดานสังคมวัฒนธรรม แสดงถึงคุณคาทีม่าทางขนบธรรมเนียมและวัฒนธรรมของ

ชาวจีน ยังคงมีการใชสอยของสถานท่ี ศักด์ิสิทธ์ิแหงน้ีเปนท่ีเคารพบูชาในชุมชน ดานวิทยาการและการศึกษาท้ังใน

อดีตและปจจุบันเปนความแทดั้งเดิมในดานที่ตั้ง ในดานรูปแบบศิลปกรรม การสื่อความหมาย แมไมสามารถใช

วัสดุด้ังเดิมและชางฝมือท่ีมีความแทเหมือนของด้ังเดิมไดท้ังหมด 

 

 
 

รูปที่ 7 ศาสนสถานและศาลเจาท่ีสำคัญพ้ืนท่ีคลองรังสิตประยูรศักด์ิ 

 

• วัฒนธรรมและประเพณี 

มรดกวัฒนธรรมและการคงอยูของมรดกวัฒนธรรม ไดแก 1) คลองรังสิตประยูรศักด์ิ จัดเปนมรดกทาง

วัฒนธรรมท่ีจับตองได พบการคงอยู ดานประวัติศาสตร สะทอนเรื่องราว ประวัติความเปนมาของพ้ืนท่ี เปนคลอง

ขนาดใหญถือไดวาเปนระบบชลประทานเพื่อปลูกขาวแหงแรกของประเทศไทย เริ่มขึ้น ในสมัยพระบาทสมเด็จ

พระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว ปจจุบันยังคงมีความโดดเดนและสืบเน่ืองของพัฒนาการท้ังการต้ังถ่ินฐาน และสงเสริม

เศรษฐกิจยานชุมชน ดานศิลปะหรือคุณคาทางสุนทรียศาสตรสะทอนคุณคาลักษณะรูปแบบการต้ังถ่ินฐานและยังมี

การนำมรดกวัฒนธรรมในพื้นที่คือการขายกวยเตี๋ยวเรือ ตั้งเปนแพแทนรานอาหารในคลองรังสิตประยูรศักด์ิ 2) 

กวยเต๋ียวเรือรังสิต จัดเปนมรดกทางวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได ดานประวัติศาสตรมีการสะทอนเรื่องราวใหเห็นถึง

วิถีชีวิต การคาขาย ดาน ศิลปะหรือคุณคาทางสุนทรียศาสตรสะทอนคุณคาการตั้งถิ่นฐานเปนเอกลักษณวิถีชีวิต

ริมน้ำ ดานสังคมวัฒนธรรมกอใหเกิด คุณคาที่แสดงถึงการรับรูความเขาใจถึงที่มาวิถีชีวิตและและวัฒนธรรมการ
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กินในชวงหน่ึงของชุมชนริมน้ำคลองรังสิต 3) ประเพณีการแขงขันเรือพาย จัดเปนมรดกวัฒนธรรมท่ีจับตองไมได

จัดข้ึนครั้งแรกเมื่อป พ.ศ. 2543 (พุฒพัณณิน และ มนัญญา, 2563) เปนการแขงเรือพายขนสม (ใน อดีตเปนพ้ืนท่ี

เกษตรกรรมปลูกสม) ในชวงออกพรรษา แสดงถึงภูมิปญญา ประเพณีอันเกาแกท่ีสะทอนการดำรงชีวิตวิถีชีวิตใน 

ทองถ่ิน การแขงเรือพายหรือเรือขนสมยังคงรูปแบบลักษณะเรือฝพายประเภทเรือ ยาว 30 40 และ 50 ฝพายทำ

จากสแตนเลส และปจจุบันยังคงมีการใชสอยเรือพายในคลองสายยอยและคลองรังสิต และยังคงมีประเพณีการ

แขงเรือพายในคลองรังสิตประยูรศักด์ิ แตไมไดจัดแขงในท่ีต้ังของเทศบาลตำบลบึงย่ีโถเน่ืองจากระดับน้ำและคลอง

ต้ืนเขิน 

 

4.3 การถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาในมิติเชิงกายภาพและกลไกความสำเร็จในการขับเคลื่อนพื้นที่แหงการ

เรียนรู   

1) กรณีศึกษาจากการพัฒนาคลองโองอาง พบวาดานกายภาพของพื้นที่ริมคลองโองอางที่เปนที่อยู

อาศัยและบางชมุชนประกอบกิจการขนาดเล็กในครัวเรือนทำใหเกิดเปนยานการคาและกอใหเกิดพฤติกรรมของ

ผูคนท่ีเขาไปใชพ้ืนท่ีเปดโลงริมคลอง ดวยปจจัยดังน้ี (สุรักษ และ สินีนาถ, 2563) 

1. การเขาถึงพื้นที่และการเชื่อมตอสนับสนุนใหผูที่อยูอาศัยโดยรอบสามารถสัญจรไปยังพื้นที่อื่นได

อยางสะดวกและสนับสนุนในการเดินเทาและมีระบบขนสงสาธารณะที่สามารถเชื ่อมยังไปยัง

สถานท่ีใกลเคียง ศาสนสถาน ยานชุมชนเกา (สุเทพพิทักษ, 2563)   

2. ภาพลักษณท่ีสวยงาม มีความรมรื่น และเงียบสงบเหมาะแกการพักผอน การปรับปรุงพ้ืนท่ีดังกลาว

ยังไมไดตอบ ผูใชสวนมากใชเวลาทำกิจกรรมในพ้ืนท่ีต่ำกวา 1 ชั่วโมงซึ่งอาจเกิดจากการท่ีกิจกรรม

ท่ีมีในพ้ืนท่ียังไมตอบสนองตอผูใชงานสวนใหญ เน่ืองจากเปนพ้ืนท่ีคาขาย และพ้ืนท่ีบางบริเวณยัง

ไมเหมาะสมตอการมาพักผอนเพราะมีการสัญจรของคนในชุมชนสนองตอการใชงานที่สัมพันธกับ

ชุมชนบริเวณโดยรอบ ตองลดการกระจุกตัวของกิจกรรม มีการสงเสริมและจัดระเบียบใหดี ข้ึน

ปรับปรุงภาพลักษณของรานคาใหมีรูปแบบท่ีเหมือนกันและสอดคลองกับบริบทพ้ืนท่ี 

3. กิจกรรมท่ีเกิดข้ึนสวนใหญคือ การเดินเลน ซื้อสินคา และรับประทานอาหาร รองลงมาคือ การน่ัง

พักผอน ทำบุญตักบาตร และออกำลังกาย เชน การว่ิง อยางไรก็ตามพบวาการรับรูของคนท่ีมาใช

พ้ืนท่ีซึ่งเปนลักษณะความรูสึกท่ีแสดงออกมาเปนพฤติกรรม ยังไมตอบสนองความเปนสวนตัวของ

ผูใชงาน ในบางพื้นที่จะมีผูมาใชงานเปนประจำ สงผลใหเกิดการจับจองพื้นที่ในการทำกิจกรรม

เฉพาะคนบางกลุม และความรูสึกปลอดภัยในชวงเชาและชวงเย็น สวนชวงกลางคืนจะมีแสงสวาง

นอยทำใหเกิดพ้ืนท่ีเสี่ยงตออาชญากรรม 
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รูปที่ 8 บริบทพ้ืนท่ีการพัฒนาคลองโองอาง  

(ท่ีมา: สำนักงานพัฒนาและฟนฟูเมือง กรุงเทพมหานคร และ https://thaidialogue.wordpress.com/) 

 

2) กรณีศึกษาจากการพัฒนาคลองจันทบูร พบวาชุมชนไดรวมกันวางแนวทางการพัฒนาชุมชนดวย

ตนเองใหความสำคัญตอคุณคาทางประวัติศาสตรของชุมชนซึ่งครั้งหน่ึงเคยเปนยานการคาท่ีสำคัญแตถูกละเลย ให

กลับมาเปนท่ีสนใจในเชิงคุณคาและเริ่มเปนท่ีรูจักและกลายเปนแหลงทองเท่ียวหน่ึงในเมืองจันทบุรีท่ีนักทองเท่ียว

เดินทางมาเท่ียวชมและเรียนรู (ปยาณี, 2558 และ ภาสกร, 2552) 

1. มีคณะกรรมการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรเปนแกนนำในการพัฒนา มีการดำเนินกิจกรรมพัฒนา

ชุมชนอยางตอเนื่อง และเริ่มตนเรียนรูดวยการไปศึกษาดูงาน และนำมาปรับใชใหสอดคลองกับ

ความตองการของชุมชน 

2. มีองคกรภายนอกเขามาสงเสริมและเปนเครือขายที่เขมแข็ง (สถาบันอาศรมศิลป) สนับสนุนให

ชุมชนเกิดกระบวนการเรียนรู เกิดพัฒนาการทางความคิดสามารถเลือกแนวทางการพัฒนาท่ี

เหมาะสมกับชุมชนดวยตนเอง เปนแบบอยางขององคกรภายนอกที่เขามาสนับสนุนการพัฒนา

ชุมชน ซึ่งสรางความทาทายใหกับหนวยงานภาครัฐในทองถ่ินท่ีมีบทบาทดานการพัฒนาในพ้ืนท่ีเปน

ตัวอยางของการดำเนินงานดวยความรวมมือระหวางคนในชุมชนกับหนวยงานภายนอก และใหเกิด

การเปลี่ยนแปลงตอแนวทางการดำเนินงานพัฒนาชุมชนไดในวงกวาง 

3. ชุมชนไดกำหนดแนวทางการพัฒนาชุมชนริมน้ำจันทบูรในรูปแบบ“วัฒนธรรมนำการคา” มี

วิสัยทัศนคือ เปนชุมชนที่ดำรงไวซึ ่งวิถีที่มีคุณภาพ อนุรักษศิลปะวัฒนธรรมและความเปนยาน

การคาด้ังเดิม เผยแพรความรูเชิงศิลปะวัฒนธรรมและประวัติศาสตรท่ีมีคุณคาตออนุชนรุนหลังใน

ลักษณะของพิพิธภัณฑท่ีมีชีวิต กระตุนใหเกิดการมีสวนรวมของชุมชนตอการรื้อฟนประวัติศาสตร

ชุมชน และมองเห็นความสำคัญของสถาปตยกรรมชุมชน 

4. จัดทำบานพักประวัติศาสตรหลวงราชไมตรีใหเปนที่พักอาศัยของนักทองเที่ยวและคนภายนอกท่ี

ตองการพักแรม การดำเนินงานเกิดจากความรวมมือของชุมชนที่ตองการรักษาชุมชนที่เกาแก 

รักษาวิถีชีวิตความเปนอยูควบคูไปกับการถายทอดเรื่องราวคุณคาความสำคัญของชุมชนในดาน
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ประวัติศาสตร และประชาสัมพันธผานทางเทคโนโลยีทำใหการประชาสัมพันธเปนไปอยาง

กวางขวาง ชวยกระตุนใหเกิดการใชบริการอยางตอเน่ืองซึ่งจะสงผลตอความมั่นคงในดานเศรษฐกิจ 

 

 
 

รูปที่ 9 การใชพ้ืนท่ีและกิจกรรมภายในชุมชนคลองจันทบูร 

(ท่ีมา: http://www.baanluangrajamaitri.com) 

 

3) กรณีศึกษาคลองชองเกซอน ที่ไดรับการบูรณะทำใหเห็นการสรางตนแบบของการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สมดุลและความกลมกลืนระหวางวิถีแหงการพัฒนา การอนุรักษธรรมชาติ และการพัฒนาคุณภาพชีวิต สูการ

พัฒนาท่ียึดถือมนุษยเปนศูนยกลางซึ่งในทายสุดคลองชองเกซอนกลายเปนพ้ืนท่ีสาธารณะขนาดใหญใจกลางกรุง

โซลท่ีปราศจากปญหารถติด เพราะมีการจูงใจใหลดการใชรถยนตดวยการลดหยอนภาษีใหแกผูท่ีเขารวมโครงการ

ไมขับรถตามวันท่ีกำหนด (สำนักงานบริหารและพัฒนาองคความรู (องคการมหาชน), 2011) 

หากมองความสำเร็จของโครงการบูรณะคลองชองเกซอนแลวยอนกลับมาดูพื้นที่ธัญบุรีแลวจะพบวา

ความเหมือนและแตกตางอยางมีนัยยะสำคัญกลาวคือเปนเมืองที่ผานการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ขาดการคำนึงถึง

สมดุลระหวางการพัฒนากับคุณภาพชีวิตท่ีดี การเกิดปญหาคนอพยพเขาเมือง ปญหาความแออัด มลภาวะ รถติด 

ในปจจุบัน และพ้ืนท่ีธัญบุรีเองยังไมปรากฎโครงการขนาดใหญท่ีเปนการปฏิรูปเมืองอยางแทจริง โดยมีเงื่อนไขท่ี

สำคัญท่ีทำใหเมืองประสบความสำเร็จดังน้ี 

1. การกระจายอำนาจ: โครงการคลองชองเกซอนเปนโครงการปฏิรูปเมืองโซลเพ่ือชาวโซล ซึ่งโครงการ

ลักษณะดังกลาวจะเกิดข้ึนไดก็ตอเมื่อชาวโซลมีอำนาจในการเลือกผูนำของเขาเอง และผูนำมีอำนาจ

ในการตัดสินใจและรับผิดรับชอบจากการกระทำของเขาตอประชาชนโดยตรง 

2. ภาวะผูนำ: โครงการคลองชองเกซอนเริ่มตนขึ ้นโดยการรื้อถอนทางดวนสายสำคัญของเมืองโซล 

แผนการขนาดใหญเชนน้ี หากไมสำเร็จยอมเสี่ยงตอการเสียคะแนนเสียงสนับสนุนจากผูมีสวนไดสวน

เสียจำนวนมาก ภาวะผูนำจึงเปนเงื่อนไขสำคัญหน่ึงในการทำใหผูนำกลาตัดสินใจคิดและดำเนินการ 

3. เปาหมายท่ีใหญกวาเปาหมายทางเศรษฐกิจ: โครงการบูรณะคลองชองเกซอนคือโครงการท่ีกาวพน

มุมมองที่ยึดติดกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจแตเพียงประการเดียว แลวหันมาใหความสำคัญกับการ

ยึดถือมนุษยเปนศูนยกลางของการพัฒนา โดยมุ งใชพื ้นที ่อยางสมดุล คือใหความสำคัญกับท้ัง

คุณภาพชีวิต ความเจริญ และสิ่งแวดลอมไปพรอมกัน  

4. การวางแผนอยางครอบคลุม: โครงการบูรณะคลองชองเกซอนไมไดเกิดขึ ้นอยางโดดเดี ่ยว แต

ดำเนินการไปพรอมการทำการศึกษาหาแนวทางแกไขปญหาและผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนจากโครงการ

อยางรอบดาน เชน ปญหารถติด 

5. การมีสวนรวมจากผูมีสวนไดสวนเสีย: ความสำเร็จหน่ึงของโครงการบูรณะคลองชองเกซอนคือการท่ี

โครงการดังกลาวดำเนินการโดยไมมีการบังคับผูมีสวนไดสวนเสีย แตอาศัยการเจรจาเพ่ือหาทางออก

รวมกันหลายพันครั้ง ดำเนินงานผานองคกรหลัก ๆ ดังตอไปนี้ คือ สถาบันพัฒนาโซล ศูนยฟนฟู
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คลองชองเกชอน และคณะกรรมการประชาชนเพ่ือการฟนฟูคลองชองเกชอน การดำเนินการเชนน้ี

นับไดวาเปนตัวอยางของโครงการท่ีประสบความสำเร็จท้ังผลลัพธบั้นปลายและวิธีการไปสูผลลัพธ 

 

 
 

รูปที่ 10 การใชพ้ืนท่ีและลักษณะทางกายภาพคลองชองเกชอน ประเทศเกาหลีใต 

(ท่ีมา: http://www.furd.in.th/cities/world-cities-reviews/view/46j5wvvewGNd/) 

 

4) กรณีศึกษาคลองโอตารุ การคิดใหมเชิงกลยุทธของการวางผังเมืองท่ีมีสวนสงเสริมใหพ้ืนท่ีคลองโอตา

รุมีศกัยภาพในเชิงการทองเที่ยวและเรียนรูทองถิ่นตามแผนการปรับปรุงแผนการทองเที่ยวที่มีอยูแลวในป 2549 

ปรับปรุงใหมเปน "แผนแมบทการทองเที่ยวโอตารุ" ออกแบบทองถิ่นใหมุงไปสูนโยบายการทองเที่ยวในทศวรรษ

หนา โดยยอมรับวาการทองเท่ียวควรถือเปนสินทรัพยทางเศรษฐกิจหลักของเมือง (MO, 2006) โดย 

1. ลดการพึ่งพาการทองเที่ยวแบบกลุมใหญในเมือง นักทองเที่ยวกลุมใหญมักจะมุงความสนใจไปที่สิ่ง

อำนวยความสะดวกและกิจกรรมที่มีอยางจำกัด ซึ่งจะทำใหผูมาเยี่ยมเยือนลดความสนใจ ดังน้ัน

กิจกรรมบริเวณริมคลองโอตารุควรมีทางเลือกท่ีมากกวาและนาดึงดูดใจ และเพ่ือบรรเทาความแออัด

และการแบงปนประสบการณการทองเท่ียวและเรียนรูตลอดคลองท้ังสองฝง 

2. มุงเนนใหเห็นบริบทระดับโลกของเอกลักษณทางประวัติศาสตรของโอตารุในฐานะทาเรือการคา

ระหวางประเทศจากยุคเมจิที่เปดกวางตอสาธารณะ ใชความไดเปรียบทางวัฒนธรรมเพื่อดึงดูด

นักทองเท่ียวตางชาติท่ีมีกำลังการใชจายสูงโดยเฉพาะนักทองเท่ียวจากประเทศเอเชียตะวันออก 

3. สงเสริมกิจกรรมทองเท่ียวใหมีการออกแบบการจัดการเวลาของนักทองเท่ียวใหเรียนรูและทำกิจกรรม

และใหนักทองเท่ียวมีความเต็มใจท่ีจะคางคืนในโอตารุ 

4. สงเสริมความรวมมือระดับภูมิภาค การรีแบรนดเพ่ือใหประสบความสำเร็จของในพ้ืนท่ีท่ีมองเห็นไดไม

ชัดเจนเพียงพอและมีศักยภาพดานการทองเท่ียว  

5. สนับสนุนทุกภาคสวนในการวางแผนและการสื่อสารผานประชามติรวมกัน ประชาชนมีสวนรวมในทุก

ดานของนโยบายและการปฏิบัติเพ่ือใหโอตารุเปนสินทรัพยท่ีแขงขันไดอยางแทจริงสำหรับเมืองและ

มีสวนสนับสนุนความสำเร็จของกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการทองเที่ยวที่สำคัญเชน เทศกาลฤดูหนาว 

บุคคลที่มชีื่อเสียงในทองถิ่นและชาวพื้นเมืองที่มีชื่อเสียงจะผลักดันใหทองถิ่นของคลองโอตารุโดด

เดนดวยการสรางพลเมืองธรรมดาและชางฝมือผูชำนาญ 

6. มีการจัดทำมาตรการดานสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน มีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลาย

ทางชีวภาพของเมืองใหคงไวซึ่งระบบนิเวศท่ีดี  
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รูปที่ 11 การใชพ้ืนท่ีและกิจกรรมท่ีเกิดข้ึนในบริเวณคลองโอตารุ เมืองโอตาร ุประเทศญ่ีปุน 

(ท่ีมา: https://www.hotelnord.co.jp/upload/file/en_newinfo/file1_1504084362.pdf) 

 

4.4 กลไกในการขับเคลื่อนพัฒนาเมืองแหงการเรียนรู 

การขับเคลื่อนพัฒนาเมืองแหงการเรียนรูพ้ืนท่ีอำเภอธัญบุรีเพ่ือใหสูเปาหมายการเปนเมืองเรียนรูของทุก

ภาคสวน คณะผูวิจัยไดพิจารณาพื้นท่ีเรียนรูภายในอำเภอธัญบุรีเทียบเคียงตามตามแนวทฤษฎีของ Arendt 

(1958) and Akkar (2007) วาดวยการเปดพ้ืนท่ีใหทุกคนเขาถึงไดอยางเปดเผย และ สะดวก และ Akkar (2007) 

Arendt (1958) และ Dijkstra (2000) ใหคำนึงถึงการเปดพ้ืนท่ีใหยอมรับเสรีภาพสวนบุคคล สามารถใชกิจกรรม

สาธารณะไดและเปนพ้ืนท่ีท่ีถาวรบริหารจัดการโดยภาครัฐ ทายสุด Dorothy (2015)  ระบุวาพ้ืนท่ีสาธารณะควรมี

คุณคาทางอัตลักษณทางวัฒนธรรม สามารถเปนพ้ืนท่ีตัวแทนของชุมชน และเมืองท่ีสะทอนใหเห็นถึงเอกลักษณแต

ละทองถ่ินท้ังดานวิถีชีวิต สังคม และศิลปะวัฒนธรรม และเมื่อพิจารณาเกณฑขางตนสามารถสรุปเกณฑคัดเลือก

พื้นที่ภายในพื้นที่ธัญบุรี 1) เปนพื้นท่ีสามารถเขาถึงไดงายและสะดวกจาก ทุกกลุมคน 2) มีรูปแบบการใชงาน

ภายในพื้นที ่ท่ีไมแบงแยกทางสังคมและบริหารจัดการโดยภาครัฐ 3) เปนพื ้นท่ีที ่มีคุณคาทางอัตลักษณทาง

วัฒนธรรมของเมือง  

นอกจากน้ีจากการทบทวนกิจกรรมการถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาและปจจัยทางดานกายภาพ สังคม 

วัฒนธรรม และรากเหงาของชุมชนพรอมกิจจกรรมการเรียนรูของ UNESCO สามารถกำหนดฐานทรัพยากรพรอม

แนวคิดของกิจกรรมไดท่ีจะนำไปสูพ้ืนท่ีการเรียนรูธัญบุรีดังแสดงในตารางท่ี 1 

 

  

 

05-ART สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

537



ตารางที่ 1 แนวคิดของกิจกรรมการเรียนรูภายใตบริบทพ้ืนท่ีธัญบุรี 

กิจกรรมการ

เรียนรูของเมือง

ภายใต UNESCO 

ฐานทรัพยากรในพ้ืนท่ีกายภาพ/ไมใชทางกายภาพ 

กรณีศึกษา กลไกการพัฒนา

พ้ืนท่ีธัญบุร ียานท่ีอยูอาศัย/

พาณิชยกรรม 

ยานพ้ืนท่ีชุมชน ยานท่ีอยูอาศัย/

พาณิชยกรรม 

ยานท่ีอยู

อาศัย 

คลองโองอาง จันทรบูร คลองชองกเย

ชอน 

คลองโอตาร ุ

1. เครือขาย

สถานศึกษา

ของเมือง 

 บานเลขท่ี 69 

เปนศูนยเรยีนรู

ประจำชุมชน

ริมน้ำจันทรบูร 

 ชุมชนเปนฐาน

ดวยการแบง

พ้ืนท่ีออกเปน 

8 เขต 

มีเครือขาย

สถาบันการศึกษา

และแหลงความรู

ในพ้ืนท่ีท่ี

หลากหลาย 

2. ตลาดสินคา

ทองถิ่นเพ่ือการ

เรียนรู 

รานอาหารของ

วัฒนธรรมการ

กินท่ีมีความ

เฉพาะตัว เชน

อาหารอินเดยี 

จีน และ ไทย  

ขนมโบราณ 

ขนมไขจนัทร

บูร 

รานอาหาร

บะหม่ี กิมจิ

ดั้งเดิม และ

อาหารทองถิ่น

ของเกาหล ี

เครื่องแกว

นับเปนอีก

หนึ่งสนิคาท่ี

ขึ้นชื่อของ

เมืองโอตารุ 

Kitaichi 

Glass / กลอง

ดนตร ี

ขาวหอมปทุม 

กวยเตีย๋วเรือ

รังสิตท่ีเปนจุด

กำเนิดของ

กวยเตีย๋วเรือโก

ฮับท่ีแพรหลาย

ท่ัวประเทศ และ

ตองทานคูกันกับ

ขนมถวย 

3. พิพิธภณัฑชีวติ การไดเห็นภาพ

วิถีชวีิต การ

ดำรงชีวติและ

การทำกิจกรรม

รวมกับชุมชนใน

พ้ืนท่ี การเลน

ดนตร ี

การผสมผสาน

ทางวัฒนธรรม

ไทย จีน และ

ชาวญวณ 

ตลาด 300 ป  

ประวิตศิาสตร

คลอง/เนน

สงเสริมคุณภาพ

ชีวิตปรับปรุง

สภาพแวดลอม

คืนพ้ืนท่ี

กิจกรรมและ

ระบบนิเวศแก

คนเมือง 

สายน้ำสำคัญ

ทางวัฒนธรรม

ขนสงสนิคา

จากเรือ โกดัง

เปลี่ยนมาเปน

รานคา 

พิพิธภัณฑ 

และ

รานอาหาร/ 

การลองเรือ

ชมบรรยากาศ

ประมาณ 40 

นาที 

สนับสนนุการ

แสดงวิถชีีวติ

ถายทอดการ

ดำรงชีวติท่ี

ผูกพันธกับ

สายน้ำท้ังในเชิง

วัฒนธรรมและ

การใชประโยชน

การปกปอง

ทรัพยากร 

4. ถนนแหงการ

เรียนรู 

เสนทางในการ

เรียนรูประมาณ 

750 เมตร รวม

เสนทางในการ

เรียนรูประมาณ 

1 กิโลเมตร 

เสนทางในการ

เรียนรูประมาณ 

5.84 กิโลเมตร/ 

กิจกรรมตางๆ 

เสนทางในการ

เรียนรู

ประมาณ 

1.140 

เสนทางในการ

เรียนรูผานคลอง

ประมาณ 35 

กิโลเมตร/
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กิจกรรมการ

เรียนรูของเมือง

ภายใต UNESCO 

ฐานทรัพยากรในพ้ืนท่ีกายภาพ/ไมใชทางกายภาพ 

กรณีศึกษา กลไกการพัฒนา

พ้ืนท่ีธัญบุร ียานท่ีอยูอาศัย/

พาณิชยกรรม 

ยานพ้ืนท่ีชุมชน ยานท่ีอยูอาศัย/

พาณิชยกรรม 

ยานท่ีอยู

อาศัย 

คลองโองอาง จันทรบูร คลองชองกเย

ชอน 

คลองโอตาร ุ

สองฝงประมาณ 

1.5 กิโลเมตร / 

ประวัตศิาสตร

ของพ้ืนท่ี 

สถาปตยกรรม/

งานศิลปสอง

ขางทาง เชน ฝา

ทอระบายน้ำ/ 

กิจกรรมเปก

หมวก 

อาคารเกาทาง

สถาปตยกรรม

แบบตะวันตก

และจนี และ

งานศิลปะ 

ท่ีจัดหมุนเวยีน 

งานเฉลิมฉลอง 

พรอมไปกับการ

เรียนรูระบบ

นิเวศเมือง/การ

เรียนรูระบบ

ปองกันน้ำทวม 

กิโลเมตร/

อาคารโกดัง

สินคาเกาท่ี

อนุรักษไวและ

เกิดวนัอนรุักษ

เมืองโอตารุ 

ในวันท่ี 8 

เดือน 8 งาน

เทศกาลโอตา

รุ สโนวสตอรี่ 

(Otaru Snow 

Story) 

เสนทางน้ำ

วัฒนธรรมการกิน 

นันทนาการ ไหว

พระ ศาลเจา 

เกษตรกรรม

อินทรีย  

 

 

หมายเหตุ กิจกรรมในพื้นที่เปนไดทั้งกายภาพ/ไมใชทางกายภาพ  

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากการศึกษาและวิเคราะหพื้นที่ทางกายภาพของอำเภอธัญบุรีพบวามีพื้นฐานทางวัฒนธรรมที่มาจาก

ภูมิทัศนวัฒนธรรมของพื้นที่เชื่อมโยงทางสังคม ซึ่งสอดคลองกับประเทศที่ตั้งอยูในเอเชียตะวันออกมีพื้นฐาน

วัฒนธรรมที่หลากหลายโดยมักเชื่อมโยงกับ ความเชื่อทางสังคม และวัฒนธรรมเชิงพื้นท่ี พื้นที่สาธารณะจึงมี

รูปแบบและหนาท่ีตามโครงสรางสังคม หรือตามความเชื่อ (ระวิวรรณ, 2557) พ้ืนท่ีสาธารณะท่ีเกิดข้ึนจึงมีความ

ยืดหยุนในการรองรับกิจกรรมแตละชวงเวลาไดมากกวาพ้ืนท่ีสาธารณะการเรียนรูแบบตะวันตก และจากการถอด

บทเรียนจากการพ้ืนท่ีซึ่งมีความเชื่อมโยงกับสภาพแวดลอมของวิถีชีวิตริมคลองทำใหสามารถสรุปไดวาการนำพ้ืนท่ี

สูการเรียนรูท่ีดีน้ันควรมีองคประกอบท่ีชัดเจน ไดแก   

1. มีพ้ืนท่ีชัดเจน และอัตลักษณของพ้ืนท่ีการกลับไปหาของเกาท่ีเปนรากเหงาของตนเอง โหยหาอดีต

และสรางภาพความเปนมาของเมืองใหชัดเจนย่ิงข้ึน ในมิติน้ีประวัติศาสตรกับการสรางเมืองจึงเปน

ของคูกัน 

2. เมืองอื่น ๆ ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานเปนของตัวเอง หรือมีความเปนมาในการตั้งถ่ินฐานใน

ลักษณะที่ใกลเคียงกันสามารถใชวิธี “การสำรวจทรัพยากรทางวัฒนธรรม” เพื ่อสรางความ

ภาคภูมิใจในทองถ่ินของตัวเอง อันจะนำไปสูความรวมมือและการสนับสนุนจากคนในทองถ่ิน 

3. มีแผนการดำเนินงานรวมกันระหวางรัฐและเอกชนรับฟงความคิดเห็นจากประชาชนทุกฝายท่ี

เกี่ยวของ พรอมกับใหขอมูลเกี่ยวกับโครงการแกประชาชนตลอดการดำเนินงาน 
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4. เกิดประโยชนท่ีชัดเจนอยางแทจริงตอชุมชนผูใชท่ีเปนสวนสำคัญในการปกปองดูแลรักษาพ้ืนท่ี ใน

ฐานะพื้นที่สาธารณะเรียนรูของชุมชน ใหความสนใจกับความเปนอยูที่ดีของคนในเมือง (Well-

being) ชูประเด็นเรื่องวัฒนธรรม ชีวิตความเปนอยูท่ีเรียบงาย ไมเรงรีบ ไมแขงขัน เพ่ือตอบโจทย

ความสุขของคนที่อาศัยอยูในเมืองนั้น ๆ รวมทั้งสรางเปนทรัพยากรทางการทองเที่ยวเพื่อดึงดูด

นักทองเท่ียว นักลงทุน รวมถึงคนในเมืองท่ีออกไปทำงานหรือใชชีวิตท่ีอ่ืนให “กลับบาน” 

5. มีหนวยงาน/องคกรที่สามารถจัดกิจกรรมไดตอเนื่องและบริหาร ทำใหรัฐบาลหรือทองถิ่นเขามา

ดูแลไดมากข้ึน การสนับสนุนงบประมาณโครงสรางพ้ืนฐาน และกอใหเกิดการเรียนรูของชุมชน 

ผลการศึกษานี ้จะทำใหไดทราบถึงสภาพปจจุบันของพื้นที ่ที ่จะไปสู การรวมมือของหนวยงานและ

เครือขายท่ีมีในพ้ืนท่ีท่ีมีอยูเดิมของบทบาทและภารกิจและความเปนไปไดในการบริหารจัดการพ้ืนท่ีและกิจกรรม

รวมกัน ตลอดจนการสนับสนุนงบประมาณท่ีเปนแหลงทุนไดตอการมุงสูเมืองแหงการเรียนรูในลำดับตอไป  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยนี้ไดรับการสนับสนุนภายใตหนวยบริหารและจัดการทุนดานการพัฒนาระดับพื้นที่ สัญญา

เลขท่ี A15F640125 ขอขอบพระคุณหนวยงานเทศบาลนครรังสิต เทศบาลเมืองบึงยี่โถ เทศบาลตำบลธัญบุรี 

เทศบาลเมืองสนั่นรักษ ที่ใหความอนุเคราะหความรวมมือในการดำเนินการวิจัย อนุเคราะหขอมูล ขอเสนอแนะ

ตาง ๆ อันเปนประโยชนตอการดำเนินงานภายใตโครงการชุดการศึกษากลไกความรวมมือในการสงเสริมเศรษฐกิจ

ทองถ่ินผานพ้ืนท่ีการเรียนรูของจังหวัดปทุมธานี  
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ตามพฤติกรรมการใชงานในปจจุบัน 
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บทคัดยอ 

แนวทางการออกแบบโถงบริการภายในที่ทำการไปรษณีย มีวัตถุประสงค 3 ขอคือ 1) ศึกษาความ

คิดเห็นของผูรับบริการตอการจัดพ้ืนท่ีภายในโถงรับบริการ  2) วิเคราะหหาขอกำหนดในการออกแบบภายใน 3) 

สรางตนแบบการออกแบบภายในโถงบริการที ่ทำการไปรษณีย โดยการเก็บขอมูลกับกลุ มตัวอยางที ่ทำการ

ไปรษณีย 4 แหง (ปณศ. จตุจักร พระโขนง ตลิ่งชัน พระประแดง) โดยเครื่องมือแบบสำรวจกายภาพ 28 ชุด / 

กลุมตัวอยางผูรับบริการกับที่ทำการฯทั้ง 4 แหง โดยเครื่องมือแบบสอบถาม 400 ชุด แบบสังเกตการณ 56 ชุด 

และแบบติดตามพฤติกรรม 56 ชุด / กลุมตัวอยางเจาหนาท่ีผูใหบริการจากท่ีทำการฯท้ัง 4 แหง โดยเครื่องมือแบบ

สัมภาษณ เมื ่อเก็บรวบรวมขอมูลแลวนำประมวลผลสรุปนำเสนอดวยสถิติพรรณนา และสถิติอนุมาน ทั ้งน้ี

ผลการวิจัยสรุปไดเปน 5 สวนคือ  1) การจัดพ้ืนท่ีภายในท่ีทำการไปรษณียแตละแหงมีองคประกอบพ้ืนท่ีคลายกัน

อันประกอบดวย 9 พื้นที่ และจัดลำดับความตอเนื่องพื้นที่ตามลำดับกิจกรรม  2) ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศ

หญิง ในชวงอายุ 20-30 ป การใชบริการสวนใหญเปนการสงพัสดุไปรษณีย 3) ความคิดเห็นของผูรับบริการตอการ

จัดพื้นที่ พบวาบางพื้นที่มีการใชงานนอยควรไดรับการปรับปรุง ในขณะท่ีบางพื้นที่ควรจัดใหมีเพิ่มเติมเพื่อให

สอดคลองกับความตองการใหมท่ีเกิดข้ึน  4) ขอกำหนดการออกแบบ ไดผลสรุปเปนรูปแบบการจัดกลุมพ้ืนท่ี และ

แนวคิดการออกแบบภายใตคำสำคัญ “ถูกตอง-รวดเร็ว-นาเชื่อถือ-อบอุน” โครงสีการตกแตงไดจากการเชื่อมโยง

ตราสัญลักษณองคกร และการตอบสนองกลุมผูรับบริการสวนใหญคือ “น้ำเงิน-แดง-เทา-วัสดุไม”  5) ตนแบบโถง

บริการ ไดผลการออกแบบเปน ผังภายในอาคาร รูปดาน ทัศนียภาพการตกแตง (เคานเตอรบริการ เคานเตอรทาง

ดวนเฉพาะสตรี เคานเตอรบรรจุหีบหอ และโถงทางเขา) 

คำสำคัญ:  การออกแบบปรับปรุง โถงบริการ ที่ทำการไปรษณีย ผังอาคาร ทัศนียภาพ 
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Renovation Design Guideline for the Post Office Lobby 

According to User-behavior 
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Abstract 

The three objectives of the design guidelines for the post office lobby are: 1) to 

investigate customers' perceptions of the spatial layout of the service hall, 2) to analyze and set 

criteria for interior design, and 3) to create a prototype of the post office lobby. The data were 

collected from a sample from four post offices (Chatuchak, Phra Khanong, Taling Chan, Phra 

Pradaeng) using 28 physical environment surveys per sample group of customers at four offices. 

Four hundred questionnaires, 56 observation forms and 56 behavioural maps per staff sample 

from four offices. After interview forms were collected and summarized, the interpreted summary 

was presented using descriptive and inferential statistics. The findings can be divided into five 

sections as follows: 1) The compost of each post office's area with the identical compost of 9 

areas and arrangement by activity, 2) The majority of consumers were females between the ages 

of 20 and 30; the majority of the service is parcel delivery, 3) Based on user feedback, some 

sections of the spatial should be enhanced, while others should be expanded, 4) The design 

criteria were concluded as a form of the grouping of areas and the design concepts under the 

critical term "Accurate-Quick-Reliable-Warm". The decorative colour scheme was gathered from 

the organization logo and the response to the major client, which was "Blue-Red-Grey-Wood 

Material", and 5) The prototype of the service hall included post office lobby layout, elevation, 

and perspective (service counter, express counter for ladies, packaging counter, and entrance). 

 

Keywords:  Renovation Design, Lobby, Post Office, Lay-out plan, Perspective 
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1. บทนำ  

1.1  ความเปนมา 

สภาวะของการเปลี่ยนฉับพลันทางดิจิทัล (Digital Disruption) สงผลตอการประกอบธุรกิจในภาพรวม

ท้ังระบบ โดยธุรกิจบริการสงพัสดุไดรับปจจัยบวกจากการพัฒนาของเทคโนโลยีในยุคดิจิทัลท่ีการซื้อสินคามิไดถูก

จำกัดแคเพียงชองทางหนารานเทาน้ัน เว็บไซต-แอปพลิเคชัน ตลอดจนสื่อสังคมออนไลนกลายเปนชองทางสำหรับ

ทำการตลาดของธุรกิจ ในปจจุบันธุรกิจบริการสงพัสดุไดพัฒนาจากการสงระหวางบุคคลตอบุคคลเปนการพาณิชย

ระหวางบุคคล เปนการคาออนไลนหรือธุรกิจพาณิชยอิเล็คทรอนิกส (E-commerce) เปนรูปแบบการคาขายผาน

ระบบอินเตอรเน็ต ดวยการตกลงวิธีการชำระคาสินคาของผูซื้อ สวนผูขายเปนผูดำเนินการจัดสงสินคาโดยใช

บริการหนวยงานจัดสงพัสดุ จึงเปนสาเหตุใหเกิดผูประกอบการรายใหมเขามารวมแขงขันในธุรกิจน้ี ทั้งนี้ถึงแม 

บริษัท ไปรษณียไทย จำกัด จะเปนผูประกอบการรายแรกของประเทศอันหมายถึงการเปนเจาตลาดในธุรกิจก็ตาม 

แตการตอบสนองความตองการของผูบริโภคท่ีปรับเปลี่ยน / เพ่ิมเติมรูปแบบใหมถือเปนโจทยสำคัญเพ่ือการยืนยัน

วาองคกรสามารถปรับตัวไดตามยุคสมัย อีกทั้งยังเปนการลดความเสี ่ยงในการสูญเสียฐานลูกคากลุ มนี ้ให กับ

ผูประกอบการธุรกิจขนสงรายใหมท่ีเกิดข้ึนเพ่ือรองรับธุรกิจการคาออนไลนโดยเฉพาะ (Techsauce, 2018) 

ท่ีทำการไปรษณียถือเปนสถานท่ีแรกท่ีสรางภาพจำของผูบริโภคในการรับรูตออัตลักษณองคกร ซึ่งเปน

สิ่งสำคัญในการแขงขันกับผูประกอบการธุรกิจการขนสงรายอ่ืน การจัดพ้ืนท่ีภายในโถงบริการท่ีทำการไปรษณียมุง

ตอบสนองพฤติกรรมเดิมของผู บริโภคที่เปนเพียงการสงพัสดุระหวางบุคคล จึงจำเปนตองไดรับการศึกษา

พฤติกรรมของผูใชบริการภายในท่ีทำการเพ่ือหาความพึงพอใจในการจัดพ้ืนท่ี ใชขอมูลน้ีในการสรางขอกำหนดใน

การออกแบบ เพ่ือนำสูตนแบบการออกแบบภายในโถงบริการท่ีทำการไปรษณียท่ีสามารถตอบสนองผูใชบริการได

อยางมีประสิทธิภาพ มีรูปแบบสวยงามนาประทับใจเปนมาตรฐานเหมือนกันในทุกท่ีทำการ สรางการรับรูเกิดเปน

ภาพจำท่ีดีตอองคกร 

1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 

 1.2.1 ศึกษาความคิดเห็นของผูรับบริการตอการจัดพ้ืนท่ีภายในโถงรับบริการ 

 1.2.2 สรางขอกำหนดในการออกแบบภายใน 

 1.2.3 สรางตนแบบการออกแบบภายในโถงบริการ 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

 2.1 พฤติกรรมในสภาพแวดลอม 

 พฤติกรรมเกิดจากลำดับกระบวนการ 3 สวน คือ  1) การรับรู (Perception) เปนรับสิ่งกระตุนจนเกิด

เปนความรู สึก  2) การรู  (Cognitive) เปนการเรียนรู  จดจำ การคิด จนเกิดเปนกระบวนการทางปญญา  3) 

พฤติกรรมในสภาพแวดลอม (Spatial Behavior) เปนการแสดงออกของมนุษยอันเปนผลจากสภาพแวดลอมท่ี

ล อมรอบในขณะนั ้น ดังนั ้นการจัดสภาพแวดลอมจึงมีผลตอพฤติกรรมของผู ใชพื ้นที ่นั ้นๆ โดยในการจัด

สภาพแวดลอมนั้นมีเปาหมาย 3 ประเด็นคือ  1) การกอเกิดสุนทรียภาพของรูปทรง อันเปนหลักการที่ศาสตร

ทางการออกแบบมุงหมายทั้งการจัดระเบียบ การสรางความกลมกลืน การสรางความโดดเดน เพื่อผลทางความ

งาม  2) การกอเกิดความหมายทางสัญลักษณ เปนการสื่อสารตอผูเขาใชสภาพแวดลอมเพื่อบงบอกมาตรฐาน

พฤติกรรมสำหรับสถานที่นั้นๆ ตลอดจนการสื่อความเขาใจในความหมายของอาคารนั้นๆ  3) การกอเกิดการ

ตอบสนองความตองการทางหนาที่ใชสอย ถือเปนเปาหมายหลักทางการจัดสภาพแวดลอม ทั้งนี้ในการออกแบบ

ตองคำนึงถึงการสรางระยะระหวางผูใชงานพื้นที่ เพื่อกำหนดความสวนตัวในการกระทำกิจกรรมของตนเองใน
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พ้ืนท่ีอันสามารถแบงไดเปน 4 ประเภทคือ  1) ระยะใกลชิด (Intimate Distance)  2) ระยะสวนบุคคล (Personal 

Distance)  3) ระยะสังคม (Social Distance)  4) ระยะสาธารณะ (Public Distance) (วิมลสิทธ์ิ, 2549) 

 2.2 การประเมินพื้นที่หลังการเขาใช  

 การประเมินพื ้นที ่หลังการเขาใช (Post-occupancy Evaluation : POE) หมายถึงการประเมิน

ประสิทธิภาพของสิ่งแวดลอมท่ีออกแบบ โดยผูใชงานผลงานออกแบบ ซึ่งการประเมินกระทำไดใน 3 ลักษณะคือ  

1) สอบถามทัศนคติ และความพงึพอใจของผูใชผลงาน  2) สอบถามเพื่อคนหาแนวคิดที่เกี่ยวของพฤติกรรมของ

ผูใชผลงาน  3) การนำผลการประเมินไปปรับใชสำหรับการออกแบบในชวงตอไป หรือการปรับปรุงแกไขผลงาน

เดิม ทั้งนี้กระบวนการในการประเมินพื ้นที่หลังการเขาใชประกอบดวย 6 ขั้นตอนคือ  1) การรวบรวมขอมูล

เบื้องตน  2) การกำหนดคำถาม  3) การออกแบบการประเมิน  4) การรวบรวมขอมูล  5) การวิเคราะหขอมูล  6) 

การรายงานผลการประเมิน  ในการเก็บขอมูลสามารถทำไดดวยเครื่องมือ 4 ประเภทคือ  1) แบบสอบถาม  2) 

แบบสัมภาษณ  3) แบบสังเกตการณ  4) แบบสำรวจโดยวิธีอื ่นๆ เชน  การคนหารองรอยกายภาพ แผนท่ี

พฤติกรรม เปนตน (วีระ, 2554) 

 2.3 ขอกำหนดการออกแบบ 

 ขอกำหนดการออกแบบเปนกรอบแนวทางสำหรับใชในการออกแบบ อันประกอบดวยกระบวนการ

ขั้นตอนดังนี้  1) การสัมภาษณ เปนการคนหาความตองการการใชงานในระดับตางๆ ทั้งระดับผูบริหาร ระดับ

จัดการ และระดับปฏิบัติการ  2) การสังเกตการณ เปนการคนหาความตองการในเชิงลึกในระดับพฤติกรรม

ท่ีแทจริงที่มิอาจไดรับดวยการตอบคำถาม  3) การสรางเกณฑการวัดคาทางสถาปตยกรรม  4) การจัดระเบียบ/

การจัดการกับขอมูล  5) การหาขอมูลเพ่ิมเติม  6) การวิเคราะหขอมูล  7) การสรุปขอมูล  ท้ังน้ีในการกำหนดการ

จัดแบงพื้นที่ การวางผังอาคารมีลำดับในการพิจารณาจากองคประกอบ 3 สวนคือ  1) เริ่มจากการพิจารณาจาก

การเขาถึงตัวอาคาร  2) ประเภททางเขาในแตละทิศทางนำสูพ้ืนท่ีตางๆ  3) การพิจารณาระบบการสัญจรภายใน

อาคาร (จันทนี, 2549) 

 2.4 กรอบแนวคิดการวิจัย 
 

 
 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรของการวิจัยประกอบดวย 3 กลุมประชากรคือ ท่ีทำการไปรษณีย (โดยกำหนดขอบเขตการ

วิจัยเปนท่ีทำการไปรษณียประเภทศูนยกลางจายในเขตกรุงเทพฯซึ่งมีจำนวน 14 แหง) ผูรับบริการ และเจาหนาท่ี 

(ผูใหบริการภายในโถงไปรษณีย) ในการกำหนดกลุมตัวอยางของท่ีทำการไปรษณีย และเจาหนาที ่ ใชวิธีการ

กำหนดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane กรณีรูขนาดประชากร โดยไดกลุมตัวอยางท่ีทำการไปรษณีย 4 แหง คือ 

ปณศ.พระโขนง พระประแดง จตุจักร ตลิ่งชันเจาหนาท่ี 4 คน แหงละคน (ตามความสะดวกของหนวยงานผูใหทุน) 

การจัดพ้ืนท่ีภายในโถงบริการ 

ความคิดเห็นของผูรับบริการ 
ขอกำหนดการออกแบบ ตนแบบโถงบริการ 
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ในสวนของผูรับบริการใชวิธีการกำหนดกลุมตัวอยางของ Taro Yamane กรณีไมรูขนาดประชากร โดยไดกลุม

ตัวอยางผูรับบริการจำนวน 400 คน (แบงเปนผูรับบริการท่ีทำการไปรษณียท้ัง 4 แหง แหงละ 100 คน) 

3.2 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

เครื่องมือในการวิจัยประกอบดวย 5 ประเภทคือ  1) แบบสอบถาม (ความคิดเห็นตอการบริการ การ

จัดพื้นที่ องคกร ขอมูลสวนตัว)  2) แบบสังเกตุการณ (ผังพื้นเพื่อการบันทึกตำแหนงของผูรับบริการในพื้นที่ ณ 

ชวงเวลา)  3) แบบติดตามพฤติกรรม (ผังพ้ืนเพ่ือการบันทึกพฤติกรรมการเขาใชพ้ืนท่ีของผูรับบริการ)  4) สำรวจ

กายภาพ (แบบบันทึกรายการสิ่งอำนวยความสะดวกในพื้นที่)  5) แบบสัมภาษณ (แบบสัมภาษณแบบมีโครงราง 

สำหรับเจาหนาที่) ทั้งนี้เครื่องมือวิจัยไดผานการประเมินดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับวัตถุประสงค 

(Item Objective Congruence Index : IOC) จากผูทรงคุณวุฒิ 3 ทาน พรอมทั้งทำการทดลองกับกลุมเสมือน

ตัวอยางกอนการเก็บขอมูลจริง 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล 

จากการลงพ้ืนท่ีเบื้องตนพบความหนาแนนของผูรับบริการไมเทากันในแตละชวงเวลาของวัน ในแตละ

วันของสัปดาห ตลอดจนในแตละวันของเดือน ดังน้ันการเก็บรวบรวมขอมูลจึงใชหลักการกระจายวันใหครบท้ัง 7 

วัน ใหครบท้ัง 4 สัปดาห ดวยเครื่องมือวิจัยท้ังหมดพรอมกันในท้ัง 4 ท่ีทำการ ในวันและเวลาเดียวกันท้ังหมดดวย 

คณะผูชวยนักวิจัย 4 คณะทำงาน โดยใชแบบสอบถาม 400 ชุด / แบบสังเกตการณ 56 ชุด / แบบติดตาม

พฤติกรรม 56 ชุด / แบบสำรวจกายภาพ 28 ชุด / แบบสัมภาษณ 4 ชุด 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

ขอมูลเชิงปริมาณท้ังหมดไดทำการปอนขอมูลเขาโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติในการใชสถิติพรรณนาท้ัง 

2 รูปแบบคือ 1) ความถ่ี/รอยละ  2) คาเฉลี่ย/คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน/คาสูงสุด/คาต่ำสุด กับตัวแปรคุณภาพ และ

ตัวแปรปริมาณตามลำดับ รวมกับการใชสถิติอนุมาน  

3.5 การสรางแนวทางการออกแบบ 

นำผลการวิเคราะหขอมูลสรุปเปน 3 สวนคือ คุณลักษณะกลุมผูรับบริการ การรับรูตอไปรษณียไทย 

และภาพลักษณเปาหมายที่องคกรไดรับ นำมาสังเคราะห-เชื่อมโยงเพื่อสรางแนวทางการออกแบบ 2 สวนคือ 1) 

สรางคำสำคัญ (Keyword) เพ่ือใชเปนแนวทางออกแบบ 2) รูปแบบทิศทางการตกแตง 

 

4. ผลการวิจัย  

4.1  การจัดพื้นที่ภายในโถงบริการ 

ผลการสำรวจการจัดพื้นที่ภายในโถงบริการจากที่ทำการไปรษณยีกลุมตัวอยางพบวา มีองคประกอบ

พ้ืนท่ีคลายกันท้ังในดานจำนวนพ้ืนท่ี และลำดับความเชื่อมโยงพ้ืนท่ี  

 4.1.1 องคประกอบพื้นที ่ภายในที่ทำการไปรษณีย ประกอบดวย 9 พื้นที่หลัก คือ โถง

ทางเขา เคานเตอรจำหนายบรรจุภัณฑ รานคาไปรษณีย เคานเตอรอรอยทั ่วไทย โตะบรรจุหีบหอ โตะเขียน

ธุรกรรม ท่ีน่ังพักรอ จุดกดบัตรคิว เคานเตอรบริการ / พ้ืนท่ีท่ีมีเฉพาะบางท่ีทำการไปรษณีย ประกอบดวย 2 พ้ืนท่ี

คือ ตูบริการน้ำด่ืม ตู IBOX (ตูรับฝาก-สงไปรษณียภัณฑอิเล็กทรอนิกส) 

 4.1.2 ลำดับความเชื่อมโยงพื้นที่ โดยการจัดลำดับตามการใชบริการในลักษณะตามเข็ม

นาิกาจากประตูทางเขาท่ีทำการไปรษณีย ดังตัวอยางผังในรูปท่ี 2 
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รูปที่ 2 การจัดพ้ืนท่ีภายในโถงบริการท่ีทำการไปรษณีย 

ที่มา : อรรณพ พลชนะ, 2564 

 

 4.2 คุณลักษณะของผูรับบริการ 

  4.2.1 ขอมูลสวนบุคคล ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง ในชวงอายุ 

20 -30 ป 

  4.2.2 ประเภทของการใชบรกิารมากที่สุด เปนบริการดานพัสดุไปรษณีย (เฉลี่ย 5 ชิ้นตอ

คนตอครั้ง)  

  4.2.3 ชวงเลาท่ีผูรับบริการหนาแนนมากท่ีสุด ในแตละวันเปนชวงเวลา 11.00 – 12.00 น. 

และ ชวงเวลา 18.00 -20.00 น. ของแตละวัน / ในแตละสัปดาหเปนชวงวันพุธ-ศุกร-อาทิตย ตามลำดับของแตละ

สัปดาห / ในแตละเดือนเปนชวงวันท่ี 1 ถึงวันท่ี 7 ของเดือน 

 4.3 ความคิดเห็นของผูรับบริการตอการจัดพื้นที่ 

  4.3.1 พื้นที่ทั้งหมดไดรับการประเมินดานความสะดวกในการใชงาน ความกวางขวาง ใน

ระดับดี (ระดับ 4 จากท้ังหมด 5 ระดับ) โดยพ้ืนท่ีท่ีไดรับคาเฉลี่ยนอยท่ีสุด คือ โตะบรรจุหีบหอ 

  4.3.2 ผูรับบริการใชระยะเวลาในแตละพื้นที่แตกตางกัน พื้นที่ที่ผูรับบริการใชเวลามาก

ท่ีสุดโดยใชระยะเวลามากท่ีสุดเฉลี่ย 5.00 นาที คือ โตะบรรจุหีบหอ / ใชเวลามากเปนลำดับสอง เฉลี่ย 2.55 นาที 

คือ เคานเตอรบริการ / ใชเวลามากลำดับท่ีสาม เฉลี่ย 2.40 นาที คือ ท่ีน่ังพักรอ (จากเครื่องมือแบบสังเกตการณ 

แบบติดตามพฤติกรรม) 

  4.3.3 พื้นที่ที่มีการใชงานหนาแนนมากที่สุด จากมากไปนอย 3 ลำดับแรกคือ เคานเตอร

บริการ ท่ีน่ังพักรอ โตะบรรจุหีบหอ / พ้ืนท่ีท่ีมีการใชงานหนาแนนนอยท่ีสุดคือ รานคาไปรษณีย เคานเตอรอรอย

ท่ัวไทย 

4.4 ขอกำหนดการออกแบบ 

 4.4.1 การวางผัง สรุปผลไดวา ปจจุบันมีการจัดพ้ืนท่ีท่ีตรงความตองการของผูรับบริการ 9 

พ้ืนท่ี (พ้ืนท่ีเสนทึบประกอบดวย โถงทางเขา เคานเตอรอรอยท่ัวไทย รานคาไปรษณีย เคานเตอรบริการ โตะบรรจุ

 

พื้นที่หลักประกอบดวย 

1. โถงทางเขา 

2. เคานเตอรจำหนายบรรจุภัณฑ 

3. รานคาไปรษณยี 

4. เคานเตอรอรอยทั่วไทย 

5. โตะบรรจุหีบหอ 

6. โตะเขียนธุรกรรม 

7. ที่น่ังพักรอ 

8. จุดกดบัตรคิว 

9. เคานเตอรบริการ 

(ตัวอยางผังภายใน ปณศ. จตุจักร) 

 

05-ART สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

547



หีบหอ เคานเตอรบรรจุภัณฑ โตะเขียนธุรกรรม ท่ีน่ังพักรอ และจุดกดบัตรคิว) พ้ืนท่ีท่ีควรตองจัดพ้ืนท่ีเพ่ิมเติม 2 

พื้นที่ (พื้นท่ีเสนประยาวคือ ปายประกาศบอกขั้นตอนการรับบริการ และจุดสอบถาม) โดยมีการจัดลำดับความ

เชื่อมโยงพ้ืนท่ี ดังรูปท่ี 3 

 

 
 

รูปที่ 3 ความสัมพันธของพ้ืนท่ีกับทางสัญจร (รูปซาย) การจัดกลุมพ้ืนท่ี (รูปขวา) 

ที่มา : อรรณพ พลชนะ, 2564 

 

 4.4.2 แนวคิดการออกแบบ ไดจากการประมวลผลการศึกษาขอมูลจาก 3 องคประกอบคอื  

1) กลุมผูรับบริการ ผลการวิจัยพบวา ผูรับบริการสวนใหญเปนเพศหญิง ชวงอายุ 20-30 ป  2) ภาพลักษณ

เปาหมายของไปรษณียไทยท่ีตองการปรากฎตอสาธารณชน ดังคำปรัชญาขององคกรท่ีวา “คุณภาพบริการท่ีเปน

สากล การมีเครือขายกวางไกล การไดรับความพึงพอใจในบริการจากลูกคา” และพันธกิจขององคกรที ่วา 

“Human Networking – เครือขายชีวิตและเศรษฐกิจไทย” (ไปรษณียไทย, 2559)  3) การรับรูของผูรับบริการ

ตอไปรษณียไทย ผลการวิจัยพบวา สิ่งท่ีผูรับบริการรับรูไดถูกตองมากท่ีสุดคือ ตราสัญลักษณของไปรษณียท่ีเปนรูป

ซองบิน ประกอบดวยสี 3 สีคือ สีเทา สีน้ำเงิน และสีแดง (ไปรษณียไทย, 2558) ดวยเพราะตราสัญลักษณไดผาน

การเห็นและจดจำเปนเวลานานตอเน่ือง 

 ดังนั ้นแนวคิดการออกแบบ จึงไดสรางสรรคจากผลการวิจัยทั ้ง 3 สวน โดยการคลี ่คลาย

เชื ่อมโยงอันประกอบดวย  1) รูปแบบการตกแตงควรมีรูปแบบท่ีนุ มนวล ทันสมัย อบอุ น ตามผลการวิจัย

ผูรับบริการสวนใหญที่เปนเพศหญิง ซึ่งการวางผังควรเพิ่มเติมเคานเตอรทางดวนสตรี  2) คำสำคัญเพื่อใชเปน

แนวทางในการออกแบบ โดยการเทียบเคียงอางอิงกับตราสัญลักษณท่ีมี 3 สี กับเปาหมายท่ีผูรับบริการพ่ึงประสงค

ไดรับคือ ความถูกตอง-ความแนนอน ความรวดเร็ว และความนาเชื่อถือ ซึ่งเปนขอไดเปรียบขององคกรท่ีกอต้ังเปน

รายแรก จึงสื่อความหมายรวมกับสีท่ีเปนเอกลักษณองคกรคือ ความแนนอนแทนดวยสีน้ำเงิน ความรวดเร็วแทน

ดวยสแีดง และความนาเชื่อถือแทนดวยสีเทา เมื่อไดแนวคิดการออกแบบน้ีแลวจึงสืบคนภาพผลงานออกแบบทาง

สื่ออิเล็คทรอนิกสจากนิตยสารออนไลน ท่ีมีโครงสีการตกแตงตามแนวคิดน้ี 

 

 

05-ART สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

548



 
 

รูปที่ 4 แนวคิดการออกแบบ (Concept Design) (ซาย) และทิศทางการออกแบบ (Theme Design) (ขวา) 

ที่มา : (ขวา) Interior Design, 2018 

 

4.5 ตนแบบโถงบริการ 

 4.5.1 ผังตนแบบไดจากการใชขอกำหนดขางตน กับอาคารที่ทำการไปรษณียขนาดพื้นท่ี

ระดับกลาง 

 
 

รูปที่ 5 ผังตนแบบโถงบริการภายในท่ีทำการไปรษณีย 

 

 4.5.2 การตกแตงภายในโถงบริการ 

 ตามแนวคิดการออกแบบ ความแนนอน รวดเร็ว นาเชื่อถือ / แทนดวยสน้ีำเงิน สีแดง สีเทา / 

ในรูปแบบเรียบงาย อบอุน ทันสมัย พรอมท้ังแนวทางการออกแบบตาม ทิศทางการออกแบบขางตน ไดถูกนำมา

ประมวลผล 

เปนผลงานออกแบบดังน้ี 

 1)   บริเวณดานหนาเคานเตอรบริการ ถือเปนพื้นท่ีแรกที่ปะทะสายตาเมื่อเขามา

ภายในที่ทำการ ควรเปนที่ที่สะทอนแนวทางการออกแบบที่ชดัเจนมากที่สุด จึงเลือกใชเคานเตอรเปนกระจกทึบ
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สีแดงเพ่ือสรางมิติมันวาว ดานหลังแผงตราสัญลักษณเปนกระจกทึบสีน้ำเงิน และวัสดุปูพ้ืนเปนกระเบื้องสีเทา ซึ่ง

ท้ังสามองคประกอบมีวัสดุไมท่ีสรางความนุมนวล อบอุน เปนตัวเชื่อมโยงในพ้ืนท่ี (รูปท่ี 6) 

 

 
 

รูปที่ 6 การตกแตงภายในบริเวณ ดานหนาเคานเตอรบริการ 

 

 2)  รูปดานการตกแตงภายใน เปนการแสดงสัดสวนเฟอรนิเจอรติดตั้งถาวร และ

เฟอรนิเจอรลอยตัวในพ้ืนท่ีภายในโถง โดยนำเสนอ 2 ดาน คือ ดานท่ีมองจากภายในไปยังดานหนาท่ีทำการฯ ดัง

รูปท่ี 7 (รูปบน) และดานท่ีมองจากภายในไปท่ีเคานเตอรบริการ ดังรูปท่ี 7 (รูปลาง) 

 3) บริเวณเคานเตอรทางดวนเฉพาะสตรี (Lady Counter Service) พื้นที่นี้เปน

ขอเสนอตอผลการวิจัยท่ีพบวาผูใชบริการสวนใหญเปนเพศหญิง โดยการใชชุดท่ีน่ังรูปแบบเฉพาะแตกตางจากสวน

อ่ืน (มิไดมีการสงวนสิทธ์ิเฉพาะ) มีการใชสัญลักษณดวยสีชมพู รวมท้ังการมีปายติดต้ังเคานเตอร (รูปท่ี 8) 

 4) บริเวณเคานเตอรบรรจุหีบหอ พ้ืนท่ีน้ีลดทอนการใชสีสดเพ่ือทอนความโดดเดน

ลดลงจากเคานเตอรบริการ ภาพรวมในบริเวณน้ีใชโทนสีไมจากเคานเตอร และโตะบรรจุภัณฑ ในการตกแตงเสา

ใชวัสดุโทนขาว- 

ครีมในการกรุรอบเสาใหเปนรูปทรงวงรี เพ่ือลดความแข็งของพ้ืนท่ี (รูปท่ี 9) 

 5) บริเวณโถงทางเขา ในตำแหนงที่เปนขอเสนอแนะของการวิจัยที่ควรเพิ่มเติม

เคานเตอรประชาสัมพันธ และปายประกาศบอกข้ันตอนการรับบริการบริเวณดานหลังจุดกดบัตรคิว (รูปท่ี 10) 
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รูปที่ 7 รูปดานการตกแตงภายใน ดานหนาท่ีทำการฯ (บน) ดานเคานเตอรบริการ (ลาง) 

 

 
 

รูปที่ 8 การตกแตงภายในบริเวณชุดท่ีน่ัง เคานเตอรทางดวนเฉพาะสตรี / เคานเตอรรานคาไปรษณีย 
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รูปที่ 9 การตกแตงภายในบริเวณ เคานเตอรบรรจุหีบหอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 10 การตกแตงภายในบริเวณโถงทางเขา เคานเตอรประชาสัมพันธ และพ้ืนท่ีกดบัตรคิว 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 สรุปผลจากวิจัยไดเปน 3 ประเด็นคือ  1) การจัดพื ้นที ่ภายในโถงมีความสะดวกในการใชงาน

พอสมควร โดยมีพื้นที่ที่ควรปรับปรุงใน 2 ลักษณะคือ 1.1) การยุบรวม ประกอบดวย เคานเตอรอรอยทั่วไทย 

รานคาไปรษณีย ตูแสดงสินคา ไดยุบรวมเปนพ้ืนท่ีน่ังพิเศษของสตรีรวมกับพ้ืนท่ีแสดงสินคา โดยใชชื่อวา Display 

 

 

 

05-ART สาขาศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์

552



Lounge (ดังรูปที่ 8)  1.2) การเพิ่มพื้นท่ีเคานเตอรประชาสัมพันธ และปายประกาศบอกขั้นตอนการรับบริการ 

(ดังรูปท่ี 10)  2) ผลการวิจัยไดนำวิเคราะหเปนขอกำหนดการออกแบบ (ดังรูปท่ี 3 ขวา : การจัดกลุมพ้ืนท่ี)  3) ได

ตนแบบการออกแบบโถงบริการ (ดังรูปท่ี 6-10)  ท้ังน้ีจากลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลพบประเด็นท่ีเปนองคประกอบสำคัญ 

แตอยูนอกขอบเขตการวิจัย อันจะชวยสงเสริมใหท่ีทำการไปรษณียมีความสมบูรณมากย่ิงข้ึน ประกอบดวย ปาย

สัญลักษณ (Signage System) อันเปนขอบเขตในศาสตรนิเทศศิลป และการปรับปรุงตัวอาคาร / ผังบริเวณของท่ี

ทำการไปรษณีย อันเปนขอบเขตในศาสตรสถาปตยกรรม 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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ภายในท่ีทำการไปรษณีย” ซึ่งไดรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำป 2561 จากบริษัท ไปรษณียไทย จำกัด 
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การพัฒนาคอมพิวเตอรแอนิเมชันสงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันในสังคม 
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บทคัดยอ 

การวิจัยนี ้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อออกแบบและพัฒนางานคอมพิวเตอรแอนิเมชัน 3 มิติ ที่มีเนื้อหา

สงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันในสังคม 2) เพ่ือประเมินประสิทธิภาพสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ กลุมประชากรท่ีใชใน

งานวิจัยคือ นักเรียนมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จำนวน 500 คน โดยกลุม

ตัวอยางในการวิจัยผูวิจัยใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ จำนวน 30 คน เครื่องมือท่ีใชในงานวิจัย คือ 1)  สื่อแอนิเมชัน 

3 มิติ 2) แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญวิเคราะหความสอดคลองของการออกแบบสื่อแอนิเมชนั 3) 

แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันโดยผูเชี่ยวชาญเกี่ยวกับเน้ือหาและการออกแบบสื่อแอนิเมชัน 4) แบบ

ประเมินความพึงพอใจสื่อแอนิเมชันจากกลุมตัวอยาง สถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก คําเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน การวิจัยครั้งเปนงานวิจัยเชิงพัฒนา ใชวิธีการวิเคราะหขอมูลดานการอยูรวมกันในสังคมจากแหลงขอมูล

ตาง ๆ รวมกับการเก็บขอมูลความคิดเห็นของผูเชี ่ยวชาญในการวิเคราะหการออกแบบ เพื่อนำมาเปนขอมูล

พ้ืนฐานสำหรับศึกษาวิจัยพัฒนาสื่อแอนิเมชัน ผลการวิจัยพบวา ผลการผลิตสื่อแอนิเมชัน มีความยาว 2.51 นาที 

ผลการประเมินมีดังตอไปน้ี ผลการออกแบบสื่อแอนิเมชัน ผลการประเมินประสิทธิภาพมีความเหมาะสม ผล

ประเมินอยูในระดับ ดี ผลความพึงพอใจท่ีมีตอสื่อแอนิเมชัน มีความพึงพอใจอยูในระดับ ดีมาก  

 

คำสำคัญ : แอนิเมชัน 3 มิติ , คุณธรรม , มิตรภาพ , การกลั่นแกลง 
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The Development of Animation for Promoting Morality Coexistence in Society 
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Abstract 

This research aims to 1) design and develop 3D animation for promoting morality 

coexistence in society and 2) assess the 3D animation media. The research population comprised 

500 students from Bansomdejchaopraya Rajabhat University's high school. The accidental 

sampling approach was utilized in this study, and the sample size was 30 students. The research 

tools were 1) 3D animation media, 2) a questionnaire of expert opinions analyzed for consistency 

of animation media design, 3) an animation performance evaluation form by experts in content 

and design of animation media, and 4) a satisfaction questionnaire of animation media given to 

the sample. Mean, and standard deviation were two statistics used in data analysis. This research 

was a developmental study that used the strategy of assessing social coexistence data from 

multiple sources as well as collecting expert opinions in design analysis to serve as the foundation 

for animation research and development. According to the research, the animation production 

outputs are 2.51 minutes long. The evaluation findings are as follows: animation media design 

results and the performance evaluation results were appropriate. The evaluation results of 

satisfaction were at a very high level. 

 

Keywords: 3D animation, morality, friendship, bullying 
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1. บทนำ  

1.1 ความเปนมา 

มิตรภาพ เปนการสรางความสัมพันธในแงของการพบปะ การติดตอสัมพันธกับอีกบุคคลหนึ่ง โดยมี

พ้ืนฐานมาจากการมองโลกในแงบวก การมีเจตนาดีตอผูอ่ืน มิตรภาพเปนเรื่องของ "ใจ" เปนประการสำคัญ หากใจ

ไมคิดราย สงผลใหมิตรภาพเกิดขึ ้น (บริษัท โปรซอฟท เอชซีเอ็ม, 2561) มิตรภาพ สาระสำคัญที่อริสโตเติล

นำเสนอ ไดกลาววา มิตรภาพท่ีแทจริง ตองใชเวลาและความเชื่อใจในบมเพาะผานการเติบโตไปพรอมๆ กัน น่ันคือ 

มิตรภาพแหงความถูกตอง (friendships of virtue) ซึ่งต้ังอยูบนพ้ืนฐานของการเห็นคุณคาของคุณธรรมบางอยาง

รวมกัน ท่ีจะดึงดูดใหแตละฝายเขามาในชีวิตของกันและกัน โดยมากมิตรภาพจะเกิดข้ึนตอเมื่อผูคนมีความเห็นอก

เห็นใจตอผูอ่ืนจนเกิดเปนแนวคิดหรืออุดมการณบางอยางท่ีตรงกัน จึงเปนมิตรภาพท่ียืนยาวกวาความสัมพันธบน

พ้ืนฐานของผลประโยชนไมวาจะทางสังคม หรือทางใจเพียงชั่วครั้งชั่วคราว (ฆนาธร ขาวสนิท และณัฐมน สุนทรมี

เสถียร, 2564)  

การกลั ่นแกลง (Bully) เปนร ูปแบบหนึ ่งของความรุนแรงในสถานศึกษา การกลั ่นแกลงนั ้นมี

หลากหลายรูปแบบไมวาจะเปน การทุบตี ซึ่งสงผลทางกายภาพ  หรือการดาทอ เสียดสี เหยียด ลอเลียนปมดอย

ของคนท่ีตองการกลั่นแกลง ซึ่งสงผลตอสภาพจิตใจ (School of Changemakers , 2562) จากบทความของกรม

สุขภาพจิตกลาววา “การรังแกกันหรือลอเลียนกันในโรงเรียน เปนจุดเริ่มตนและเปนการปลูกฝงเด็กเรื่องความ

รุนแรง การทำรายกัน มีผลกระทบตอเด็กทั ้ง 2 ฝาย ทั ้งอารมณจิตใจรางกายและคุณภาพชีวิตในระยะยาว 

นักเรียนท่ีถูกรังแกมักเครียด ซึมเศรา มีปญหาการเขาสังคมจนโต นำไปสูปญหาท่ีมีผลกระทบในระยะยาว” (กรม

สุขภาพจิต , 2561) 

จากความสำคัญในเรื่องของมิตรภาพและปญหาเรื่องการกลั่นแกลงท่ีไดกลาวไปขางตน ผูวิจัยจึงพัฒนา

สื่อแอนิเมชันสงเสริมคุณธรรม แสดงถึงปญหา เรื่อง การกลั่นแกลง โดยนำขอมูลท่ีสามารถสรางความเขาใจใหกับ

เด็กวัยเรียน ในเรื่อง มิตรภาพ และการกลั่นแกลง เพ่ือใหผูชมเกิดความตระหนักถึงปญหาการกลั่นแกลงในเด็กวัย

เรียนและตระหนักถึงความสำคัญของการอยูรวมกันอยางสงบสุขในสังคมได 

1.2 วัตถุประสงค 

1.2.1 เพ่ือพัฒนางานคอมพิวเตอรแอนิเมชัน ท่ีมีเน้ือหาสงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันใน

สังคม 

 1.2.2 เพ่ือประเมินประสิทธิภาพแอนิเมชัน สงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันในสังคม 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

  2.1 ดานขอมูล ศึกษาขอมูลจากงานวิจัยเกี่ยวกับของกับ พฤติกรรมพื้นฐานที่เกิดขึ้นในสังคม โดย

เนนศึกษา ขอมูลแนวความคิดประเด็นเรื ่องการกลั่นแกลง ซึ่งเปนพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับในสังคม โดย

พฤติกรรมนั้นเปนความตั้งใจกระทำใหผูอื่นไดรับความทกุขความเจ็บปวด เพื่อใหตนเองรูสึกมีอำนาจ หรือมพีลัง

เหนือกวาผูอื่น  อีกทั้งการกระทำดังกลาวจะเกิดขึ้นซ้ำๆ อยางตอเนื่องและมีระยะเวลายาวนาน จากขอมูลกรม

สุขภาพจิตซึ่งเผยแพรเมื่อตน 2561 ระบุวาเด็กนักเรียนโดนกลั่นแกลงในโรงเรียนถึง 600,000 คน เมื่อคิดเปน

อัตราสวนแลวเทากับประมาณ 40% ถือเปนอันดับ 2 ของโลก รองจากประเทศญ่ีปุน (มูลนิธิยุวพัฒน, 2561) ซึ่ง

หากการกลั่นแกลงนั้นเกิดขึ้นในหมูเยาวชนจะยิ่งมีผลกระทบทางลบที่ร ุนแรงทั ้งตอผูถูกกระทำและผูกระทำ 

สำหรับผูถูกกระทำ การกลั่นแกลงอาจทำใหเกิดปมดอยภายในจิตใจท่ีอาจสงผลในระยะยาวทำใหพวกเขามีปญหา

ในการดำเนินชีวิตเมื่อเติบโตเปนผูใหญ (สถาบันสงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, 2563) หลักการอยู
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รวมกันในสังคม ความสำคัญกับความเปนมนุษยตองประกอบดวยหลักของการมีความเมตตากรุณาตอกัน 

ชวยเหลือซึ่งกันและกัน พรอมกับ       การเคารพในสิทธิของกันและกันอันเปนหลักของศีลธรรม รวมถึงการ

ชวยเหลือเกื้อกูลกัน โดยนำหลักธรรมเปนหลักในการดำเนินชีวิต (พระมหามงคลกานต ตธมฺโม และคณะ, 2562) 

ขอมูลที ่กลาวมาถูกนำมาวิเคราะหเปนขอมูลพื ้นฐาน ในการพัฒนาโครงเรื ่องใหเหมาะสมกับหัวขอ และ

กลุมเปาหมาย สำหรับนำไปพัฒนาสื่อแอนิเมชัน  

  2.2 ดานการออกแบบตัวละครและฉาก ศึกษาลักษณะของประเภทตัวละครที ่เหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย ซึ่งผูวิจัยใชหลักการสอดคลองกับ จรรยา เหตะโยธิน (2564) กลาววา การสรางตัวละคร ตลอดจน

การแสดงออกของตัวละคร จะเปนตัวกํากับทิศทางการเลือกใชองคประกอบศิลปและหลักการออกแบบตัวละคร 

ในทางกลับกัน องคประกอบศิลปท่ีใชตองเหมาะสมกับรูปแบบตัวละคร สามารถถายทอดลักษณะกายภาพ บุคลิก

ตัวละคร เพื ่อใหสามารถสื่อสารการแสดงออกและความเปนตัวละครนั ้นได SASI TANADEEROJKUL (2560) 

กลาวถึงความลับของ Pixar ในการออกแบบคาแรคเตอรบางสวนวา เมื่อออกแบบคาแรคเตอรของพิกซาร โดยฝง

เอาบุคลิกภาพของคนจริง และมุงไปที่ความเปนมนุษยเปนเรื่องที่จำเปนในการสรางการเชื่อมตอเมื่อออกแบบ

คาแรคเตอร ศิลปนพิกซารน้ันตองการท่ีจะรูวาอะไรท่ีตองขยายใหเกินจริง และอะไรท่ีตองลดลง อะไรท่ีจะใสเขา

ไปเพ่ือจะเพ่ิมคำบอกใบของปูมหลังและความลึกและอะไรท่ีตองทำเพ่ือทำใหเกิดบุคลิกภาพ 

 2.3 ดานการผลิตผลงานแอนิเมชัน เมื่อศึกษารวบรวมขอมูลจนไดเปนโครงเรื่อง และพัฒนาการ

ออกแบบจนสมบูรณแลว ก็จะนำขอมูลท่ีไดมาเขาสูกระบวนการผลิดสื่อแอนิเมชันดวยโปรแกรม Autodesk Maya 

เริ่มจากนำแบบท่ีออกแบบไวมาทำการข้ึนรูปโมเดล 3 มิติ ทำการกำหนด สี พ้ืนผิวใหกับตัวละครและฉาก ข้ันตอ

ตอนมาทำใหโมเดลตัวละครสามารถขยับไดโดยการใสกระดูก และสรางการควบคุม (Rigging) ขั้นตอนตอมาทำ

การเคลื่อนไหวตัวละครตามบทบาทท่ีกำหนดไวในเรื่อง ข้ันตอนตอมา กำหนดมุมกลอง จัดแสงเงา (Lighting) และ

ประมวลผลภาพ (Rendering) เพื่อเขาสูกระบวนการปรับแตงรายละเอียดดวย โปรแกรม Adobe After Effect 

และตัดตอดวย Adobe Premiere Pro จนไดสื่อแอนิเมชันท่ีสมบูรณ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยในครั้งน้ีมีขอบเขตการวิจัย คือ  

3.1 ประเภทของการวิจัย เปนงานวิจัยเชิงพัฒนา (Research and Development)  

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  3.2.1 ประชากรที่ใชในการวิจยัครั้งนี้ ไดแก นักเรียนมัธยมศึกษา โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราช

ภัฏบานสมเด็จ เจาพระยา เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร จำนวน 500 คน โดยกลุมตัวอยางในการวิจัยผูวิจัยใช

วิธีการเลือกแบบบังเอิญ จำนวน 30 คน 

  3.2.2 ผูเชี่ยวชาญ คือ ผูมีความรู และมีประสบการณในการออกแบบและพัฒนาแอนิเมชัน จาก

สาขาแอนิมชันและดิจิทัลมีเดีย คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา ชวง

อายุระหวาง 38-50 ป จำนวน 5 ทาน สำหรับประเมินประสิทธิภาพของแอนิเมชัน 

  3.3 เครื่องมือที่ใช 

  3.3.1 สื่อแอนิเมชัน  

  3.3.2 แบบสอบถามความคิดเห็นของผูเชี่ยวชาญแบบมี โครงสรางของการออกแบบ ท่ีผานการหา

คาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67-1.00 
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  3.3.3 แบบประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชัน โดยผูเชี่ยวชาญ แบบมีโครงสรางผานการหาคา

สัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67-1.00 

  3.3.4 แบบประเมินความพึงพอใจตอสื่อแอนิเมชัน เปนลักษณะขอคำถาม แบบมาตรประมาณคา 5 

ระดับ ท่ีผานการหาคาสัมประสิทธ์ิความสอดคลอง (IOC) มีคาระหวาง 0.67-1.00 

  3.4 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยเรื่อง การพัฒนาคอมพิวเตอรแอนิเมชันสงเสริมคุณธรรม การอยู

รวมกันในสังคม เปนการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) โดยมีข้ันตอนวิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี       

  3.4.1 ข้ันเตรียมการ การเก็บขอมูลไดแบงเปน 2 ระดับคือ     

   3.4.1.1 ระดับปฐมภูมิ ไดแก การศึกษาคนควาขอมูลงานวิจัย สื่อภาพยนตร สื่อโซเชียลมีเดีย 

และทฤษฎีที่ เกี่ยวของทั้งการผลิตสื่อดานแอนิเมชัน เพื่อนำมาเปนขอมูลพื้นฐานสำหรับทำการศึกษาวิจัยพฒันา

ภาพยนตรแอนิเมชันเพ่ือสงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันในสังคม  

    3.4.1.2 ระดับทุติยภูมิ ไดแก การการเก็บขอมูลจากการให ผูทรงคุณวุฒิประเมิน เพ่ือนำขอมูล

เหลานั ้นมาเปนแนวทางในการออกแบบ สื ่อแอนิเมชัน รวมถึงใชตารางการออกแบบ Manga Matrix ของ 

Tsukamoto ในการออกแบบตัวละคร 

 3.5 การวิเคราะหขอมูล 

    3.5.1 วิเคราะหขอมูลพฤติกรรมพื้นฐานที่เกิดขึ ้นในสังคม ประเด็นเรื ่องการกลั ่นแกลง 

หลักการอยูรวมกันในสังคม แลวนำขอมูลการวิเคราะหนำมาประกอบการสรางเน้ือเรื่องในงานแอนิเมชัน ออกแบบ

ตัวละครและฉาก วิเคราะหขอมูลลักษณะของประเภทตัวละครที่เหมาะสมกบักลุมเปาหมาย จากนั้นพัฒนาเน้ือ

เรื่องใหมีเนื้อหาตรงกับกลุมเปาหมาย เมื่อเนื้อเรื่องถูกพัฒนาจนสมบูรณแลว นำเนื้อเรื่องนั้นพัฒนาเปน Story 

Board เพ่ือใหเห็นถึงโครงเรื่องภาพรวม และพัฒนาตอจนเปนแอนิเมชันท่ีสมบูรณ       
 

   3.5.2 การวิเคราะหผลแบบประเมินประสิทธิภาพแอนิเมชัน เปนแบบประเมินมาตราสวน

ประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ โดยผูเชี่ยวชาญ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหผลจากการคำนวณคาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

  3.5.3 การวิเคราะหผลแบบประเมินความพึงพอใจของกลุมตัวอยางท่ีมีตอแอนิเมชัน เปนแบบ

ประเมินมาตราสวนประมาณคา (Rating Scale) 5 ระดับ สถิติท่ีใชในการวิเคราะหผลจากการคำนวณคาเฉลี่ย 

(Mean) และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) 

 

4. ผลการวิจัย 

4.1 ผลการออกแบบและพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ สงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันในสังคม โดย

ศึกษาทฤษฎีพ้ืนฐานทางสังคมในประเด็นของการอยูรวมกันในสังคม รวมไปถึงทฤษฎีการออกแบบและพัฒนาสื่อ

แอนิเมชัน โดยสื่อแอนิเมชันมีขนาดภาพ 1920 x 1080 Pixel มีความยาว 2.15 นาที มีผลการวิเคราะห ดังน้ี 

  4.1.1 ดานเนื้อเรื่อง ผลการออกแบบเนื้อหาของแอนิเมชัน 3 มิติ สงเสริมคุณธรรม การอยู

รวมกันในสังคม โดยบทภาพยนตรเปนเรื่องของ เด็กชายชื่อ ภูมิ ที่พอจากไปอยางกระทันหันตองอาศัยอยูกบัแม

สองคน ทำใหภูมิเสียใจมากและกลายเปนคนเก็บตัว จนวันหนึ่ง มะลิ เด็กผูหญิงที่เปนเพื่อนของภูมิ เห็นเพื่อนมี

ความทุกข จึงเขามาปลอบใจและพยายามทำใหภูมิกลับมาสดใสเหมือนเดิม แตก็มีเด็กเกเรคนหน่ึง ชื่อกอลฟ ชอบ

เขามาแกลง ภูมิ และมะลิ ซึ่งทำอยางนี้อยูเปนประจำ จนวันหนึ่ง กอลฟเกิดเหตุที่ไมคาดฝนขึ้นกับตัวเอง ใน

ระหวางชวงเวลาคับขันน้ัน ภูมิ และ มะลิ ไดเขามาชวยกอลฟใหปลอดภัยจากอันตราย 
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  4.1.2 ดานการออกแบบ ผูวิจัยนำหลักการ และทฤษฎีในการออกแบบ มาเปนขอมูลวิเคราะห

ในการออกแบบตัวละคร และฉาก จากนั้นนำขอมูลสอบถามความคิดเห็นจากผู เชี่ยวชาญมาวิเคราะหความ

สอดคลองในการออกแบบ เพื ่อใหไดตัวละครที ่ม ีบ ุคลิกลักษณะที ่นาสนใจ และออกแบบใหเหมาะสมกับ

กลุมเปาหมาย ดังน้ี 
 

 

ตารางท่ี 1 การวิเคราะหการออกแบบตัวละคร ภูม ิ

รายละเอียด 𝑋𝑋� S.D แปลผล 

ลักษณะบุคลิกตัวละคร 

น่ิงเงียบ  4.60 0.49 มากท่ีสุด 

ออนโยน ใจดี 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

เฮอา ราเริง แจมใส 1.60 0.49 นอย 

ลักษณะทางกายภาพตัวละคร 

ผอม ตัวเล็ก 1.80 0.40 นอย 

อวบอวน 3.00 0.00 ปานกลาง 

สมสวน 4.80 0.40 มากท่ีสุด 
 

 ผลวิเคราะหการออกแบบตัวละคร ภูมิ เด็กท่ีมีบุคลิกเปนเด็กข้ีกลัว เก็บตัว ไมกลาเลนกับใคร ไมคอยพูด 

การออกแบบเครื่องแตงกาย คือ แตงกายชุดลำลองเสื้อคอกลมสีฟา กางเกงขาสามสวนสีน้ำเงินเขม  

 

 
 

รูปท่ี 1 ดานออกแบบตัวละคร ภูมิ 
 

ตารางท่ี 2 การวิเคราะหการออกแบบตัวละคร มะล ิ

รายละเอียด 𝑋𝑋� S.D แปลผล 

ลักษณะบุคลิกตัวละคร 

เรียบรอย จิตใจดี 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

นารัก สดใสราเริง เขากับผูอ่ืนงาย 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

มีความมั่นใจในตัวเองสูง ตรงไปตรงมา 1.88 0.60 นอย 

ลักษณะทางกายภาพตัวละคร 

ผอม รูปรางดี สวย 2.80 0.40 ปานกลาง 

สมสวน แกมปอง ตาโต 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

แข็งแรง หุนนักกีฬา 1.20 0.40 นอยท่ีสุด 
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 ผลวิเคราะหการออกแบบตัวละคร มะลิ เด็กหญิงท่ีมีบุคลิกเปนเด็กเรียบรอย ราเริง เขากับคนอ่ืนไดงาย 

พูดจาไพเราะ มีสัมมาคาราวะ หนาตานารักสมวัย การออกแบบเครื่องแตงกาย คือ แตงกายเสื้อสีชมพู และใส

กระโปรงทำใหดูเปนเด็กผูหญิงท่ีเรียบรอย ออนหวาน ยางมัดผมติดโบวทำใหดูนารักมากข้ึน 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 2 ดานออกแบบตัวละคร มะลิ 

 

ตารางท่ี 3 การวิเคราะหการออกแบบตัวละครหลัก กอลฟ 

รายละเอียด 𝑋𝑋� S.D แปลผล 

ลักษณะบุคลิกตัวละคร 

ซน ชอบแกลง 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

ชอบเรียกรองความสนใจ 2.20 0.40 ปานกลาง 

ชอบชี้นำ ทำตัวเปนหัวหนา 1.40 0.49 นอยท่ีสุด 

ลักษณะทางกายภาพตัวละคร 

รูปรางสูง ใหญ ตัวอวน 2.00 0.00 ปานกลาง 

รูปรางสมสวน 4.80 0.40 มากท่ีสุด 

ผอม สูง 1.00 0.00 นอยท่ีสุด 
 

 ผลวิเคราะหการออกแบบตัวละคร กอลฟ เด็กชายท่ีมีบุคลิกเปนเด็กข้ีแกลง ดูเกเร การออกแบบเครื่อง

แตงกาย คือ แตงกายชุดลำลองเสื้อสีแดงใหอารมณรุนแรง และใสหมวกกลับดาน 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 3 ดานออกแบบตัวละคร กอลฟ   

 

ตารางท่ี 4 การวิเคราะหการออกแบบฉาก 

รายละเอียด 𝑋𝑋� S.D แปลผล 

ลักษณะฉาก 

อาคาร คอนโด 0.60 0.49 นอยท่ีสุด 

หมูบาน 5.00 0.00 มากท่ีสุด 

โทนส ี

โทนรอน อุน 4.60 0.49 มากท่ีสุด 

โทนเย็น 2.60 0.80 ปานกลาง 
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 ผลวิเคราะหการออกแบบฉาก ฉากที่ใชมีตนแบบมาจากบานในแถบชนบทของภาคเหนือและภาค

กลางของประเทศไทย โดยฉากที่ไดออกแบบ ประกอบดวย ฉากหมูบาน และฉากลานกวาง บรรยากาศโทนสีใช

โทนอุน 
 

  
 

รูปท่ี 4 การออกแบบฉาก 

 

  4.2 การทดสอบประสิทธิภาพ นำผลงานแอนิเมชัน 3 มิติ สงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันในสังคม             

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบประเมินจาก แบบสอบถามความคิดเห็นและนำขอมูลที่ไดรับมาแกไข ผลการประเมิน        

โดยผูเชี่ยวชาญจำนวน 5 ทาน เพ่ือประเมินประสิทธิภาพของสื่อ สรุปไดดังตารางท่ี 5 

 

ตารางท่ี 5 การทดสอบประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญ 

รายการ 𝑋𝑋� S.D. แปลผล 

1.แนวคิดและแกนเรื่อง 

1.1 แนวคิดเชิงสรางสรรค 4.60 0.55 ดีมาก 

1.2 การลำดับเรื่อง 4.00 0.00 ดี 

1.3 การสื่อสารอารมณและ ความรูสึก 4.40 0.55 ดี 

2.ตัวละคร 

2.1 การออกแบบ 4.80 0.45 ดีมาก 

2.2 ลวดลาย 4.60 0.55 ดีมาก 

2.3 การเคลื่อนไหว 4.20 0.45 ดี 

3.ฉาก 

3.1 การออกแบบ/องคประกอบ 4.80 0.45 ดีมาก 

3.2 รายละเอียด 4.40 0.89 ดี 

4.เทคนิค/การออกแบบ 

4.1 มุมกลอง 4.20 0.45 ดี 

4.2 การออกแบบภาพใหเห็นแสงและเงา 4.80 0.45 ดีมาก 

4.3 การตัดตอภาพ 4.00 0.70 ดี 

4.4 เสียง 4.20 0.45 ดี 

4.5 VFX 4.20 0.45 ดี 

4.6 การใชชุดสีเหมาะสมกับ Mood & Tone 5.00 0.00 ดีมาก 

รวม 4.44 0.23 ดี 
 

 

4.3 ข้ันนำไปใช นำสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ สงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันในสังคม ไปใชกับกลุมประชากร 

นักเรียนมัธยม โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา จำนวน 500 คน กลุมตัวอยางในการวิจัย
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ใชวิธีการเลือกแบบบังเอิญ จำนวน 30 คน โดยใชแบบวัดการรับรู และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีตอสื่อ 

แอนิเมชัน นำมาสรุปผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง ดวย หลักทางสถิติ  คือ คาเฉลี่ย  และสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการประเมินสื่อแอนิเมชัน 2 มิติ เพ่ือสะทอนความเกื้อกูลการชวยเหลือกันในสังคม โดยกลุมตัวอยาง

จำนวน 30 คน สรุปไดดังตารางท่ี 6 

 
 

ตารางท่ี 6 แบบวัดการรับรูสรุปผลความพึงพอใจของกลุมตัวอยาง 
 

รายละเอียด 𝑋𝑋� S.D แปลผล 

1. ตัวละครมีความสวยงามนาสนใจ 4.57 0.50 ดีมาก 

2. ฉากมีความสวยงาม 4.53 0.51 ดีมาก 

3. สีสันและแสงเงา 4.63 0.49 ดีมาก 

4. การตัดตอมีความเหมาะสม 4.43 0.57 ดี 

5. เสียงมีความชัดเจนเหมาะสม 4.27 0.52 ดี 

6. ระยะเวลาดำเนินเรื่องเหมาะสม 4.50 0.63 ดีมาก 

7. การดำเนินเรื่องมีความเหมาะสม 4.30 0.60 ดี 

8. เน้ือเรื่องสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม 4.60 0.50 ดีมาก 

9. เขาใจเน้ือหาของแอนิเมชัน 4.63 0.49 ดีมาก 

10. ไดรับประโยชนจากสื่อแอนิเมชัน 4.70 0.47 ดีมาก 

คาเฉลี่ยผลการประเมิน 4.52 0.53 ดีมาก 
 

5. สรุปผลและอภิปรายผล 

5.1 สรุปผล จากงานวิจยั การพัฒนาคอมพิวเตอรแอนิเมชันสงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันในสังคม ได

อธิบายถึงกระบวนการในการศึกษารวบรวมขอมูล การคิดวิเคราะห ออกแบบสรางสรรคและผลิตสื่อ แอนิเมชัน 

การประเมินประสิทธิภาพสื่อ สรุปผลดังน้ี   

5.1.1 ผลการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ โดยผลิตผลงานสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ สงเสริมคุณธรรม 

การอยูรวมกันในสังคม มีความยาว 2.51 นาที เน้ือเรื่องสื่อถึงประเด็นความสำคัญของการอยูรวมกันในสังคม การ

ดำเนินเรื่องเขาใจงาย แมจะไมมีบทพูดในการสื่อสาร แตใชการสื่อความหมายดวย ลักษณะสีหนา ทาทาง แทนการ

สื่ออารมณ และการสื่อสารแทน สรางความรูสึกรวม และสรางความประทับใจใหกับผูชมไดงาย สอดคลองกับ     

(ณัฐวุฒิ อยูสุข, 2560) กลาววา การใชภาษากายอยางเหมาะสมจะชวยใหสามารถสื่อสารไดดีกวาคำพูด ซึ่งในการ

ออกแบบภาพยนตรแอนิเมชันสั้นน้ันจำเปนท่ีจะตองศึกษาเรื่องของภาษากาย เพ่ือท่ีจะใชภาษากายในการสื่อสาร

ขอความหรือสื่ออารมณของตัวละคนไปยังผูชมไดอยางเขาใจ เพราะวา  ตองมีการเลาเรื่องราวผานทาทางเพ่ือให

ผูชมเขาใจสิ่งที่จะสื่อสารไดในเวลาที่จำกัด กลุมตัวอยางยังใหความสนใจการ โดยออกแบบตัวละครใหดูนารัก 

สอดแทรกการละเลนของเด็กลงในการดำเนินเรื่อง เพ่ือใหเน้ือเรื่องมีความเกี่ยวโยงเขากับกลุมเปาหมายท่ีเปนเด็ก

วัยเรียน ใช บรรยากาศ แสง สี ท่ีดูสดใส เพ่ือดึงดูดกลุมเปาหมาย  

  5.1.2 การประเมินประสิทธิภาพของสื่อแอนิเมชันโดยผูเชี่ยวชาญ 5 คน พบวา ผลประเมิน

ประสิทธิภาพในภาพรวมอยู ในระดับ ดี (¯x= 4.44 S.D. = 0.23) เมื ่อพิจารณาเปนรายขอพบวา แนวคิดเชิง

สรางสรรค, การออกแบบ, ลวดลาย, การออกแบบ/องคประกอบฉาก, การออกแบบภาพใหเห็นแสงและเงา การใช
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ชุดสีเหมาะสมกับ Mood & Tone อยูในระดับ ดีมาก คาเฉลี่ยอยูในชวงระหวาง (5.00 - 4.60) อันดับรองถดัมา 

คือ การลำดับเรื่อง การสื่อสารอารมณและความรูสึก การเคลื่อนไหว รายละเอียด/องคประกอบฉาก มุมกลอง การ

ตัดตอภาพ เสียง VFX  อยูในระดับ ดี คาเฉลี่ยอยูในชวงระหวาง (4.44 - 4.00) ผลเฉลี่ยการประเมินสื่ออยูใน 

ระดับดี 

  5.1.3 การประเมินความพึงพอใจสื ่อแอนิเมชันจากกลุ มตัวอยาง ตอสื ่อแอนิเมชัน 3 มิติ 

สงเสริมคุณธรรม การอยูรวมกันในสังคม กลุมตัวอยางจำนวน 30 คน โดยรวมอยูในระดับดีมาก (4.52 ± 0.53) 

โดยจำแนกเปนดาน ตาง ๆ ไดดังน้ี ดานท่ีไดคะแนนเปนอันดับสูงสุดไดแก การไดรับประโยชนของแอนิเมชันอยูใน

ระดับดีมาก (4.70 ± 0.47) ลำดับ รองลงมาคือเขาใจเน้ือหาของแอนิเมชัน และสีสันและแสงเงา อยูในระดับดีมาก 

(4.63 ± 0.49) ลำดับถัดไปในคาเฉลี่ยอยูในชวงระหวาง (4.60 - 4.50) อยูในระดับดีมาก เรียงตามคามากไปนอย 

ไดแกดาน เนื ้อเรื ่องสงเสริมการอยูรวมกันในสังคม, ตัวละครมีความสวยงามนาสนใจ, ฉากมีความสวยงาม, 

ระยะเวลาดำเนินเรื่องเหมาะสม ลำดับถัดไปในคาเฉลี่ยอยูในชวงระหวาง (4.43 - 4.27) อยูในระดับดี เรียงตามคา

มากไปนอย ไดแกดาน การตัดตอมีความเหมาะสม การดำเนินเรื่องมีความเหมาะสม เสียงมีความชัดเจนเหมาะสม 

ผลเฉลี่ยการประเมินสื่ออยูใน ระดับดีมาก 

 5.2 อภิปรายผล การพัฒนาสื่อแอนิเมชัน ผานการศึกษาจากแหลงขอมูล ทั้งปฐมภูมิและทุติยภูมิวามี

ความเหมาะสมกับกลุมตัวอยาง แลวนำขอมูลมาวิเคราะหใหไดบทภาพยนตรแอนิเมชันที ่สมบูรณ และศึกษา

กระบวนการพัฒนาสื่อแอนิเมชัน 3 มิติ การออกแบบ การเคลื่อนไหวการแสดงสีหนาทาทางตัวละครท่ีใชสื่อสารให

ผูชมไดรับรู ผานการกลั่นกรองกระบวนการ การประเมินประสิทธิภาพโดยผูเชี่ยวชาญและผูทรงคุณวุฒิ ทำใหเน้ือ

เรื่องในงานแอนิเมชันมีความเหมาะสมกับกลุมเปาหมาย สื่อถึงเรื่องของการอยูรวมกันในสังคมไดอยางเหมาะสม 

การดำเนินเรื่อง จังหวะและภาพรวมของเนื้อเรื่องมีความเหมาะสม เขาใจงายแมจะไมมีบทพูดแตกลุมตัวอยางก็

สามารถเขาใจเรื ่องราวไดงายสอดคลองกับ (สุวิช ถิระโคตร,2560) กลาวถึงขอมูลจากดิจิทัลมีเดียโซลูชันวา 

คุณสมบัติของแอนิเมชันที่สรางความนาสนใจใหเก็บเด็กหรือผูใหญทุกเพศทุกวัยไดคือ การทำใหภาพเกิดการ 

เคลื่อนไหว เนื่องจากคนเรามักมองรูปภาพหรือสิ่งเคลื่อนไหวที่มีสีสันกอนเนื้อหาที่จะไดรับ ทำใหกลุมตัวอยาง 

เขาถึงเรื่องราวและรูสึกรวมไดเปนอยางดี 

 5.3 ขอเสนอแนะ  

  5.3.1 ขอเสนอแนะในการนำผลการวิจัยไปใช   

 5.3.1.1 ควรปรับชื่อเรื่องใหมีความนาสนใจเพราะชื่อเรื่องจะมีผลในการกระตุนความ

อยากดู และสีของชื่อเรื่องท่ีใชควรจะโดดเดนกวาน้ี เพราะตอนน้ีแยกไมออกระหวาสีตัวอักษรและสีพ้ืนหลัง   

 5.3.1.2 การใหเสียงพากยมีบางชวงเบาไปไมสมดุลใหไปปรับแตงความสมดุลกันของ

เสียง  

 5.3.1.3 มีชวงเดียวในเรื่องท่ีมีการใชบทพูด (ตะโกนเรียกชื่อตัวละคร) ใหตัดออก 

เพราะภาพยนตรท้ังเรื่องสื่อสารดวยสีหนาทาทางต้ังแตตนจนจบ จะทำอรรถรสการสื่อสารในเรื่องเสียไป 

  5.3.2 ขอเสนอแนะสำหรับการวิจัยครัง้ตอไป 

 5.3.2.1 การพัฒนาในโอกาสตอไปควรมีการพัฒนาเทคนิคการทำงานในสวนท่ี

เกี่ยวของ ทักษะการผลิตผลงานลักษณะสื่อผสม เชน 2D ผสม 3D เพ่ือใหผลงานจะเกิดความนาสนใจมากข้ึน     

 5.3.2.2 พัฒนาวิจัยออกแบบสื่อแอนิเมชัน ท่ีสงเสริมสงัคมในดานอ่ืน ๆ ท่ีสัมพันธกับ

สถานการณปจจุบัน เชน การมีน้ำใจเอ้ืออาทรตอกันในสังคม ปญหาความรุนแรงบนทองถนน เปนตน 
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ผลงานวิจัยชิ ้นนี ้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี เนื ่องจากความชวยเหลืออยางดียิ่งของ ที ่ปรึกษา ที่ไดให

คำแนะนำและขอคิดเห็นตาง ๆ ตลอดจนตรวจสอบ แกไข จนทำใหงานวิจัยชิ้นน้ีเสร็จสมบูรณ ขอขอบผูทรงคุณวุฒิ 

ท่ีใหความอนุเคราะห ตรวจสอบประเมินผลงานวิจัย ขอบคุณผูท่ีเกี่ยวของทุกทาน ท่ีใหขอมูล และคำแนะนำ ท่ีเปน

ประโยชน และเอื้อตอการทำงานวิจัย จนทำใหงานวิจัยนี้สำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ในสวนของขอบกพรองตางๆ ท่ี

อาจเกิดข้ึนในงานวิจัยชิ้นน้ี ผูวิจัยนอมรับคำแนะนำติชม และจะนำคำแนะนำมาปรับปรุง พัฒนางานวิจัยตอไป 
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บทคัดยอ 

สถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงไปสงผลใหผูสูงอายุท่ีตองมีการปรับตัวเพ่ือเขาสูชีวิตวิถีใหม และมีสมรรถนะใน

การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน การศึกษาครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินผลการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือการ

จัดการดูแลสุขภาพชุมชน ศึกษาในพื้นที่ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน ระหวางกันยายน 2563-

สิงหาคม 2564 กลุมตัวอยาง ในการสนทนากลุม คือ แกนนำผูสูงอายุ จำนวน 24 คน เลือกแบบเจาะจง และกลุม

ตัวอยางในการประเมินผล คือ ผูสูงอายุ จำนวน 50 คน เลือกแบบสุมอยางง าย เก็บรวบรวมขอมูลด วย

แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพและการรับรูสมรรถนะในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน แบบสอบถามความ

พึงพอใจในการจัดโครงการ และแนวคำถามการสนทนากลุม ขอมูลเชิงคุณภาพไดนำมาวิเคราะหเชิงเนื้อหา และ

วิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณดวยสถิติเชิงพรรณา  

ผลการศึกษาพบวา 1) ทุนทางสังคม ทุนเดิมของชุมชนศรีบัวบาน มีนโยบายและแผนการดำเนินงานท่ี

สนับสนุนดานการจัดการดูแลสุขภาพผูสูงอายุที่ชัดเจน ทั้งในกลุมติดสังคม ติดบาน และติดเตียง มีเปาหมายคือ

ผูสูงอายุไดรับการดูแลสุขภาพอยางเทาเทียม 2) ปจจัยนำเขา มีเครือขายในการดำเนินงานบริการวิชาการรับใช

ส ังคมจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม ท่ีม ีว ิทยากรที่มีความรูและประสบการณ ในระดับมากที ่สุด (X�=4.92, 

S.D.=0.27) 3) กระบวนการ มีการจดักิจกรรมในการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุอยางตอเนื่อง มีความรวมมือกับ

ภาคีเครือขายท้ังในและนอกพ้ืนท่ี กิจกรรมท่ีพึงพอใจมากท่ีสุดคือ การอบรมใหความรู (X�=4.96, S.D.=0.19) การ

ออกเย่ียมบานรวมกัน (X�=4.90, S.D.=0.30) และการศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู X�=4.80, S.D.=0.40) ตามลำดับ

และ 4) ผลผลิต พบวา มีความรอบรูดานสุขภาพในระดับดีมาก (X�=139.5, S.D.=9.48) และการรับรูสมรรถนะใน

การจัดการดูแลสุขภาพชุมชนในระดับสูง (X�=4.66, S.D.=0.55) ดังน้ัน จึงควรสงเสริมสมรรถนะของผูสูงอายุโดย

อาศัยเครือขายการดำเนินงานเพ่ือการดูแลสุขภาพชุมชนท่ีตอเน่ือง จะเปนการสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดความรอบรู

ดานสุขภาพและการรับรูสมรรถนะของตนเองในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพตอไป

คำสำคัญ: การสงเสริมสมรรถนะ ผูสูงอายุ การดูแลสุขภาพ ชุมชน 
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Abstract 

The changing situation has resulted in the elderly adjusting to a new life. This study 

investigates the impact of promoting the elderly's competency in community health care 

management. From September-August 2021, researchers conducted the research in Sri Bua Ban 

Subdistrict, Muang District, Lamphun Province. The participants (n=24) were older leaders chosen 

by purposive sampling and assigned to a focus group. Fifty senior people (n=50) were randomly 

sampled during the evaluation process. Data was gathered using a questionnaire involving health 

literacy and perception of competency in community health care management, a project 

satisfaction questionnaire, and focus group interview guide questions. The qualitative data was 

analyzed for content, while the quantitative data were evaluated using descriptive statistics. 

 The results showed that 1) Social Capital: The Sri Bua Ban community's social capital was 

to support elderly health care management policy, including social-bound, homebound, and 

bedbound or bedridden patient groups. The goal was for the elderly to receive equity in health 

care services. 2) Input factor: as an academic service operation, CMU collaborated extensively to 

engage community services with experienced and knowledgeable speakers. (X =4.92, S.D.=0.27). 

3) Process aspect: activities to enhance the capability of the elderly were scheduled regularly. 

There was cooperation with network partners inside and outside of the community. 4) Product 

aspect: health literacy was at a high level (X =27.92, S.D.=1.89), and competency in community 

health care administration was at a high level (X =4.66, S.D.=0.55). As a result, a network of 

operations for ongoing community health care should encourage the competence of the elderly, 

resulting in the elderly gaining health literacy and self-efficacy in managing good community 

health care. 

 

 Keywords: competence promotion, the elderly, socially-engage, health literacy, community 
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1. บทนำ  
ปจจุบันผู สูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้นทั ่วโลกและประเทศไทยกำลังเขาสู สังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ [1] 

ผูสูงอายุที่เพิ่มขึ้นมีความสัมพันธกับการเจ็บปวยและภาระพึ่งพิงที่เพิ่มขึ้นดวย [2] สงผลทำใหผูสูงอายุมีความ

ตองการในการดูแลระยะยาว (long term care) [3] รวมทั้งปญหาความเหลื่อมล้ำในการเขาถึงระบบบริการ

สุขภาพ โดยเฉพาะผูสูงอายุกลุมติดบาน (house-bound) และติดเตียง (bed-bound) ท่ีตองพ่ึงพาความชวยเหลือ

จากญาติหรือผูดูแลในการทำกิจวัตรประจำวัน [4] สภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปทำใหผูสูงอายุถูกทิ้งใหอยูเพยีง

ลำพัง [5] นอกจากน้ี จากปญหาการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ท่ีพบวา ผูสูงอายุถือเปนกลุมเสี่ยง

สูงในการติดเชื้อและแพรกระจายเชื้อ [6] การเปลี่ยนผานดานภาวะสุขภาพ (health transition) ทำใหผูสูงอายุจึง

จำเปนท่ีตองมีการปรับตัวเพ่ือเขาสูชีวิตวิถีใหม (new normal) อยางรูเทาทัน เพ่ือใหผูสูงอายุสามารถดำรงชีวิตได

เต็มตามศักยภาพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี [7] 
การสงเสริมสมรรถนะใหผูสูงอายุมีการจัดการดูแลสุขภาพท้ังตอตนเอง ครอบครัว และชุมชน จะสงผลทำ

ใหชุมชนมีสุขภาวะอยางยั่งยืน จึงมีความสอดคลองกับเปาหมายในการพัฒนาประเทศ จากยุทธศาสตรหลักของ

แผนผูสูงอายุแหงชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545-2564) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 

2560-2564) ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป ของประเทศ ที่มุงเนนการพัฒนาสมรรถนะของผูสูงอายุให

สามารถจัดการดูแลสุขภาพไดตามศักยภาพ โดยการพัฒนาระบบการดูแลผูสูงอายุโดยอาศัยการมีสวนรวมจาก

ครอบครัวและชุมชนเปนสำคัญ [8] ที่ผานมามีการดำเนินงานหลากหลายรูปแบบในชุมชนเพื่อใหผูสูงอายุมีการ

ดูแลสุขภาพที่ดี สามารถเขาถึงระบบบริการสุขภาพไดตามศักยภาพ สวนใหญเปนการจัดระบบริการสุขภาพจาก

ทางภาครัฐ ภายใตการเยี่ยมบานจากทีมหมอครอบครัว จากพยาบาลวิชาชีพ รวมทั้งจากกลุมนักบริบาลชุมชน 

หรือผูดูแล (Care Giver) มีระบบการสงตอเพ่ือการดูแลรักษาเมื่อเกิดภาวะแทรกซอน มีการนำนโยบายจากภาครัฐ 

นโยบายสาธารณะเปนแนวทางในการขับเคลื่อนการดูแลผูสูงอายุในชุมชน เชน มีขอกำหนด กฎหมาย การจัด

สวัสดิการ การจัดตั้งโรงเรียนผูสงูอายุ การจัดตั้งองคกรเฉพาะดาน การจัดระบบการสงตอการดูแลผูสูงอายุ เปน

ตน [9] ดังนั้น การสงเสริมสมรรถนะใหผูสูงอายุสามารถมีการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนได จะทำใหผูสูงอายุ

สามารถพ่ึงพาตนเองและชวยเหลือผูอ่ืนในชุมชนและสังคมไดตามศักยภาพ สอดคลองกับปญหาความตองการและ

วิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป ใหรูเทาทัน อันจะสงผลทำใหผูสูงอายุไดรับการยกยองและสรรเสริญจากสังคม คงไวซึ่ง

ศักด์ิศรีของความเปนมนุษย  

ตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน เปนพ้ืนท่ีต้ังของศูนยการศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม “หริภุญ

ไชย” ซึ่งเทศบาลตำบลศรีบัวบานเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินเครือขายท่ีไดแลกเปลี่ยนเรียนรูกับมหาวิชชาลัย

อุโมงคสรางพลเมือง ตำบลอุโมงค อำเภอเมืองจังหวัดลำพูน ซึ่งมีศูนยการเรียนรูชุมชน และมีองคความรูในดาน

การจัดการชุมชนเพื่อสรางความเปนพลเมือง (Community Management for Citizenship Cultivating) โดย

บูรณาการแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ทุนทางสังคม ภูมิปญญาทองถ่ิน วิถีชีวิต และศิลปะวัฒนธรรม และเนนการมี

สวนรวมของชุมชนในการกำหนดกลไกการจัดการกับปญหา การดำเนินการเพื ่อแกไขปญหา ตลอดจนมีการ

ประเมินผลและถอดบทเรียนที่ไดจากการดำเนินงานอยางเปนระบบ [10] ที ่ผานมามีคณะพยาบาลศาสตร 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม เปนเครือขายความรวมมือดานวิชาการ ภายใตการดำเนินงานบริการวิชาการรบัใชสังคม 

(soclally-engage scholarship) และไดดำเนินโครงการอยางมีสวนรวมกับชุมชนในการสงเสริมสมรรถนะ

ผูสูงอายุเพื่อการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนนับตั้งแตป พ.ศ. 2563 เพื่อรองรับกับสถานการณแนวโนมของปญหา

ผูสูงอายุของพ้ืนท่ี [11] ดังน้ัน เพ่ือใหทราบถึงบริบท ทุนทางสังคม นโยบายและเปาหมาย กิจกรรมของโครงการ 

ปจจัยนำเขาของโครงการ ทั้งในดาน วิทยากร กิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวก กระบวนการดำเนินงาน การ
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ถายทอดความรู การฝกปฏิบัติ การเย่ียมบาน ตลอดจนผลผลิตของโครงการ ท้ังความรอบรูดานสุขภาพ และการ

รับรูสมรรถนะในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ตอลอดจนความพึงพอใจในการจัดโครงการ ดังนั้น ผูวิจัยจึงไดมี

การประเมินผลโครงการ เพ่ือนำผลท่ีไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาการจัดโครงการภายใตการดำเนินงานของ

บริการวิชาการรับใชสังคมในการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนตอไป 

วัตถุประสงค  

เพ่ือประเมินผลการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน  

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
กรอบแนวคิดในการการศึกษาน้ี ไดนำแนวคิดการประเมินรปูแบบซิปป (CIPP Model) มาใชเปนแนวทาง

ในการประเมินผลการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพื ่อการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ประกอบดวย 1) บริบท 

(context evaluation) ของการดำเนินโครงการ ทั้งทุนทางสังคม นโยบาย หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค 

เปาหมาย และกิจกรรมการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายเุพื่อการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน 2) ปจจัยนำเขา (input 

evaluation) วิทยากร อุปกรณ สิ ่งอำนวยความสะดวก 3) กระบวนการ (process evaluation) กิจกรรม 

ระยะเวลา การดำเนินงาน การอำนวยความสะดวก สถานที่ การติดตอสื ่อสาร การประชาสัมพันธ และการ

ประเมินผลผลิต (product evaluation) ไดแก ความรอบรูดานสุขภาพและการรับรูสมรรถนะในการจัดการดูแล

สุขภาพชุมชน แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
การวิจัยแบบประเมินผล (Evaluation research) ในรูปแบบพรรณนา โดยอาศัยแนวคิดการประเมิน 

CIPP Model 

ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากร คือ ผูสูงอายุ ในพ้ืนท่ีตำบลศรีบัวบาน อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 

กลุมตัวอยาง แบงเปน 2 กลุม คือ กลุมตัวอยางในการสนทนากลุม ประกอบดวย แกนนำผูสูงอายุ 24 คน 

โดยการเลือกแบบเจาะจง (purposive sampling) และกลุมตัวอยางในการประเมินผลผลิต คือ ผูสูงอายุท่ีเขารวม

กิจกรรมการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติจำนวน 50 คน 

และยินดีท่ีตอบแบบสอบถาม 

เครื่องมือในการวิจัย เครื่องมือที่ใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการประเมินทุนทางสังคม ปจจัยนำเขา 

กระบวนการ และผลผลิต ใชแนวคำถามการสนทนากลุ ม และเครื ่องมือที ่ใชในการประเมินผลผลิต ไดแก 

แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพและการรับรูสมรรถนะในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน แบบสอบถามความ

พึงพอใจในการจัดโครงการ ดังน้ี  

1) แนวคำถามการสนทนากลุม เปนคำถามกึ่งโครงสราง (semi-structure) ขอคำถามเปนแบบปลายเปด 

ในการประเมินทุนทางสังคม ปจจัยนำเขา กระบวนการและผลผลิตของการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ โดยผูวิจัย

สรางข้ึนตามเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ และนำมาปรับปรุงแกไขใหมีความครอบคลุมและใชภาษาท่ีเขาใจได

โดยงาย  

2) แบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพและการรับรู สมรรถนะในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน แบบ

มาตราสวนประมาณคา (rating scale) 5 ระดับ สำหรับขอคำถามในดานความรอบรูดานสุขภาพ จำนวน 30 ขอ

ผู วิจัยพัฒนาขึ้นโดยนำแนวคำถามจากแบบสอบถามความรอบรู ดานสุขภาพที่พัฒนาโดย กองสุขศึกษา กรม
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สนับสนุนบริการสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข (2556) รวมกับมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (2556) ไดคาความ

เชื่อมั่น Cronbach’s alpha อยูในชวง 0.61-0.91 มาปรับขอคำถามใหมีความเขาใจงาย เหมาะสมกับผูสูงอายุ

และบริบทของพื้นที่ และขอคำถามในดานการรับรูสมรรถนะในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน จำนวน 10 ขอ 

ผูวิจัยไดนำแนวคำถามที่พัฒนาขึ้นจากการศึกษาวิจัยของผูวิจัยและคณะ (2559) เรื่อง การพัฒนารูปแบบการใช

ภูมิปญญาทองถ่ินในการดูแลสุขภาพผูสูงอายุในชุมชน ไดคาดัชนีความเชื่อมั่น Cronbach’s alpha 0.88  

3) แบบสอบถามความพึงพอใจในการดำเนินโครงการ ที่พัฒนาขึ้นโดยกลุมวิชาการพยาบาลสาธารณสุข

คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม เกี่ยวกับความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวขอการอบรม/บรรยาย วิทยากร 

เน้ือหา กิจกรรมการฝกปฏิบัติ กิจกรรมการศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู กิจกรรมการดำเนินงาน และสถานท่ี 

เปนตน จำนวน 10 ขอ 

วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล 

1. ผูวิจัยชี้แจงขอมูลในการศึกษา วัตถุประสงค รูปแบบการดำเนินงาน และประโยชนที่ไดร ับใหกลุม

ตัวอยางไดรับทราบ และขอความยินยอมในการใหขอมูล และอนุญาตในการเขาถึงขอมูลในการเขารวมโครงการ

ของกลุมตัวอยาง ขอมูลท่ีไดจะเก็บเปนความลับ ไมมีการระบุชื่อ  

2. การรวบรวมขอมูล แบงออกเปน 2 สวน ไดแก 1) ขอมูลการประเมินผลโครงการ ทุนทางสังคม โดยการ

สนทนากลุมในวันที ่ 1 ของการดำเนินโครงการ สวนขอมูลปจจัยนำเขาและกระบวนการดำเนินกิจกรรมตาม

โครงการ เปนการประเมินผลของการจัดโครงการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน โดย

ใหผูเขารวมโครงการตอบแบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ ในดานปจจัยนำเขาและกระบวนการ ขอ

คำถามมีจำนวน 10 ขอ ผานกูเกิลฟอรม ใชเวลา 10 นาที ในวันสุดทาของการดำเนินโครงการ 2) ขอมูลการ

ประเมินผลผลิตของโครงการ ไดแก ความรอบรูดานสุขภาพ ขอคำถามมีจำนวน 30 ขอ และการรับรูสมรรถนะใน

การจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ขอคำถามมีจำนวน 5 ขอ ผานกูเกิลฟอรม ใชเวลา 30 นาที ประเมินผลในวันสุดทา

ของการดำเนินโครงการ 

การวิเคราะหขอมูล 

วิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพจากการสนทนากลุม ดวยวิธีการวิเคราะหเชิงเน้ือหา สวนขอมูลท่ัวไป และ

ขอมูลท่ีไดจากแบบสอบถามความรอบรูดานสุขภาพและการรับรูสมรรถนะในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน และ

แบบสอบถามความพึงพอใจในการจัดโครงการ ทางกูเกิลฟอรม วิเคราะหโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก ความถ่ี 

รอยละ คาเฉลี่ย และคาเบี่ยงเบนมาตรฐาน 

4. ผลการวิจัย
1) ขอมูลทั่วไป คือ กลุมตัวอยางในการประเมินทุนทางสังคม ปจจัยนำเขาและกระบวนการ และความพึง

พอใจในโครงการ ประกอบดวย แกนนำผูสูงอายุ 24 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 18 คน (รอยละ 75) เพศชาย 6 

คน (รอยละ 25) อายุระหวาง 60-69 ป 20 คน (รอยละ 83) และอายุ 70-79 ป 4 คน (รอยละ 17) ตามลำดับ 

สวนใหญสภาพสมรสคู  19 คน (ร อยละ79) นับถือศาสนาพุทธ 21 คน (ร อยละ 87.5) จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา 18 คน (รอยละ 75) สวนใหญมีโรคประจำตัวอยางนอย 1 โรค 18 คน (รอยละ 75)  

กลุมตัวอยางในการประเมินผลโครงการจำนวน 50 คน สวนใหญเปนเพศหญิง 42 คน (รอยละ 84) เพศ

ชาย 8 คน (รอยละ 16) อายุระหวาง 60-69 ป 45 คน (รอยละ 90) และอายุ 70-79 ป 5 คน (รอยละ 10) 

ตามลำดับ สวนใหญสภาพสมรสคู 45 คน (รอยละ 90) นับถือศาสนาพุทธ 46 คน (รอยละ 92) จบการศึกษาชั้น

ประถมศึกษา 42 คน (รอยละ 80) สวนใหญมีโรคประจำตัวอยางนอย 1 โรค 38 คน (รอยละ 76) 
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2) ขอมูลความคิดเห็นตอทุนทางสังคม ปจจัยนำเขา และกระบวนการของโครงการ 

ทุนทางสังคม: กลุมแกนนำผูสงูอายุเห็นวา ในชุมชนมีการการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนทั้งแนวนโยบาย

และการดำเนินงานจากชุมชน คือ เทศบาลตำบลศรีบัวบาน ท่ีมีโรงเรียนผูสูงอายุท่ีประกอบดวยกิจกรรมการอบรม

และฝกทักษะที่หลากหลายที่เปนการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุใหมีการจัดการดูแลสุขภาพทั้งตนเอง ครอบครัว 

และชุมชน โดยในโรงเรียนผูสูงอายุรุนที่ 5 มีการฝกปฏิบัติเพิ่มเติมที่เนนการรักษาโรคเบื้องตน เชน การทำแผล 

การเคลื่อนยาย การชวยฟนคืนชีพ ซึ่งกิจกรรมจากการอบรมน้ี มีการดำเนินงานภายใตการดำเนินโครงการบริการ

รับใชสังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเห็นวาโครงการมีเปาหมายที่ชัดเจน สามารถนำไปใชในการดูแลตนเอง

และครอบครัวไดจริง สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุท่ีสามารถเอาไปใชในการดูแลตอเน่ืองใน

ครอบครัวและในชุมชนได  

ปจจัยนำเขาของโครงการ: กลุมแกนนำผู สูงอายุเห็นวา วิทยากรมีความรู และสามารถถายทอด

ประสบการณเปนอยางดี โดยมีความพึงพอใจในดานน้ีในระดับมากที่สุด (X�=4.92, S.D.=0.27) ซึ่งวิทยากร คือ 

อาจารย และนักศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม มีเอกสารและสื่อท่ีใชประกอบการอบรมท่ี

สามารถนำไปทบทวนความรู และฝกฝนทักษะการปฎิบัติในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนได ระดับมาก (X�=4.25, 

S.D.=0.55) และมีอุปกรณประกอบกิจกรรมในระดับมาก (X�=4.28, S.D.=0.80) จากการสนทนากลุมไดขอคิดเห็น

วา วิทยากรมีความรู ทักษะ และมีความตั้งใจ แตเนื่องจากอุปกรณในบางกจิกรรม เชน อุปกรณการทำแผล การ

ชวยฟนคืนชีพเบื้องตน ซึ่งจะตองใชเวลาท่ีแตละกลุมหมุนเวียนเพ่ือเขารับการฝกปฏิบัติ ซึ่งหากมีอุปกรณท่ีพรอม

มากกวานี้ จะทำใหทุกคนสามารถฝกปฏิบัติทักษะที่จำเปนในการจัดการดูแลสุขภาพได นอกจากนี้ เอกสารที่ใช

ประกอบการอบรมในบางเนื้อหายังขาดรายละเอียดที่จำเปนตองนำไปใชในการทบทวนความรูและทักษะการฝก

ปฏิบัติ จึงเสนอใหมีการจัดทำรูปเลม เพ่ือรวบรวมเน้ือหาท่ีจำเปนในการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือการจัดการ

ดูแลสุขภาพชุมชน 

กระบวนการ: กลุมแกนนำเห็นวา การจัดกิจกรรมในการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุอยางตอเน่ือง มีความ

รวมมือกับภาคีเครือขายทั้งในและนอกพื้นที ่ อยางไรก็ตาม ในขั้นตอนการสมัครเขารวมโครงการ ควรมีการ

ประชาสัมพันธทั ่วถึง เชน ผานหอกระจายขาวในแตละหมูบาน เพื ่อใหเกิดความเทาเทียมกันในการเขารวม

โครงการ เพราะผูสูงอายุบางคนอยากเขารวมกิจกรรมแตไมรับทราบวา และเน่ืองจากสถานการณโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 ทำใหบางกิจกรรมมีการแบงกลุมผูสูงอายุออกเปนกลุมยอย ๆ และจำกัดจำนวนผูสูงอายุในการเขา

รวมกิจกรรม เชน การออกเยี่ยมบาน การทบทวนและฝกทักษะการทำแผล การฝกทักษะในการเปนนักสื่อสาร

สุขภาพชุมชน (ดีเจผูสูงอายุ) เปนตน กิจกรรมในกระบวนการดำเนินงานท่ีพบวากลุมผูสูงอายุมีความพึงพอใจมาก

ที่สุด คือ การอบรมใหความรู  (X�=4.96, S.D.=0.19) การออกเยี่ยมบานรวมกัน (X�=4.90, S.D.=0.30) และ

การศึกษาดูงานกับพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ เพ่ือการแลกเปลี่ยนเรียนรู (X�=4.80, S.D.=0.40) ตามลำดับ 

3) ขอมูลผลผลิตของโครงการ ไดแก ความรอบรูดานสุขภาพและการรับรูสมรรถนะในการจัดการดูแล

สุขภาพ และความพึงพอใจในโครงการ 

จากการเก็บขอมูลผูสูงอายุจำนวน 50 คน ในดานความรอบรูดานสุขภาพและการรับรูสมรรถนะในการ

จัดการดูแลสุขภาพ และความพึงพอใจในโครงการ พบวา ผู สูงอายุมีความรอบรูดานสุขภาพในระดับดีมาก 

X�=139.5, S.D.=9.48) การรับรูสมรรถนะในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนในระดับสูง (X�=4.66, S.D.=0.55) โดย

ในดานสมรรถนะการดูแลตนเองอยูในระดับสูง (X�=4.64, S.D.=0.47) รองลงมาคือ การดูแลครอบครัว (X�=4.62, 

S.D.=0.48) และการดูแลผูสูงอายุที่บาน (X�=4.60, S.D.=0.49) ตามลำดับ และการดูแลครอบครัวและความพึง
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พอใจโครงการในภาพรวม (X�=4.88, S.D.=0.30) ดังน้ัน จึงควรสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุโดยอาศัยเครือขายการ

ดำเนินงานเพื่อการดูแลสุขภาพชุมชนที่ตอเนื่อง สามารถสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดความรอบรูดานสุขภาพและการ

รับรูสมรรถนะในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนท่ีมีประสิทธิภาพ 

การอภิปรายผล 

จะเห็นไดวา ผลจากการศึกษาในดานบริบททุนทางสังคม ท่ีกลุมแกนนำผูสูงอายุเห็นวา ในชุมชนมีการ

จัดการดูแลสุขภาพชุมชนทั ้งนโยบายและการดำเนินงานที ่ช ัดเจนในชุมชน และจากภาคีเคร ือขายจาก

มหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งสอดคลองกับนโยบายของประเทศในการรองรับเขาสูสังคมผูสูงอายุโดยสมบูรณ [8] 

ดังน้ัน การดำเนินงานการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ท้ังจากเทศบาลตำบลศรีบัว

บาน และบริการวิชาการรับใชสังคม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม จึงเปนการขับเคลื่อนในบริบททุนทางสังคมท่ีสอด

รับกับนโยบายของประเทศ [11] สอดคลองกับการศึกษาของ เยาวรัตน รุงสวาง และคณะ (2563) [12] ท่ีกลาววา 

การพัฒนาสมรรถนะบุคคลใหมีการบริหารจัดการการดูแลผูสูงอายุจะเปนสิ่งคำคัญในการเตรียมความพรอมเขาสู

สังคมสูงอายโุดยสมบูรณ นอกจากนี้ พบวาปจจัยนำเขาของโครงการ กลุมตัวอยางเห็นวาวิทยากรมีความรูและ

ทักษะความสามารถในการถายทอดเน้ือหา รวมท้ังสื่ออุปกรณท่ีสามารถใชในการทบทวนความรูและฝกทักษะใน

การการดูแลสุขภาพชุมชนอยางตอเน่ืองได สอดคลองกับ สุภาภรณ สุดหนองบัว (2565) [13] ท่ีชี้ใหเห็นวาในการ

ดูแลผูสูงอายุใหมีการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนไดนั้นจะตองใหผูสูงอายุรับรูขอมูลขาวสารอยางตอเนื่อง และให

ผูสูงอายุปรับตัวเขากับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ และในกระบวนการของโครงการ ที่มีกิจกรรมท่ี

มุงเนนใหผูสูงอายุมีทักษะและสามารถปฏิบัติการดูแลท้ังตนเอง ครอบครัว และชุมชนไดจริง ผานโรงเรียนผูสูงอายุ

ท่ีประกอบดวยกิจกรรมการอบรมและฝกทักษะท่ีหลากหลายท่ีเปนการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุใหมีการจัดการ

ดูแลสุขภาพทั้งตนเอง ครอบครัว และชุมชน โดยในโรงเรียนผูสูงอายุรุนที่ 5 มีการฝกปฏิบัติเพิ่มเติมที่เนนการ

รักษาโรคเบื ้องตน เชน การทำแผล การเคลื ่อนยาย การชวยฟ นคืนชีพ ซึ ่งกิจกรรมจากการอบรมนี้ มีการ

ดำเนินงานภายใตการดำเนินโครงการบริการรับใชสังคมของมหาวิทยาลัยเชียงใหม ซึ่งเห็นวาโครงการมีเปาหมายท่ี

ชัดเจน สามารถนำไปใชในการดูแลตนเองและครอบครัวไดจริง สอดคลองกับปญหาและความตองการของผูสูงอายุ

ท่ีสามารถเอาไปใชในการดูแลตอเน่ืองในครอบครัวและในชุมชนได นอกจากน้ี การถายทอดองคความรูสูทักษะการ

ปฏิบัติท้ังภายใตโรงเรียนผูสูงอายุและการจัดกิจกรรมออกเย่ียมบานผูสูงอายุติดบาน ติดเตียงในชุมชน เปนการนำ

ความรูที่ไดนำไปฝกปฏิบัติจริงในขณะเยี่ยมบาน ซึ่งการเย่ียมบานรวมกับบุคลากรทางสุขภาพจะทำใหเกิดความ

มั่นใจในสมรรถนะแหงตนในการดูแลตนเอง ครอบครัว และชุมชน สอดคลองกับการศึกษาของ รังสิยา นารินทร 

และเรณู มีปาน (2558) [9] ที่กลาววา การสงเสริมสมรรถนะกลุมอาสาปนสุข โดยการเยี่ยมบานรวมกับทีม

บุคลากรทางสุขภาพจะทำใหกลุมอาสาปนสุขมีศักยภาพและสามารถใหการดูแลสุขภาพชุมชนไดเปนอยางดี 

นอกจากน้ี ผลผลิตของโครงการยังข้ีใหเห็นถึงความรอบรูดานสุขภาพของผูสูงอายุอยูในระดับสูง ซึ่งอาจ

เกิดเนื ่องจากกิจกรรมการอบรมการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพื่อการจัดการดูแลสุขภาพชุมชนท่ีไดดำเนิน

โครงการภายใตโครงการดีเจผูสูงวัยใสใจสุขภาพ ทำใหผูสูงอายุไดพัฒนาทักษะความรอบรูดานสุขภาพท้ัง 6 ทักษะ 

ตามกรอบแนวคิดของนัทบีม (2008) [14] ประกอบดวย การเขาถึงขอมูลสุขภาพและบริการสุขภาพ (Access 

skill) ความรู ความเขาใจ (Cognitive skill)ทักษะการสื่อสาร (Communication skill) ทักษะการจัดการตนเอง 

(Self-management skill) ทักษะการตัดสินใจ (Decision skill) และการรูเทาทันสื่อ (Media literacy skill) จึง

ทำใหมีทักษะความรอบรูดานสุขภาพอยูในระดับสูง สอดคลองกับการศึกษาของ รจนารถ ชูใจ, ชลธิชา บุญศิริ และ

กมลพร แพทยชีพ (2564) [15] ท่ีไดศึกษาผลของโปรแกรมการสงเสริมความรอบรูดานสุขภาพในการปองกันโรค

โควิด-19 ทำใหมีความรอบรู ดานสุขภาพและพฤติกรรมการปองกันโรคโควิด-19 ของอาสาสมัครสาธารณสุข
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ประจำหมูบานสูงขึ้น และเสนอแนะวา ควรมีการพัฒนาความรอบรูดานสุขภาพขยายผลในประชากรกลุมอ่ืน 

นอกจากน้ี ผลการศึกษายังพบวา ผูสูงอายุมีการรับรูสมรรถนะในการจัดการดูแลสุขภาพอยูในระดับสูงและความ

พึงพอใจในโครงการในระดับสูงดวย สอดคลองกับผลการศึกษาของ เยาวรัตน รุงสวาง และคณะ (2563) [12] ท่ี

กลาววา การจัดโครงการอบรมทำใหสมรรถนะและทัศนคติของผูจัดการดูแลผูสูงอายุสูงข้ึน และควรสนับสนุนใหมี

โครงการอบรมในลักษณะน้ีครอบคลุมทุกพ้ืนท่ี และตอเน่ือง 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
ผลการวิจัยแสดงใหเห็นวา การพัฒนาศักยภาพของผูสูงอายุโดยพิจารณาบริบททุนทางสังคม ปจจัยนำเขา 

กระบวนการ และผลผลิตของโครงการ โดยอาศัยการมีสวนรวมของชุมชน ภายใตการดำเนินงานบริการวิชาการรับ

ใชสังคม จากมหาวิทยาลัยเชียงใหม สามารถสงเสริมใหผูสูงอายุเกิดความรูดานสุขภาพและการรับรูสมรรถนะของ

ตนเองในการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน โดยสามารถสรางแกนนำผูสูงอายุท่ีมีศักยภาพท่ีสามารถใหการดูแลตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนได ซึ ่งสะทอนถึงการเปลี ่ยนแปลงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู สูงอายุทั ้งตอตนเอง 

ครอบครัว และชุมชนในทิศทางท่ีดีข้ึน เพ่ือใหเกิดผลลัพธทางสุขภาพท่ีย่ังยืนตอไป 

ขอเสนอแนะ 

ดานการบริหาร สามารถนำผลการศึกษาไปใชในการวางแผนและการดำเนินโครงการเพื ่อสงเสริม

สมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือการจัดการดูแลสุขภาพชุมชน ในดานความรอบรูดานสุขภาพและการรับรูสมรรถนะในการ

จัดการดูแลสุขภาพ 

ดานการปฏิบัติการพยาบาล ผูสูงอายุที่เขารวมโครงการมีความรอบรูดานสุขภาพการรับรูสมรรถนะใน

การจัดการดูแลสุขภาพเพ่ิมข้ึน ดังน้ัน พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนควรนำไปใชในการสงเสริมสมรรถนะผูสูงอายุเพ่ือ

การจัดการดูแลสุขภาพชุมชนในดานอ่ืนตอไป 

ดานการศึกษาวิจัย ควรมีการศึกษาวิจัยเพื่อติดตามสมรรถนะผูสูงอายุเพื่อการจัดการดูแลสุขภาพ

ชุมชนใน เพ่ือเปนแนวทางในการพัฒนาการดำเนินกิจกรรมในโครงการตอไป  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ผูศึกษาขอขอบพระคุณทุนสนับสนุนการดำเนินโครงการ จากสำนักงานบริหารการวิจัย งานบริการวิชาการ

รับใชสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม ขอขอบพระคุณชมรมเสริมสุขผูสูงวัยและชมรมผูสูงอายุเทศบาลตำบลศรีบวั

บานทุกคนท่ีใหความรวมมือและดำเนินโครงการจนเสร็จสิ้นลุลวง ขอขอบพระคุณนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

ศรีบัวบาน เจาหนาที่ที่เกี่ยวของทุกทานจากโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานมา และโรงพยาบาลสงเสริม

สุขภาพตำบลบานหนองหลม และขอขอบพระคุณ รองศาสตราจารย ดร. อาวรณ โอภาสพัฒนกิจ รอง

ศาสตราจารย ดร.จิรพร กุลสาริน และผูชวยศาสตราจารย ดร. อลิชา ตรีโรจนานนท ที่ไดชี้แนะในการดำเนิน

โครงการและการเขียนผลงานในครั้งน้ี  
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บทคัดยอ 

โครงการวิจัยน้ีเปนการประยุกตอากาศยานไรคนขับและเทคโนโลยีภูมิสารสนเทศเพ่ือสรางประโยชน

ใหกับชุมชนอยางมีสวนรวม โดยมีวัตถุประสงคคือ 1) เพ่ือสำรวจชุมชนและจัดสรางแผนท่ีภาพถายทางอากาศดวย

อากาศยานไรคนขับ 2) เพื ่อสรางฐานขอมูลแผนที่ภูมิสังคมดานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจดวยระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรอยางมีสวนรวม 3) เพื่อประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศในการจัดการชุมชนตามบริบทของ

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบจำนวน 2 แหงคือ รร.ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ และรร.ตชด.

บานแมลางิ้ว มีวิธีการศึกษาคือการสำรวจชุมชนอยางมีสวนรวมระหวางผูวิจัย ครู นักเรียน และคนในชุมชน โดย

ขอมูลภูมิสังคมที่ไดรับพรอมกับภาพถายทางอากาศถูกนำมาประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรีทำใหไดขอมูลภาพ

แผนท่ีทางอากาศออรโธความละเอียดสูงท่ีเปนปจจุบัน สำหรับการสรางฐานขอมูลระบบสารสนทเทศภูมิศาสตรได

นำขอมูลเชิงพ้ืนท่ีเชื่อมโยงกับขอมูลอรรถาธิบายผลลัพธคือฐานขอมูลจำนวน 10 ชั้นประกอบไปดวยภาพถายทาง

อากาศออรโธ แบบจำลองความสูงเชิงเลข ตำแหนงโรงเรียน ตำแหนงลานจอดเฮลิคอปเตอร ขอบเขตโรงเรียน 

อาคารและสิ่งปลูกสราง สิ่งปกคลุมดิน การใชประโยชนท่ีดิน ถนน และทางน้ำ สำหรับประโยชนท่ีไดนำไปใชแลว

เชน ในโรงเรียนไดใชเพ่ือการออกแบบโซนสวนแปลงเกษตร สวนพฤกษศาสตรโรงเรียน ระบบสงน้ำ เปนเอกสาร

แนบเพื่อขอเขาใชพื้นที่ในเขตปาไม สำหรับชุมชนนำไปใชประโยชนเชน การจัดทำเขตปาชุมชน การวิเคราะห

ตำแหนงบานท่ีเสี่ยงตอปญหาน้ำปาไหลหลาก การเฝาระวังไฟปาใกลชุมชน การวางแผนทำแนวกันไฟ เปนตน โดย

ขอมูลตางๆ เหลาน้ีจะใชเปนฐานขอมูลเพ่ือการวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ี และการจัดการทรัพยากร ปญหาภัยพิบัติ เพ่ือ

สามารถดำรงชีวิตในบริบทชุมชนท่ีสมดุลระหวาง คน ดิน น้ำ ปาไม ไดอยางย่ังยืน 

 

คำสำคัญ: อากาศยานไรคนขับ แผนที่ภูมิสังคม ระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอยางมีสวนรวม โรงเรียนตำรวจตระเวน

ชายแดนและชุมชนโดยรอบ  
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Abstract 

This research employed the application of UAV and Geoinformatics technology to create 

benefits for the communities through participatory research. The purposes are to 1) survey 

communities and develop an aerial photo map using UAV, 2) develop a database of Geo-social 

mapping; physical, social, and economic using Participatory Geographic Information Systems, and 

3) apply Geoinformatics data to manage communities in the context of Border Patrol Police 

School and nearby towns. This study was carried out at the Ban Mai Pattanasanti and Ban Mae 

La Ngeu Border Patrol Police School. Researchers, instructors, students, and community members 

participated in a community-based participatory survey. The geo-social data and aerial imagery 

were photogrammetrically processed to produce updated, high-resolution data. 

The production of the PGIS database involved integrating spatial data with attribute data, 

resulting in 10 layers: orthophoto, digital elevation model, school location, helicopter parking 

area, school border, building and built-up area, land use, land cover, road, and stream. The 

benefits of using the application are as follows. The school used the application for designing an 

agricultural garden zone, a school botanic garden, a water supply system, and a document to 

request permission to access the forest area. According to the community, the application was 

used to analyze the location of residences at risk of floods, monitor forest fires near the 

community, and plan fire protection. These data can be utilized to create a database for area 

development planning and disaster management issues, resulting in a community-based 

approach in which people, soil, water, and woods coexist sustainably. 

 

Keywords: Unmanned Aerial Vehicles (UAV), Geo-Social Mapping, Participatory Geographic Information 

Systems (PGIS), Border Patrol Police School and Communities Surrounding 
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1. บทนำ  
1.1 ท่ีมาและความสำคัญ 

โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนถือเปนสถานศึกษาที่ตั้งอยูในเขตพื้นที่หางไกลความเจริญและการ

เขาถึงท่ียากลำบาก สวนใหญต้ังอยูใกลเขตชายแดน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา

ฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชกระแสใหสำรวจพ้ืนท่ีหางไกลในถ่ินทุรกันดารท่ียังไมมีการจัดการศึกษาโดยมี

ผู มีจิตศรัทธารวมกันบริจาคเงินในการกอสรางโรงเรียนจึงถือเปนพระมหากรุณาธิคุณเปนอยางยิ ่งที ่ทรง

พระราชทานโอกาสแกประชาชนท่ีขาดแคลนโอกาสในสังคม ใหสามารถอานออกเขียนได มีชีวิตท่ีดีข้ึนถือเปนการ

กระจายความเจริญไปสูทองถิ่นชนบท ลดความเหลื่อมล้ำในสังคมไดเปนอยางดียิ่ง อยางไรก็ตามจากการสำรวจ

โรงเรียนตชด.และชุมชนโดยรอบในเขตพื้นที่จ.เชียงใหม และจ.แมฮองสอนยังตองการการสงเสริมและพัฒนาอีก

หลายประการ และการท่ีจะสามารถแกไขปญหาหรือพัฒนาชุมชนน้ันมีความจำเปนในข้ันตอนแรกท่ีจะตองเขาใจ

บริบทของชุมชนหรือที่เรียกวา “ภูมิสังคม” ซึ่งเปนคำที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรม

นาถบพิตรทรงนำมาใชเพ่ืออธิบายเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีจะตองเขาใจสภาพพ้ืนท่ีท้ังในสวนท่ีเปนสภาพแวดลอมทาง 

“ภูมิศาสตรกายภาพ” และ สภาพแวดลอมทาง “สังคมและวัฒนธรรม” ของพื้นที่เสียกอนจึงจะเขาไปพัฒนาให

ตรงกับความตองการและสอดคลองกับสภาพพ้ืนท่ีของชุมชนแตละแหงได 

ดังนั้นจึงเปนที่มาของการดำเนินงานวิจัยแบบบูรณาการในครั้งนี้โดยไดกำหนดใหโรงเรียนตชด.เปน

ศูนยกลางเพ่ือเชื่อมโยงการพัฒนาไปสูชุมชนโดยรอบ สำหรับกิจกรรมแรกท่ีไดดำเนินการเพ่ือใหเขาใจบริบทชุมชน

โดยการประยุกตใชอากาศยานไรคนขับในงานสำรวจและจัดสรางฐานขอมูลแผนท่ีภูมิสังคมอยางมีสวนรวมเพ่ือการ

จัดการชุมชนตามบริบทของโรงเรียนตชด.ในเขตจ.เชียงใหม และจ.แมฮองสอน โดยไดคัดเลือกรร.ตชด.บานใหม

พัฒนาสันติ และรร.ตชด.บานแมลางิ้วเปนโรงเรียนตนแบบการพัฒนา โดยการดำเนินงานจะเนนการมีสวนรวมกับ

คนในชุมชนใหไดชวยคิดชวยทำเพื่อใหไดฐานขอมูลของชุมชนที่ถูกตองและเปนประโยชนเพื่อใหชุมชนสามารถ

นำไปแกไข วางแผน และพัฒนาชุมชนไดตอไป สำหรับเครื่องมือท่ีไดประยุกตใชในงานสำรวจทางอากาศคืออากาศ

ยานไรคนขับหรือ โดรน เพ่ือการถายภาพและประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรีเพ่ือไดแผนท่ีภาพถายทางอากาศท่ี

เปนปจจุบันและสามารถสะทอนใหเห็นลักษณะทางกายภาพของชุมชนไดอยางชัดเจน สำหรับข้ันตอนการจัดทำได

ผสานเทคโนโลยีเขากับกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนดวยการจัดทำฐานขอมูล “แผนที่ภูมิสังคมอยางมีสวน

รวม” (Participatory Geo-social Mapping) เพ่ือใหไดขอมูลแผนท่ีท่ีถูกตองและสามารถประยุกตใชประโยชนได

จริงในชุมชนดานการวางแผนจัดการพ้ืนท่ีท้ังในรร.ตชด.และชุมชนโดยรอบ ท้ังในดานการจัดการทรัพยากรใหคน

ไดอยูรวมกันไดอยางสมดุลระหวาง ดิน น้ำ ปาไม รวมไปถึงการแกไขปญหาภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึนเชน น้ำปาไหลหลาก 

ไฟปา ก็สามารถใชประโยชนจากฐานขอมูล “แผนท่ีภูมิสังคมอยางมีสวนรวม” ในการจัดการไดอยางย่ังยืนตอไป 

1.2 วัตถุประสงค 

1) เพ่ือสำรวจชุมชนและจัดสรางแผนท่ีภาพถายทางอากาศดวยอากาศยานไรคนขับ 

2) เพ่ือสรางฐานขอมูลแผนท่ีภูมิสังคมดานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรอยางมีสวนรวม 

3) เพ่ือประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศในการจัดการชุมชนตามบริบทของโรงเรียนตำรวจ

ตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบ 
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
อากาศยานไรคนขับ หรือ Unmanned Aerial Vehicle (UAV) คืออากาศยานที่ไมมีนักบินประจำการ

อยูบนเครื่อง และควบคุมจากระยะไกล ถูกพัฒนาใหมีหลากหลายขนาดและมาพรอมกับอุปกรณทันสมัยที่ ถูก

ติดตั้งมากับตัวเครื่อง สามารถนำไปประยกุตใชไดหลากหลายดาน เชน น้ำทวม ไฟปา เปนตน (สำนักงานพัฒนา

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ, 2564) ปจจุบันอากาศยานไรคนขับไดติดตั้งกลองบันทึกภาพเพื ่อการ

ประมวลผลรังวัดดวยภาพถาย โดยชาติชาย ไวยสุระสิงห (2563) ไดใหนิยามไววา การรังวัดดวยภาพถาย 

(Photogrammetry) หรือ การสํารวจดวยภาพถายถือเปนศาสตรที่เปนวิทยาการในการรังวัดเพื่อใหไดมาซึ่ง

ตำแหนงของวัตถุหรือสิ่งตาง ๆ จากการวัดบนภาพถายและเปนศิลปในการวัดบนภาพเพื่อใชในการเก็บลกัษณะ

ทางกายภาพตาง ๆ ของวัตถุผานการแปลภาพซึ่งการสํารวจรังวัดดวยภาพถายจากอากาศยานไรคนขับเปนหน่ึงใน

ประเภทของโฟโตแกรมเมตรี ปจจุบันไดนิยมนำอากาศยานไรคนขับมาประยุกตใชในงานสำรวจทางอากาศมาก

ยิ่งขึ้นเนื่องจากมีขอดีหลายประการอาธิ ประหยัดงบประมาณ ประหยัดเวลา สามารถไดขอมูลที่ทันสมัยเปน

ปจจุบัน และมีความละเอียดสูง 

 สำหรับงานดานการประยุกตใชอากาศยานเพื่อการสำรวจและสรางแผนที่ภาพถายทางอากาศไดมีการ

นำไปใชในหลายกรณีคือ ไกรวุฒิ ศิริออน และคณะ (2564) ใชเพื่อจำแนกการใชประโยชนที่ดิน เกียรติกุลไชย 

จิตตเอ้ือ และคณะ (2563) ประยุกตเพ่ือสรางแผนดิจิทัล ธราวุฒิ บุญเหลือ (2561) ประยุกตเพ่ือสรางฐานขอมูล

แบบจําลองสารสนเทศอาคารสําหรับงานสถาปตยกรรมผังเมือง นอกจากนั้นยังไดมีการผสานเครื่องมือระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรและอากาศยานไรคนขับเพ่ือการพัฒนาชุมชนทองถ่ินคือ รัฐพล พรหมมาศ และจักรพงษ ไชย

วงศ (2564) ไดใชเพ่ือสํารวจตรวจสอบพ้ืนท่ีและทำแผนท่ีการใชประโยชนท่ีดินในพ้ืนท่ีอ.แมแจมโดยชุมชนมีสวน

รวม รัตติยากร นักเทศ และ ไพศาล จี้ฟู  (2563) ไดจัดทำฐานขอมูลเชิงพื้นที่ชุมชนและแบบจำลองภูมิประเทศ

เสมือนจริงสามมิติ ธนวิทย ถมกระจาง (2561) และปรัชมิ ภูมิรัตน และคณะ (2564) ไดนำไปใชประเมินปริมาณ

คารบอนของปาชุมชนและการประเมินสุขภาพของปาแสม อภินันท สีมวงงาม (2561) ไดนำไปใชเพื่อเก็บขอมูล

การวางแผนและผังพัฒนาพื้นที่ รัฐพล พรหมมาศ (2564) ไดประยุกตใชเพื ่อจัดการดานปญหาสิ ่งแวดลอม 

กรณีศึกษาปญหาภัยพิบัติไฟปาและมลพิษทางอากาศ 

 สำหรับระบบสารสนทเทศภูมิศาสตร (GIS) ไดถูกนำมาใชในกระบวนการมีสวนรวมกับชุมชนเพ่ือใหเกิด

ประโยชนกับชุมชนและสอดคลองกับบริบทในชุมชนไดมากขึ้น โดยพลภัทร เหมวรรณ (2557) กลาววาระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตรอยางมีสวนรวม (Participatory GIS หรือ PGIS) หมายถึง “กระบวนการของการดำเนินงาน

ในการสรางและการใชอยางมีสวนรวมของแผนท่ี GIS ท่ีอยูบนฐานการแปลความหมายของผูใชขอมูล” จะเห็นได

วาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไมไดถูกมองเพียงแคเปนระบบท่ีสรางแผนที่จากคอมพิวเตอรเทานั้น แตหากถูก

นำมาใชรวมกับกระบวนการมีสวนรวม เพื่อกอใหเกิดระบบขอมูลเชิงพื้นที่ของผูใหหรือผูใชขอมูลในมิติเชิงลกึท่ี

ชัดเจนมากย่ิงข้ึน 

 สำหรับการสรางฐานขอมูลในชุมชนทางดานกายภาพ สังคมวัฒนธรรมและเศรษฐกิจเรียกรวมวา “ภูมิ

สังคม” ถือเปนสิ่งสำคัญอันดับแรกที่จะตองประเมินศักยภาพของชุมชนใหเขาใจบริบทเชิงพื้นที่ ซึ่งมนูญ มุกข

ประดิษฐ (2551) ไดกลาววา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเนนเสมอวา การพัฒนาหรือการดำเนินการอะไรก็

ตาม ตองยึดหลักสำคัญคือใหสอดคลองกับ “ภูมิสังคม” ซึ่งน่ันก็คือการพัฒนาโดยยึดหลักสภาพความเปนจริงของ 

“ภูมิประเทศ” ท้ังในดานพ้ืนท่ีดิน ดานสังคมวิทยา ดานลักษณะนิสัยประจำถ่ิน คือ นิสัยใจคอความเคยชิน วิถีชีวิต

ความเปนอยู ความเชื่อและหลักศาสนาเปนตน และการพัฒนาโดยยึดหลักภูมิสังคมน้ี ก็คือหลักสำคัญย่ิงของการ

พัฒนาอยางย่ังยืนน่ันเอง 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ขอบเขตการศึกษา  

สำหรับขอบเขตการศึกษาดานพ้ืนท่ีในครั้งน้ีไดทำการคัดเลือกรร.ตชด.ในเขตจ.เชียงใหม 1 แหง และ

ในจ.แมฮองสอน 1 แหง รวมเปน 2 แหงเพ่ือเปนโรงเรียนและชุมชนนำรองในการจัดทำฐานขอมูลภูมิสารสนเทศ

คือ 1) รร.ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ ต.แมนาจร อ.แมแจม จ.เชียงใหม และ 2) รร.ตชด.บานแมลางิ้ว ต.แมลานอย 

อ.แมลานอย จ.แมฮองสอน โดยมีระยะเวลาดำเนินการ ต้ังแตเดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึง ตุลาคม พ.ศ. 2563 

ขอบเขตดานเนื้อหาไดทำการสำรวจชุมชนทั้งภาคอากาศดวยอากาศยานไรคนขับโดยการบันทึกภาพ

แนวด่ิง และการสำรวจภาคพ้ืนดินอยางมีสวนรวมท้ังจากการสังเกต การสัมภาษณ และการเก็บแบบสอบถามคน

ในชุมชน เมื่อทำการประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรีเพื่อใหไดภาพถายทางอากาศแลวจึงไดสรางฐานขอมูลภูมิ

สังคมดานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอยางมีสวนรวม โดยการผสานขอมูล

อรรถาธิบาย (Attribute data) เขากับขอมูลเชิงพื ้นท่ี (Spatial data) หลังจากนั้นไดจัดทำแผนที่ร วมกับการ

ตรวจสอบขอมูลระหวางผูผลิตกับคนในชุมชนเก่ียวกับความถูกตอง และสงมอบใหแกโรงเรียนและชุมชนใหนำไป

จัดการพ้ืนท่ีตามบริบทของรร.ตชด.และชุมชนโดยรอบ 

3.2 ขอมูลและแหลงขอมูลคือ 1) ขอมูลปฐมภูมิ ประกอบไปดวย 1.1) ขอมูลการสำรวจพ้ืนท่ีเพ่ือการ

วางแผนแนวบินโดรน 1.2) ขอมูลภาพถายทางอากาศแนวดิ่งที่ถายดวยโดรนติดกลองถายภาพ 1.3) ขอมูลภูมิ

สังคมท่ีไดจากการสัมภาษณและการเก็บแบบสอบถามในชุมชน 2) ขอมูลทุติยภูมิ ประกอบไปดวย  2 . 1 )  พ ิ กั ด 

ขอบเขตโรงเรียน และการใชประโยชนอาคารและที่ดินภายในโรงเรียน โดยไดรับจากครูใหญ 2.2) ขอมูลพื้นฐาน

ของโรงเรียนและชุมชนไดรับการอนุเคราะหจากฝายขอมูลของกก.ตชด.ท่ี 33 และจากสถาบันวิจัยและพัฒนา 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 2.3) ขอมูลขอบเขตการปกครอง ไดรับจากสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและ

ภูมิสารสนเทศ 2.4) ขอมูลแผนท่ีอางอิงลักษณะภูมิประเทศ มาตราสวน 1: 50,000 จากกรมแผนท่ีทหาร 

3.3 กลุมเปาหมาย/ ผูใหขอมูล 

นอกจากกลุมนักวิจยัจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมที่รวมกันดำเนินการแบบบูรณาการศาสตรอัน

ประกอบไปดวยอาจารยจากสาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการศึกษา 

ศูนยสะเต็มศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร แลวยังมีกลุมเปาหมายในชุมชนซึ่งเปน

สวนสำคัญท่ีทำใหเกิดการดำเนินการรวมกันและกอเกิดประโยชนในชุมชน ซึ่งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางการ

ดำเนินการมีดังตอไปนี้คือ 1) เจาหนาท่ีจากกก.ตชด.ท่ี 33 คายสมเด็จพระบรมราชชนนี 2) ครูใหญ ครู และ

นักเรียนรร.ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ 3) ครูใหญ ครู และนักเรียนรร.ตชด.บานแมลางิ ้ว 4) ผูนำชุมชน และ

ชาวบานท่ีอาศัยอยูในชุมชนบานใหมพัฒนาสันติ และบานแมลางิ้ว 

3.4 เครื่องมือที่ใชในการวิจัยในครั้งนี้คือ 1) โดรน DJI Phantom 4 Pro ที่ไดรับการขึ้นทะเบียนท่ี

ถูกตองจากสำนักงานการบินพลเรือนแหงประเทศไทย และ สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการ

โทรทัศน และกิจการโทรคมนาคมแหงชาติ 2) เครื่องมือกำหนดตำแหนงพิกัดดวยดาวเทียม GPS/GNSS 3) แผนท่ี

อางอิงทางทหาร มาตราสวน 1: 50,000 4) โปรแกรมประยุกต Google Maps 5) โปรแกรมเพ่ือการออกแบบแนว

บิน Pix4D capture 6) แบบสอบถามและแบบสัมภาษณขอมูลภูมิสังคม 7) เครื่องมือบันทึกเสียง และกลอง

ถายภาพ 8) โปรแกรมประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรี (Photogrammetry software) 9) โปรแกรมทางระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS software) 
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3.5 วิธีการดำเนินการวิจัย ไดจำแนกเปน 4 สวนคอื  

1) การสำรวจชุมชนดานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจจากแบบสอบถามและแบบสัมภาษณที่ได

ออกแบบไว มีรายละเอียดคือ 1.1) การสำรวจขอมูลดานกายภาพ คือ ลักษณะภูมิประเทศ ดิน น้ำ ปาไม การใช

ประโยชนท่ีดิน สภาพปญหาเชิงพ้ืนท่ี ภัยพิบัติท่ีเกิดข้ึน 1.2) การสำรวจขอมูลดานสังคมและวัฒนธรรม คือ บริบท

ชุมชน ประวัติความเปนมาของชุมชน วิถีชีวิต จำนวนประชากร ศาสนา ประเพณี อาชีพ การทำไรหมุนเวียน 

สภาพปญหา ปราชญชุมชน ภูมิปญญา การศึกษา 1.3) การสำรวจขอมูลดานเศรษฐกิจ คือ รายไดครัวเรือน 

จำนวนสมาชกิ สภาวะการทำงาน การคาขาย การเกษตรกรรม การเลี้ยงสัตว การผลิตสินคา และการรับจาง 

 

  

 
 

รูปที่ 1 ภาพการสำรวจชุมชนดวยอากาศยานไรคนขับ (1.1)  

และภาพถายทางอากาศบริเวณชุมชนโดยรอบ (1.2) 

 

2) การสำรวจชุมชนทางอากาศดวยอากาศยานไรคนขับและการประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรี โดยมี

ขั ้นตอนคือ 2.1) การขออนุญาตและไดรับการอนุญาตใหบินจากผกก.กก.ตชด.ท่ี 33 ครูใหญรร.ตชด. และ

ผูใหญบาน 2.2) การประเมินขอบเขตพื้นที่ของการบินใหครอบคลุมพื้นที่ของโรงเรียนและชุมชน 2.3) ติดต้ัง

เครื ่องมือ และการสอบเทียบโดรน (calibration) ตำแหนงและทิศ 2.4) การวางแผนแนวบินโดยการตั ้งคา

รูปแบบกริด ระดับความสูงบิน ความละเอียดจุดภาพ (GSD) องศาการถายภาพ สวนซอนดานหนา สวนซอน

ดานขาง ตำแหนงถายภาพชวงกริด ความเร็วบิน รูรับแสง ตำแหนงโฮมพอยต 2.5) การคัดเลือกภาพ และนำเขา

โปรแกรมเพ่ือประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรีมีข้ันตอนการประมวลผลคือ Align photo, build dense clouds, 

build mesh, build texture, build tiled model, build dem, build orthomosaic  
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3) การเชื่อมโยงขอมูลและการสรางฐานขอมูลภูมิสังคมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอยางมีสวนรวม 

(PGIS) เมื ่อไดรับภาพออรโธแลวจึงใหชุมชนชวยตรวจสอบและมีขั ้นตอนคือ 3.1) นำเขาภาพออรโธสู ระบบ

สารสนเทศภูมิศาสตร (GIS) โดยทำการแปลความหมายขอมูลสิ่งปกคลุมดินและการใชประโยชนท่ีดิน (Landuse/ 

landcover) การดิจิไทซ (Digitize) ขอบเขตความหมายเชิงพ้ืนท่ี จากการสำรวจและจากชุมชน 3.2) การเชื่อมโยง

ขอมูลเชิงพื้นท่ี (Spatial data) กับขอมูลอรรถาธิบาย (Attribute data) 3.3) การจัดทำแผนที่ระบบสารสนเทศ

แบบมีสวนรวม (PGIS) 3.4) สงมอบขอมูลใหกับครูและผูนำชุมชนและผูท่ีมีสวนเกี่ยวของเพ่ือพิจารณาตรวจสอบ

ความถูกตอง ทำการเพ่ิมเติมและแกไขใหถูกตอง 

4) การประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการชุมชนในการพัฒนา การวางแผน และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติตามบริบทของรร.ตชด.และชุมชนโดยรอบ โดยในสวนนี้ไดมีการจัดเวที การพูดคุยกับผูนำ

ชุมชน คนในชุมชนใหไดมีสวนรวมในการใชประโยชนจากแผนท่ี ซึ่งผลลัพธของแผนท่ีจะมี 2 ลักษณะขอบเขตคือ 

แผนท่ีรร.ตชด. และแผนท่ีรร.ตชด.และชุมชนโดยรอบ 

 

4. ผลการวิจัย  
ผลการวิจัยในครั้งนี้แสดงตามลำดับขั้นตอนการวิจัยจำแนกออกเปน 4 สวนคือ ขอมูลภูมิสังคมของ

ชุมชน ผลลัพธจากการประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรี ฐานขอมูลภูมิสังคมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอยางมี

สวนรวม และการนำเสนอสูชุมชนเพ่ือการประยุกตใชประโยชนขอมูลภูมิสารสนเทศมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

4.1 ขอมูลภูมิสังคมของชุมชนดานกายภาพ สังคม และเศรษฐกิจ  

1) ขอมูลของชุมชนบานใหมพัฒนาสันติ  

ชุมชนบานใหมพัฒนาสันติ มีท่ีต้ังทางทิศเหนือติดตอกับบานแมมุ บานแมจรนอย ทางทิศใตติดตอกับ

บานแมขะลอ บานเถือก บานแมวาก ทางทิศตะวันออกติดตอกับบานยางแมจรหลวง บานขุนแมวาก สวนทางดาน

ทิศตะวันตกมีอาณาเขตติดตอกับบานแมนาจร สภาพพื้นที่ตั้งอยูบนระดับความสูง 700 - 800 เมตรจากระดับ

ทะเลปานกลาง ภูมิประเทศเปนภเูขาสูงสลับหุบเขา พื้นที่ลาดเอียงจากทิศตะวันออกไปยังทิศตะวันตก มีลำธาร

ขนาดเล็กและน้ำแมจรหลวงไหลผานทางทิศเหนือของหมูบานไปรวมกับน้ำแมแจม ประวัติหมูบานเกิดขึ้นราวป

พ.ศ. 2532 โดยผูคนไดอพยพมาจากบานแจมเตาะ ตอมาไดมีพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรม

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงโปรดใหสรางรร.ตชด.ขึ้นในชุมชนจึงไดตั้งชื่อเปน “บาน

ใหมพัฒนาสันติ” ประชากรในหมูบานเปนกลุมชาติพันธุปกาเกอะญอ ปจจุบันมี 73 ครัวเรือน มีประชากร 260 

คน ชาย 128 คนและหญิง 132 คน สวนใหญนับถือศาสนาคริสตนิกายโปรเตสแตนท ประชากรเรียนจบการศึกษา

ชั้นป.4 แตปจจุบันมีการศึกษาสูงข้ึน ภายในชุมชนมีภูมิปญญาทองถ่ินไดแก การจักสาน การทอผากะเหรี่ยง การ

ยอมผาจากสีเปลือกไมธรรมชาติ และการใชยาสมุนไพร จากการสำรวจเปนรายหลังคาเรือนพบวาคนในชมุชนสวน

ใหญมีรายไดตอป 30,000 - 100,000 บาท ครัวเรือนมีขนาดใหญมีสมาชิก 4 – 5 คน รายไดหลักมาจากการเกษตร

รองลงมาคือการเลี้ยงสัตว ในชุมชนมีรานคาปลีกมีเพียง 1 ราน การเกษตรในชุมชนคือการทำนา ทำไรเพ่ือบริโภค 

สวนใหญมีพ้ืนท่ีขนาด 6 – 20 ไร โดยเลือกเพาะปลูกใกลแหลงน้ำธรรมชาติ มีการจัดหาเมล็ดพันธุพืชดวยตนเอง

โดยการซื้อและเพาะซึ่งไดรับสนบัสนุนเมล็ดพันธุจากหนวยงานรัฐเพียงเล็กนอย เกษตรกรมักนิยมปลูกขาวโพด 

รองลงมาคือ ขาว และกลวย พืชประเภทอื่นๆที่ปลูกคือฟกทอง ถั่วเหลือง ผักกาด โกโก มะมวง แตงกวา และเม

ลอน เกษตรกรมีความตองการดานการหาตลาดเพ่ือรับซื้อพืชผลทางการเกษตร 
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2) ขอมูลของชุมชนบานแมลางิ้ว 

หมูบานแมลางิ้ว มีสภาพพ้ืนท่ีเปนภูเขาซับซอน แนวเทือกเขาขนานกันเปนแนวเหนือใต พ้ืนท่ีมีความ

สูงต้ังแต 300 - 600 เมตรจากระดับทะเลปานกลาง มีหวยแมลานอยไหลผานกลางหมูบานซึ่งเปนหุบเขาขนาดเล็ก

ไหลลาดไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต สภาพการใชท่ีดินโดยรอบหมูบานมีพ้ืนท่ีปาไมและภูเขาหัวโลนจากการตัดไม

ทำใหชวงฤดูรอนมีอากาศรอนจัดโดยพบไฟปาบริเวณโดยรอบชุมชนทุกป ตรงกันขามกับในชวงฤดูฝนมีน้ำปาไหล

หลากมากโดยเฉพาะในปพ.ศ.2560 ไดเกิดน้ำปารุนแรงบานเรือนและคนในหมูบานถูกน้ำปาพัดจมหายเสียชีวิต 2 

คน การเกษตรเสียหาย และถนนถูกตัดขาดจากการกัดเซาะและดินถลม ประวัติของหมูบานกอต้ังมาแลวกวา 70 

ป ประชากรเปนกลุมชาติพันธุกะเหรี่ยงสกอ มีการทำไรหมุนเวียน คนในชุมชนอยูและหากินกับปา มีประเพณี

วัฒนธรรมอยูกับธรรมชาติ ปจจุบันมีวิถีชีวิตท่ีเปลี่ยนแปลงไป มีการปลูกขาวโพดและใชสารเคมีมาก เด็กวัยรุนเริ่ม

ออกไปรับจางนอกหมูบานเพ่ือหารายได คนในชุมชนมีการบุกรุกปาไมเพ่ือทำไรขาวโพด เมื่อปาถูกทำลายน้ำจึงเริ่ม

ลดนอยลงเพราะไมมีท่ีกักเก็บน้ำ การทำไรหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงจาก 7-10 ป เปลี่ยนเปน 4-5 ป สำหรับประเพณี

ท่ีเกี่ยวของกับการอยูรวมกันของชุมชนคือพิธีกรรมมัดมือหรือกินจี๊ ในรอบ 1 ป จะมี 2 ครั้ง ชาวบานทุกครอบครัว

จะมารวมกันวันเดียวกัน ดานเศรษฐกิจในชุมชนมีรายไดครัวเรือนตอปไมถึง 30,000 บาท ครอบครัวสวนใหญมี

สมาชิก 3 – 4 คน บางครัวเรือนมีมากกวา 10 คน มีรายไดจากการเกษตรเปนหลักและการรับจาง มีการทำนา 

การทำสวน การทำไร ครัวเรือนสวนใหญทำการเกษตรเพ่ือบริโภคโดยปลูกบนพ้ืนท่ีไมเกิน 5 ไร การเพาะปลูกอยู

ใกลแมน้ำแมลางิ้ว พืชที่ปลูกไดแกขาวเปนหลัก และปลูกขาวโพด ฟกทอง ฟกเขียว เกษตรกรมีความตองการให

สนับสนุนเมล็ดพันธุพืชและปุย ปญหาดานการเกษตรเกิดจากน้ำไมเพียงพอในชวงหนาแลง หลังฤดูเพาะปลูกสวน

ใหญจะวางงาน 

4.2 ผลลัพธจากการประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรี 

การประมวลผลทางดิจิตอลโฟโตแกรมเมตรีทำใหไดผลลัพธภาพถายทางอากาศออรโธชนิดดัดแกมีความ

ละเอียดของจุดภาพไมเกิน 5 เซนติเมตร ซึ่งมีความละเอียดของจุดภาพท่ีดีและเพียงพอในการจำแนกวัตถุท่ีปรากฏ

บนพ้ืนท่ีชุมชนไดชัดเจน นอกจากน้ันยังไดขอมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) และแบบจำลองภูมิประเทศ 3 

มิติอีกดวย 

4.3 ฐานขอมูลภูมิสังคมดวยระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอยางมีสวนรวม (PGIS) 

การออกแบบตารางเชิงสัมพันธเพ่ือสรางฐานขอมูล GIS ประกอบดวยขอมูลจำนวน 10 ชั้นตอ 1 หมูบาน 

แสดงรายละเอียดดังตารางท่ี 1 สวนการสรางฐานขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรแสดงดังรูปท่ี 2 
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ตารางที่ 1 โครงสรางชั้นขอมูลระบบสารสนเทศภูมิศาสตรรร.ตชด.และชุมชนโดยรอบ 

No. ชื่อชั้นขอมูล 

(บานใหมฯ) 

ชื่อชั้นขอมูล 

(บานแมลางิ้ว) 

คำอธิบายชั้นขอมูล ชนิดขอมูล คอลัมนที่แสดงขอมูล 

1 Ortho_Mai Ortho_ML ภาพถายทางอากาศออรโธ Raster Value 

2 DEM_Mai DEM_ML แบบจำลองความสูงเชงิเลข Raster Value 

3 School_Mai School_ML ตำแหนงโรงเรียน (เสาธง) Point Name, Easting, 

Northing, Longitude, 

Latitude, MGRS, 

Altitude  

4 Helicop_Mai Helicop_ML ตำแหนงลานจอดเฮลิคอปเตอร Point Name, Easting, 

Northing, Longitude, 

Latitude, MGRS, 

Altitude 

5 Schl_Mai Schl_ML ขอบเขตโรงเรียน Polygon ID no, Easting, 

Northing, Longitude, 

Latitude, MGRS, 

Altitude 

6 Build_Mai Build_ML อาคารและสิ่งปลูกสราง Polygon ID no, Name, Zone 

name 

7 Landcov_Mai Landcov_ML สิ่งปกคลุมดิน Polygon ID no, Name, Detail 

8 Landuse_Mai Landuse_ML การใชประโยชนที่ดิน Polygon ID no, Name, Detail 

9 Road_Mai Road_ML ถนน Polygon ID no, Name, Detail 

10 River_Mai River_ML ทางน้ำ Polygon ID no, Name, Detail 

 

4.4 การประยุกตใชขอมูลภูมิสารสนเทศเพื่อการจัดการชุมชนในการพัฒนา การวางแผน และจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติตามบริบทของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบ โดยการนำเสนอขอมูลสู

โรงเรียนและชุมชน โดยผูมีสวนรวมในกระบวนการดำเนินการและไดรับรูรับทราบขอมูลภูมิสังคมในชุมชนไดแก 

ครู นักเรียน ผูใหญบาน และคนในชุมชน โดยการจัดเวที และการรวมพูดคุย ไดมีการสอนการใชงาน เพื่อการ

วางแผนเมื่อนักวิจัยไมไดอยูในชุมชน คร ูนักเรียน และคนในชุมชนสามารถใชประโยชนแผนท่ีและขอมูลท่ีมอบให

ไดตอไปดวยตนเอง 
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(2.1) 

 
(2.2) 

 

รูปท่ี 2 ภาพแผนท่ีทางอากาศออรโธบานแมลางิ้ว (2.1) และฐานขอมูลแผนท่ี GIS บานใหมพัฒนาสันติ (2.2) 
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 สำหรับการประยุกตใชในโรงเรียนและชุมชนนั้น มีความแตกตางกันตามบริบทของชุมชน ซึ่งจะขอ

จำแนกตามชุมชนท้ังสองแหงและประโยชนสืบเน่ืองดังตอไปน้ี 

 1) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานใหมพัฒนาสันติและชุมชนโดยรอบ 

  1.1) โรงเรียนไดมีการนำขอมูลไปออกแบบพ้ืนท่ีโรงเรียนเพ่ือการกอสรางอาคาร การออกแบบ

สนามฟุตบอล การออกแบบแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ลานจอดเฮลิคอปเตอร และการออกแบบสวนพฤษ

ศาสตรโรงเรียน อพ.สธ. เพื่อการอนุรักษพันธุกรรมพืช แปลงสาธิตศาสตรพระราชา แผนที่ภาพถายทางอากาศมี

ความเปนปจจุบันและสามารถมองเห็นสิ่งปกคลุมดินไดอยางชัดเจน จึงสามารถระบุตำแหนงของสิ่งปลูกสรางและ

พืชพรรณไดอยางถูกตอง การจัดทำแผนผังการใชที่ดินสามารถทำไดงายและไดประโยชนโดยตรงตอการวางแผน 

นอกจากน้ีแผนท่ีแบบจำลองความสูงเชิงเลข (DEM) สามารถนำไปออกแบบตำแหนงและระบบการเก็บน้ำ ระบบ

การสงน้ำท่ีไมตองใชไฟฟาแตใชระบบการไหลจากท่ีสูงลงท่ีต่ำกวาเพ่ือการใชงานภายในโรงเรียนและพ้ืนท่ีโดยรอบ

ไดเปนอยางดี ซึ่งการใชงานนอกจากจะมองเห็นพ้ืนท่ีเปนลักษณะ 2 มิติแลวยังสามารถสรางแบบจำลอง 3 มิติให

มองเห็นและใชงานไดชัดเจนสมจริงมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ันขอมูลดังกลาวยังใชเปนฐานขอมูลเพ่ือวางแผนการรับ

เสด็จสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่จะทรงเยี่ยมและทรง

ติดตามการดำเนินงานของรร.ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ 

  1.2) ประโยชนตอชุมชนท่ีไดรับคือการสงมอบผลการรวมสำรวจ ทำใหชุมชนไดรับขอมูลภมิู

สังคมของชุมชน ภาพถายทางอากาศท้ังภาพถายทางด่ิงและภาพถายเฉียงทำใหเห็นมุมมองท่ัวท้ังบริเวณชุมชนได

กวางขึ้น สำหรับการจัดทำภาพแผนที่ทางอากาศออรโธ และการสรางฐานขอมูลภูมิสังคมดวยระบบสารสนเทศ

ภูมิศาสตรอยางมีสวนรวม (PGIS) ก็ไดทำใหชุมชนไดเขาใจบริบทที่เปนหลักฐานรูปธรรมที่เปนปจจุบัน สามารถ

เขาใจลักษณะการใชที ่ดินคือ ลักษณะถนน ทางน้ำ อาคารบานเรือน พื้นที ่ปาไม พื้นที ่เกษตร พื้นที ่เปดโลง 

ประโยชนท่ีเกิดข้ึนจากการดำเนินงานสวนหน่ึงคือไดมีกิจกรรมการจัดทำขอบเขตปาของชุมชนบานใหมพัฒนาสันติ

เพ่ือการอนุรักษไดอยางชัดเจนมากย่ิงข้ึน บางสวนท่ีชุมชนไดสะทอนถึงประโยชนคือ เห็นภาพชัดมากซึ่งสามารถชี้

ตำแหนงตางๆได ซึ่งระหวางการพิจารณาขอมูลบางคนพบวาพ้ืนท่ีทางตอนเหนือของหมูบานมีรอยการแยกตัวของ

พื้นดินขนาดใหญจึงไดทำการบันทึกไวเพื่อสำรวจพื้นที่ในครั้งตอไป สำหรับขอมูลแบบจำลองความสูงเชิงเลข 

(DEM) ทำใหสามารถสรางเสนชั้นความสูงเทา (Contour line) ท่ีมีความละเอียดระดับ 1 เมตร หรือละเอียดกวา 

ทำใหชุมชนเกิดการรับรูเกี่ยวกับระดับความลาดชันของพื้นท่ี เพื่อการกอสรางหรือการเพาะปลูก การจัดทำสิ่ง

ปองกันไดอยางเหมาะสมท่ีไมทำใหเกิดการพังทลายของดิน 

 2) โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบานแมลางิ้วและชุมชนโดยรอบ 

  2.1) โรงเรียนตชด.บานแมลางิ้วไดใชฐานขอมูลแผนที่ภาพถายทางอากาศจัดทำขอบเขตของ

โรงเรียนเปนครั้งแรก ซึ่งทำใหสามารถจำแนกขอบเขตท่ีชัดเจนระหวางเขตชุมชนกับเขตโรงเรียน ภายในโรงเรียน

ครูไดใชประโยชนเพื่อวางแผนการกอสราง การจำแนกเปนโซนตางๆ คือโซนบานพักครู บานพักนักเรียน อาคาร

เรียน สนามเด็กเลน ลานฮอและลานจอดรถ โซนเกษตร ระบบลำเลียงน้ำ สำหรับพ้ืนท่ีสวนหน่ึงของโรงเรียนดาน

ทิศเหนือไดถูกจัดใหเปนโซนสวนพฤษศาสตรโรงเรียนซึ่งนอกจากจะใชภาพทางอากาศแลวยังไดใชแบบจำลองภูมิ

ประเทศควบคูเพ่ือพิจารณาความเหมาะสมในการกอสรางเพ่ือไมใหเกิดปญหาการถลมพังทลายของดินในท่ีลาดชัน

สูง สำหรับตำแหนงของโรงเรยีนปจจุบันต้ังอยูในเขตปาสงวนแหงชาติ ปาอนุรักษแมยมฝงขวา จึงไดใชประโยชน

จากขอมูลขอบเขตนี้จัดทำเปนเอกสารแนบหนังสือราชการ โดยมีเอกสารแผนที่ภาพถายทางอากาศออรโธที่เปน

ปจจุบัน เอกสารแผนที่อางอิงทางทหารมาตราสวน 1: 50,000 ชุด L7018 และเอกสารขอมูลตำแหนงพิกัดหมุด
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หลักฐานเพื่อประกอบการขออนุญาตใชพื้นที่ปาไมจากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของจังหวัด

แมฮองสอน 

  2.2) ชุมชนบานแมลางิ้วไดนำผลการดำเนินงานไปใชประโยชนดานการจัดการทรัพยากร และ

ภัยพิบัติ สืบเน่ืองจากบริบทของชุมชนไดเกิดน้ำทวมใหญในปพ.ศ.2560 ซึ่งทำใหเกิดความเสียหายเปนอยางมาก

ทั้งชีวิตและทรัพยสิน ความเสียหายที่เกิดขึ้นดานการเกษตร ถนนและสะพานถูกน้ำพัดพังเสียหาย นอกจากน้ัน

ชุมชนยังไดประสบภัยพิบัติจากไฟไหมปาที่เกิดขึ้นทุกปในชวงฤดูแลงสรางความเสียหายและเดือดรอนเปนอยาง

มาก สำหรับการดำเนินงานในครั้งนี ้จึงไดทำการสำรวจทางอากาศ 2 ชวงฤดูคือฤดูแลง (เมษายน) และฤดูฝน 

(สิงหาคม) ภายหลังการประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรีจึงไดผลลัพธแผนท่ีภาพถายทางอากาศจำนวน 2 ชวงเวลา

โดยชุมชนสามารถเขาใจบริบทเชิงพื้นที่ไดอยางชัดเจนและนำไปใชในการจัดการทั้งปญหาน้ำปาไหลหลากที่เกิด

ในชวงฤดูฝนและปญหาไฟไหมปาที่เกิดในฤดูแลง มีแนวทางการใชประโยชน อาธิ การพิจารณาทิศทาง รูปแบบ 

และความกวางความลึกของทางน้ำไหล ตำแหนงบานเรือนท่ีถูกน้ำพัด ตำแหนงเสี่ยงภัยท่ีควรระวังหรือควรยายไป

อยูพ้ืนท่ีสูงกวา สำหรับปญหาไฟปาไดนำเสนอชุมชนดวยภาพถายทางอากาศตำแหนงไฟปา แผนท่ีออรโธท่ีแสดง

ใหเห็นพ้ืนท่ีแหงแลงท่ีเสี่ยงตอการเกิดการไหมและการลุกลาม ชุมชนไดนำขอมูลดังกลาวไปวางแผนจัดทำแนวกัน

ไฟ และเฝาระวังเพ่ือลดปญหาในเวทีการประชุมของชุมชน ซึ่งไดสะทอนประโยชนของฐานขอมูล PGIS วาสามารถ

ทำไหเขาใจพ้ืนท่ีไดมากกวาเดิมนอกจากประโยชนในการจัดการภัยพิบัติแลวชุมชนยังจะไดนำฐานขอมูล PGIS ไป

ประยุกตใชดานอื่นๆ เชน การจัดทำทอสงน้ำประปาภูเขา การจัดทำเขตอนุรักษ การจัดสรรพื้นที่ทำกินใหเปน

ระเบียบตอไป 

 3) ประโยชนสืบเน่ืองโครงการวิจัยน้ี ซึ่งในระหวางดำเนินการและภายหลังจากการดำเนินโครงการยังได

มีการบูรณาการศาสตรดานแผนท่ีระบบสารสนเทศภูมิศาสตรอยางมีสวนรวม (PGIS) รวมกับแผนท่ีชุมชนหรือแผน

ท่ีภูมิสังคม (Geo-social mapping) ใหเปนเครื่องมือหน่ึงเพ่ือใหนักเรียนไดศึกษาเรียนรูและคนในชุมชนไดเขาใจ

บริบทของตนเอง และสามารถแสดงตำแหนงตางๆ เพ่ือจัดการทรัพยากรธรรมชาติ ใหเกิดการอยูรวมกันระหวาง

คน ดิน น้ำ ปาไม ไดอยางย่ังยืน ผานโครงการและกิจกรรมท่ีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมไดเขาไปดำเนินการแบบ

บูรณาการศาสตรซึ ่งดำเนินการโดยคณาจารยจากสาขาวิชาที ่หลากหลาย ประกอบดวยโครงการตางๆ คือ 

โครงการปลูกจิตสำนึกการเรียนรูระบบนิเวศและความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือการอนุรักษสิ่งแวดลอมในชุมชน 

ดำเนินการโดย ดร.ทัตพร คุณประดิษฐ และคณะ กิจกรรมการสงเสริมการเรียนการสอนเพ่ือแกไขปญหาการอาน

ออกเขียนได ดำเนินการโดย ผศ.ดร.สายฝน แสนใจพรม และคณะ โครงการสะเต็มศึกษาเพื่อการบูรณาการการ

เรียนรูในหองเรียนกับชุมชน ดำเนินการโดย ดร.ชาญ ยอดเละ และคณะ กิจกรรมการใหความรูดานการปลูกพืชผกั

แบบปลอดสารพิษ และเพาะกลาพืชผัก ในโครงการแปลงเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ดำเนินการโดย ผศ.อัตถ 

อัจฉริยมนตรี และคณะ และกิจกรรมพัฒนาอาชีพและการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ดำเนินการโดย ดร.ธัญนันท 

ฤทธิ์มณี และคณะ ทั้งน้ี ผูดำเนินการวิจัยก็ไดรวมดำเนินการในฐานะนักวิชาการสาขาวิชาภูมิศาสตรและภูมิ

สารสนเทศ ซึ่งผลลัพธ (outcome) และผลกระทบ (impact) ท่ีชุมชนไดรับสามารถทำใหเกิดการพัฒนาดานชีวิต

ความเปนอยู คุณภาพชีวิตของนักเรียน และคนในชุมชนมีสิ่งแวดลอมที่ดี มีแหลงน้ำอุปโภคบริโภคที่เหมาะสม 

นักเรียนและชุมชนมีความตระหนักตอสิ่งแวดลอมในชุมชน นักเรียนและชุมชนเรียนรูการนำวัตถุดิบท่ีมีอยูมาแปร

รูปและพัฒนาเปนผลิตภัณฑสามารถถนอมอาหารและเพ่ิมมูลคาวัตถุดิบและตอยอดเพ่ือการจำหนายได ทายท่ีสุด

ประโยชนที ่ชุมชนไดรับคือสามารถดำรงชีวิตตามวิถีและบริบทของชุมชนไดอยางสมดุลและยั ่งยืนไดอยางมี

ความสุข 
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(3.1) 

 

 
(3.2) 

 

รูปท่ี 3 การนำขอมูลเสนอแกครูและนักเรียนในชุมชน (3.1)  และการจัดเวทีในชุมชน (3.2) 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
งานวิจัยน้ีไดจัดทำฐานขอมูลชุมชนดาน “ภูมิสังคม” เพ่ือการเขาใจบริบทชุมชนในรร.ตชด.และชุมชน

โดยรอบ สอดคลองกับมนูญ มุกขประดิษฐ (2551) ซึ่งการดำเนินการไดยึดหลักการมีสวนรวมในการจัดทำแผนท่ี

ตามท่ี พลภัทร เหมวรรณ (2557) ไดกลาวไววาระบบสารสนเทศภูมิศาสตรไมไดถูกมองเพียงแคเปนระบบท่ีสราง

แผนท่ีจากคอมพิวเตอรเทาน้ัน แตหากถูกนำมาใชรวมกับกระบวนการมีสวนรวมเพ่ือกอใหเกิดระบบขอมูลเชิงพ้ืนท่ี

ของผูใชขอมูลมากย่ิงข้ึน 

การประมวลผลทางโฟโตแกรมเมตรีไดผลลัพธภาพออรโธรายละเอียดสูงสามารถนำไปใชประโยชนโดย

สามารถมองเห็นลักษณะพื้นท่ีไดชัดเจนมากกวาภาพถายจากดาวเทียมท่ีมีความละเอียดของภาพต่ำกวาและอาจ

ไมไดขอมูลท่ีเปนปจจุบัน สอดคลองกับเกียรติกุลไชย จิตตเอ้ือ (2563) และธราวุฒิ บุญเหลือ (2561) สำหรับ รัฐ

พล พรหมมาศ และจักรพงษ ไชยวงศ (2564) และ รัฐพล พรหมมาศ (2564) มีแนวคิดท่ีสอดคลองกับงานวิจัยน้ี

เกี่ยวกับประโยชนของภาพจากอากาศยานไรคนขับวามีตนทุนท่ีต่ำกวาการจัดทำแผนท่ีดวยวิธีการอ่ืนๆ ภาพแผนท่ี

ท่ีไดมีความเปนปจจุบัน รายละเอียดสูงและสามารถประยุกตใชกับฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตรไดสอดคลองกับ 

รัชพล สัมพุทธานนท และอันสุดารี กันทะสอน (2564) และรัตติยากร นักเทศ และ ไพศาล จี้ฟู (2563) ท่ีไดจัดทำ
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ฐานขอมูล GIS ของชุมชน อยางไรก็ตามควรดำเนินการร วมกับกระบวนการม ีส วนร วมกับช ุมชนหรือ 

Participatory GIS ซึ่งชุมชนจะนำไปใชประโยชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

สำหรับอุปสรรคในการประยุกตใชอากาศยานไรคนขับเพื ่อการถายภาพมีหลายประการ อาธิ เมื่อ

ถายภาพและนำไปประมวลผลภาพจะเวาแหวง สอดคลองกับไกรวุฒิ ศิริออน และคณะ (2564) ที่กลาววาการ

ประยุกตใชอากาศยานไรคนขับเพื่อการถายภาพอาจมีอุปสรรคในเชิงพื้นที่หากวางแผนไมครอบคลุมพื้นที่ภาย

หลังจากดัดแกภาพถายเชิงเลขแลวพบวาบริเวณขอบภาพมีความบิดเบี้ยวไมสามารถนำขอมูลไปใชงานไดดังน้ัน

ควรบินใหกวางกวาพ้ืนท่ีท่ีตองการและการบินถายภาพควรเลือกชวงเวลาใหตรงตามวัตถุประสงคซึ่งสอดคลองกับ

การดำเนินงานวิจัยในครั้งนี้ที่ไดเลือกบินถายภาพในชวงเวลาฤดูแลงเพื่อใหเห็นปญหาไฟปา และการถายภาพ

ในชวงฤดูฝนที่ทำใหเห็นลักษณะทางน้ำไหลเพื่อการจัดการปญหาน้ำปาไหลหลาก นอกจากนั้นการบินในภูมิ

ประเทศที่เปนภูเขาสูงต่ำจะตองบินอยางระมัดระวังมากขึ ้นกวาเดิมและจะตองคำนึงถึงความปลอดภัยและ

ดำเนินการภายใตกฎหมายท่ีถูกตอง 

การใชประโยชนกับชุมชนในครั้งน้ีสอดคลองกับรัฐพล พรหมมาศ และจักรพงษ ไชยวงศ (2564) โดย

โดรนนับเปนทางเลือกท่ีชวยในการจัดการและวางแผนการพัฒนาชุมชนไดหลากหลายมิติท้ังการวางแผนดานการ

ใชทรัพยากรท่ีมีประสิทธิภาพ การสำรวจติดตามสภาพการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนของทรัพยากรไดอยางรวดเร็ว ซึ่ง

ชุมชนสามารถนำไปใชประโยชนเพื่อการพัฒนาทองถิ ่นไดดวยตนเอง ซึ่งผูวิจัยมีขอเสนอแนะเพิ่มเติมวาการ

ประยุกตใชอากาศยานไรคนขับและระบบสารสนเทศภูมิศาสตรเพ่ือการจัดสรางฐานขอมูลแผนท่ีชุมชนน้ันสามารถ

ใหผลลัพธในเชิงเทคนิคไดดีอยางไรก็ตามสิ่งท่ีตองตระหนักอยูเสมอคือผูใชประโยชนท่ีอาศัยอยูในชุมชนท่ีเปนเจา

ของขอมูล ดังน้ันควรดำเนินการอยางมีสวนรวมในทุกข้ันตอนก็จะทำใหเกิดประโยชนตอชุมชนไดอยางแทจริงและ

อยางย่ังยืน 

 สำหรับประเด็นการขยายผลไปในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ น้ัน ทีมผูวิจัยไดดำเนินการจัดทำฐานขอมูลแผนท่ีภูมิสังคม

ของโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนและชุมชนโดยรอบทุกแหงในเขตจังหวัดเชียงใหม และจังหวัดแมฮองสอนรวม

เปนจำนวนท้ังสิ้น 32 แหง โดยการประยุกตใชท้ังอากาศยานไรคนขับเพ่ือสำรวจทางอากาศรวมกับการประยุกตใช

ภาพถายจากดาวเทียม แลวจึงไดจัดทำเปนรูปเลมฉบับสมบูรณจัดพิมพสีพรอมกับไฟลขอมูลสงมอบใหกับกองกับ

กับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 เพ่ือนำไปใชเปนหลักฐานเพ่ือขออนุญาตเขาใชประโยชนพ้ืนท่ีปาไมและเปน

ประโยชนในงานวางแผนพัฒนาพ้ืนท่ีตอไป นอกจากน้ันยังไดประสานและจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใหกับเจาหนาท่ีท่ี

รับผิดชอบดานงานสำรวจและการจัดทำแผนผังเพ่ือใหสามารถแกไข ปรับปรุงขอมูลใหมีความถูกตองและทันสมัย

ไดดวยตนเอง 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหมท่ีจัดสรรงบประมาณในโครงการยุทธศาสตรมหาวิทยาลัยราช

ภัฏเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน (คพท.) เพ่ือใหการดำเนินงานในครั้งน้ีสำเร็จดวยดี ขอขอบคุณคณาจารยจากสาขาวิชา

ภูมิศาสตรและภูมิสารสนเทศ สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาเทคนิคการศึกษา ศูนยสะ

เต็มศึกษา สาขาวิชาเกษตรศาสตร สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ และสาขาวิชาคหกรรมศาสตร ที่ไดร วมกัน

ดำเนินงานแบบบูรณาการศาสตรในครั้งน้ีใหสามารถพัฒนาศักยภาพรร.ตชด.และชุมชนโดยรอบไดครบถวน 

ขอขอบคุณกองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนท่ี 33 ครูและนักเรียน รร.ตชด.บานใหมพัฒนาสันติ และรร.ตชด.

บานแมลางิ้ว รวมไปถึงชุมชนท่ีใหความรวมมือในการดำเนินงานเปนอยางดี 
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บทคัดยอ  

บทความวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค คือ 1) เพ่ือศึกษาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 2) เพ่ือ

วิเคราะหแนวทางการนำนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน และ3) เพื่อยกระดับการใชนวัตกรรมในการ

พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน เปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการ เก็บขอมูลวิจัยดวยการสังเกต การสัมภาษณแบบเจาะลึก 

ผูใหขอมูลจำนวน 50 คน และนำเสนอผลการวิจัยโดยการวิเคราะหขอมูลเชิงพรรณนา 

ผลการศึกษาพบวา การนำนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน ท่ีนำไปสูความสำเร็จมี 3 สวน คือ  

1) การสรางพลังชุมชน เปนกระบวนการทำใหสมาชิกในชุมชนเกิดความต่ืนรูเปดใจรับรูสิ่งดี ๆ เปนการ

สรางพลังเชิงบวก (Positive Energy) เปนพลังจากภายท่ีระเบิดออกมาขับเคลื่อนการเรียนรูที่จะแกไขปญหา

รายได คาครองชีพ ดวยการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของตน  

2) การสรางสมรรถนะในการแขงขัน การยกระดับ การสรางโอกาสทางเศรษฐกิจในระดับครัวเรือน ให

สามารถผลิตสินคาท่ีมีมาตรฐานและตรงตามความตองการของตลาด  

3) การยกระดับทักษะความรู การพัฒนาตนเอง การนำนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการทำงานรวมกันของ

สมาชิกในชุมชนตองมีความจริงใจตอกัน ดวยการนำหลักธรรม อิทธิบาท 4 คือ ฉันทะ วิริยะ จิตตะ วิมังสา บูรณา

การรวมกับแนวคิดเรื่องการมีสวนรวม ผสานการคิดอยางสรางสรรค รวมกับการสงเสริมการนำนวัตกรรมไปใชใน

ชุมชน 
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Abstract 

The research paper aims to 1) examine the use of innovations to enhance the quality of 

life in the community, 2) analyze the guidelines for the adoption of innovations to improve the 

quality of life in the community, and 3) improve the use of innovations to improve the quality of 

life in the community. The study used action research to obtain data from 50 people through 

observation and in-depth interviews. The obtained data were analyzed using a descriptive 

method. 

According to the research findings, there are three crucial success elements for enhancing 

the quality of life in a community: 

1) Community empowerment is raising awareness among community members, opening 

their minds to good things, generating positive energy, and being a force from within that bursts 

out to drive learning to solve income and cost of living problems through the development of 

community products. 

2) Increasing competitiveness, upgrading, and providing economic opportunities at the 

household level to produce standardized products and meet market demands.  

3) Upgrading skills and knowledge, self-development, and innovation should all be 

encouraged for community members to interact. The four Dharma principles of power, namely 

Chanda, Wiriya, Chitta, and Vimangsa, should be creatively blended with the concept of 

participation to promote the adoption of innovation in the community. 

 

Keywords: innovation, community wellbeing, positive energy, competence 
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1. บทนำ  
ศักยภาพ เปนคุณสมบัตสิำคัญที่มีอยูในมนุษยเพื่อการดำรงชีวิตและการพัฒนาตนเองไดดีกวาสัตวอ่ืน 

สามารถอยูรวมกับผูอ่ืนหรือสัตวอ่ืน ๆ ไดอยางมีความสุข มนุษยรูจักการแกไขปญหาโดยใชเหตุผล  เพราะการคิด

วิเคราะห การสังเคราะห ทำใหเกิดความคิดริเริ่มสรางสรรค ในการใชทักษะท่ีไดจากการศึกษา ไปปรับประยุกตใช

ในการอยูรวมกัน ในระบบการศึกษาไทยไดมีการพัฒนาหลักสูตร การเรียนรูการสอน กระบวนการคิดใหม การ

สรางนวัตกรรมใหม ๆ ซึ่งเปนวิธีการใหมๆ มาปฏิบัติหลังจากไดผานการทดลองหรือไดรับการพัฒนามาเปนขั้นๆ 

โดยมีขั้นตอนตามลำดับ คือ การคิดคน การพัฒนา และนำไปปฏิบัติจริง ซึ่งมีความแตกตางจากการปฏิบัติเดิมท่ี

เคยปฏิบัติมา (สิน งามประโคน : 2561 : 74-82)    

 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย เปนจึงมีความสำคัญมากในการพัฒนาประเทศ เพราะถือเปนการพัฒนาท่ี

เปนไปตามทฤษฎีทุนมนุษย (Human Capital) ตามแนวคิดของ อาดัม สมิธ (Adam Smith) ที่สามารถเพ่ิม

คุณภาพของสินคาและบรรยากาศทางสังคม ท่ีสงเสริมการสรางนวัตกรรม ผานกระบวนการสรางนวัตกรรม และ

กลายเปนผลผลิตซึ่งทำใหธุรกิจ กิจการ ชุมชน และสังคมเติบโตข้ึนอยางย่ังยืนสำหรับกิจการขนาดเล็กและขนาด

ยอม สงผลตอการสรางมูลคาเพิ่มกับชุมชน รวมถึงการพัฒนาการบริหารจัดการวิสาหกิจชุมชน การนำทฤษฎีท่ี

เกี่ยวของกับพฤติกรรมองคการและทุนมนุษย นวัตกรรม ความคิดสรางสรรค ทฤษฎีเปนความคิดสรางสรรคของ

เริ่มตนจากระดับบุคคลซึ่งประกอบดวยบุคลิก ลักษณะ 3 ประการไดแก ความสามารถ ทางปญญา บุคลิกภาพสวน

บุคคล และการสรางแรงจูงใจภายใน เกิดการถายทอดไปยังระดับกลุ ม และระดับองคการจนเกิดความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรมใหม ๆ  เพื่อทำใหเกิดประโยชนทางเศรษฐกิจ หรือก็คือ “การทำในสิ่งที่แตกตางจากคน

อื่น โดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ (Change) ที่เกิดขึ้นรอบตัวเราใหกลายมาเปนโอกาส (Opportunity) และ

ถายทอดไปสูแนวความคิดใหมท่ีทำใหเกิดประโยชนตอตนเอง ตอชุมชน และตอสังคม 

 นวัตกรรม หมายถึง ของใหม ซึ่งเปนของมีประโยชนในโลกธุรกิจปจจุบันที่มีการแขงขันทางธุรกิจอยาง

มาก จึงเกิดการเปลี ่ยนแปลงไปอยางรวดเร็ว พัฒนาจากการผลิตที ่ใชแรงงานคนไปสูการใชเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมเปนฐานสำคัญ การขายสินคาจากเดิมท่ีมีหนาราน มีทำเลท่ีต้ังเปนปจจัยสำคัญ ก็พัฒนาไปสูการขายทาง

อินเทอรเน็ต ไมตองมีหนารานก็ขายสินคาได ดังน้ันธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอมจะตองสามารถแขงขันได ในยุค

สมัยท่ีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว การเขาถึงผูผลิตหรือผูบริโภค หรือการเขาถึงผลิตภัณฑสินคาตาง ๆ ก็ทำได

อยางรวดเร็ว การพัฒนาทักษะความรู ความคิดสรางสรรคเพ่ือการสรางสิ่งใหมจะทำใหใหสินคาและบริการของตน

อยูรอดได ท่ีสำคัญเศรษฐกิจในระดับชุมชนทองถ่ินจะเติบโตหรือไม หรือเติบโตไปในทิศทางใด ประชาชนในชุมชน

น้ัน ๆ ตองมีแนวคิดท่ีเปนความเชื่อพ้ืนฐานในปรัชญาการพัฒนาชุมชนวามนุษยมีความสามารถและมีพลังอันซอน

เรน (Potential Ability) แฝงอยู ทั ้งพลังความคิด ทักษะ แรงงานที่มีความสามารถพัฒนาตนเองไดตามขีด

ความสามารถทางคุณภาพและคุณธรรม โดยยึดหลักการพึ่งตนเองเปนที่ตั้ง (โกวิทย พวงงาม : 2553 : 380) ใน

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”ที่เห็นความสำคัญของเอกลักษณชุมชนและ

ต่ืนตัวตอสิ่งท่ีมีในแตละชุมชนและมีแนวคิดวาชุมชนท่ีจะประสบความสำเร็จจำเปนตองเรียนรูวิธีการใหมๆในการ

พัฒนา ชุมชนของตน โดยใชความหลากหลาย ความสรางสรรคและพลังของทุกคนในชุมชนสำหรับประเทศไทยได

กำหนดเปาหมาย ยุทธศาสตรและแนวทางการพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป การท่ีมีความรูและการนำความรูมาใช

ใหเปนประโยชนและพัฒนาคุณภาพชีวิตนั้นเราเรียกวา การจัดการความรู ในสังคมไทยขณะนี้ขาดการจัดการ

ความรู ในการนำไปแกไขปญหาที่ซับซอน โดยเฉพาะปญหาความยากจนของชนบท ตองมีกลไกมากมายใน

หนวยงานของรัฐแตไมไดทำงานเต็มทำอยางไรที่จะพัฒนาองคความรูใหแกชุมชนนำไปแกไขปญหาและความ
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ตองการท่ีแทจริง (สนธยา คุณศรี : 2545 : 150) ท่ีจะนำไปสูการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากโดยมีองคความรูในการ

จัดการใหแกชุมชน 

 จังหวัดสุพรรณบุรี เปนเมืองที ่มีประชากรหลายหลายชาติพันธุ หลากหลายระดับการศึกษา และ

หลากหลายแนวคิดที่เปนพื้นฐานในการพัฒนาศักยภาพของความเปนมนุษย หากเราเชื่อวามนุษยนั้นพัฒนาได 

ชุมชนซึ่งเปนที่อยูอาศัยของมนุษยก็พัฒนาได ในทำนองเดียวกันธุรกิจที่อยูในระดับเศรษฐกิจฐานราก ซึ่งบรหิาร

จัดการโดยมนุษยก็ยอมพัฒนาไดดวยเชนกัน และเพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเพิ่มมูลคาที่กอใหเกิดเชิงบวก

เพ่ือใหสิ่งตาง ๆ ในระบบ เปนการเปลี่ยนแปลงในทางท่ีดีข้ึน ผลผลิตเพ่ิมมากข้ึน เปนลักษณะการพัฒนาศักยภาพ

ไปสูความยั่งยืนทางเศรษฐกจิ ดวยนวัตกรรม ใหขับเคลื่อนชุมชนนำไปสูประโยชนที่เปนรูปธรรม เกิดการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก เพ่ือแกไขปญหาในทองถ่ินโดยความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ตาม

แผนยุทธศาสตรของการพัฒนาเมืองรอง เมื่อความเจริญทางเทคโนโลยีแทรกซึมเขามาอยางรวดเร็วแตการพัฒนา

ศักยภาพของประชาชนและระบบเศรษฐกิจในแตละชุมชนยังคงเปนอยูในแบบเดิม ซึ่งผูวิจัยเห็นวา ตำบลจรเขสาม

พัน อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี มีความเหมาะสมเปนพื้นที่เปาหมาย ในการศึกษาวิจัยครั้งน้ีประกอบดวย

วัตถุประสงค 3 ประการ คือ 

 1) เพ่ือศึกษาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน  

2) เพ่ือวิเคราะหแนวทางการนำนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน  

3) เพ่ือยกระดับการใชนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับงานวิจัย ประกอบดวย 

1) แนวคิดการถายทอดการจัดการความรู (KM) กระบวนการจดัการความรู หมายถึง การจัดการที่มี

กระบวนการและเป นระบบตั ้งแต การประมวลผลขอม ูล (Data) สารสนเทศ ( Information) ความคิด 

(Knowledge) ตลอดจนประสบการณของบุคคล เพ่ือสรางความรู (Knowledge) และตองมีการจัดเก็บในลักษณะ

ที่ผูใชสามารถเขาถึงได สามารถนำความรูที่ไดไปใชเปนแนวทางในการพัฒนาคุณภาพชุมชน แลกเปลี่ยนเรียนรู

และตอบสนองตอความตองการของชุมชน ท่ีสำคัญตองสอดคลองกับสภาพความเปนจริง ประกอบดวยการจัดการ

ใชทรัพยากรธรรมชาติ การลงทุน และการใชเทคโนโลยี การบริการ การจัดการ สภาพแวดลอมและการมีสวนรวม

ของประชาชน องคกรเอกชน สวนงานราชการท่ีเกี่ยวของเปนสำคัญ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ (สุภารัตน ฤกษ

อรณุทอง : 2557 : 6) 

2) แนวคิดการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน เปนการพัฒนาผลิตภัณฑถือวาเปนสิ ่งจำเปนตอการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากของชุมชนอยางยิ่ง ผลิตภัณฑตาง ๆ ซึ่งเปนสินคาในชุมชน กอใหเกิดรายไดในระดับครัวเรือน 

ในขณะที่ชุมชนจะผลิตสินคาอะไรสักชิ้นจะตองคำนึงถึงองคประกอบที่นำไปสู ความตองการทางการตลาดท่ี

นอกเหนือจากคุณภาพหรือสรรพคุณของสินคา อาทิเชน แบรนดสินคา การรับประกันคุณภาพ บรรจุภัณฑ ความ

คุมคา เปนตน 

3) แนวคิดการสงเสริมการนำนวัตกรรมไปใช เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากดวยนวัตกรรมเปน

ทางเลือกสำคัญของผูประกอบการ องคกร และผลิตภัณฑชุมชน เพ่ือแสวงหาโอกาส การไดเปรียบทางการแขงขัน 

ซึ่งเปนแนวคิดที่สามารถลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจ ดังนั้นแนวคิดเกี่ยวการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากจะเปน
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แนวคิดที่นำไปสูกระบวนการขจัดปญหาที่เกี ่ยวพันกันเปนลูกโซทั ้งปญหาดานการเมือง เศรษฐกิจ การศึกษา 

สิ่งแวดลอมและคุณภาพชีวิต 

4) แนวคิดการประเมินและติดตามผลการสงเสริมการนำนวัตกรรมไปใช เปนกระบวนการหรือข้ันตอน

สำคัญในการสงตอองคความรู หากปฏิบัติตามโมเดลท่ีกลาวมาในเบื้องตนน้ันจะเขาใจงาย ทำไดงาย แตอยางไรก็

ตามการแบงปนองคความรูท่ีเปนนัยใหผานกระบวนขัดเกลาทางสังคมใน (ข้ันท่ี 1)  หรือการเปลี่ยนใหเปนความรู

ท่ีชัดแจง ผานกระบวนการกระจายสูชั้นภายนอก (ข้ัน 2) จึงไมใชเรื่องงายเพราะมีหลายปจจัยท่ีเขามาเกี่ยวของ 

นอกจากน้ีกระบวนการจัดการความรูเพ่ือแบงปน สงตอ ใหเกิดองคความรูก็เปนปจจัยสำคัญเชนกัน  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
งานวิจัยเรื่องน้ีเปนงานวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participation Action Research) ไดกำหนด

ขอบขายประชากร และกลุมตัวอยาง/ผูใหขอมูลสำคัญ ซึ่งเปนเปาหมายการวิจัยไว 2 สวน คือ 

 1. เปาหมายเชิงคุณภาพ 

 1) ผูวิจัยไดทำการศึกษาจากหนังสือ บทความ งานวิจัย เอกสารราชการ และเอกสารทางวิชาการ

อื่น ๆ ที่เกี่ยวของ เพื่อคนควาหาขอมูลที่เกี่ยวกับแนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวของกับกระบวนการที่จะทำใหเกิดการ

พัฒนาความรูสูคุณภาพชีวิตชุมชน ประกอบดวย แนวคิดการถายทอดการจัดการความรู (KM)  แนวคิดการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน แนวคิดการสงเสริมการนำนวัตกรรมไปใช แนวคิดการประเมินและติดตามผลการพัฒนาการนำ

นวัตกรรมไปใช และแนวคิดการเชื่อมโยงเครือขายการพัฒนานวัตกรรม 

 2) ผูวิจัยไดทำการศึกษาในภาคสนามเชิงปฏิบัติการดวยวิธีการดังตอไปน้ี คือ 

 2.1 ข้ันตอนการเตรียมการ เปนการเก็บขอมูลเบื้องตนของบริบทพ้ืนท่ีวิจัย ขอมูลผลิตภัณฑ 

และสำรวจความตองการของชุมชน เชน การจัดประชุมกลุมยอย การคัดเลือกผลิตภัณฑตนแบบ การนำนวัตกรรม

ยกระดับคุณภาพสินคา วาเปนอยางไร และควรพัฒนาไปในทิศทางใด 

 2.2 ขั้นตอนการดำเนนิการ เปนการจัดกิจกรรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ตาม

ความตองการของกลุ มที ่ไดร ับการคัดเลือกใหเปนตนแบบผลิตภัณฑชุมชน จากการลงพื้นที่วิจัยสำรวจความ

ตองการใชนวัตกรรมชุมชนดวยการสนทนากลุม การถายทอดทักษะความรูจากผูเชี่ยวชาญ การสังเกตพฤติกรรม

การเรียนรู การลงมือปฏิบัติ และการสรุปประเด็นปญหาและอุปสรรคในการดำเนินการ  

 2.3 การติดตามประเมินผลการพัฒนาการนำนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน ท่ี

ไดรับการถายทอดจากวิทยากรผูเชี่ยวชาญ สรางกิจกรรมกระบวนการ ซึ่งเปนการทำงานท่ีเปนการสะทอนผลการ

ปฏิบัติงาน ดวยการระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับการสรางนวัตกรรมและนำนวัตกรรมน้ันมาใช เพ่ือใหเกิดการพัฒนา

อยางแทจริง รวมกับการสัมภาษณเชิงลึก (In-depth Interview) และการวิเคราะหทักษะและองคความรูเกี่ยวกับ

การใชนวัตกรรมพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน  

 3) วิเคราะหขอมูลการพัฒนาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาความรู สู ค ุณภาพชีวิตชุมชน จาก

กรณีศึกษาพ้ืนท่ี ชุมชนตำบลจรเขสามพัน อำเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

 4) สรุปผลการศึกษาวิจัย 

2. เปาหมายเชิงปฏิบัติการ 

 1) นำชุดความรูกระบวนการพัฒนาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาความรูสูคุณภาพชีวิต สูการสราง

ความรวมมือเชิงเครือขายผลิตภัณฑชุมชน วิสาหกิจชุมชน ผลิตภัณฑ OTOP และการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ
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ชุมชน (มผช.) สรางความเขมแข็งใหชุมชน สอดคลองกับการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐระดับทองถิ่นที่สอดคลอง

กับวิถีชีวิต ภายใตกรอบแนวคิดยุทธศาสตรชาติ  

 2) นำเสนอกระบวนการพัฒนาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาความรูสูคุณภาพชีวิตชุมชน ใหเกิด

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเกิดรายไดกับชุมชนอยางท่ัวถึง กระตุนเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ

ใหมีความเขมแข็ง 

 3) การระดมความคิดเห็นจากการสังเกตการณใชนวัตกรรมในการพัฒนาการผลิตสินคาชุมชน 

  4) การติดตามประเมินผล ตรวจสอบ ปรับปรุงการนำนวัตกรรมไปใชในการผลิตสินคาชุมชน 

การวางแนวทางในการแกปญหาในระยะยาว สูการขยายผลสัมฤทธ์ิและการเชื่อมโยงเครือขาย 

 

4. ผลการวิจัย  
1. เพ่ือศึกษาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน 

 ชุมชนตำบลจรเขสามพัน เปนชุมชนท่ีสมาชิกของชุมชนแหงน้ีสวนใหญ 80% มีอาชีพเกษตรกรรม ท้ังทำ

ไร ทำนา ทำสวน เลี้ยงปลา เมื่อมีเวลาวางก็จะรวมกลุมกันทำอาชีพเสริม ทั้งจักสาน ทอผา แปรรูปผลผลิตทาง

การเกษตรเปนอาหารหรือขนม ตอสูกับปญหาความยากจน เพ่ือยกระดับความเปนอยูของคนในชุมชนใหดีข้ึนโดย

การสนับสนุนใหชุมชนโดยใชตนทุนภูมิปญญาและทรัพยากรในทองถิ ่น พัฒนาเปนผลิตภัณฑที ่มีคุณภาพ  มี

เอกลักษณ มาสรางเปนจุดขายใหผลิตภัณฑชุมชนของตนเอง  ดังน้ันบริบทในการศึกษาแนวทางการพัฒนาการใช

นวัตกรรมของกลุมผลิตภัณฑตนแบบ ท้ัง 2 กลุม คือ 

 1) การสรางพลังชุมชน ดวยดำเนินการจัดประชุมกลุมยอย ประกอบดวย ประธานและรองประธาน

ผลิตภัณฑชุมชน ผูนำชุมชน เจาหนาที่ปกครองทองถิ่น และหัวหนากลุมผลิตภัณฑ ซึ่งเปนผูมีสวนไดสวนเสีย 

(Stakeholders) รวมกันวางแนวทางและวางแผนการดำเนินการสรางพลังชุมชนในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของ

ตนเอง ดวยกิจกรรมปลุกพลังสรางศรัทธา และกิจกรรมต่ืนจากภวังคสรางสรรคผลงาน 

 2) ปฏิบัติการชุมชน กิจกรรมสรางความเปลี่ยนแปลง เปนเก็บรวบรวมขอมูลจากการแสดงทักษะ

ความรูพื้นฐานของกลุมผลิตภัณฑชุมชนตนแบบทั้ง 2 ประเภท เพื่อจัดประชุมเพื่อนำเสนอประเด็นปญหาและ

อุปสรรคที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติ ผูวิจัยและทีมวิจัยไดปรึกษาหารือกับผูเชี่ยวชาญ เพื่อเสนอแนวทางการแกไข

ปญหาและเสริมสรางจุดแข็งที่เกิดจากกระบวนการพัฒนาขนมไทย (ขนมกง) และการแปรรูปปลา (ปลานิล และ

ปลาดุก) และตองการใหชุมชนมีการพัฒนาไปในทิศทางท่ีดี   

2. เพ่ือวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาความรูสูคุณภาพชีวิตชุมชน 

 การวิเคราะหแนวทางการพัฒนาการนำนวัตกรรมมาใชในการพัฒนาผลิตภัณฑตนแบบ ดวยกิจกรรม

พลังบูมเมอแรง นำผลการประเมินในภาพรวมมาจัดการวิเคราะหเพ่ือทวนผลสัมฤทธ์ิดวยกระบวนการ ดังน้ี 

 1) ประเมินผลภาพรวม กระบวนการปฏิบัติการวิจัยกับการพัฒนาผลิตภัณฑทั้ง 2 ประเภท ดวย

กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management) ซึ่งมีการสะทอนกลับ (Reflecting) การใชนวัตกรรมใน

ชุมชน ซึ่งโครงการวิจัยน้ี ผูวิจัยไดนำข้ันตอนท่ี 5 ท่ีวาดวยการเขาถึงความรู (Knowledge Access) เพ่ือใหชุมชน

เขาถึงความรู ซึ่งชุมชนตองมีวิธีการในการจัดเก็บและกระจายความรูเพ่ือใหผูอ่ืนใชประโยชนไดโดยท่ัวไป  

 2) ทวนผลสัมฤทธิ์ดวยการวิเคราะห SWOT พบวา ชุมชนแหงนี้มีความสามารถในการขับเคลื่อน

ชุมชนใหเจริญกาวหนา ดวยการเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของสมาชิกกลุมสัมมาชีพชุมชนท่ีหวังผลสำเร็จได

อยางแนนอน สอดคลองกับงานวิจัยของ Patrick S. W. Fong and Cecilia W. C. Kwok (2009) ท่ีไดทำการศึกษา 

 

06-SE งานวิจัยรับใช้สังคม นวัตกรรมชุมชน

595



เรื่องวัฒนธรรมองคการและการจัดการความรู ความสำเร็จในระดับโครงการและองคการ พบวา กลยุทธการ

จัดการความรูมีวัตถุประสงคเพ่ือปรับปรุงองคการและเพ่ิมความสามารถในการแขงขันใหกับองคการ ท่ีจะนำไปสู

การเปลี่ยนแปลงท่ีกระทบตอผลการปฏิบัติงาน 

 3) ประมวลผล การที ่สมาชิกของชุมชนมีส วนร วมแบบเกี ่ยวข องในการปฏิบ ัต ิพ ันธกิจ 

(Involvement) ความสอดคลองตองกัน (Consistency) ความสามารถในการปรับตัว (Adaptability) และการ

มุงเนนพันธกิจ (Mission) อีกท้ังชุมชนตำบลจรเขสามพันน้ีมีผูนำชุมชนท่ีเขมแข็ง มุงประโยชนของชุมชนเปนหลัก 

อันเปนคุณลักษณะท่ีสำคัญอยางย่ิง 

 4) แนวทางการเพิ่มมูลคาเชิงพาณิชย การเสริมทักษะและศักยภาพชุมชนขึ้น อีกทั้งมุมมองและ

ทัศนคติของผูนำชุมชนที่ตองการพลิกฟนเศรษฐกิจชุมชนตำบลจรเขสามพัน ดวยผลิตภัณฑจากชุมชน ดวยฝมือ

ของคนในชุมชนจนสามารถสรางมูลคาเชิงพาณิชยไดเปนอยางดี ซึ่งจากการลงมือปฏิบัติการเรียนรู เกี ่ยวกับ

กระบวนการและข้ันตอนของการดำเนินการ พบวาสมาชิกกลุมผลิตภัณฑตนแบบของชุมชนใหความรวมมือรวมใจ 

ต้ังใจเรียนรู เก็บประเด็นปญหา จากน้ันจึงรวบรวมขอมูลเพ่ือวางแนวทางปองกันปญหาและอุปสรรค ท่ีเกิดข้ึนใน

อนาคตตอไป  

3. เพ่ือนำเสนอกระบวนการพัฒนาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาความรูสูคุณภาพชีวิตชุมชน 

 จากการศึกษาวิเคราะหผลิตภัณฑชุมชนตนแบบท้ัง 2 ประเภท คณะผูวิจัยเสนอกระบวนการพัฒนาการ

นำนวัตกรรมในการพัฒนาความรูสูคุณภาพชีวิตชุมชน มีรายละเอียดดังน้ี 

 1) สงเสริมดานการมีนวัตกรรม (ทำใหมี) สำหรับกิจกรรมนี้ผูวิจัยไดใชวิธีการสื่อสารรวมกับการ

สัมภาษณดวยแบบเจาะจง โดยการใหขอมูลและชี้ใหเห็นวากลุมวิสาหกิจชุมชนหรือกลุ มสัมมาชีพที ่ประสบ

ความสำเร็จ เพื่อกระตุ นใหสมาชิกกลุมผลิตภัณฑชุมชนตนแบบจรเขสามพันไดคิดวางแผน หาวิธีการพัฒนา

ผลิตภัณฑของตนแอง หลังจากประมวลทักษะความรูแลวหาโอกาสและจุดที่ควรพัฒนาสำหรับผลิตภัณฑแลว 

ผูวิจัยไดเสนอแนวคิดการเสริมสรางทักษะความรูการนำนวัตกรรมมาใชเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑวาชุมชนตำบลจรเข

สามตองมีการเชื่อมโยงเครือขายการพัฒนานวัตกรรม จึงจะสรางแนวทางไดชัดเจนข้ึน โดยเฉพาะอยางย่ิงในดาน

เศรษฐศาสตร ดานเทคโนโลยี ดานการจัดการ ซึ่งจะทำใหเกิดการพัฒนาท่ีแทจริงและสงผลตอระดับคุณภาพชีวิต

ของสมาชิกในชุมชนตอไป 

 2) กิจกรรมสงเสริมดานการนำนวัตกรรมไปใชในชุมชน (มีใหใช) ในกิจกรรมน้ีผูวิจัยเสนอใหชุมชน

ดำเนินการกับสิ่งท่ีจะนำไปพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตนแบบ ดวยกระบวนการการมีสวนรวมของสมาชิกในชุมชน ซึ่ง

ผูวิจัยไดสังเกตเห็นพลังท่ีเขมแข็งและสายตาท่ีมีความหวังของทุกคน จึงแนะนำใหจัดหาสิ่งท่ีเปนอุปกรณ ซึ่งเปนสิ่ง

ท่ีจะใชเปนนวัตกรรมในการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนตนแบบ ท้ังการแปรรูปปลา (ปลานิลและปลาดุก) และขนมไทย 

(ขนมกง) จากการพูดคุยกันของสมาชิกในชุมชน ผูนำชุมชน (ผูใหญบาน สมาชิกสภาเทศบาล ประธานสภา

เทศบาล) จึงเสนอกลุมใหจัดหาอุปกรณเพิ่มเติม คือ เครื่องสลัดน้ำมัน และเครื่องซีลสูญญกาศ ดวยเล็งเห็นถึง

ประโยชนที่จะเกิดขึ้นกับการพัฒนาผลิตภัณฑทั้ง 2 ประเภท แตเนื่องจากชุมชนยังขาดทุนทรัพยเปนจำนวนมาก 

อีกท้ังกิจการคาขายก็ซบเซาดวยสถานการณการแพรระบาดของโควิด-19 ผูวิจัยและคณะวิจัยจึงนำปญหาดังกลาว

เขากราบเรียนขอความเมตตาตอ พระครูวิบูลเจติยานุรักษ, ดร. เจาคณะจังหวัดสุพรรณบุรี ผูอำนวยการวิทยาลัย

สงฆสุพรรณบุรีศรีสุวรรณภูมิ ซึ่งพระเดชพระคุณก็เมตตาอนุเคราะหสนับสนุนอุปกรณทั้งสองอยางใหกับชุมชน 

และนำมามอบใหกับชุมชนในวันอาทิตยท่ี 9 มกราคม พ.ศ. 2565 
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5. สรุปและอภิปรายผล 
ในการศึกษาวิจัย การพัฒนาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาความรูสูคุณภาพชีวิตชุมชน เปนการวิจัยเชิง

คุณภาพแบบผสานวิธี (Mixed Method) ดวยกระบวนการเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวม (Participatory Action 

Research) ผูวิจัยไดนำเสนอประเด็นความสำคัญในการวิจัยท่ีนาสนใจนำมาอภิปรายผลของการดำเนินงานในการ

พัฒนาการนำนวัตกรรมในการพัฒนาความรูสูคุณภาพชีวิตชุมชน โดยทำการศึกษาวิจัย ๒ กลุมผลิตภัณฑตนแบบ 

คือ การแปรรูปผลิตภัณฑปลา และการแปรรูปขนมไทย เพื่อวางแนวทางการยกระดับเศรษฐกิจชุมชนอันเปน

รากฐานสำคัญท่ีจะกอใหเกิดการสรางรายไดท่ีย่ังยืน ดวยการนำนวัตกรรมมาใชพัฒนาผลิตภัณฑยกระดับคุณภาพ

ชีวิตชุมชน ซึ่งเปนการพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ และสรางโอกาส กระตุนเศรษฐกิจในระดับฐานราก และ

สรางรายไดใหชุมชนเกิดการกินดีอยูดี มีวิถีชีวิตท่ีปราศจากความเหลื่อมล้ำ มีพลังใจเขมแข็งไมรูสึกโดดเด่ียว ดวย

หลักการสำคัญในการสรางพลังชุมชนขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวนการนำนวัตกรรมไปใชใหเกิดประโยชนสูงสุด พัฒนา

สูการเปนชุมชนนวัตกรรม ดวยหลัก 3 : 2 : 1 หรือ CAKIP’G Model ดังน้ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูป CAKIP’G Model 

 

 หลัก 3 คือ C = Community , A = Activity , K = Knowledge  กลาวคือชุมชนนวัตกรรมตองมีหลัก 

3 เปนพ้ืนฐาน คือ 1) ชุมชนตองมีความเขมแข็ง มีความรวมมือรวมใจ สามัคคี ปรองดอง 2) สมาชิกในชุมชนตอง

รวมกันทำกิจกรรมอยางกระตือรือรน ใหความใสใจ เต็มอกเต็มใจ และตอเนื่องอยูเนืองนิตย 3) สมาชิกในชุมชน

ตองมีความตั้งใจเรียนรู ตั้งใจนำความรูและทักษะที่ไดรับมาพฒันาผลิตภัณฑของตนเอง พัฒนาตนเองและสราง

สังคมแหงการเรียนรูตลอดเวลา 

 หลัก 2 คือ I = Innovation , P = Participation ชุมชนแหงการพัฒนาดวยนวัตกรรมตองมีหลัก 2 เปน

กระบวนการ คือ 1) สมาชิกในชุมชนตองมีความสนใจท่ีจะนำนวัตกรรมมาพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนของตนอยางมาก 

เพ่ือใหสินคาท่ีสรางรายไดใหกับครอบครัว 2) สมาชิกในชุมชนตองเปนชุมชนท่ีใหความรวมมืออยางสูง มีสวนรวม

ในกิจกรรมทุกครั ้ง ตามกระบวนการของการมีสวนรวมตั ้งแตเริ่มคิด วางแผน ปฏิบัติ ประเมินผล และทวน

ผลสัมฤทธ์ิ 

 หลัก 1 คือ G = Goal หมายถึง สมาชิกในชุมชนมีเปาหมายที่เปนไปตามความคาดหวัง การเติบโตของ

ชุมชนอยางมั่นคงและย่ังยืน ตรงตามเปาหมายท่ีวางไว 
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บทคัดยอ 

 การดำเนินงานในโครงการ “สงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาอาชีพจากฐานทรัพยากรและอัตลกัษณ

ของชุมชนบานหวยลอย ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน ” มีวัตถุประสงคเพื่อคนหาทุนเดิม อัตลักษณท่ี

โดดเดนของชุมชนและออกแบบเลือกใชขอมูล และถายทอดความรู ใหสอดคลองกับฐานทุนเดิมของชุมชนใหเกิด

การพัฒนาอาชีพทางเลือกบนฐานทรัพยากรใหเกิดการสรางรายได รวมถึงการสรางภาคีความรวมมือกับหนวยงาน

ที่เกี่ยวของรวมผนึกกำลงัทำงานรวมกนัเชิงพื้นที่ใหเกิดผลเปนรูปธรรม การดำเนินงานมีโจทยที่เปนประเด็นรวม

ของชุมชน มีกระบวนการจัดเวทีการเรียนรูอยางมีสวนรวม สังเคราะหหาแนวทางการพัฒนาอาชีพทางเลือก

ทดแทนการปลูกขาวโพด โดยใชกระบวนการจัดการความรู Knowledge Management (KM)  ในการคนหา

ศักยภาพและขอไดเปรียบเปนจุดเริ่มตนใหชุมชนเห็นทางเลือกและโอกาสในการพัฒนา และขับเคลื่อนงานดวย

ขอมูล ความรู มาตอยอด ออกแบบ ศึกษาเทรนด ปรับประยุกตสูการใชประโยชนในชุมชน รวมทั้งการประสาน

ความรวมมือกับหนวยงานที่เกี ่ยวของในพื้นท่ีนำศักยภาพที่เปนจุดแข็งผนึกกำลังทำงานรวมกันเชิงพ้ืนท่ี การ

ดำเนินงานไดเลือกใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method  Research) มีกลุมเปาหมายประกอบดวย ผูนำชุมชน 

กลุมแมบาน ผูสุงอายุ ครูและเด็กนักเรียน รวม 115 คน            

  ผลการดำเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวคือ การคนหาทุนเดิม อัตลักษณที่โดดเดน

และขอไดเปรียบของชุมชน พบวาชุมชนบานหวยลอยมีทุนเดิมที่หลากหลายสามารถนำมาตอยอดในการพัฒนา

อาชีพทางเลือกใน 2 รูปแบบ คือ 1) การสงเสริมการทองเท่ียว:เสนทางศึกษาธรรมชาติถ่ินอุดมการณ ปาอนุรักษ

สหายยงค 2) การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนจากพืชทองถ่ินใหเกิดชองทางการสรางอาชีพและรายได เกิดแรงบันดาล

ใจกอใหเกิดการสรางอาชีพในบานเกิด มีรายไดชวยเติมเต็มความเปนอยูท่ีดีควบคูกับการอนุรักษและใชประโยชน

จากปาอยางเกื้อกูล นอกจากนี้ยังไดประสานความรวมมือกับหนวยงานที่เกี่ยวของรวมนำศักยภาพที่เปนจุดแข็ง

รวมผนึกกำลังทำงานรวมกันเชิงพ้ืนท่ีใหเกิดผลตามพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม ผานการทำกิจกรรมการ

เสริมพลังใหชุมชนมีความเขมแข็งสามารถสรางอาชีพทางเลือกบนฐานทรัพยากรและอัตลักษณของชุมชนให

สามารถอยูรวมกับปาไดอยางย่ังยืน 

 

คำสำคญั:  การจัดการความรู, อาชีพทางเลือกบนฐานทรัพยากร 
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Abstract 
 The project "Tourism Promotion and Career Development Based on Community Resources 

and Identity in Ban Huai Loi Community, Phu Fa Sub-district, Bo Kluea District, Nan Province" aims to 

identify the community's local capital and distinctive identity, as well as select and transfer knowledge 

consistent with the local capital. As a result, communities may develop resource-based alternative 

income. During the operation process, the community discussed common challenges. A participatory 

learning platform was established to synthesize alternate career development techniques to replace 

maize plantations. The knowledge management (KM) approach assisted in the discovery of potential 

and benefits as a starting point for the community to recognize options and chances for development 

and to mobilize operations using the gathered information and knowledge. It also formed alliances with 

relevant entities to collaborate on spatial projects to achieve actual outcomes. In addition, it promoted 

engagement with relevant authorities in the area to realize the potential benefits of collaborative spatial 

activities. One hundred fifteen individuals, including community leaders, homemakers, senior citizens, 

teachers, and students, were the focus of the operation, which employed mixed-method research. 

The project implementation outcomes were consistent with the aims of locating capital and 

preserving the community's distinct character. It was discovered that the Ban Huai Loi community had a 

variety of local capitals that might be used to produce alternative careers in two ways: 1) Following 

Comrade Yong's ideology, developing an educational trail in a conservation forest will promote tourism, 

and 2) developing community products from local flora by creating channels for employment and 

income generation. As a result, it encouraged individuals to establish careers in their hometowns and 

create income to support their well-being while supporting conservation and sustainable forest 

utilization. Furthermore, it established partnerships with major agencies in the area to maximize the 

potential for joint spatial operations to achieve results consistent with the university's mission and society 

through community empowerment activities. 

Lastly, communities may be able to thrive sustainably based on their resources and community 

identity.  

 Keywords: Knowledge management, Alternative careers based on resources, Technology transfer 
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1. บทนำ  

ในชวงท่ีผานมาพ้ืนท่ีปาตนน้ำของจังหวัดนานถูกบุกรุกทำลายอยูในสภาพเสื่อมโทรมอันเปนผลมาจากการ

ขยายตัวอยางรวดเร็วของพ้ืนท่ีการเพาะปลูกพืชเชิงเด่ียวบนพ้ืนท่ีลาดชัน โดยเฉพาะการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว การผลิต

เพ่ือใหไดผลตอบแทนท่ีสูงข้ึนเกษตรกรจำเปนตองใชพ้ืนท่ีจำนวนมาก ขณะท่ีพ้ืนท่ีมีอยูอยางจำกัดเกษตรกรจึงตองรุก

และขยายพ้ืนท่ีปาออกเปนวงกวาง ซึ่งเปนภาพท่ีสะทอนความเปนจริงของการดำรงอยูของผูคนในชุมชนท่ีตองด้ินรนเพ่ือ

ความอยูรอดในการแสวงหารายได 

จากขอมูลการลดลงของพื้นที่ปาในจังหวัดนานในชวงที่ผานมา พบขอมูลเชิงสถิติการขยายพื้นที่ปาลดลง

อยางรวดเร็ว  เชน ในป 2507-2547 พ้ืนท่ีปาของจังหวัดนานลดลง  17,942 ไร ป 2547-2551 ลดลง 52,942 ไร และป 

2551-2556 อยางตอเนื่อง ถึง 125,402 ไร (http://www.rakpanan.org) จากขอมูลดังกลาว สอดคลองกับการศึกษา

ของ  สายบัว  เข็มเพ็ชร และสำรวย  ผัดผล  ( 2557 )  ถาวร  ออนประไพ ( 2562)  พบวา ปจจัยท่ีสงผลใหพ้ืนท่ีปาของ

จังหวัดนานลดลง เกิดจากการขยายตัวของระบบการผลิตแบบใหมในเชิงพาณิชยโดยเฉพาะขาวโพดท่ีเปนการผลิต

ภาคการเกษตรแบบเขมขนท้ังดานการใช พ้ืนท่ี ระยะเวลา เทคโนโลยีและวิธีการผลิต ทำนองเดียวกัน เขมรัฐ เถลิง

ศรี และสิทธิเดช พงศกิจวรสิน (2555) พบวา ปจจัยสำคัญท่ีสงผลใหพ้ืนท่ีปาลดลง เกิดจากอุปสงคความตองการวัตถุดิบ

อาหารสัตวท่ีเพ่ิมมากข้ึน  รวมท้ังการสนับสนุนจากนโยบายภาครัฐในการสงเสริมการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตวในลักษณะ 

Cash-crop โดยปราศจากการคำนึงถึงลักษณะเฉพาะและขอจำกัดของแตละพ้ืนท่ีท่ีรับสนองนโยบายจำนำประกันราคา 

และสงเสริมการนำเขาของรัฐสงผลใหเกษตรกรมีแรงจูงใจทางเศรษฐกิจสูงมากในการปลูกขาวโพดเลี้ยงสัตว  

 ขาวโพด เปนพืชเศรษฐกิจที่ชาวบานยึดเปนอาชีพมานาน ตลอดเสนทางของการผลิตตองเผชิญ 

กับภาวะความไมคงที่ของราคา แมเกษตรกรตางรูดีวาอยูในภาวะที่เสียเปรียบ แตไมมีทางเลือกที่ดีกวาจึงตอง

ทำงานหนักและใชแรงงานในการผลิตเฉพาะสมาชิกในครอบครัว เปนการผลิตพืชเชิงเด่ียวในระดับปจเจกท่ีตางคน

ทำมาหากิน เปนภาพท่ีสะทอนความเปนจริงของการดำรงอยูของผูคนในชุมชนท่ีตองด้ินรนเพ่ือความอยูรอดในการ

แสวงหารายไดใหมากท่ีสุดเพ่ือตอบสนองตอการดำรงชีวิต ภายใตการบริโภคท่ีสูงข้ึน  

 สถานการณการสูญเสียพ้ืนท่ีปาตนน้ำนานในชวงท่ีผานมาไดรับความสนใจจากสาธารณะอยางมากถึง

กระแส “ภูเขาหัวโลน”และคนนาน ถูกเปนจำเลยของสังคมในฐานะคนทำลายปาตนน้ำ ดวยกระแสดังกลาว 

กระทบตอผูคนและหนวยงานทุกระดับเกิดการต่ืนตัวของทุกภาคสวนเรงยกระดับความรวมมือในการแกไขปญหา

ท้ังจากภายในและภายนอกไดมีการขับเคลื่อนของหนวยงานท้ังภาครัฐ บริษัทและภาคเอกชนเขามารวมแกปญหา

ในรูปแบบของ CSR : Corporate Social Responsibility หรือ ความรับผิดชอบตอสังคมขององคกร อาทิ เครือ

เจริญโภคภัณฑ มูลนิธิกสิกร การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)  รวมถึงดารานักแสดง อาทิ โจอ้ีบอยท่ีเขามา

ดำเนินโครงการปลูกเลย ซึ่งการเขามาของทั้งนักวิชาการ ภาคธุรกิจเอกชนยังคงเปนภาพของการขับเคลื่อนแบบ

ตางคนตางทำ ตางขับเคลื่อนงานโดยใชขอมูลและสมมติฐานของตนเองท่ีวางไว สงผลใหการแกปญหาไมตรงตาม

สถานการณของพื้นที่ หรือเปนเชิง event แลวก็จบไป ถนัดใบยาและคณะ ( 2560 ) ในขณะที่ปญหาเดิมยังมี

ความซับซอนหย่ังรากลึกและมีพลวัตย่ิงข้ึน 

  เชนเดียวกับชุมชนบานหวยลอย ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ ตางก็ไดรับผลกระทบดังกลาว ชุมชนบาน

หวยลอย เปนกลุมชาติพันธุ  ลั๊วะ ที่อาศัยและตั้งถิ่นฐานบานเรือนตามเนินเขาสูงชัน มีจำนวน 105 หลังคาเรือน มี

จำนวนประชากรท้ังสิ้น จำนวน 396 คน สวนใหญนับถือศาสนาคริสตและศาสนาพุทธประกอบอาชีพเกษตรกรรมดวย

การปลูกขาวโพดเพ่ือพาณิชยเปนรายไดหลักและปลูกขาวไรเพ่ือบริโภคในครัวเรือน 
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         ดวยลักษณะทางภูมิกายภาพโดยท่ัวไปของชุมชน เปนพ้ืนท่ีสูงถึงรอยละ 84 สวนท่ีเหลือเปนพ้ืนท่ีราบเพียง

เล็กนอย ลักษณะของพ้ืนท่ีดังกลาวผูคนในชุมชนจึงมีทางเลือกในการประกอบอาชีพไมมากนัก  นอกจาก ทำการเกษตร

บนพ้ืนท่ีสูง และในชวงท่ีผานมา เกษตรกรไดขยายพ้ืนท่ีการเพาะปลูกพืชเชิงพาณิชยอยางรวดเร็ว สงผลกระทบใหเกิด

แรงกดดันตอการใชท่ีดินในเขตปาอยางกวางขวางจนกลายเปนสภาพภูเขาหัวโลน  แมจะมีภูเขาหัวโลนเปนสวนใหญ แต

ยังมีผืนปาที่เหลืออยูยังคงสถานะเปนแหลงตนน้ำของแมน้ำนานและลำน้ำสาขาหลายสายรวมถึงยังเปนสวนหนึ่งของ

แหลงตนน้ำเจาพระยาอีกดวย  

 อยางไรก็ตามจากการจัดประชุมรวมกับผูนำชุมชน ไดขอสรุปรวมกันวา จากสถานการณดังกลาวหากปลอย

ใหปญหายังคงดำเนินตอโดยท่ีไมมีแผนรองรับ ซึ่งนอกจากจะมีผลตอทุกสวนท่ีเกี่ยวของ ท้ังในพ้ืนท่ีตนน้ำ กลางน้ำ และ

ทายน้ำ ลวนแตจะไดรับผลกระทบแลว อาจสรางความสูญเสียตอระบบนิเวศข้ันรุนแรง  หากแตรวมมือกันอยางจริงจัง

ในการแกไขปญหา ซึ่งยังมีโอกาสเกิดการพลิกสถานการณได และทางออกที่นาจะนำไปสูแนวทางการขับเคลื่อนที่เพ่ือ

นำไปสูการแกไขปญหาระหวางคนกับปาไดน้ัน แนวทางหน่ึงท่ีสำคัญคือการแกไขแกท่ีตนเหตุของปญหาโดยเฉพาะในมิติ

ทางดานเศรษฐกิจและปากทองกอนเปนสำคัญ ประเวศ  วะสี ( 2557 )   

ในชวงปลายป 2559 ศูนยวิจัยปญหาสังคม สถาบันวิจัยสังคม ไดรับการประสานงานจากผูนำชุมชนเพ่ือ

ขอรับการถายทอดความรูเกี่ยวกับการการพัฒนาอาชีพทางเลือกบนฐานทรัพยากรในชุมชนโดยเฉพาะการ ใชประโยชน

จากปาและการนำพืชทองถ่ินมาตอยอดในการพัฒนาผลิตภัณฑเพ่ือการใชสอยในครัวเรือนและการจำหนายเปนรายได

เสริมใหแกชุมชนอีกทางหนึ่ง  นอกเหนือจากการปลูกขาวโพด เพื่อรวมเปนสวนหนึ่งในการขับเคลื่อนงานในชุมชน 

คณะผูวิจัยรวมกับผูนำชุมชนไดดำเนินโครงการโดยมีจุดเนนในการนำทุนเดิมท่ีมีอยูในชุมชน มาตอยอด ขยายผลสูการ

ใชประโยชนใหเกิดรูปธรรม มีการความรูเพ่ือการแกไขปญหา และไดนอมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ประยุกตใช

ใหสอดคลองกับวิถีวัฒนธรรม และการอยูรวมกันระหวางผูคนกับปาไดอยางย่ังยืน นำมาสูการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

ชุมชน ใหเกิดการพ่ึงพาตัวเองไดในระยะยาวตอไป 

 

2. วัตถุประสงค 

 1. เพื่อคนหาทุนเดิม อัตลักษณที่โดดเดนและขอไดเปรียบของชุมชนเปนขอมูลในการตอยอดการ

ดำเนิน กิจกรรมท่ีสอดคลองกับทุนเดิมของชุมชน 

  2. เพื่อเลือกใชขอมูล องคความรูและพัฒนาเทคโนโลยี ใหสอดคลองกับฐานทุนเดิมของชุมชนใหเกิด

การยกระดับในการพัฒนาอาชีพทางเลือกบนฐานทรัพยากรเพ่ือใหเกิดการสรางงาน สรางรายได  

3. สรางภาคีความรวมมือกับหนวยงานภาคสวนตาง ๆ รวมขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชนเพื่อสรางงาน 

สรางอาชีพในชุมชนบานหวยลอย ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
             การดำเนินงานในโครงการ “สงเสริมการทองเที่ยวและพัฒนาอาชีพจากฐานทรัพยากรและอัตลกัษณ

ของชุมชนบานหวยลอย ตำบลภูฟา อำเภอบอเกลือ จังหวัดนาน” มีชวงระยะเวลาต้ังแตเดือน กรกฎาคม 2560 - 

เดือนมีนาคม 2561 กลุมเปาหมาย ประกอบดวย ผูนำชุมชน กลุมแมบาน กลุมผูสูงอายุ เด็กนักเรียน และครู รวม 115 

คน คณะผูวิจัยไดเลือกใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน (Mix Method  Research ) ในการเก็บและรวบรวมขอมูล ท้ัง

จาก ขอมูลทุติยภูมิ การศึกษาขอมูลพัฒนาการเชิงพื ้นท่ี การใชระบบขอมูลสารสนเทศทางภูมิศาสตร (GIS) 

กำหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปาโดยการมีสวนรวมของชุมชน การใชเสนแบงเวลา (Timeline) บันทึกเหตุการณสำคัญใน

พื้นที่ และการวิเคราะหบคุคล หนวยงาน (Actors and Acting Analysis) ที่เกี่ยวของและบทบาทหนาที่ ใหเหน็
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ความสัมพันธท่ีเชื่อมโยงกันระหวางภาระกิจของหนวยงานและประเด็นโจทยของชุมชนพรอมท้ังไดนำแนวคิดการ

จัดการความรู (Knowledge Management :KM)  เปนแนวทางในการดำเนินโครงการ 

แนวคิดเรื่องการจัดการความรู (KM) ไดรับความสนใจอยางมากในการทํางานทุกแขนง ย่ิงปจจุบันถือ

ไดวาเปน “ยุคแหงความรู” การจัดการความรูจึงมีความสําคัญตอกิจกรรมทุกประเภท ประเวศ  วะสี ( 2557 ) ได

กลาววา อันท่ีจริงประเทศไทยเรามีทุนทางสังคมตาง ๆ หลากหลาย ท้ังทุนทรัพยากรธรรมชาติ ทุนความรู ทุนทาง

วัฒนธรรม ทุนศาสนธรรม ทุนภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งทุนเหลานี้มีมากพอที่จะสรางการอยูรวมกันอยางสงบ

สุข เมื่อใดที่คนไทยมีเปาหมายรวมกันและสนับสนุนชุมชนในทางบวกนำพลังศักยภาพที่เปนจุดแข็งของชุมชนมา

พัฒนาตอยอดจะเกิดพลังมหาศาลที่จะขับเคลื่อนนำพาประเทศชาติเพื่อบรรลุเปาหมายเพื่ออนาคตที่ดีรวมกนัได 

อยางไรก็ตามที่ผานมา “ความไมรู” ทำใหคนไทยไมสามารถใชประโยชนจากขอไดเปรียบในชุมชนไดอยางเต็ม

ประสิทธิภาพ ท้ังยังนำมาซึ่งความเสื่อมโทรมของทรัพยากรและความเสียหายของประเทศ ท้ังในดานความเปนอยู

ของมนุษยและสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ ไปจนถึงดานเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง “ความไมรู” หมายรวมถึงการขาดความรูท่ี

จำเปนและการที่ไมสามารถนำความรูและทักษะที่มีไปพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนไดอยางเหมาะสม จึงเปน

ปจจัยสำคัญท่ีทำใหตองมีการบริหารจัดการความรูในทุกระดับของสังคม อภิชาติ  ประเสริฐ (2561) เชนเดียวกัน

ในการดำเนินโครงการคณะผูวิจัยไดนำกระบวนการจัดการความรู ( KM ) เปนเครื่องมือในการคนหาศักยภาพและ

ทุนเดิม ขอไดเปรียบมิติตาง ๆ ทั้งในดานทรัพยากรธรรมชาติ ประเพณี วิถีชีวิต วัฒนธรรม ภูมิปญญาทองถิน่มา

เชื่อมตอกับองคความรู และการบริหารจัดสมัยใหม เปนจุดเริ่มตน ใหชุมชนเห็นทางเลือกและโอกาสในการพัฒนา

อาชีพทางเลือกทดแทนการปลูกขาวโพดไดอีกชองทางหนึ่ง ซึ่งการจัดการความรูไดเขามามีความสำคัญในฐานะ

เครื่องมือชวยคัดเลือกและเชื่อมโยงองคความรูท่ีมีเขากับองคความรูใหมเพ่ือนำมาใชใหเกิดประโยชนสูงสุด  

 ผลการดำเนินโครงการประกอบดวย 3 สวน คือ 1) ทุนเดิม อัตลักษณที่โดดเดนและขอไดเปรียบของ

ชุมชน 2) การออกแบบเลือกใชขอมูลองคความรูและการถายทอดความรู ใหสอดคลองกับฐานทุนเดิมของชุมชน 3) 

การสรางภาคีความรวมมือกับหนวยงานภาคสวนท่ีเกี่ยวขอ รวมขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี  

ทุนเดิม อัตลักษณที่โดดเดนและขอไดเปรียบของชุมชน จากการวิเคราะห ศักยภาพและการคนหา

ทุนเดิมของชุมชน พบวา ชุมชนบานหวยลอยเปนชุมชนท่ีมีทุนเดิมหลายดาน ดังน้ี 1) ลักษณะท่ีต้ังของชุมชน  อยู

ใกลแหลงทรัพยากรปาไมที่มีความอุดมสมบูรณ มีความ หลากหลายของพืชพรรณที่สามารถนำมาใชในการยอมสีจาก

ธรรมชาติ 2) ผูคนมีวิถีชีวิต ภูมิปญญาการใชประโยชนจากปาเปนปจจัยสำคัญในการดำรงชีวิตเพื่อความอยูรอดของ

เผาพันธุ 3) เปนพื้นที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตรดานการสูรบในยุคของคอมมิวนิสต (ผกค.) มีรองรอยของ

เสนทางสมรภูมิการสูรบท่ีสามารถพัฒนาเปนเสนทางทองเท่ียวเชิงประวัติศาสตรของชุมชนได 4) ในชุมชนยังมีนัก

สูเพื่ออุดมการณที่เคยรวมอยูในเหตุการณ แมวาบุคคลเหลานี้ไดเขาสูผูสูงวัยก็ตาม แต ยังมีความทรงจำทาง

ประวัติศาสตรที่สามารถถายทอดเรื่องราวการใชชวีิตในปาไดเปนอยางดี 5) ในชุมชนมีพืชทองถิ่นที่หลากหลาย

โดยเฉพาะมะแขวน (Zanthoxylum limonella) มีกลิ่นหอมเปนเอกลักษณเฉพาะ นอกจากน้ียังมีพืชสมุนไพรอีก

หลายชนิดท่ีมีประสบการณนำมาใช เชน ตนหูแพะ เปนสมุนไพรที่นำมาใชทดแทนยาปฎิชีวนะและลดความ

เจ็บปวดบาดแผลจากการสูรบ 6) เปนพ้ืนท่ีทรงงานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจา กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

สยามบรมราชกุมาร ี7) มีขอไดเปรียบในเชิงภูมิศาสตรในอำเภอบอเกลือ มีทรัพยากรแหลงทองเท่ียว ท่ีหลากหลาย 

อาทิ แหลงทองเท่ียวเชิงนิเวศ วิถีชีวิต วัฒนธรรมชุมชน ความมีน้ำใจท่ียังคงมีมนตเสนห และนอกจากน้ีผูนำชุมชน

มีความเชื่อมั่นและมีความพรอมท่ีขับเคลื่อนงาน ยอมรับ ปรับใชขอมูลความรูเพ่ือการพัฒนาถ่ินฐานบานเกิดของ

ตนเองใหเกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางท่ีดีข้ึน 
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 การออกแบบเลือกใชขอมูลองคความรูและการถายทอดความรู ใหสอดคลองกับฐานทุนเดิมของชุมชน 

จากการนำขอมูลที่ไดจากเวทีจัดการความรู (KM) ที่ไดรวมกันคนหาทำใหพบเรื่องราวท่ีนาสนใจ หลายดานเห็น

ความตั้งใจจริงของชุมชน จากนั้นไดนำขอมูลมาจัดหมวดหมูและจัดลำดบัความตองการ ซึ่งในขั้นตอนนี้ “ขอมูล

ฐานทุนเดิม” ท่ีครอบคลุมท้ังทุนทรัพยากรธรรมชาติ ความรู ภูมิปญญาทองถ่ิน ทุนทางวัฒนธรรม มีความสำคัญใน

การสรางความรวมมือใหชุมชนเห็นทางเลือกและโอกาสในการสรางอาชีพทางเลือกที่คนอยูรวมกับปาไดอยาง

เกื ้อกูล โดยนำขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งของชุมชน มาพัฒนาตอยอด ออกแบบศึกษาเทรนดเพื่อนำไปสูการ

ออกแบบเลือกใชองคความรูท่ีเชื่อมโยงกับฐานทุนเดิมท่ีเขาถึงไดงาย โดยองคความรูท่ีเลือกใชคือ การใชประโยชน

จากปาในเขตอนุรักษเพ่ือพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและเชื่อมกลไกการทำงานและการจัดการรวม Co-management 

:การออกแบบเสนทางทองเท่ียวในจุดยืนท่ีมีเสนหเขาถึงอัตลักษณของชุมชน และการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนดวย

ภูมิปญญาและนวัตกรรมในการยกระดับพืชทองถิ่นใหเกิดมูลคาและการใชประโยชนจากปาในมิติการยอมสีจาก

ธรรมชาติ เปนตน  

 นอกจากนี้ยังไดพัฒนานวัตกรรมหมายรวมถึง กระบวนการใหม ๆ ที ่สรางสรรค เปนการพัฒนา

ดัดแปลงจากของเดิมที ่มีอยู แลวใหทันสมัยเขากับบริบทของพื้นที ่และใชไดผลดียิ ่งข้ึน เพื ่อนำไปเสริมขีด

ความสามารถเสริมจุดแข็งและตอยอดใหเกิดการสรางอาชีพทางเลือกแกชุมชนใน 2 รูปแบบ คือ 1) การสงเสริม

ทองเท่ียวเชิงศึกษา :เสนทางศึกษาธรรมชาติ “ถ่ินอุดมการณปาอนุรักษสหายยงค” 2) การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชนบน

ฐานทรัพยากรในชุมชนประกอบดวย 4 ผล ิตภ ัณฑค ือ  (1) การพัฒนาผลิตภ ัณฑชาสม ุนไพรมะแขวน 

(Zanthoxylum limonella) ในรูปแบบใหมที่ตางจากเดิม (2) การทำยาหมองสมุนไพร (3) การมัดยอมผาดวยสี

จากธรรมชาติ (4) การแปรรูปใยบวบ มีการพัฒนาชองทางการตลาดใหม ๆ สามารถสื่อสารขอมูลเขาถึงกลุม

ผูบริโภคผานเครือขายและชองโซเชียลมีเดียเพ่ือใหเกิดการสรางงานสรางอาชีพและรายไดแกชุมชน 

         การสงเสริมทองเท่ียวเชิงศึกษา :เสนทางศึกษาธรรมชาติ “ถ่ินอุดมการณปาอนุรักษสหายยงค” เสนทาง

ศึกษาธรรมชาติ หรือ “ปาสหายยงค” มีพ้ืนท่ี 1,348.12 ไร อยูในพ้ืนท่ีเขตอุทยานแหงชาติดอยภูคา ลักษณะพ้ืนท่ีเปน

ปาเบญจพรรณ ระดับความสูงระหวาง 780 – 900 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล  

ในอดีตปาสหายยงคเปนฐานที่ตั ้งของนักสู ถิ ่นอุดมการณ ปจจุบันไดพัฒนา ใหเปนแหลงเรียนรู ทาง

ธรรมชาติ พรอมทั้งใหความสำคัญกับการอยูรวมกันกับธรรมชาติอยางพึ่งพา โดยชุมชนมีสวนรวมในการอนุรักษและ

ฟนฟู พรอมท้ังเปนแหลงเรียนรูทางประวัติศาสตร เพ่ือเปนบทเรียนใหคนรุนหลังมีความสำนึกรักในผืนแผนดินถ่ินเกิด

และการอยูรวมกันอยางสันติ เสนทางศึกษาธรรมชาติถ่ินอุดมการณปาอนุรักษสหายยงค มีเรื่องราวทางประวัติศาสตรท่ี

สำคัญ ตลอดเสนทางสามารถศึกษานิเวศปา พันธุไมและพืชสมุนไพรตาง ๆ โดยเฉพาะความรูของเหลาสหาย ในดานการ

นำสมุนไพรมาใชในการบำรุงรางกายและรักษาโรค เปนตน 

 เสนทางศึกษาธรรมชาติฯ มีระยะทาง 2.5 กิโลเมตร ใชระยะเวลาเดินประมาณ 2 ชั่วโมง มีลักษณะเปน

ทางเดินสวนใหญเปนเนินเขาสูงสลับที่ราบ มีจุดศึกษาธรรมชาติและประวัติศาสตรถิ่นอุดมการณปาสหายยงคทั้งหมด 

10 จุด 
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รูปที่ 1 แผนท่ีเสนทางเดินศึกษาธรรมชาติปาอนุรักษสหายยงค 

 

 
 

รูปที่ 2 คูมือเสนทางศึกษาธรรมชาติฯ 

 

จุดที่ 1 สถานวีรชนประชาธิปไตย เปนจุดเริ่มตนของเสนทางศึกษาธรรมชาติสรางขึ้นเพื่อเปนเกียรติ

ประวัติใหแกสหายยงคหรือนายวิโรจน  ศรีสัตยเสถียรที่เหลาสหายผูรวมอุดมการณไดสรางเปนอนุสรณรำลึกถึง

ความเสียสละของสหาย 

จุดท่ี 2 ตนรักตนสามัคคี มีตนไม 3 ชนิด ไดแก ตนยาง ตนไทร และตนไมสมฝาด ท่ียืนตนโดยมีปลาย

ยอดพันเกี่ยวกัน การอยูรวมกันของตนไม ท้ัง 3 ตน มีความหมายเชิงสัญลักษณ แสดงถึงความรักสามัคคี ซึ่งสหาย

สงา หรือนายสวย พรรณรงค เปนผูคิดริเริ่มเพ่ือเปนบทเรียนใหคนรุนหลังมีความรูรักสามัคคี  

จุดที่ 3 สถานที่ฝงราง “สหายยงค” หรือนายวิโรจน ศรีสัตยเสถียร เกิดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 

2496  เปนนักตอสูเพ่ือประชาธิปไตยในเหตุการณ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519 เกิดท่ีอำเภอ

ผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เปนนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ป พ.ศ. 2521 สหายยงคได ไดรับบาดเจ็บ

สาหัสจากการเก็บกูทุนระเบิด รักษาตัวไดประมาณ 3 วัน จึงเสียชีวิตลง และไดนำรางของสหายยงคมาฝงไว ณ สัน

เขาแหงน้ี ตอมาในป พ.ศ. 2548 จึงไดนำปูนมาฉาบทับหลุมฝงศพเดิมใหมีความแข็งแรงย่ิงข้ึน 

จุดที่ 4 อุโมงคปาไผ เปนปาไผที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เอียงเขาหากันระหวางทางเดิน ลักษณะคลาย

อุโมงค มีไผหลายชนิด ไดแก ไผเฮียะ ไผซอด ไผซาง ไผขาวหลาม  ไผมีประโยชนท่ีหลากหลายท้ังดาน อาหาร ท่ี

อยูอาศัย อุปกรณการหุงตม และประโยชนใชสอยอ่ืน ๆ  
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         จุดที่ 5 ลานสันทนาการ ในอดีตเปนจุดที่ใชในการติดตอสื่อสารและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ

เปนลานกีฬาสำหรับออกกำลังกาย เปนลักษณะพ้ืนท่ีท่ีไมเปดโลงมากนัก มีตนไมเปนท่ีกำบังชวยปองกันการจูโจม

จากฝายตรงขาม 

      จุดท่ี 6 สำนักครองชัย เขต 3 นาน เปนฐานท่ีมั่นในยุคการตอสูของเหลาสหาย “ครองชัย” ต้ังตาม ชื่อ

ของวีรชนครูครอง กัณวงค  สำนักครองชัยเปนจุดบัญชาการรบ มีเวรยามคอยเฝาระวังความปลอดภัยจากคาย

ประมาณ 1 กิโลเมตร ภายในคายจะมีนักรบแพทยอยางนอย 1 ชุดประจำการทำหนาท่ีผาตัด รักษาพยาบาลจาก

การสูรบ บริเวณคายจะมีบังเกอรเปนจุด ๆ เพ่ือกำบังการโดนจูโจม 

จุดที่ 7 จุดพักและรับประทานอาหาร เปนจุดพักระหวางเดินทางและพักรับประทานอาหาร มีลักษณะ

เปนพ้ืนท่ีราบ มีปาไผกระจายอยูโดยรอบ ในอดีตการใชชีวิตในปาไดมีการประโยชนจากไมไผเปนภาชนะสำหรับหุง

ขาว ทำอาหารและนำใบตองมาใชตามอรรถประโยชนท่ีหลากหลาย 

จุดที่ 8 จุดฟงเสียงปา อยูในบริเวณพื้นที่ปาที่มีความอุดมสมบูรณของพันธุพืชและสัตวน้ำนานาชนิด 

เปนจุดกอนออกจากปา เชิญชวนใหผูท่ีศึกษาเสนทางธรรมชาติไดหยุดน่ิงสัมผัสถึงธรรมชาติชวยบำบัดจิตใจ ผอน

คลาย และเกิดความสงบภายในจิตใจ 

จุดที่ 9 หวยสะคางและฝายชะลอน้ำ ลำหวยสะคาง ไหลไปบรรจบที่หวยน้ำหมาว ในแตละชวงของลำ

หวยสะคาง มีฝายชะลอน้ำที่สรางโดยชุมชนเปนจุด ๆ ฝายชะลอน้ำจะสรางความชุมชืน้และลดความรุนแรงของ

กระแสน้ำ ชวยกักเกบ็นำ้เพื่อการอุปโภคบริโภค และในฤดูแลงยังเปนแนวกันไฟชวยปองกันและลดความรุนแรง

จากการเกิดไฟปา 

จุดท่ี 10 ศูนยฟนฟูปาตนน้ำอุทยานแหงชาติดอยภูคา ดวยหลากหลายของระบบนิเวศ เสื่อมโทรม จึงมี

ความจำเปนอยางย่ิงท่ีจะตองอนุรักษฟนฟูปาตนน้ำ โดยการมีสวนรวมของชุมชนในการจัดการและปรับปรุงระบบ

นิเวศตนน้ำ ใหกลับคืนสูความสมบูรณ เพ่ือเปนแหลงตนน้ำลำธาร  

 

 
 

รูปที่ 3 กิจกรรมศึกษาเสนทางทองเท่ียวฯ 

 

         นอกจากน้ียังได  พัฒนาผลิตภัณฑชุมชนโดยการพัฒนาทักษะอาชีพโดยนำพืชทองถ่ิน เชน มะแขวน  ขมิ้น 

ไพล รวมถึงพืชทองถิ่นชนิดอื่น ๆ ที่สามารถนำมาใชประโยชนในการยอมสีจากธรรมชาติ นำมาตอยอดปละการ

สรางสรรคนวัตกรรมท่ีสอดคลองกับจุดแข็งเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบ การสรางผลิตภัณฑท่ีแตกตาง มีเอกลักษณ

เพ่ือถายทอดความรูการพัฒนาผลิตภัณฑใหเกิดการยกระดับใหเกิดมูลคา เชน การแปรรูปผลผลิตมะแขวนเปนชา

สมุนไพรมะแขวในรูปแบบใหมท่ีตางจากเดิม การสงเสริมอาชีพการมัดยอมผาดวยสีจากธรรมชาติ การทำยาหมอง 

น้ำมันนวดสมุนไพร การแปรรูปใยบวบ ใหกับกลุมเปาหมายพรอมทั้งพัฒนาชองทางการตลาดสือ่สารถึงผูบรโิภค

ผานเครือขายและระบบโซเชียลมีเดียเพื่อการกระจายขอมูลในวงกวาง   ปจจุบันผลิตภัณฑของชุมชนเปนท่ีรูจัก

และจำหนายในรานคาอำเภอบอเกลือใหแกนักทองเท่ียวและมีจำหนายท่ีโรงเรียนทานผูหญิงสงาอิงคุลานนท อีก
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ทั้งเปนแหลงเรยีนรูดานการสงเสริมอาชีพ เกิดการกระจายรายได ชุมชนเห็นคุณคาและโอกาสการสรางอาชีพใน

ถ่ินฐานบานเกิดในอีกรูปแบบหน่ึง 

 

       
 

 ชาสมุนไพรมะแขวน        ยาหมองสมุนไพร          ผามัดยอมสีธรรมชาติ และใยบวบขัดผิว 

 

รูปที่ 4 ผลิตภัณฑชุมชน 

 

     
 

รูปที่ 5 คูมือการใชประโยชนจากปา 

 

             การสรางภาคีความรวมมือกับหนวยงานภาคสวนท่ีเกี่ยวของรวมขับเคลื่อนงานในพ้ืนท่ี การดำเนินงาน

ไดประสานความรวมมือเชื่อมรอยกับหนวยงานท่ีเกี่ยวของในพ้ืนท่ี ท้ัง ภาครัฐ ประกอบดวย องคการบริหารสวน

ตำบลภูฟา ศูนยภูฟาพัฒนา ตามพระราชดำริ  มณฑลทหารบกท่ี 38 นานและสำนักงานอุทยานแหงชาติดอยภูคา 

เปนหนวยงานรัฐในพ้ืนท่ี เปนผูกำหนดนโยบายสูแผนปฎิบัติงานในระดับตาง ๆ หากชุมชนมีแผนงานท่ีสอดรับกับ

นโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาพ้ืนท่ีแตละดาน ซึ่งมีความเปนไปไดสูงท่ีสามารถไดรับการสนับสนุนงานในพ้ืนท่ี

ใหเกิดความตอเนื่อง  ภาคเอกชนและประชาสังคม อาทิ มูลนิธิฮักเมืองนาน มูลนิธิวิจัยเพื่อพัฒนาคุณภาพชวิีต 

และประชาคมนาน เปนหนวยงานพี่เลี้ยงที่เกาะติดสถานการณในพื้นท่ีมีบุลคลากร ขอมูล ความรู เทคโนโลยี 

นวัตกรรม สนับสนุนกิจกรรมการดำเนินงานในพื ้นที ่ ภาคว ิชาการ ประกอบดวย สถาบันวิจ ัยส ังคม 

มหาวิทยาลัยเช ียงใหมวิทยาลัยชุมชนนาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนานาน ไดนำความรู 

ประสบการณ และความเชี่ยวชาญสนับสนุนชวยเติมในสวนท่ีชุมชนตองการรวมถึงการเชื่อมรอยความรู เชื่อมรอย

นักวิจัยในมหาวิทยาลัยเครือขาย กลุมองคกรตาง ๆ ไดนำขอมูล ความรูและเครื่องมือใหมๆ รวมขับเคลื่อนงาน

เพ่ือใหประชาชนไดพัฒนาความรู ทักษะ และความสามารถในการสรางอาชีพใหเกิดรายไดและสามารถอยูรวมกับ

ปาไดอยางย่ังยืน  
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4. บทสรุป   
          การดำเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงคที่กำหนดไวคือ การคนหาทุนเดิม อัตลักษณ และขอ

ไดเปรียบของชุมชนเพ่ือเปนจุดเริ่มตนในการขับเคลื่อนงาน เกิดความรวมมือใหชุมชนเห็นทางเลือกและโอกาสใน

การสรางอาชีพ โดยนำขอไดเปรียบที่เปนจุดแข็งของชุมชน มาพัฒนา ตอยอด ออกแบบศึกษาเทรนดเพื่อนำไปสู

การออกแบบเลือกใชองคความรูที่เชื่อมโยงกับฐานทุนเดิมที่เขาถึงไดงาย โดยองคความรูที่เลือกใชคือ การใช

ประโยชนจากปา : การจัดทำเสนทางทองเที่ยวในจุดยืนที่มีเสนหเขาถึงอัตลักษณของชุมชน และการพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชนดวยภูมิปญญาและนวัตกรรมในการยกระดับพืชทองถ่ินใหเกิดมูลคาและการใชประโยชนจากปาใน

มิติการยอมสีจากธรรมชาติ เพ่ือใหเกิดการสรางงาน สรางรายได ท้ังน้ีในการดำเนินโครงการมีจุดเนนการประสาน

ความรวมมือกับภาคสวนที่เกี่ยวของบูรณาการนำศักยภาพที่เปนจุดแข็งรวมผนึกกำลังทำงานรวมกันเชิงพื้นที่ให

เกิดผลเปนรูปธรรมตามพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยกับสังคม University-Community Engagement  ผานการ

ดำเนินกิจกรรมรวมกันนำมาสูการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้น กลุมเปาหมาย ทั้ง ผูนำชุมชน กลุมแมบาน ผูสูงอายุ เด็ก

นักเรียน มีทักษะในการสื่อสารเรื่องราวชุมชนของตนเอง มีทักษะการพัฒนาผลิตภัณฑเพื่อการพึ่งพาตนเองและ

จำหนายเปนรายไดชวยเติมเต็มความเปนอยูท่ีดีข้ึน ผูนำชุมชน คนหนุมสาวมีสวนรวมในกิจกรรมเพ่ือพัฒนาถ่ินฐาน

บานเกิดของตนเองเพิ ่มขึ ้น เกิดพื้นท่ีรูปธรรมแหลงเรียนรูการสงเสริมอาชีพในสถานศึกษา เกิดความรวมมือ

ระหวางหนวยงานภาครัฐ เชน อุทยานแหงชาติดอยภูคากับชุมชนรวมวางแผนการจัดการอนุรักษและใชประโยชน

จากปาในพื้นที่อนุรักษ อีกทั้งสนับสนุนการดำเนินงานและสงตอแผนงาน กิจกรรมของชุมชนเขาสูแผนพัฒนา

ระดับตำบลและระดับจังหวัดรับชวงสานตอการทำงานใหเกิดการทำงานรวมกันอยางตอเน่ือง 

 

 
 

รูปที่ 6 ผูนำชุมชนและนักวิจัยรวมรับเสด็จและถวายรายงานการดำเนินโครงการ 

ตอสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมาร ีเมื่อวันท่ี 16 มกราคม พ.ศ.2561 
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บทคัดยอ 

             งานวิจัยเรื่อง การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” สำหรับสมารทโฟนท่ี

ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด  มีวัตถุประสงคเพ่ือพัฒนาแอปพลิเคชันสำหรับจัดเก็บขอมูลผลิตภัณฑโอทอปของ

จังหวัดตาก เพื่อประเมินการใชงานแอปพลิเคชัน และเพื่อบริการใหกับผูสนใจและผูที่ตองการประชาสัมพันธ

ผลิตภัณฑของผูประกอบการ ซึ่งเปนการนำเสนอผลิตภัณฑโอทอปของจังหวัดตากใหเปนที่รูจักมากขึ้นและเปน

การส งเสร ิมผล ิตภ ัณฑโอทอปของจ ังหว ัดตาก การพัฒนาแอปพล ิเคช ันได ใช โปรแกรม Macromedia 

Dreamweaver เปนโปรแกรมหลักในการสรางเว็บไซต ใชภาษา PHP  เปนเครื่องมือในการจัดการขอมูลและ

แสดงผล ใชฐานขอมูล MySQL ซึ่งเปนเครื่องมือในการจัดเก็บและรวบรวมขอมูล โปรแกรม Eclipse เพ่ือรวบรวม

เครื่องมือตางๆจากภายนอกใหสามารถเขามาทำงานพัฒนารูปแบบ Android ใหสามารถทำงานระบบรวมกนัได 

และใชโปรแกรม Photoshop CS5 ในการตกแตงเว็บไซต 

            ผลประเมินการใชงานเว็บแอปพลิเคชันจากผูเชี่ยวชาญดานโอทอปประกอบดวย ผูมีอาชีพประกอบการ

ดานโอทอป จำนวน 10 คน ประชาชนทั่วไปจำนวน 5 คน นักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก 

จำนวน 2 คน และผูเกี่ยวของกับระบบงานขอมูลจำนวน 3 คน รวมทั้งหมด 20 คน โดยวัดจากระดับความพึง

พอใจเต็ม 5 คะแนน ผลการประเมินของระบบงานท่ีจัดทำข้ึนคิดเปนคาเฉลี่ย 4.55   

 

คำสำคัญ  ขอมูลผลิตภัณฑ , โอทอป  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

06-SE งานวิจัยรับใช้สังคม นวัตกรรมชุมชน

610



Web application development  

"Good stuff in Tak Souvenirs from the Rahang city " 

 

Sunisa Promma1 Mongkon Kerbkuntoe1  and Rung Mulom1* 
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Lanna Tak, 41/1 M.7 Mai Ngam Subdistrict, Mueang Tak District, Tak Province 63000 
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Abstract 

                 The research on Web Application Development "Good stuff in Tak Souvenirs from 

the Rahang city" for Android operating system smartphones aims to: develop an application for 

data storage of OTOP products of Tak Province; assess the application's utilization; provide 

services to people who are interested in promoting the entrepreneur's products. The OTOP 

showcases aim to raise awareness and promote OTOP products from Tak Province. Macromedia 

Dreamweaver was the main program for developing websites in application development. PHP 

was a tool for data management and display. MySQL was the database for storing and gathering 

data, and Eclipse was the tool collection for integrating tools to work on the Android system. The 

data were collected from a web application evaluation form by ten OTOP operators, five citizens, 

two general public academicians from the Tak Provincial Community Development Office, and 

three officials in the information system. The satisfaction survey scores were 4.55 out of 5. 

 

Keywords: Product information, OTOP 
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1. บทนำ  
รูปแบบโครงการ “หน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ (OTOP)” เปนโครงการท่ีสงเสริมใหประชาชนระดับพ้ืนฐาน

ซึ่งเปนกลุมใหญของประเทศ ไดใชภูมิปญญาทองถิ่นนำมาพัฒนาสินคาโดยนโยบายของรัฐบาล จึงอยากนำเสนอ

ผลิตภัณฑโอทอป ของจังหวัดตากใหเปนท่ีรูจักวามีผลิตภัณฑท่ีนาสนใจไมวาจะเปน เครื่องประดับหินสี เครื่องเงิน

แบบเรียบ น้ำฝรั่งไรเมล็ดและอีกมากมาย แตเว็บไซตผลิตภัณฑโอทอปของจังหวัดตาก ยังมีขอเสียอยูหลายดาน 

เชน ผลิตภัณฑโอทอปของจังหวัดตากใชเวลาในการอัพเดตขอมูลเปนเวลานาน ผลิตภัณฑโอทอปของจังหวัดตากมี

รูปแบบการทำเสนอท่ีไมนาสนใจ ไมมีรายละเอียดหรือรีวิวของผลิตภัณฑและไมสามารถทราบถึงเสนทางของแหลง

ท่ีขายผลิตภัณฑโอทอปของจังหวัดตาก เปนตน  

งานวิจัยน้ีเนนการสรางแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เปนการเขียนโปรแกรมจากภาษา

จาวา (Java) มีหลักการพัฒนาคลายโปรแกรมอื่นๆ ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดเปนระบบที่สามารถเขาถึงและ

เขาใจไดงาย มีการเก็บขอมูลในรูป MySQL มีรูปแบบท่ีทันสมัย เหมาะสำหรับคนรุนใหมสมัยน้ี อีกท้ังยังเปนท่ีนิยม

ในระดับตนๆและระบบปฏิบัติการแอนดรอยดยังพัฒนาตอไดงาย  

ดังนั้นจากเหตุผลขางตนนี้ผูวิจัยจึงเล็งเห็นถึงความสำคัญและมีแนวคิดที่จะพัฒนางานวิจัยเรื่อง แอป

พลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” สำหรับสมารทโฟนท่ีใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด เพ่ือสงเสริม

ผลิตภัณฑโอทอป ของจังหวัดตากใหเปนที่รูจักมากขึ้น เปนการสงเสริมรูปแบบการขายใหเปนขอมูลตอผูบริโภค

ตอไป 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
ความรูเบื้องตนกับฐานขอมูล(โอภาส เอ่ียมสิริวงศ,2560) เปนการจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ ทำให

ผูใชสามารถใชขอมูลที่เกี่ยวของในระบบงานตาง ๆ รวมกันได โดยที่จะไมเกิดความซ้ำซอนของขอมูล และยัง

สามารถหลีกเลี่ยงความขัดแยงของขอมูลดวย อีกทั้งขอมูลในระบบก็จะถูกตองเชื่อถือได และเปนมาตรฐาน

เดียวกัน โดยจะมีการกำหนดระบบความปลอดภัยของขอมูลขึน้ เปนที่ยอมรับกันวา สารสนเทศเปนขอมูลที่ผาน

การกลั่นกรองอยางเหมาะสม สามารถนำมาใชประโยชนอยางมากมาย ไมวาจะเปนการนำมาใชงานดานธุรกิจ การ

บริหารงาน และกิจการอื่น ๆ องคกรที่มีขอมูลปริมาณมาก ๆ จะพบความยุงยากลำบากในการจัดเก็บขอมูล 

ตลอดจนการนำขอมูลท่ีตองการออกมาใชใหทันตอเหตุการณ ดังน้ันคอมพิวเตอรจึงถูกนำมาใชเปนเครื่องมือชวย

ในการจัดเก็บขอมูล การประมวลผลขอมูล ซึ่งทำใหระบบการจัดเก็บขอมูลเปนไปไดสะดวก ท้ังน้ีโปรแกรมแตละ

โปรแกรมจะตองสรางวิธีควบคุมและจัดการกับขอมูลขึ ้นเอง ฐานขอมูลจึงเขามามีบทบาทสำคัญอยางมาก

โดยเฉพาะระบบงานตาง ๆ ท่ีใชคอมพิวเตอร การออกแบบและพัฒนาระบบฐานขอมูล จึงตองคำนึงถึงการควบคุม

และการจัดการความถูกตองตลอดจนประสิทธิภาพในการเรียกใชขอมูลดวย 

                    ระบบฐานขอมูลจะมีลักษณะคลายการนำแฟมขอมูล ท่ีมีความสัมพันธกันมาจัดเก็บไวดวยกัน แต

ลักษณะโครงสรางการจัดเก็บ รวมท้ังวิธีการใชงานขอมูลของฐานขอมูล จะมีความแตกตางออกไปจากแฟมขอมูล 

ซึ่งการใชงานระบบฐานขอมูลจะตองมีโปรแกรมที่ทำหนาที่ในการบริหารจัดการขอมูลและเปนตัวกลางระหวาง 

ผูใชกับฐานขอมูล ที่เรียกวา "Database Management System (DBMS)" หรือระบบจัดการฐานขอมูล ซึ่งผูใช

จะตองใชงานฐานขอมูล ผานทางระบบจัดการฐานขอมูลน้ีเทาน้ัน 
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รูปที่ 1 แสดงระบบทำงานการจัดการฐานขอมูล 

 

              ความรู พื ้นฐานเกี่ยวกับฐานขอมูล MySQL (สาธิต ชัยวิวัฒนตระกูล,2557) มองวา MySQL เปน

โปรแกรมจัดเปนระบบจัดการฐานขอมูลเชิงสมัพันธ (RDBMS: Relational Database Management System)  

ตัวหน่ึง ซึ่งเปนท่ีนิยมกันมากในปจจุบัน โดยเฉพาะอยางย่ิงในโลกของอินเทอรเน็ต สาเหตุเพราะวา MySQL เปน

ฟรีแวรทางดานฐานขอมูลท่ีมีประสิทธิภาพสูง เปนทางเลือกใหมจากผลิตภัณฑระบบจัดการฐานขอมูลในปจจุบัน 

ที่มักจะเปนการผูกขาดของผลิตภัณฑเพียงไมกี ่ตัว นักพัฒนาระบบฐานขอมูลที่เคยใช MySQL ตางยอมรับใน

ความสามารถความรวดเร็ว การรองรับจํานวนผูใช และขนาดของขอมูลจํานวนมหาศาล ท้ังยังสนับสนุนการใชงาน

บนระบบปฏิบัติการมากมาย ไมวาจะเปน Unix, OS/2, Mac OS หรือ Windows ก็ตาม นอกจากนี้ MySQL ยัง

สามารถใชงานรวมกับ Web Development Platform เชน C, C++, Java, Perl, PHP, Python, Tcl หรือ ASP 

เปนตน 

             ความรูเกี่ยวกับภาษา PHP (บัญชา ปะสีละเตสัง,2560) อธิบายวา PHP ยอมาจาก PHP Hypertext 

Preprocessor แตเด ิมย อมาจาก Personal Home Page Tools ค ือภาษาคอมพิวเตอร จำพวก Scripting 

Language ภาษาจำพวกน้ีคำสั่งตางๆจะเก็บอยูในไฟลท่ีเรียกวา Script และเวลาใชงานตองอาศัยตัวแปรชุดคำสั่ง 

ตัวอยางของภาษา Script ก็เชน JavaScript , Perl เปนตน ลักษณะของ PHP ที่แตกตางจากภาษาสคริปตแบบ

อื่นๆ คือ PHP ไดรับการพัฒนาและออกแบบมา เพื ่อใชงานในการสรางเอกสารแบบ HTML โดยสามารถ

สอดแทรกหรือแกไขเน้ือหาไดโดยอัตโนมัติ ดังน้ันจึงกลาววา PHP เปนภาษาท่ีเรียกวา Server-Side หรือ HTML-

Embedded Scripting Language นั ้นค ือในทุก ๆ ครั ้งกอนที ่เครื่องคอมพิวเตอรซ ึ ่งใหบร ิการเปน Web 

Server จะสงหนาเว็บเพจท่ีเขียนดวย PHP ใหเรา มันจะทำการประมวลผลตามคำสั่งท่ีมีอยูใหเสร็จเสียกอนแลวจึง

คอยสงผลลัพธท่ีไดใหเรา ผลลัพธท่ีไดน้ันก็คือเว็บเพจท่ีเราเห็นน่ันเองถือไดวา PHP เปนเครื่องมือท่ีสำคัญชนิดหน่ึง

ที่ชวยใหเราสามารถสราง Dynamic Web Pages (เว็บเพจที่มีการโตตอบกับผูใช) ไดอยางมปีระสิทธภิาพและมี

ลูกเลนมากข้ึน ท้ังน้ีความสามารถของภาษา PHP 

           1) เปนภาษาท่ีมีลักษณะเปนแบบ Open Source ผูใชสามารถ Download และนำ Source 

Code ของ PHP ไปใชไดโดยไมเสียคาใชจาย 

          2) เปนสคริปตแบบ Server Side Script ดังนั้นจึงทำงานบนเว็บเซิรฟเวอร ไมสงผลกับการทำงานของ

เครื่อง Client โดย PHP จะอานโคด และทำงานที่เซิรฟเวอร จากนั้นจึงสงผลลัพธที่ไดจากการประมวลผลมาท่ี

เครื่องของผูใชในรูปแบบของ HTML ซึ่งโคดของ PHP น้ีผูใชจะไมสามารถมองเห็นได 
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http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2187-java-javascript-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2026-html-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2053-web-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2053-web-server-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


          3) PHP สามารถทำงานไดในระบบปฎิบัติการที ่ต างชนิดกัน ตัวอยางเช น Unix, Windows, Mac 

OS หรือ Risc OS อยางมีประสิทธิภาพ เน่ืองจาก PHP เปนสคริปตท่ีตองทำงานบนเซิรฟเวอร ดังน้ันคอมพิวเตอร

สำหรับเรียกใชคำสั่ง PHP จึงจำเปนตองติดต้ังโปรแกรมเว็บเซิรฟเวอรไวดวย เพ่ือใหสามารถประมวลผล PHP ได 

          4) PHP สามารถทำงานไดในเว็บเซิรฟเวอรหลากหลายชนิด ตัวอยางเชน Personal Web Server(PWS), 

Apache, OmniHttpd และ Internet Information Service (IIS) เปนตน 

          5) ภาษา PHP สนับสนุนการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Object Oriented Programming) 

          6) PHP มีความสามารถในการทำงานรวมกับระบบจัดการฐานขอมูลที ่หลากหลาย ซึ ่งระบบจัดการ

ฐานขอมูลท่ีสนับสนุนการทำงานของ PHP เชน Oracle, MySQL, FilePro, Solid, FrontBase, mSQL และ MS 

SQL เปนตน 

          7) PHP อนุญาตใหผูใชสรางเว็บไซตซึ่งทำงานผานโปรโตคอลชนิดตางๆ ได เชนLDAP, IMAP, SNMP, 

POP3 และ HTTP เปนตน 

         8) โคด PHP สามารถเขียน และอานในรูปแบบของ XML ได 

 

รูปที่ 2 แสดงข้ันตอนการทำงาน PHP Script Request/Responds 

 

                       (ธีระวัฒน ประกอบผล,2561) ภาษา Java ภาษาใหมที่มาแรงที่สุดในปจจุบัน พัฒนาขึ้นโดย

เจมส กอสลิง และคณะจากบริษัทซันไมโครซิสเตมส ในป 1991 ภาษาสามารถใชกับเครื่องใด ๆ ก็ได ซึ่งสิ่งเหลาน้ี

ก็ไดกลายเปนขอดีของจาวาที ่เหนือกวาภาษาอื ่น ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่ง การที่โปรแกรมซึ่งเขียนขึ ้นดวยจาวา

สามารถนำไปใชประยุกตใชก ับงานดานซอฟตแวรตาง ๆ อยางมากมาย ตั ้งแตซอฟตแวรอรรถประโยชน 
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(Utility) ไปจนกระท่ังซอฟตแวรขนาดใหญ ภาษาจาวายังสามารถนำไปใชเปนภาษาสำหรับอุปกรณแบบฝงตาง ๆ 

เชน โทรศัพท และอุปกรณขนาดมือถือแบบตาง ๆ เปนตน  

               ความรู เกี ่ยวกับระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) (จักรชัย โสอินทรม,2560) กลาววา 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (Android) คือระบบปฏิบัติการแบบเปดเผยซอฟตแวรตนฉบับ (Open Source) โดย

บริษัท กูเกิ้ล (Google Inc.) ท่ีไดรับความนิยมเปนอยางสูง เน่ืองจากอุปกรณท่ีใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มี

จำนวนมาก อุปกรณมีหลากหลายระดับ หลายราคา รวมท้ังสามารถทำงานบนอุปกรณท่ีมีขนาดหนาจอ และความ

ละเอียดแตกตางกันได ทำใหผู บริโภคสามารถเลือกไดตามตองการและหากมองในทิศทางสำหรับนักพัฒนา

โปรแกรม (Programmer) แลวน้ัน การพัฒนาโปรแกรมเพ่ือใชงานบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด มีขอมูลในการ

พัฒนารวมทั ้ง Android SDK (Software Development Kit) เตร ียมไวใหก ับนักพัฒนาไดเรียนรู  และเมื่อ

นักพัฒนาตองการจะเผยแพรหรือจำหนายโปรแกรมที่พัฒนาแลวเสร็จ แอนดรอยดก็ยังมีตลาดในการเผยแพร

โปรแกรม ผาน Android Market แตหากจะกลาวถึงโครงสรางภาษาท่ีใชในการพัฒนาน้ัน สำหรับ Android SDK 

จะยึดโครงสรางของภาษาจาวา (Java language) ในการเขียนโปรแกรม เพราะโปรแกรมท่ีพัฒนามาไดตองทำงาน

อยูภายใต Java Virtual Machine (Virtual Machine เปรียบไดกับสภาพแวดลอมท่ีโปรแกรมทำงานอยู 

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด พัฒนามาจากการนำเอา แกนกลางของระบบปฏิบัติการลินุกซ (Linux 

Kernel) ซึ่งเปนระบบปฏิบัติการที ่ออกแบบมาเพื่อทำงานเปนเครื ่องใหบริการ (Server) มาพัฒนาตอ เพื่อให

กลายเปนระบบปฏิบัติการบนอุปกรณพกพา (Mobile Operating System) โครงสรางของแอนดรอยด

ประกอบดวย ดังรูปท่ี 3 
 

 
 

รูปที่ 3 แสดงผงัโครงสรางสถาปตยกรรมของแอนดรอยด 
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                 เครื่องมือในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด (เจมส สติลลิ, 2560) กลาววา 

เครื่องมือโปรแกรมท่ีพัฒนาแอปพลิเคชัน ไดแก  

Eclipse ก็เปนเครื่องมืออีกตัวหนึ่งที่กำลังไดรับความสนใจเปนอยางมาก จากผูที่ตองการพัฒนา

โปรแกรมดวยภาษา Java โดยมีค ุณสมบัติดีค ือ ติดตั ้งง าย สามารถใชก ับ J2SDK ไดทุกเวอร ช ัน รองรับ

ภาษาตางประเทศอีกหลายภาษามี Plug-in ที่ใชสำหรับเสริมประสิทธิภาพของโปรแกรมและที่สำคัญเปนฟรีแวร

อีกดวย Eclipse มีองคประกอบหลักที ่เรียกวา Eclipse Platform ซึ่งใหบริการพื ้นฐานหลักสำหรับรวบรวม

เครื่องมือตางๆจากภายนอกใหสามารถเขามาทำงานรวมกันในสภาพแวดลอมเดียวกัน และมีองคประกอบท่ี

เรียกวา Plug-in Development Environment (PDE) ซึ่งใชในการเพิ่มความสามารถในการพัฒนาซอฟตแวร

มากขึ้น เครื่องมือภายนอกจะถูกพัฒนาในรูปแบบที่เรียกวา Eclipse Plug-Ins ดังนั้นหากตองการให Eclipse 

ทำงานใดเพิ ่มเติม ก็เพียงแตพัฒนา Plugin สำหรับงานนั้นขึ้นมาและนำ Plug-in นั้นมาติดตั ้งเพิ่มเติมใหกับ 

Eclipse ที ่ม ีอย ู  เท าน ั ้น Eclipse Plug-in ที ่ม ีมาพร อมก ับ Eclipse เม ื ่อเรา Download มาคร ั ้งแรกก็คือ

องคประกอบท่ีเรียกวา Java Development Toolkit (JDT) ซึ่งเปนเครื่องมือในการเขียนและ Debug โปรแกรม

ภาษา Java  

โปรแกรม JDK : Java Development Kit หรือ JDK คือชุดของเครื่องมือ (Tools) ท่ีใชในการพัฒนา

โปรแกรม JAVA ของบริษัทซันไมโครซิสเต็มส ซึ่งใครก็ตามท่ีตองการจะพัฒนาโปรแกรมโดยใชภาษา Java   

โปรแกรม Android SDK (Android Software Development Kit) เปนชุดโปรแกรมท่ีทาง Google 

พัฒนาออกมาเพ่ือแจกจายใหนักพัฒนาแอปพลิเคชนั หรือผูสนใจท่ัวไปดาวนโหลดไปใชกันโดยไมมีคาใชจาย ซึ่งน่ีก็

เปนหนึ่งในปจจัยที่ทำใหแอพพลิเคชั่นบนแอนดรอยดนั้นเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็ว ซึ่งในชุด SDK นั้นจะมีโปรแกรม

และไลบรารีตางๆ ที ่จำเปนตอการพัฒนาแอปพลิเคชันบนแอนดรอยด ตัวอยางเชน Emulator ซึ่งทำใหผูใช

สามารถสรางแอปพลิเคชันและนำมาทดลองรันบนตัวอีมูเลเตอร กอน โดยมีสภาวะแวดลอมเหมือนมือถือที่รัน

ระบบปฏิบัติการแอนดรอยดจริงๆ และบางครั ้ง โปรแกรม ADT (Android Development Tool) อาจเปน

เครื่องมือที่ใชพัฒนาแอนดรอยด ในการพัฒนา Application บนระบบ Android OS จะใชภาษา Java โดยตอง

ติดต้ังสวนเสริม ซึ่งก็คือเจา ADT หรือ Android Development Tools ซึ่งเปนสวนเสริมของ IDE หรือท่ีหลายคน

มักเรียกมันวาเปน ปลั๊กอินของโปรแกรม Eclipse  ซึ่งใชในการเขียนโปรแกรม และ ADT น้ีก็รวมอยูเปนสวนหน่ึง

ของ Android SDK  

สินคาโอทอป(OTOP) หรือโครงการหน่ึงตำบล หน่ึงผลิตภัณฑ ถือเปนนโยบายท่ีกอกำเนิดข้ึนมา เพ่ือ

กระตุนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยไดนำภูมิปญญาของชาวบานแตละจังหวัด ท่ีมีเอกลักษณไมซ้ำใครมาแปรรูป

เปนสินคาที ่หลากหลาย อาทิ อาหาร, งานหัตถกรรม, งานจักสาน รวมถึง งานถักทอ เปนตนอันเปนการการ

กระตุนเศรษฐกิจใหฟนตัวแลว ยังมีสวนชวยเผยแพรวัฒนธรรมผานสินคาแบบไทยๆ ออกสูสายตาชาวโลกอีกดวย 

ซึ่ง ณ ปจจุบัน มีสินคา OTOP วางจำหนายท้ังในไทย และตางประเทศ ซึ่งถือเปนการตอยอดใหชาวบานดึงจุดเดน

สิ่งของในทองถ่ินตนเองออกมา เพ่ือสรรสรางสินคาท่ีดี และมีคุณภาพ ดังน้ันการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “ของดี

เมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” ของงานวิจัยชิ ้นนี ้จึงมุ งหวังและเพื ่อบริการใหกับผู สนใจและผูที ่ตองการ

ประชาสัมพันธผลิตภัณฑของผูประกอบการ ซึ่งเปนการนำเสนอผลิตภัณฑโอทอปของจังหวัดตากใหเปนท่ีรูจักมาก

ข้ึน 
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http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2111-plug-in--%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2020-bug-debug-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2185-java-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2051-android-os-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2185-java-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2245-ide-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html
http://www.mindphp.com/%E0%B8%84%E0%B8%B9%E0%B9%88%E0%B8%A1%E0%B8%B7%E0%B8%AD/73-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3/2240-eclipse-%E0%B8%84%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%A3.html


เครื่องมือการใชชองทางการจัดจําหนายแบบออนไลนของธุรกิจปจจุบัน (อัปสร อีซอ,2563) มีดังน้ี  

              1. เว็บไซตและเวปเพจของธุรกิจ (Website/ Web Page) เว็บไซตจัดเปนหนาเว็บเพจหลายหนา ซึ่ง

เชื่อมโยงกันผานทางไฮเปอรลิงก สวนใหญ จัดทําขึ้นเพื่อนําเสนอขอมูลผานคอมพิวเตอร โดยถูกจัดเก็บไวใน

เวิลดไวดเว็บ หนาแรกของเว็บไซตท่ี เก็บไวท่ีชื่อหลักจะเรียกวา โฮมเพจ เว็บไซตโดยท่ัวไปจะใหบริการตอผูใชฟรี 

แตในขณะเดียวกันบาง เว็บไซตจําเปนตองมีการสมัครสมาชิกและเสียคาบริการเพ่ือท่ีจะดูขอมูล ในเว็บไซตน้ัน ซึ่ง

ไดแกขอมูล ทางวิชาการ ขอมูลตลาดหลักทรัพย หรือขอมูลสื่อตางๆ ผูทําเว็บไซตมีหลากหลายระดับ ต้ังแตสราง 

เว็บไซตสวนตัว จนถึงระดับเว็บไซตสําหรับธุรกิจหรือองคกรตางๆ การเรียกดูเว็บไซตโดยทั่วไปนิยม เรียกดูผาน

ซอฟตแวรในลกัษณะของเว็บเบราวเซอร 

               2. การใชอีเมลล (E-mail Marketing) จัดเปนเครื่องมือยุคแรกๆ ซึ่งมีจุดเริ่มตนจากการที่นักการ

ตลาดหรือผูประกอบการ สามารถสงขอมูลขาวสารธุรกิจไปยังอีเมลลของสมาชิกโดยคาดหวังวัตถุประสงคใหเกิด

การบอกตอๆ กันไป ซึ่งมีท้ังประสบความสําเร็จและลมเหลว ดวยเหตุน้ีชองทางการจัดจําหนายรูปแบบน้ี นักการ

ตลาดหรือผูท่ีรับผิดชอบตองรูจักสรางสรรคขอมูลขาวสารใหนาสนใจ ใหลูกคาเปดและอานขอความใน อีเมลล ให

รับทราบขอมูลและสั่งซื้อสินคา  

               3. การใชวีดีโอ (VDO) เปนการนําวีดีโอที ่เก ี ่ยวของกับธุรกิจ ส ื ่อสารขอมูล (upload) ลงบน

อินเทอรเน็ต เพื่อใหบุคคลที่ไดชมเกิดความสนใจซื้อ รวมถึงสงคลิปวีดีโอใหกบับุคคลอื่น โดยผานเว็บไซทที่นิยม 

ไดแก YouTube ทั้งนี้คลิปวีดีโออาจเปนชิ้นงานโฆษณา กิจกรรมการประกวด กิจกรรมรณรงค สรางสรรคสังคม 

กิจกรรมสงเสริมการขาย ฯลฯ  

               4. เครือขายสังคม (Social Network Marketing) เปนเว็บไซทท่ีมีผูใชตอบโตกันจนเกิดเปนสังคมหรือ

ชุมชน จนกระท่ังมีการเชื่อมโยง กันกลายเปนเครือขายท่ีโยงใยไปท่ัวโลก ตัวอยางเครือขายสังคมออนไลนท่ีไดรับ

ความนิยมในปจจุบัน เชน Facebook, Twitter, LINE, Pinterest, ฯลฯ ซึ่งผูใชตอง สมัครเขาเปนสมาชิกของ

สังคมออนไลนน้ันกอน โดยมีการใสขอมูลพ้ืนฐานเชน ชื่อ/นามสกุล อายุ เพศ การศึกษา สถานท่ีทํางาน งานอดิเรก 

ฯลฯ  

               5. คลังสินคาบนโลกออนไลน (Marketplace) จัดเปนเว็บไซตสื่อกลางสําหรับการติดตอซื้อขายที่ได

รวบรวมสินคานคา ธุรกิจ 15 จํานวนมากไวดวยกัน ซึ่งจัดเปนสถานท่ีท่ีทําใหผูซื้อและผูขายมาเจอกันผานเครือขาย

อินเทอรเน็ต โดยปจจุบันมีหลายเว็บไซต และหลายแอพพลิเคชั่น ท่ีเปดโอกาสใหผูขายมือใหมไดมีโอกาสในการหา 

รายไดเสริม หรือการทําเปนอาชีพหลักใหกับตนเองไดงายๆ ทั ้งนี ้คลังสินคาบนโลกออนไลนไดแก Lazada, 

Shopee, ฯลฯ 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

        ประชากรและกลุมตัวอยาง 

จากจำนวนประชากรและผลิตภัณฑในอำเภอเมือง จ ังหวัดตาก ซึ ่งมีช ุมชนอำเภอเมืองตาก ซึ่ง

ประกอบดวยกลุมอาชีพ โดยมีจำนวน 14 ตำบล มีประชากร 99,736 คน มีพ้ืนท่ี 1,600 ตารางกิโลเมตร ผูวิจัยจึง

ทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากแหลงผลิตภัณฑท้ังหมด 

วิธีดำเนินการวิจัยประกอบดวย วัสดุ อุปกรณ และวิธีการทดลอง อธิบายถึงกระบวนการดำเนินการ

วิจัยอยางละเอียดและชัดเจน และกระบวนการวิจัยมีดังน้ี 

      1) กำหนดแหลงท่ีดำเนินการในอำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

      2) ศึกษาข้ันตอนการดำเนินงานขอมูลรูปแบบผลิตภัณฑตางๆ ของแหลงผลิตภัณฑโอทอปใน 
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          อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก 

      3) วิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ 

      4) พัฒนาโปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน 

      5) ทดสอบระบบสารสนเทศ และแกไขขอผิดพลาด 

      6) จัดทำคูมือการใชงานระบบสารสนเทศ 

      7) ติดต้ังระบบสารสนเทศ 

ในการออกและพัฒนาแอปพลิเคชันเปนข้ันตอนสำคัญ ซึ่งจะทำใหทราบถึงการทำงานของระบบและ

ความตองการของผูใชระบบ ผูจัดทำจึงไดพัฒนาและทำการวิเคราะหระบบแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของ

ฝากเมืองระแหง” สำหรับสมารทโฟนที่ใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด สวนใหญเปนการจัดการขอมูลไดแก การ

เพ่ิม การลบ การแกไข และการแสดงผลของขอมูล จึงไดออกแบบระบบใหมีความเขาใจไดงายและสามารถใชงาน

ระบบไดอยางถูกตองประกอบดวยข้ึนตอนดังตอไปน้ี 

1) การออกแบบกระบวนการ (Process Design) ผูวิจัยไดมีการออกแบบไดแบงผูที่เกี ่ยวของกับ

ระบบ ออกเปน 2 สวน คือ 

1.1) ผูดูแลระบบและเจาหนาท่ี (Administrator) เปนผูท่ีไดรับมอบหมายใหดูแลระบบฐานขอมูล 

ทำหนาท่ีในการจัดการดานการเพ่ิม การลบ การแกไขขอมูลตามหนาท่ีท่ีไดรับในระบบ 

1.2) ผูใชงาน (User) เปนผูที่เขามาใชงานระบบ สามารถคนหาขอมูลผลิตภัณฑไดตาง ๆ ตาม

ระดับท่ีผูดูแลระบบ (Administrator) กำหนดไว 

                        Context Diagram ของแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” 

สำหรับสมารทโฟนท่ีใชระบบปฏิบัติการแอนดรอยด ดังภาพท่ี 

 

 
 

รูปที่ 4 Context Diagram ของแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” 
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2) การออกแบบฐานขอมูล แผนภาพกระแสขอมูล และแผนภาพ ER – Diagram 

 

 
 

รูปที่ 5 แสดงแผนภาพกระแสขอมูลของแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” 

 

 
 

รูปที่ 6 แสดงแผนภาพ ER-Diagram ระบบฐานขอมูล 

 

3) การออกแบบพจนานุกรมขอมูล (Data Dictionary) 

เมื่อออกแบบกระบวนการทำงานเรียบรอยแลว จะมีฐานขอมูลและตารางในฐานขอมูลเพื ่อเปน

กระบวนการทำงานของระบบ ดังตารางท่ี 1 
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ตารางที่ 1  ตารางเก็บขอมูลท่ีใชในแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” 

ช่ือตาราง ขอมูลที่เก็บ ประเภท 

1.  tb_product เก็บขอมูลผลิตภัณฑ Master Table 

2.  tb_category เก็บประเภทผลิตภัณฑ Reference Table 

3.  tb_entrepreneur เก็บประเภทผูประกอบการ Reference Table 

4.  tb_quality เก็บประเภทระดับการพัฒนาผลิตภัณฑ Reference Table 

5.  id_admin เก็บขอมูลผูดูแลระบบ Master Table 
6.  tb_officer เก็บขอมูลเจาหนาท่ี Master Table 

 

4. ผลการวิจัย  
              ผลการวิจัยไดออกแบบจอภาพและออกแบบรายงานในสวนของการติดตอกับผูใช ตองจัดทำใหสะดวก

และงายตอการใชงาน เมื่อผูใชเขาใชงานแลวไมตองเสียเวลาในการศึกษาและจัดทำใหเปนมาตรฐาน และความ

สอดคลองกับวัตถุประสงค เปาหมาย เน้ือหา ขนาดวัตถุตาง ๆ ท่ีปรากฏและตองคำนึงถึงความเร็วในการแสดงผล

ทั้งนี้ไดออกแบบประกอบดวย 2 สวน คือ สวนที่ 1 เปนการเขาใชงานระบบในรูปแบบเขาสูเว็บเพื่อการบริหาร

จัดการขอมูล ทำงานบนเว็บไซต ซึ่งจะใชกับเครื่องคอมพิวเตอรปกติท่ัวไป และสวนท่ี 2 การใชงานแอปพลิเคชัน 

“ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” สำหรับสมารทโฟน จะเปนการทำงานบนสมารโฟนท่ีอำนวยความสะดวก

ใหผูใชอยางคลองตัวดวย 

         สวนที่ 1 การเขาใชงานระบบในรูปแบบเขาสูเว็บเพื ่อการบริหารจัดการขอมูล การเขาใชงานระบบ มี

ข้ันตอนดังน้ี 

             1) เปดโปรแกรมเว็บบราวเซอรขึ้นมาโดยใชโปรแกรมเว็บบราวเซอรแลวพิมพเขาสูเว็บไซตของ

ระบบงานท่ีกำหนด จะพบตามรูปท่ี 7 

 

 

รูปที่ 7 แสดงหนาจอระบบงานของเว็บไซต 

 

2) หากเราเลือกปุม ผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ี จะปรากฏหนาจอการเขาสูระบบ ใหทำการกรอก

ขอมูลชื่อผูใชงาน admin และรหัสผาน เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยแลวใหคลิกปุม เขาสูระบบ ดัง

รูปท่ี 8 
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รูปที่ 8 แสดงหนาจอการเขาสูระบบสำหรับผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ี 

 

          3) หนาจอการใชงานสำหรับของผูดูแลระบบหรอืเจาหนาท่ี ดังรปูท่ี 9 

 

 
 

รูปที่ 9 แสดงหนาจอการใชงานสำหรับผูดูแลระบบหรือเจาหนาท่ี 

             

4) การใชงาน 

       4.1) การเพ่ิมขอมูลผลิตภัณฑ แสดงดังรูปท่ี 10 

 

 
 

รูปที่ 10 แสดงหนาจอเพ่ือคลิกเพ่ิมขอมูลผลิตภัณฑโอทอป 
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          4.2) จะปรากฏหนาจอการกรอกขอมูลของผลิตภัณฑ เมื่อกรอกขอมูลผลิตภัณฑเสร็จเรียบรอยแลว

ใหคลิกท่ีปุม บันทึก ดังรปูท่ี 11 
 

 

 
 

รูปที่ 11 แสดงหนาจอการเพ่ิมขอมูลผลิตภัณฑโอทอป 

 

     4.3) จะปรากฏหนาจอการแสดงขอมูลผลิตภัณฑ ดังรูปท่ี 12 
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รูปที่ 12 แสดงหนาจอขอมูลผลิตภัณฑโอทอป 

       5) การแกไขขอมูลผลิตภัณฑ คลิกท่ีเมนูประเภทผลติภัณฑท่ีตองการแกไขขอมูล จากน้ันคลิกปุม  

รูปท่ี 13 

 

 
 

รูปที่ 13 แสดงหนาจอการแกไขขอมูลผลิตภัณฑโอทอป 

 

สวนที่ 2 การใชงานแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” สำหรับสมารทโฟน  

1)  คลิกท่ีไอคอนแอปพลิเคชัน ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง ดังรูปท่ี 14 
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รูปที่ 14  แสดงรูปไอคอนแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” บนสมารทโฟน 

 

2)  จะปรากฏหนาจอหลักของแอปพลิเคชันเพ่ือใหเลือกภาษา และตามลำดับการทำงาน ดังรปูท่ี 15 

3)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปที่ 15 แสดงตัวอยางการแสดงผลลำดับหนาจอของแอปพลิเคชันบนสมารทโฟน 

 

4) แสดงขอมูลผลิตภัณฑตามระดับดาวท่ีตองการ ดังรูปท่ี 16 

5)  

 

 

 

‘ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

รูปที่ 16 ตัวอยางหนาจอของแอปพลิเคชันแสดงขอมูลผลิตภัณฑโอทอปตามท่ีตองการเลือกของสมารทโฟน 
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              ขอมูลจากการประเมินของผูตอบแบบสอบถามประเภทผูเชี่ยวชาญดานโอทอปประกอบดวย ผูมีอาชีพ

ประกอบการดานโอทอปจำนวน 10 คน ประชาชนทั่วไปจำนวน 5 คน นักวิชาการจากสำนักงานพัฒนาชุมชน

จังหวัดตาก จำนวน 2 คน และผูเกี่ยวของกับระบบงานขอมูลจำนวน 3 คน รวมท้ังหมด 20 คน โดยวัดจากระดับ

ความพึงพอใจคะแนนเต็ม 5 คะแนน ผลการวิเคราะหขอมูลท่ีถูกตองและเหมาะสมของผูเชี่ยวชาญ ความพึงพอใจ

ของการพัฒนาระบบการใชงานแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของฝากเมืองระแหง” ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 แสดงรายการประเมินความพึงพอใจของระบบ 

รายการประเมินความพึงพอใจเว็บแอปพลิเคชัน X̅ SD 

1) ดานความตองการใชงาน ความเหมาะสม  4.50 0.56 

2) ดานประสิทธิภาพ ความสะดวกในการใชงาน 4.65 0.61 

3) ดานความปลอดภัยในการทำงานของระบบ 4.33 0.51 

4) ดานประโยชนและการนำไปใช 4.73 0.44 

สรุปผลการประเมินทุกดาน 4.55 0.53 

       

         ผลประเมินการใชงานเว็บแอปพลิเคชันจากผูเชี่ยวชาญ ผูผลิต ผูใชงานดานโอทอป  ผลการประเมินของ

ระบบงานท่ีจัดทำข้ึนคิดเปนคาเฉลี่ยผลการประเมินทุกดาน คือ 4.55   

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
 จากการดำเนินการวิจัยครั้งน้ี ไดเห็นความสำคัญของการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชัน “ของดีเมืองตาก ของ

ฝากเมืองระแหง”  เนื่องจากชวยในเรื่องของการบันทึกขอมูล การสงและรายงานขอมูลไดรวดเร็ว ทันเวลา และ

สามารถระบุ แหลงขอมูลแหลงผลิตภัณฑโอทอปไดอยางชัดเจน รวดเร็ว และยังชวยใหการทำงานของผูที่คนหา

ขอมูลและประชาสัมพันธสินคาผลผลิตภัณฑโอทอปสงเสริมการขายไปยังผูบริโภค อีกท้ังนำขอมูลไปใชประโยชน

ตอไปได 

 ขอเสนอแนะในการพัฒนางานวิจัย เนื่องจากการศึกษาคนควาผูวิจัยเห็นวาสามารถพัฒนาตอไปไดอีก 

เชน การจัดใหมีการซื้อขายสินคาและผลิตภัณฑโอทอปในจังหวัดตากได และสามารถสั่งจองสินคาลวงหนาได ทำ

ใหกิจการโอทอป ของจังหวัดตากมียอดสั่งซื้อและยอดขายสินคาไดมากกวาที่เปนอยู อีกทั้งยังเปนที่สนใจของ

บุคคลท่ัวไปอีกดวย 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
ขอขอบคุณเจาหนาท่ีพัฒนาชุมชน นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก พัฒนากรสำนักงาน

พัฒนาชุมชนอำเภอเมืองตาก และผูประกอบการผลิตภัณฑโอทอปอำเภอเมืองตากทุกทาน ที่ใหขอมูลในการ

ดำเนินงาน 
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บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาระดับการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนอุตรดิตถ และ 2) เพ่ือเสนอแนวทางการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ 

กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร อาจารย เจาหนาที่ และนักเรียนโรงเรียนอตุรดิตถ จำนวนทั้งหมด 336 คน โดยใช

การสุมอยางงาย เครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล ไดแก แบบสอบถามเพื่อศึกษาระดับการจัดการสถานศึกษาที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอม และสนทนากลุมกับผูบริหาร นักเรียน และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยใน

จังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 12 คน โดยการคัดเลือกแบบเจาะจงจากผูที่มีความรูและเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมใน

โรงเรียน ตามกรอบแนวคิดของมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา สถิติท่ีใชในการวิจัย ไดแก คาความถ่ี คารอย

ละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการวิเคราะหเชิงเน้ือหาผลการวิจัยพบวา การจัดการสถานศึกษาท่ีเปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และการเสนอแนวทางการจัดการ

สถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ มี 5 ดาน ไดแก ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม

ศึกษา ควรสรางความรู ความเขาใจ ใหบุคลากร และนักเรียนเกิดความตระหนักในการรักษาสิ่งแวดลอม ดาน

หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา ควรใหโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณา

การสิ่งแวดลอมรวมกับรายวิชาอ่ืนหรือกิจกรรมพัฒนาผูเรียน ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

ในโรงเรียน มีการกำหนดขอปฏิบัติหรือกฎระเบียบกฎในการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอมในโรงเรียน ดานการมีสวน

รวมและการสรางเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา ควรจะมีการจัดต้ังชมรม สภานักเรียนหรือเครือขายท่ีดำเนินงานดาน

สิ่งแวดลอมศึกษา และดานผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน ควรมีการจัดการเรยีนรูใหนักเรียนมีการติดตามขาวสารสภาพ 

และปญหาสิ่งแวดลอมมากข้ึน รวมไปถึงมีสวนรวมในการอนุรักษ แกไขปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียน เปนตน 

 

คำสำคัญ: การจัดการสถานศึกษา เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม กรอบแนวคิดของมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา โรงเรียน

อุตรดิตถ 
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Abstract 

This research aims to 1) investigate the degree the eco-friendly management at Uttaradit 

School and 2) provide practical guidance for eco-friendly management at Uttaradit School. Data 

were gathered through eco-friendly school management surveys and interviews with 12 

administrators, students, and academic environmentalists in Uttaradit province. Three hundred 

thirty-six administrators, instructors, staff, and students from Uttaradit School were chosen using 

simple random. These participants were chosen by purposive sampling and had knowledge and 

awareness of the school environment based on the conceptual framework of educational 

environment school standards. The data were analyzed using frequency, percentage, mean, 

standard deviation, and content analysis statistics. According to the research findings, the overall 

management of the eco-friendly school at Uttaradit School was moderate. At Uttaradit School, 

there were five guidelines for managing the eco-friendly school. In environmental education 

management, the school should raise personnel and student awareness of environmental 

conservation. Regarding curriculum and environmental learning process: the school should create 

an educational curriculum incorporating environmental topics with other subjects or supporting 

learner development activities. Rules and regulations: Concerning natural resources management 

and environmental management in schools, the school should establish rules or regulations for 

environmental protection. Environmental conservation network: The school should encourage 

students to participate in the environmental conservation network and establish a student 

council. Regarding the individual impact on students: The school should gradually implement 

learning management methods for students in monitoring environmental news and issues and 

participating in conservation and problem-solving in the school's environment. 

 

Keywords: School Management, Eco-friendly, conceptual framework of educational environment school 

standard, Uttaradit school
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1. บทนำ   
ปจจุบันในหลายประเทศทั่วโลกและในประเทศไทยเองกำลังเผชิญกับปญหาความเสื่อมโทรมของ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเปนอยางมาก เนื่องจากมีจำนวนประชากรเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว และมีการ

ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุนเมือง ทำใหมีการนำทรัพยากรธรรมชาติมาใชตอบสนองความตองการในการ

ดำรงชีวิตมากย่ิงข้ึน ซึ่งบางครั้งมีการใชเกินความจำเปน จนระบบนิเวศตางๆ ไมสามารถปรับตัวไดทัน ทำใหระบบ

นิเวศเสียสมดุลสงผลใหทรัพยากรธรรมชาติเกิดการเสื่อมโทรม รอยหรอ หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงจนไมสามารถ

นำมาใชประโยชนไดอยางเชนเดิม ปญหาสิ่งแวดลอมเปนปญหาท่ีเกิดจากการขาดความรู ความเขาใจในความเปน

จริงของสิ่งแวดลอมและธรรมชาติ จนกอใหเกิดปญหามลพิษมากมาย อันจะสงผลกระทบตอมนุษยในที่สุด 

(มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน, 2557) ซึ่งสถานศึกษาเปนอีกสถานท่ีนึงท่ีพบปญหาทางดานสิ่งแวดลอม 

ปญหาที่สำคัญ ไดแก ปญหากลิ่นไมพึงประสงคจากขยะมูลฝอย ปญหามลพิษทางอากาศ เชน ฝุนละออง ปญหา

การใชน้ำเกินความจำเปน ปญหาดานแสงสวาง มีการใชไฟเกินความจำเปน และปญหาดานเสียง โดยปญหาท่ี

เกิดข้ึนเหลาน้ีสวนใหญเกิดจากบุคลากร นักเรียน ในโรงเรียนขาดความตระหนัก และขาดวินัยในการชวยกันดูแล

และรักษาสิ่งแวดลอม เมื่อบรรยากาศหรือสภาพของสิ่งแวดลอมในโรงเรียนไมเอ้ืออำนวยใหนักเรียนจะทำใหสงผล

กระทบตอคุณภาพชีวิตของนักเรียน ทำใหไมสามารถเรียนรูวิชาการตางๆ ไดอยางเต็มท่ี คุณภาพของผลการเรียน

ต่ำลง ความสุขในการเรียนลดลง และอาจจะกอใหเกิดปญหาสุขภาพตามมา (ปยะดา วชิระวงศกรและ วิภาภรณ 

สุดนุม, 2559) จากการศึกษาสภาพการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ พบวา โรงเรียนยังไมไดมี

การจัดการเรียนรูบูรณาการดานสิ่งแวดลอมเขาไปในหลักสูตร นักเรียนยังมีสวนรวมนอยในการสอดสองดูแลรักษา

ความสะอาด บางครั้งมีการเปดเครื่องปรับอากาศ ไฟฟา และน้ำท้ิงไว และยังขาดความรูความเขาใจในการรับมือ

กับปญหาสิ่งแวดลอม เปนตน (โรงเรียนอุตรดิตถ, 2564) 

การจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมจึงเปนแนวทางท่ีสำคัญท่ีจะชวยลดปญหาสิ่งแวดลอม

ตางๆที่เกิดขึ้นในสถานศึกษาได ทั้งปญหาดานขยะ อากาศ น้ำ แสงสวาง และเสียง รวมไปถึงปลูกจิตสำนึกใหมี

ความตระหนักและเจคติท่ีดีในความสำคัญและปญหาของสิ่งแวดลอม ผูวิจัยจึงไดทำการศึกษาจากการศึกษาของ

ธัญวรัตน เจริญจิตร ธารณ ทองงอก และยงยุทธ ยะบุญธง (2560) และในการศึกษาของสำนักนวัตกรรมการจดั

การศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (2564) ตามกรอบแนวคิดมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอม

ศึกษาเพื ่อใหโรงเรียนมีการบริหารจัดการและการจัดการเรียนสิ ่งแวดลอมศึกษา เพื ่อใหผู บริหาร อาจารย 

เจาหนาท่ี และนักเรียนเกิดความตระหนักมีเจคติ มีความรู มีทักษะ และมีสวนรวมในการปฏิบัติตนตอสิ่งแวดลอม 

เพื ่อใหเห็นคุณคาในการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และมีวิถีการดำเนินชีวิตที่เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม อันจะสงผลตอคุณภาพชีวิตท่ีดีของทุกคน และเปนโรงเรียนท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมอีกดวย  

ดังนั ้นจึงมีการนำกรอบแนวคิดนี ้มาใชในการศึกษาระดับการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับ

สิ ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ ซึ่งจะประเมินดูวาโรงเรียนอุตรดิตถมีการจัดสถานศึกษาที ่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมอยูในเกณฑระดับใด และจะไดนำองคความรูจากกรอบแนวคิดมาใชเพ่ือเสนอแนวทางการจัดการ

สถานศึกษาเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ เพื่อใหผูบริหารโรงเรียนมีการจัดการสิ่งแวดลอมใหดี

ยิ่งขึ้น นำไปสูการปรับปรุงใหไดมาตรฐานและมุงพัฒนาอยางตอเนื่องใหเปนโรงเรียนตนแบบในการสงเสริม

คุณภาพชีวิตท่ีดีใหกับบุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  
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2. กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

 ประชากร ท่ีใชในการวิจัย ไดแก ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ ในป

การศึกษา 2564 โดยมีบุคลากรทางการศึกษา 180 คน และนักเรียน 2,673 คน รวมจำนวนทั้งหมด 2,853 คน 

(สำนักทะเบียนวัดผล โรงเรียนอุตรดิตถ, 2564) และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุตรดิตถ 

 กลุมตัวอยาง ไดแก ผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ จำนวน 351 คน 

โดยใชการสุมอยางงาย และนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 12 คน โดยการ

คัดเลือกแบบเจาะจงจากผูท่ีมีความรูและเขาใจเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.2.1 การศึกษาระดับการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ ใช

แบบ สอบถาม ประกอบดวย 3 สวน ไดแก ขอมูลพื้นฐานของผูตอบแบบสอบถาม ลักษณะสภาพแวดลอมและ

พฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 3.2.2 การเสนอแนวทางการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ ใช

แบบรวบรวมขอมูลในการประชุมสนทนากลุม ตามกรอบมาตรฐานโรงเรียนสิ ่งแวดลอมศึกษา ประกอบดวย

ประเด็น 5 ดาน ไดแก การบริหารจัดการสิง่แวดลอมศึกษา หลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอม

ศึกษา การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน การมีสวนรวมและการสรางเครือขายสิ่งแวดลอม

ศึกษา และดานผลที่เกิดขึ้นกับผูเรียน (สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน, 2564) 

สภาพแวดลอมและพฤติกรรมการดูแล

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

1. ลักษณะสภาพแวดลอม 

2. พฤติกรรมการดูแลรักษาสิ่งแวดลอม 

 

แนวทางการจัดการสถานศึกษาที่เปน

มิตรกับสิ่งแวดลอมตามแนวคิด

มาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา 

1. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา 

2. หลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

4. การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย

สิ่งแวดลอมศึกษา 

5. ดานผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 

(สำนักนวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนัก

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน, 

2564) 
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3.3  การสรางเคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 3.3.1 การสรางแบบสอบถาม เพ่ือศึกษาระดับการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนอุตรดิตถ มีข้ันตอนดังน้ี 

      1) ศึกษาและทบทวนงานวิจัย แนวคิด และทฤษฎีที่เกี่ยวของ เพื่อกำหนดขอบเขตในการ

สรางแบบสอบถามใหคลอบคลุมเน้ือหาท่ีศึกษา 

      2) สรางแบบสอบถามเพ่ือศึกษาระดับการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนอุตรดิตถ 

                     3) นำแบบสอบถามไปใหนักวิชาการดานสิ่งแวดลอม จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 3 คน ตรวจสอบความถูกตองครบถวนในประเด็นการรวบรวมขอมูล และ

ความเท่ียงตรงของแบบสอบถาม (IOC) ซึ่งทุกคำถามมี IOC อยูระหวาง 0.67-1.00  

          4) ทำการปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม ใหมีเน้ือหาท่ีเหมาะสม ชัดเจนและเขาใจงายตอผูท่ี

ไดทำแบบสอบถาม และนำแบบสอบถามทดลองรวบรมขอมูล (Try out) กับอาจารย เจาหนาท่ี และนักเรียน

โรงเรียนอุตรดิตถดรุณี  ซึ่งไมใชกลุมตัวอยางในงานวิจัย จำนวน 30 คน แลวนำมาหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) 

โดยใชสูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาตามวิธีการของ Cronbach (1990) ไดคาเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 

0.826 แสดงวา แบบสอบถามมีความเชื่อมั่นในระดับสูง สามารถนำไปใชรวบรวมขอมูลได  

                5) นำแบบสอบถามฉบับเสร็จสมบูรณไปเก็บรวบรวมขอมูลกับผูบริหาร อาจารย เจาหนาท่ี 

และนักเรียนโรงเรียนอุตรดิตถ จำนวน 351 คน โดยมีการนัดหมายเพื่อที่จะเก็บรวบขอมูล ในชวงเปดภาคเรียน               

แลวทำการสรุปผลเพื ่อนำไปกำหนดและเสนอแนวทางการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมของ

โรงเรียนอุตรดิตถตอไป  

 3.3.2 การสรางแบบรวบรวมขอมูลและประชุมสนทนากลุ มเพื ่อเสนอแนวทางการจัดการ

สถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ มีข้ันตอนดังน้ี 

      1) นำผลสรุปท่ีไดจากแบบสอบถามในการศึกษาระดับการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ (ขอ 3.3.1) มาใชเปนแนวทางในการกำหนดประเด็นการรวบรวมขอมูล 

      2) สรางแบบรวบรวมขอมูลแนวทางการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของ

โรงเรียนอุตรดิตถ แลวนำแบบรวบรวมขอมูลไปใหนักวิชาการดานสิ่งแวดลอมตรวจสอบความถูกตองและครบถวน

ในประเด็นการรวบรวมขอมูล 

          3) ทำการปรับปรุงแบบรวบรวมขอมูลใหเน้ือหามีความเหมาะสม ใชภาษาท่ีกระชับ ชัดเจน

และเขาใจงาย  

      4) กำหนดวันนัดหมายการสนทนากลุ ม และทำการสงหนังสือเชิญใหนักวิชาการดาน

สิ่งแวดลอมในมหาวิทยาลัยในจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 12 คน เพ่ือเขารวมประชุมสนทนากลุมตามวันเวลาดังกลาว 

      5) นำขอมูลที ่ไดมาจากการประชุมสนทนากลุ มกับนักวิชาการดานสิ ่งแวดลอมใน

มหาวิทยาลัยในจังหวัดอุตรดิตถ จำนวน 12 คน มาสรุปผลในข้ันตอไป 

 

3.4  การวิเคราะหขอมูล 

 3.4.1 แบบสอบถามเพื ่อศึกษาระดับการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอม ใชการ

วิเคราะหดวยคาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
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     3.4.2 แบบรวบรวมขอมูลเพื่อกำหนดและเสนอแนวทางการการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับ

สิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ ใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา  

 

4. ผลการวิจัย  
4.1 ผลการศึกษาระดับการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ พบวา 

 กลุมตัวอยางเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 64 และเพศหญิง คิดเปนรอยละ 56 ในสวนของนักเรียนมี

ระดับการศึกษาม.1 - ม.3 มากที่สุด คิดเปนรอยละ 48 เรียนอยูในสายวิทย - คณิต มากที่สุด คิดเปนรอยละ 60 

และในสวนของบุคลากร อยูในสถานะอาจารย มากท่ีสุด คิดเปนรอยละ 72 มีอายุระหวาง 40 - 49 มากท่ีสุด คิด

เปนรอยละ 68 และมีประสบการณในการทำงานมากกวา 10 ป ข้ึนไป คิดเปนรอยละ 76 

 ผลการวิเคราะหระดับการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ สรุปไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยของระดับการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ     

ดาน ระดับการปฏิบัติตน/การดำเนินงาน 

ของโรงเรียนสิ่งแวดลอม 

แปลผล จัดอันดับ 

x̅ SD 

1. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม ศึกษา 3.42 0.52 ปานกลาง 3 

2. หลักสูตรและกระบวนการจัด การ

เรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 

3.32 0.87 ปานกลาง 4 

3. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

3.54 0.84 มาก 2 

4. การมีสวนรวมและการสรางเครือขาย

สิ่งแวดลอมศึกษา 

3.74 0.65 มาก 1 

5. ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน 3.25 0.84 ปานกลาง 5 

คาเฉลี่ยรวม 3.45 0.74 ปานกลาง  

  

จากตารางท่ี 1 ระดับการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถในภาพรวมอยูในระดับ

ปานกลาง (x̅ = 3.45, SD = 0.74 ) โดยสามารถเรียงลำดับดานที่มีคาเฉลี่ยสูงที่สุดถึงต่ำที่สุด ดังน้ี ในระดับมาก 

จะพบวามีดานการมีสวนรวมและการสรางเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา (x̅ = 3.74, SD = 0.65) และดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน (x̅ = 3.54, SD = 0.84) ตามลำดับ สวนในระดับปานกลาง จะ

พบวามีดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา (x̅ = 3.42, SD = 0.52) ดานหลักสูตรและกระบวนการจัดการ

เรียนรู สิ ่งแวดลอมศึกษา (x̅ = 3.32, SD = 0.87) และดานผลที่เก ิดขึ ้นกับผู เร ียน (x̅ = 3.25, SD = 0.84) 

ตามลำดับ     

 การนำเสนอผลการวิเคราะหระดับการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ

ในรายประเด็นของแตละดาน สามารถสรุปไดดังน้ี 

 ดานการมีสวนรวมและการสรางเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา สามารถนำเสนอประเด็นที่มีคาเฉลี่ยของ

ระดับการปฏิบัติตน/การดำเนินงานของโรงเรียนสิ่งแวดลอมมากที่สุด 3 ประเด็น ไดแก 1) มีการประเมินผลเพ่ือ
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การพัฒนาดานการมีสวนรวมในกิจกรรมของโรงเรียนของสมาชิกในโรงเรียนและชุมชน อยูในระดับมาก (x̅ = 

3.79, SD = 0.52) 2) โรงเรียนมีการจัดกิจกรรมสิ่งแวดลอมในสถานท่ี และนอกสถานท่ีรวมกับชุมชน อยูในระดับ

มาก (x̅ = 3.56, SD = 0.85) และ 3) โรงเรียนมีการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนรวมกลุมจัดตั ้งชมรมขึ้นเพ่ือ

รวมมือกันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.48, SD = 0.74) และประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด 

ไดแก โรงเรียนมีการเชิญผู เชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการสิ ่งแวดลอมมาใหความรู แกบุคลากร และนักเรียนเร ื่อง

สิ่งแวดลอมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.39, SD = 0.74)       

ดานการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในโรงเรียน สามารถนำเสนอประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยของ

ระดับการปฏิบัติตน/การดำเนินงานของโรงเรียนสิ่งแวดลอมมากท่ีสุด 3 ประเด็น ไดแก 1) มีการสรางกติการวมกัน

ระหวางนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนใหมีสวนรวมในการดำเนินงานท่ีเกี่ยวกับการจัดการภูมิทัศนท่ีเอ้ือตอการ

เรียนรู อยูในระดับมาก (x̅ = 3.58, SD = 0.61) 2) โรงเรียนมีการจัดภูมิทัศนท่ีเอ้ือตอการเรียนรู อยูในระดับมาก 

(x̅ = 3.46, SD = 0.73) และ 3) โรงเรียนมีกฎระเบียบ ในการดำเนินงานดานสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง (x ̅ 
= 3.39, SD = 0.75) และประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ไดแก โรงเรียนมีระบบการลดการใชน้ำ และพลังงานอยาง

คุมคา อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.30, SD = 0.70)       

ดานการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมศึกษา สามารถนำเสนอประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติตน/

การดำเนินงานของโรงเรียนสิ่งแวดลอมมากที่สุด 3 ประเด็น ไดแก 1) มีการเผยแพรประชาสัมพันธงานดาน

สิ่งแวดลอมศึกษา อยูในระดับมาก (x̅ = 3.50, SD = 0.55) 2) มีการติดตาม กำกับ ประเมินผลการปฏิบัติงานดาน

สิ่งแวดลอมศึกษาอยางตอเนื่อง อยูในระดับมาก (x̅ = 3.39, SD = 0.75) และ 3) โรงเรียนมีคณะทำงานดาน

สิ่งแวดลอมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.32, SD = 0.69) และประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ไดแก โรงเรียนมี

ผูบริหาร บุคลากร และนักเรียนท่ีมีความรู ความเขาใจในดานสิ่งแวดลอมศึกษา อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.27, 

SD = 0.71)       

ดานหลักสูตรและกระบวนการจัดการเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา สามารถนำเสนอประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยของ

ระดับการปฏิบัติตน/การดำเนินงานของโรงเรียนสิ่งแวดลอมมากที่สุด 3 ประเด็น ไดแก 1) โรงเรียนมีนักเรียนท่ี

สวนรวมในการคิดและตัดสินใจเกี่ยวกับกิจกรรมหรือโครงการท่ีเกี่ยวกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน อยูในระดับมาก (x ̅ = 

3.40, SD = 0.53) 2) โรงเรียนมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางอาจารยเพ่ือพัฒนางานดานสิ่งแวดลอมศึกษา อยูใน

ระดับมาก (x̅ = 3.25 SD = 0.66) และ 3) โรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาท่ีเหมาะสมใน

แตละชวงชั้น อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.19, SD = 0.75) และประเด็นที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ไดแก การจัดทำ

หลักสูตรสถานศึกษาที่บูรณาการสิ่งแวดลอมรวมกับรายวิชาอื่นในหลักสูตรการเรียนการสอน อยูในระดับปาน

กลาง (x̅ = 3.10, SD = 0.81)       

ดานผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน สามารถนำเสนอประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยของระดับการปฏิบัติตน/การดำเนินงาน

ของโรงเรียนสิ่งแวดลอมมากที่สุด 3 ประเด็น ไดแก 1) นักเรียนมีผลงาน ชิ้นงานในการอนุรักษสิ่งแวดลอม และ

ปญหาสิ่งแวดลอม อยูในระดับมาก (x̅ = 3.32, SD = 0.65) 2) นักเรียนมีทัศนคตที่ดีในการอนุรักษ และแกไข

ปญหาสิ่งแวดลอมในโรงเรียนอยูในระดับมาก (x̅ = 3.20, SD = 0.70) และ 3) นักเรียนมีการติดตามขาวสารสภาพ 

และปญหาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมอยางตอเน่ือง อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.12, SD = 0.84) และประเด็น

ที่มีคาเฉลี่ยต่ำที่สุด ไดแก นักเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม 

เปนการกระทำดวยตนเอง โดยไมตองชี้แนะ และตักเตือน อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.02, SD = 0.87)       
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4.2 ผลการเสนอแนวทางการจัดการสถานศึกษาท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ สรุปได

ดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 การเสนอแนวทางการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ 

ดาน แนวทางการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียน 

1. การบริหารจัดการสิ่งแวดลอม 

ศึกษา 

- ควรสรางความรู ความเขาใจ ใหกับผูบริหาร บคุลากร และนักเรียนเกิด

ความตระหนักในดานสิ่งแวดลอมศึกษา และการรักษาสิง่แวดลอม 

- ควรจัดใหโรงเรียนมีคณะทำงานดานสิ่งแวดลอมศึกษา 

2. หลักสูตรและกระบวนการจัด 

การเรียนรูสิ่งแวดลอมศึกษา 

- ควรใหโรงเรียนมีสื่อการเรียนการสอนเกี่ยวกับสิ่งแวดลอมศึกษาท่ี

เหมาะสมในแตละชวงชั้น 

- ควรใหโรงเรียนมีการจัดทำหลักสูตรสถานศึกษาท่ีบูรณาการสิ่งแวดลอม

รวมกับรายวิชาอ่ืนในหลักสูตรการเรียนการสอน 

3. การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน 

- ควรมีการกำหนดขอปฏิบัติหรือกฎระเบียบกฎในการดำเนินงานดาน

สิ่งแวดลอมในโรงเรียน เชน ท้ิงขยะในจุดสำหรับท้ิงขยะ  

- ควรมีนโยบายเพ่ือลดการใชน้ำ และพลังงานภายในโรงเรียน หรือรณรงค

ใหบุคลากร และนักเรียนรวมมือในการลดการใชน้ำ และไฟฟา 

4. การมีสวนรวมและการสราง 

เครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา 

- ควรมีการสงเสริมสนับสนุนใหนักเรียนรวมกลุมจัดต้ังชมรมข้ึนเพ่ือรวมมือ

กันแกไขปญหาสิ่งแวดลอม 

- ควรมีการเชิญผูเชี่ยวชาญ หรือนักวิชาการสิ่งแวดลอมมาใหความรูแก

บุคลากร และนักเรียนเรื่องสิง่แวดลอมศึกษา 

5. ผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน - ควรจัดกิจกรรม หรือจัดการเรียนรูใหนักเรียนมีการติดตามขาวสารสภาพ 

และปญหาสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ สังคมมากข้ึน 

- ควรปลูกฝงจิตสำนึกใหนักเรียนปฏิบัติตนเปนแบบอยางดานการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมมากข้ึน 

 

5. สรุปและอภิปรายผล  
การจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมของโรงเรียนอุตรดิตถ ในภาพรวมอยูในระดับปาน

กลางโดยในดานการมีสวนรวมและการสรางเครือขายสิ่งแวดลอมศึกษา มีคาเฉลี่ยสูงที่สุด ทั้งนี้เนื ่องมาจาก

โรงเรียนมีการกำหนดนโยบายอยางชัดเจนเกี่ยวกับการแตงตั้งคณะกรรมการของโรงเรียนโดยมาจากบุคคลใน

ชุมชน เพื่อมาขับเคลื่อนกิจกรรมตางๆ ของโรงเรียน รวมถึงรวมกันคิด วางแผน จัดทำโครงการดานการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมมาบาง สวนดานผลท่ีเกิดข้ึนกับผูเรียน มีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด อาจเน่ืองมาจากการท่ีจะพัฒนานักเรียนใหมี

ความรู  ความเขาใจ อยางถองแท และมีทัศนคติที ่ดีในการจัดการสิ ่งแวดลอมในโรงเรียนเปนเรื ่องที ่ตองใช

ระยะเวลา โดยสภาพปจจุบันโรงเรียนมุงเนนในการพัฒนาในดานวิชาการแกนักเรียนมากกวาการสรางหลักสตูร

เฉพาะดานสิ่งแวดลอม ทั้งนี้เพื ่อปรับปรุงวิธีการดำเนินการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ ่งแวดลอมของ

โรงเรียนอุตรดิตถ จึงมีการเสนอแนวทางการจัดการสถานศึกษาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ไว 5 ดาน ตามกรอบ

แนวคิดของมาตรฐานโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา โดยมุงเนนการพัฒนาอยางตอเนื่องและยั่งยืน รวมถึงเนนการ
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สรางการมีสวนรวมในการอนุรักษสิ่งแวดลอมแบบภาคีเครือขายรวมกับโรงเรียน และชุมชนตางๆ ซึ่งจะชวยใหการ

แกไขปญหาสิ ่งแวดลอมในโรงเรียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ ้น ซึ ่งสอดคลองกับกรอบแนวคิดของสำนัก

นวัตกรรมการจัดการศึกษา สำนักคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (2564) ท่ีไดมีการจัดสถานศึกษาท่ีเปนมิตร

ตอสิ่งแวดลอม และมีการบริหารจัดการสถานศึกษา หลักสูตรการเรียนรู และการมีสวนรวมตรงตามมาตรฐาน

โรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษา และงานวิจัยของสุทธิพงศ นิพัทธนานนท (2556) ท่ีไดมีการบริหารจัดการโรงเรียน ท้ัง

ทางดานการจัดการทรัพยากร และการมีสวนรวม เพ่ือพัฒนาโรงเรยีนสิ่งแวดลอมศึกษาใหมีความอยางย่ังยืน และ

แนวทางในการจัดสถานศึกษาของโรงเรียนอุตรดิตถยังมีคลายคลึงกับแนวทางในการพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดลอม

ศ ึกษาในตางประเทศหลายๆ ประเทศ เช น จ ีน ออสเตรเล ีย เป นตน (Logomasini, 2001; Australian 

Government Department of the Environment and Heritage, 2006)  แ ล ะ ค ว ร น ำ แ น วทา งการ จั ด

สถานศึกษาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมเหลาน้ีไปประยุกตใชกับโรงเรียนอ่ืนๆ เพ่ือพัฒนาโรงเรียนสิ่งแวดลอมศึกษาให

ย่ังยืน และมีการจัดสถานศึกษาท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
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บทคัดยอ 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง และ 2) เปรียบเทียบระดับแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชุมชน 

จังหวัดพิจิตร จำแนกตามตามปจจัยสวนบุคคล ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวมขอมูล กลุมตัวอยางคือปราชญ

ชุมชน จังหวัดพิจิตร จำนวน 302 คน คำนวณสัดสวนในแตละอำเภอ ใชการสุมตัวอยางอยางงายโดยการจับสลาก

รายชื่อ สถิติวิเคราะหขอมูล ไดแก คารอยละ คาเฉลี่ย คาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และวิเคราะหความแปรปรวน

ทางเดียว F-test เมื่อพบความแตกตางเปรียบเทียบรายคูดวยวิธีเชฟเฟ (Scheffe) ผลการวิจัยพบวา 1) ระดับ

แนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชุมชน จังหวัดพิจิตร ภาพรวมอยูในระดับ

มาก รายดานพบวาอยูในระดับมาก 4 ดาน เรียงลำดับจากมากไปหานอย คือ ดานความรู ดานความพอประมาณ 

ดานคุณธรรม และดานการมีภูมิคุ มกันในตัวที ่ดี สวนดานความมีเหตุผลอยู ในระดับปานกลาง 2) ผลการ

เปรียบเทียบระดับการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามปจจัยสวนบุคคล พบวาการศึกษาท่ี

ตางกันของปราชญชุมชนมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศร 

ษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 สวนสถานภาพการสมรสไมพบความ

แตกตาง 

คำสำคัญ:  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ปราชญชุมชน 
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Abstract 

The objectives of this research are to 1) investigate the degree of lifestyle according to 

the sufficiency economy philosophy and 2) compare the level of the sufficiency economy 

philosophy of Phichit Province community scholars. Questionnaires were used to obtain 

information from people classified based on personal variables. The sample group consisted of 

302 community philosophers from Phichit Province, and the proportion in each district was 

derived using a simple lottery listing. Using percentages, means, and standard deviations to 

analyze data. Statistics used for data analysis were frequency, percentage, mean, standard 

deviation, t-test, one-way ANOVA (F-test) and Stepwise Multiple Regression Analysis. The results 

showed that: 1) the sufficiency economy philosophy level of community philosophers in Phichit 

Province was high. It was discovered in declining order at a high level in four areas: knowledge, 

temperance, morality, and self-immunity. The level of reasonableness was moderate. 2) When 

comparing the level of lifestyle according to the sufficiency economy philosophy based on 

personal factors, it was discovered that the lifestyle of community philosophers was different 

according to their educational backgrounds, with statistical significance at the 0.05 level. 

Nonetheless, there was no difference in marital status.  

 

Keywords: Philosophy of sufficiency economy, Community philosophers 
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1. บทนำ  
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2566 – 2570) เปนแผนระดับปฏิบัติการ

ในชวง 5 ปท่ีสองของยุทธศาสตรชาติ 20 ป ยังคงนอมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปรัชญานำทาง

ในการขับเคลื่อนและวางแผนการพัฒนาประเทศ ใหเกิดประสิทธิผลในการขับเคลื่อนพลวัตการพัฒนาประเทศใน

มิติตาง ๆ ไปสูเปาหมาย ตามยุทธศาสตรชาติไดอยางเปนรูปธรรม ผลสืบเน่ืองมาจากสถานการณแพรระบาดของ

โรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) และการเปลี ่ยนแปลงของปจจัยทั ้งหมดที่สงผลตอโครงสรางของ

ประเทศในทุกมิติ เพื่อนำมาประมวลผลและกำหนดกรอบทิศทางการพัฒนาประเทศ ที่ควรมุงไปในอนาคตใหมี

ความสอดคลองกับเปาหมายการพัฒนาที ่ย ั ่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) (สำนักงาน

คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2564) ประเทศไทยประสบกับปญหาวิกฤตเศรษฐกิจอยาง

รุนแรงเมื่อป พ.ศ. 2540 พสกนิกรชาวไทยไดรับพระมหากรุณาธิคุณอยางหาที่สุดมิไดจากพระบาทสมเด็จพระ

เจาอยู หัวที ่ไดมีพระราชดำรัสชี ้แนะใหตั้งสติและรวมกันหาทางแกไขปญหาจากรากฐานและสาเหตุ รวมถึง

พระราชทานหลักการคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อใชเปนแนวทางในการประพฤติตนและดำรงชีวิตอยางสมดุล 

และตั้งอยูบนเหตุผลตามความจรงิไมประมาท (ปรียานุช ธรรมปยา, 2562) เศรษฐกิจพอเพียงนั้นเปรียบเสมือน

เปนเสาเข็มกอนสรางบาน หรืออีกนัยหน่ึงเปนการวางฐานของบานใหมั่นคงกอนจะสรางบานน่ันเอง    (สุเมธ ตันติ

เวชกุล, 2562) คนไทยจำนวนมากท่ียังยากจนไมสามารถพ่ึงพาตนเองได ซึ่งผลสวนหน่ึงมาจากการพัฒนาท่ียึดเอา

ระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมมาใชในการพัฒนาประเทศ ใหคุณคากับวัตถุนิยม รวมถึงการบริโภคขอมูลขาวสารท่ีมี

จำนวนมาก สงผลใหเกิดปญหาสังคมตาง ๆ ตามมา เชน ความยากจน ปญหายาเสพติด การเมืองที ่มุ งเอา

ผลประโยชนเพื่อตนเองและพวกพอง จนนำไปสูการแตกแยกทางความคิด รวมถึงปญหาอื่น ๆ (ประเวศ วะสี, 

2560)  

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตองตั้งอยูบนพื้นฐานของทางสายกลาง ความไม

ประมาท โดยคำนึงถึงหลักการ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการสรางภูมิคุมกันท่ีดีในตัว 

โดยการดำเนินงานเศรษฐกิจพอเพียงท่ีดีจะตองอยูภายใตเงื่อนไข ความรู และคุณธรรม ตลอดจนตองเปนคนดี มี

ความอดทน พากเพียร ความพอประมาณ หมายถึง การตัดสินใจเกี่ยวกับการดำรงชีวิต การดำเนินธุรกิจอยาง 

พอเพียงตามความสามารถ และศักยภาพของตนท่ีมีอยู และตองเปนไปอยางมีเหตุผลท่ีเหมาะสม คำนึงถึงผลท่ีจะ

เกิดขึ้นจากการกระทำนั้น ๆ การมีภูมิคุมกนัที่ดีในตัว เปนการเตรียมความพรอม ความรู ที่จะรับผลกระทบและ

การเปลี่ยนแปลง ที่จะเกิดขึน้โดยคำนึงถึงความเปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตท้ัง

ใกลและไกล เพ่ือปองกัน      และลดความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลง (มูลนิธิชัยพัฒนา, 2563)  

ปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร เปนบุคคลตนแบบที่ชาวบานใหความนับถือวาเปนเจาของภูมิป ญญา

ชาวบานและนำภูมิปญญามาใชประโยชนในการดำรงชีวิตจนประสบผลสำเร็จ สามารถถายทอดเชื่อมโยงคุณคา

ของอดีตกับปจจุบันไดอยางเหมาะสม มีการดำเนินชีวิตท่ีสอดคลองกับสภาพแวดลอมของชุมชน เปนองคความรู 

ประสบการณ คิดเอง ทำเอง แกปญหาเอง เพื่อนำไปใชในชีวิตประจำวัน เรียกวา “ภูมิปญญา ทองถิ่น” จน

สามารถเปนแบบอยางใหกับชาวบานและสมารถถายทอดองคความรูเชื่อมโยงคุณคาภูมิปญญาของอดีตกับปจจุบัน

ไดอยางเหมาะสม สอดคลองกับการดำรงชีพ  ในปจจุบัน (ทัศนีย เมืองแกว, 2563) เปนผูท่ีมีบทบาทสำคัญในการ

ขับเคลื่อนกระบวนการเรียนรูของชุมชน สามารถวิเคราะหปญหาของชุมชนที่กำลังเผชิญอยูและนำมาการสราง

กระบวนการเรียนรูภายในชุมชน มีการสรางคานิยมรวมของชุมชนทางดานคุณธรรม จริยธรรม มีการบูรณาการภูมิ
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ปญญาทองถ่ินรวมกับศาสตรตาง ๆ ได สามารถพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง และย่ังยืนในอนาคต (ณรงค โชควัฒนา, 

2563) 

จากสภาพปญหาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยจึงสนใจท่ีจะศึกษาปราชญชุมชนของจังหวัดพิจิตรวามี  

ความเขาใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมากนอยเพียงใด และมีการนำแนวทางเศรษฐกิจพอเพียงมา

ประยุกตใชในการดำเนินชีวิตอยางไร เพ่ือใหไดขอมูลในการนำไปใชประโยชนในการปรับปรุง พัฒนา และสงเสริม       

การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตของปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร ตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย 

1) เพื่อศึกษาระดับการศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของ

ปราชญชุมชน จังหวัดพิจิตร 

2) เพื่อศึกษาเปรียบเทียบระดับการศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของปราชญชุมชน จังหวัดพิจิตร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

สมมติฐานในการวิจัย 

1) ปราชญชุมชน จังหวัดพิจิตร ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในการดำเนินชีวิตแตกตางกัน 

2) ปราชญชุมชน จังหวัดพิจิตร ท่ีมีสถานภาพสมรสตางกัน มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใชในการดำเนินชีวิตแตกตางกัน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
2.1 ทฤษฎีความตองการพื้นฐานของ เอบราแฮม มาสโลว (Abraham H. Maslow’s Theory of 

Need Gratification) (พรรณทิพย ศิริวรรณบุศย, 2562) ลำดับความตองการตามทฤษฎีของมาสโลวมี 5 ข้ัน ดังน้ี 

ข้ันท่ี 1 ความตองการทางดานรางกาย (Physical Needs)  

ข้ันท่ี 2 ความตองการความปลอดภัย (Safety Needs)  

ข้ันท่ี 3 ความตองการทางสังคม (Social Needs)  

ข้ันท่ี 4 ความตองการยกยอง (Esteem Needs)  

ข้ันท่ี 5 ความตองการความสำเร็จสูงสุดแหงตน (Self-Actualization Needs)  

2.2 แนวคิดเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2561) ไดกลาวไววา “เศรษฐกิจ

พอเพียง” มีองคประกอบท่ีสำคัญท่ีทราบกันโดยท่ัวไปวา 3 หวง 2 เงื่อนไข ดังน้ี 

2.2.1 ลักษณะสำคัญเศรษฐกิจพอเพียง 3 ประการ ประกอบดวย  

1) ความพอประมาณหมายถึง ความพอดีตอความจำเปนและเหมาะสมกับฐานะของตนเอง 

สังคม  

2) ความมีเหตุผล หมายถึง การตัดสินใจดำเนินการอยางมีเหตุผลตามหลักวิชาการ หลัก

กฎหมายหลักคุณธรรมและวัฒนธรรมท่ีดีงาม โดยคำนึงถึงปจจัยท่ีเกี่ยวของอยางถวนถ่ี  

3) การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี หมายถึง การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง    

ดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และวัฒนธรรม เพื่อใหสามารถบริหารความเสี่ยงปรับตัวและรับมือไดอยาง

ทันทวงที 
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2.2.2 เงื่อนไขสำคัญ 2 ประการที่ใชการตัดสินใจและการดำเนินกิจกรรมตาง ๆ เพื่อใหเกิดความ

พอเพียงประกอบดวยความรู และคุณธรรมเปนพ้ืนฐาน ดังน้ี  

1) เงื่อนไขความรู  ประกอบดวยความรอบรู เกี ่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของอยางรอบดาน           

ความรอบคอบที่จะนำความรูมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในข้ัน

ปฏิบัติ  

2) เงื่อนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสรางประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรม ความซื่อสัตย

สุจริต ความอดทน ความเพียร และการใชสติปญญาในการดำเนินชีวิตแนวทางปฏิบัติ พรอมรับการเปลี่ยนแปลงใน

ทุกดาน 

2.3 แนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็งใน 3 ประเด็นหลัก คือ สภาวะพื้นฐานของชุมชน 

กระบวนการ และพลังชุมชน ในรายละเอียดขององคประกอบ ดังน้ี 1) สภาวะพ้ืนฐานของชุมชน ตองมีการสะสม

ดำรงรักษาภูมิปญญาทองถ่ิน มีผูนำท่ีสามารถสรางศรัทธา และสนับสนุน ประสานงานภายในชุมชน ระหวางชุมชน

และสังคมภายนอกได มีการแกปญหารวมกันโดยไมสรางปญหาอ่ืนตอเน่ือง 2) กระบวนการชุมชน เปนการกระทำ

ตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึนอยางตอเน่ืองสัมพันธกัน มีการทำงาน เรียนรู แกปญหารวมกัน และการชวยเหลือเกื้อกูลของคน

ในชุมชน 3) พลังชุมชน มีการกระทำรวมกันจากสภาวะพื้นฐานของชุมชนที่มั่นคง และกระบวนการชุมชนท่ี

ตอเน่ือง  

กรอบแนวคิดในการวิจัย 

            ตัวแปรอิสระ                                   ตัวแปรตาม  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ประชากรในการศึกษา คือปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร จำนวน 1,340 

คน     ปพ.ศ. 2565 (สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตร, 2564) กำหนดขนาดกลุมตัวอยางตารางของเครจซี่และ

มอรแกน (Krejcie & Morgan, 1970) ไดขนาดกลุมตัวอยางจำนวนท้ังสิ้น 302 คน นำมาคำนวณสัดสวนในแตละ

อำเภอ แลวใชการสุมตัวอยางอยางงาย (Simple random Sampling) ดวยวิธีการจับสลากรายชื่อ แสดงดังตาราง

ท่ี 1 

  

 

  

  

  

  

 

การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร 

1. ดานความพอประมาณ 

2. ดานความมีเหตุผล 

3. ดานความมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 

4. ดานความรู 

5. ดานคุณธรรม 
 

ปจจัยสวนบุคคล 

1. การศึกษา 

2. สถานภาพการสมรส 
 

 

06-SE งานวิจัยรับใช้สังคม นวัตกรรมชุมชน

641



ตารางที่ 1 ประชากรและกลุมตัวอยาง ของปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร 

อำเภอ ประชากร กลุมตัวอยาง 

1. เมือง 140 32 

2. วังทรายพูน 100 23 

3. โพธ์ิประทับชาง 130 29 

4. ตะพานหิน 155 35 

5. บางมูลนาก 90 20 

6. โพทะเล 95 21 

7. สามงาม 145 33 

8. ทับคลอ 140 32 

9. สากเหล็ก 70 16 

10. บึงนาราง 90 20 

11. ดงเจริญ 95 21 

12. วชิรบารม ี 90 20 

รวม 1,340 302 

 

3.2 ตัวแปรท่ีศึกษา 

3.2.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย สถานภาพท่ัวไป ไดแก ระดับการศึกษาและสถานภาพสมรส 

3.2.2 ตัวแปรตาม ประกอบดวย การศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงของปราชญชุมชน จังหวัดพิจิตร ไดแก ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เงื่อนไข

ความรู และเงื่อนไขคุณธรรม 

3.3 เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย ใชแบบสอบถามในการเก็บรวมรวมขอมูลจากกลุมตัวอยาง เปน 2 ตอน 

ดังน้ี 

ตอนท่ี 1 สอบถามเกี่ยวกบัขอมูลสวนบุคคลประกอบดวย ระดับการศึกษา สถานภาพสมรส เปน

คำถามลักษณะปลายปด (Close-Ended Response Question) แบบเลือกตอบ  

ตอนท่ี 2 เปนแบบสอบถามวัดความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของ

ปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร 5 ดาน คือความพอประมาณ ความมีเหตุผล การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี เงื่อนไขความรู 

และเงื่อนไขคุณธรรม จำนวน 50 ขอ ดานละ 10 ขอ แบบมาตราสวนประมาณคาลิเคิรท (Likert Ration Scales) 

5 ระดับ 

3.4 การทดสอบเครื่องมือ  

ใหผูเชี่ยวชาญตรวจสอบความเที่ยงตรงดานเนื้อหา (Content Validity) และขอบกพรองของขอ

คำถาม จำนวน 3 ทาน จากน้ันนำมาประมวลความเห็นของผูเชี่ยวชาญท้ังหมดท่ีไดรับการพิจารณาแบบสอบถาม

เปนรายขอแลว นำมาปรับปรุงแบบสอบถามใหเปนไปตามขอเสนอแนะ ทำการคำนวณคาสัมประสิทธิ์ของความ

สอดคลอง (Index of Concordance : IOC) คา IOC ในการยอมรับจะตองไมต่ำกวา .66 (ลัดดาวัลย เพชรโรจน 

และอัจฉรา ชำนิประศาสน, 2557: 48) ไดคาสัมประสิทธ์ิของความสอดคลอง ระหวางขอคำถามแบบสอบถามท้ัง

ฉบับมีคาเทากับ .812 
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นำไปทดลองใช (Try-out) กับกลุ มทดลองซึ ่งไมใชกลุ มตัวอยาง จำนวน 30 คน โดยสุ มกลุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental sampling) หาคาความเชื่อมัน (Reliability) คาสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอน

บาช (Cronbach’s Alpha Coefficient : α) ไดคาความเชื ่อมันของแบบสอบถามทั้งฉบับ .824 ถือวาเปนคา

ความเที่ยงที่ใชได (ลัดดาวัลย เพชรโรจน และอัจฉรา ชำนิประศาสน, 2557: 49) สามารถนำไปเก็บขอมูลจริง

ตอไป 

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล การวิจัยในครั้งนี้เปนการวิจัยเชิงปริมาณ (Quantitative research) โดย

แบงลักษณะการแบงขอมูล เปน 2 ลักษณะ  

3.5.1 แหลงขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ไดมาจากขอมูลที่ผู ศึกษาไดจากการเก็บรวบรวม 

ขอมูลจากการตอบแบบสอบถาม มีข้ันตอนการเก็บรวบรวมขอมูลดังน้ี  

1) ศึกษาแนวคิด ทฤษฎี และงานวิจัยตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือเปนกรอบในการ ศึกษาวิจัยแลว

นำมาสรางเปนแบบสอบถาม เพ่ือใชในการเก็บรวบรวมขอมูล  

2) ขอความอนุเคราะหไปยังพัฒนาการจังหวัดพิจิตรเพ่ือขออนุญาตในการเก็บรวบรวมขอมูล 

3) การแจกสงแบบสอบถามทำการสงแบบสอบถามพรอมหนังสือขออนุญาตใหกับกลุมตัวอยาง 

ตอบโดยตรงและใหกลุมตัวอยางตอบและใหสงกลับคืน สวนวิธีการสุมตัวอยางจะใชวิธีการสุมตัวอยางแบบงาย 

โดยกำหนดกลุมประชากรเรียงลำดับ และทำการสุมดวยวิธีการจับฉลากใหไดกลุมตัวอยางครบตามจำนวน 

4) เมื่อผูวิจัยรวบรวมแบบสอบถามไดทั้งหมดแลว ทำการตรวจสอบความถูกตอง และความ

ครบถวนสมบูรณของแบบสอบถาม เพ่ือทำการวิเคราะหขอมูลตามข้ันตอนตอไป  

3.5.2 แหลงขอมูลทุติยภูมิ (Secondary data) ไดมาจากการศึกษาคนควาจากตำราที่เกี่ยวกับ 

การทำวิจัย ขอมูลจากเว็ปไซดและสื่อสิ่งพิมพตาง ๆ ท่ีเกี่ยวของ เพ่ือใชประกอบการกำหนดกรอบ แนวคิดในการ

วิจัย  

3.6 เกณฑการแปลผล  

แปรผลคาเฉลี่ยตามระดับความสำคัญ โดยมีเกณฑใหคะแนนแตละระดับดังน้ี เบสท (Best, 1981, 

p.14)  

สูตร = คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด / จำนวนช้ัน    (1) 

ไดอันตรภาคชั้นเทากับ  0.8 

คะแนนเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง มีการนำหลักปรัชญาไปใชในระดับนอยท่ีสุด 

คะแนนเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง มีการนำหลักปรัชญาไปใชในระดับนอย 

คะแนนเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง มีการนำหลักปรัชญาไปใชในระดับปานกลาง 

คะแนนเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง มีการนำหลักปรัชญาไปใชในระดับมาก 

คะแนนเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง มีการนำหลักปรัชญาไปใชในระดับมากท่ีสุด 

3.7 การวิเคราะหขอมูล  

สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมลู คือ คาความถี่ (Frequency)  คารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย 

(Mean)   สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) การทดสอบคา (F-test) โดยวิธีการวิเคราะหความ

แปรปรวนทางเดียว (One-Way ANOVA) ทดสอบความแตกตางรายคูดวยวิธี Post Hoc ของ Scheffe 
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4. ผลการวิจัย  
4.1 ระดับการศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชุมชน 

จังหวัดพิจิตร แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับการศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชุมชน จังหวัด

พิจิตร ภาพรวมและรายดาน 

ดาน การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 𝐱𝐱� SD. ระดับ ลำดับที่ 

1 ดานความพอประมาณ 3.64 .34 มาก 2 

2 ดานความมีเหตุผล 3.26 .32 ปานกลาง 5 

3 ดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี 3.41 .25 มาก 4 

4 ดานความรู 3.89 .38 มาก 1 

5 ดานคุณธรรม 3.60 .34 มาก 3 

รวม 3.56 .20 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 พบวาปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดำเนินชีวิตโดยภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.56, SD.=.20) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวาอยูในระดับมาก 4 

ดาน เรียงจากมากไปหานอย คือดานความรู (x̄ =3.89, SD.=.38) ดานความพอประมาณ (x̄ =3.64, SD.=.34) 

ดานคุณธรรม (x̄ =3.60, SD.=.34) และดานการมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี (x̄ = 3.41, SD.=.25) สวนดานความมีเหตุผล

อยูในระดับปานกลาง (x̄ =3.26, SD.=.20) 

4.2 การเปรียบเทียบการศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ

ชุมชน จังหวัดพิจิตร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคลประกอบดวย ระดับการศึกษาและสถานภาพการสมรส แสดงดัง

ตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการเปรียบเทียบการศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญ

ชุมชน จังหวัดพิจิตร จำแนกตามปจจัยสวนบุคคล 

 

ตัวแปรที่ทดสอบ 

ผลการทดสอบ 

เปนตามสมมติฐาน ไมเปนตามสมมติฐาน 

ระดับการศึกษา .02*  

สถานภาพการสมรส  .28 

*มีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

จากตารางท่ี 3 การศึกษาแนวทางการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชุมชน 

จังหวัดพิจิตร จำแนกตามลักษณะสวนบุคคล พบวาปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร ท่ีมีระดับการศึกษาท่ีแตกตางกัน มี

การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแตกตางกันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ี 0.05 (Sig = .02*) สวน

สถานภาพการสมรสมีการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไมแตกตางกัน (Sig = .28) 
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5. สรุปและอภิปรายผล 
5.1 การดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร  

ผลการศึกษาพบวาปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดำเนินชีวิตอยูในระดับมาก อภิปรายไดวาปราชญชมุชนสวนใหญมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชใน

การดำเนินชีวิตประจำวัน เห็นความสำคัญของความพอเพียง การปฏิบัติตนตามวิถีแหงความพอเพียง มีการวาง

แผนการใชจายเงิน แสวงหาความรูใหแกตนเองใหสูงข้ึนเสมอ เหตุน้ีเปนเหตุท่ีทำใหบุคลากรมีการนำหลักเศรษฐกิจ

พอเพียงมาใชอยูในระดับมาก อีกท้ังสื่อตาง ๆ ก็เผยแพรหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ใหความสำคัญและเรงรัด

ใหหนวยงานราชการและภาคสวนตาง ๆ ไดขับเคลื่อนใหมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนิน

ชีวิตใหเกิดผลเปนรูปธรรมอยางแทจริง อีกทั้งจังหวัดพิจิตร มีนโยบายในการสงเสริมใหปราชญชุมชนจัดทำบัญชี

ครัวเรือนในการใชจายของตนเองและครอบครัวเพื ่อสนองรับนโยบายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอีกดวย ซึ่ง

สอดคลองกับ งานวิจัยของ นภาพรรณ วงคมณี (2563) ไดทำการศึกษาเรื่อง การนำแนวทางปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตของประชาชน กรณีศึกษา ชุมชนทรายทอง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพาน

จังหวัดเชียงราย ผลการวิจัยพบวาพบวา ระดับการนำแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการ

ดำเนินชีวิตโดยภาพรวมของดานความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดีอยูใน

ระดับมาก และยังสอดคลองกับ พรชัย มาหลิน (2561) ท่ีทำการศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช

ในการดำเนินชีวิตของทหารกองประจำการ สังกัดจังหวัดทหารบกรอยเอ็ด พบวา ทหารกองประจำ การที่สังกัด

จังหวัดทหารบกรอยเอ็ดมีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตอยูในระดับมากเชนกัน และ

ยังสอดคลองกับงานวิจัยของ ภูสิทธ์ิ ขันติกุล (2563) ไดทำการศึกษาเรื่องการประยุกตใชปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

ในระดับบุคคลและครัวเรือนของประชาชนในเขตดุสิต กรุงเทพมหานคร พบวาประชาชนสวนใหญมีการปฏิบัติใน

กิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงในระดับบุคคลและครัวเรือนอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ รัฐสฐิฏย 

สุจริต (2560) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจ พอเพียงในการดำเนินชีวิตของขาราชการชัน้

ประทวน ศึกษาเฉพาะกรณีตำรวจภูธร จังหวัด ยโสธร ผลการวิจัยพบวา ขาราชการตำรวจชั้นประทวน ตำรวจภูธร

จังหวัดยโสธร มีการประยุกตใช แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง ในการดำเนินชีวิตในระดับมากเชนกัน 

5.2 เปรียบเทียบการดำเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร จำแนก

ตามปจจัยสวนบุคคล 

ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 1 พบวาปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร ท่ีมีระดับการศึกษาตางกัน มีการนำหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตแตกตางกัน ซึ่งเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของ สัมภาษณ อรัญเวทย (2563) ไดทำการศึกษาเรื่อง การศึกษาการนำแนวปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) อำเภอศรีเทพ 

จังหวัดเพชรบูรณ พบวา เกษตรกรทีม่ีระดับการศึกษาตางกันมีการปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวม

และเปนรายดานทุกดานแตกตางกัน ทั้งนี้อาจเนื่องจากระดับการศึกษามีความเกี่ยวของกับการนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตเพราะหลักการปรชัญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนหลักการท่ีงายแตใชไดจริง

ในการดำเนินชีวิต หากใชระดับความรูมาเกี่ยวของใชดวยความต้ังใจและความเชื่อมั่นอยางแทจริง และสอดคลอง

กับงานวิจัยของ นภาพรรณ วงคมณี (2563) ไดทำการศึกษาเรื่องการนำแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตของประชาชน : กรณีศึกษา ชุมชนทรายทอง ตำบลเจริญเมือง อำเภอพานจังหวัด

เชียงราย พบวา ระดับการนำแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตโดยรวม ดาน

ความพอประมาณ ดานความมีเหตุผล และดานการมีภูมิคุมกันในตัวที่ดี อยูในระดับมาก และจากการทดสอบ
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สมมติฐานพบวา การนำแนวทางปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนนิชีวิตโดยรวมแตกตางไป

ตาม ระดับการศึกษา ระดับความรูและความเขาใจหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 

0.05 และสอดคลองกับผลการวิจัยของ ทัศนีย มวงจินดา (2563) ท่ีศึกษาการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชในการดำเนินชีวิตของขาราชการทหารกรม ทหารราบที่ 11 รักษาพระองค พบวาขาราชการทหารกรม ทหาร

ราบที่ 11 ที่มีระดับการศึกษาแตกตางกันมกีารนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตแตกตาง

กันอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .05 

ผลการศึกษาสมมติฐานท่ี 2 พบวา ปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร ที่มีสถานภาพสมรสตางกัน มีการนำ

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตไมแตกตางกัน ซึ ่งไมเปนไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว ซึ่ง

สอดคลองกับงานวิจัยของ นพพร เมธีอนันตกุล (2563) ไดทำการศึกษาเรื ่อง การนำแนวปฏิบัติตามปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิต กรณีศึกษาเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ (ธ.ก.ส.) 

อำเภอวิเชียรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ พบวาปจจัยดานเพศ สถานภาพการสมรส ไมมีผลตอการนำแนวปฏิบัติตาม

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตของเกษตรกรลูกคาธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ ท้ังน้ี

อาจเนื่องจากสถานภาพสมรสไมไดมีความเกี่ยวของโดยตรงกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชเพราะ

สถานภาพโสด สมรส หมาย เปนเพียงสถานภาพของบุคคลในดานชีวิตคู แตไมไดเกี่ยวของกับการนำหลักปรัชญา

เศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิต ซึ่งเปนเรื่องของการตระหนักรูของแตละบุคคลเอง และยังสอดคลองกับ

ผลการวิจัยของ เพ็ญจันทร แซหลี (2562) ท่ีศึกษาเรื่อง การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช ในการดำเนิน

ชีวิตของบุคลากรศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช ผลการเปรียบเทียบการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมา

ใช ในการดำเนินชีวิตของบุคลากรศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราช จำแนกตามสถานภาพสมรสไมแตกตางกัน

เชนกัน 

ขอเสนอแนะ 

1. ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยไปใช 

1.1 ปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร มีการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใชในการดำเนินชีวิตโดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก และรายดานอยูในระดับมาก 4 ดาน ยกเวนดานความมีเหตุผลอยูในระดับปานกลาง ควร

เพ่ิมพูนความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหแกปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร 

1.2 ดานคุณธรรม ขอทานมีความกระตือรือรนตอการทำงานเพื่อ ตนเองและสวนรวมมีคาเฉลี่ย

นอยท่ีสุด หนวยงานท่ีเกี่ยวของควรเพ่ิมพูนความรูเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใหมากข้ึน 

2. ขอเสนอแนะในการนำผลวิจัยครั้งตอไป 

2.1 ควรทำการศึกษาวิจัย การดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของปราชญชุมชนใน

จังหวัดอ่ืน ๆ แลวนำมาเปรียบเทียบกัน 

2.2 ควรทำการศึกษาถึงปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีความเกี่ยวของกับการนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไป

ใชในการดำเนินชีวิตของปราชญชุมชนจังหวัดพิจิตร   

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยในครั้งนี้เกิดขึ้นและสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี ผูทำวิจัยขอขอบพระคุณ มหาวิทยาลัยพษิณุโลก           

ที่สนับสนุนงบประมาณและใหโอกาสแกผูวิจัยดวยดีเสมอมา จนทำใหการวิจัยฉบับนี้สำเร็จเปนรูปเลมออกมาได 

ประโยชนอันใดท่ีเกิดจากการทำวิจัยในครั้งน้ี ยอมเปนผลมาจากความกรุณาดังกลาวขางตน 
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การทำงานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ 

ในจังหวัดพิษณุโลก 
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 93 หมู 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

*E-mail: nine9dd@gmail.com, 081-9623327 

 

บทคัดยอ  

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อศึกษา 1) ระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐ 2) ระดับ

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ และ 3) ปจจัยการทำงานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัดพิษณุโลก กลุมตัวอยางเปนบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก 384 

คน ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ บุคลากรขององคการมหาชน 

พนักงานของรัฐในสวนราชการ และพนักงานราชการ ประเภทละ 64 คน ใชแบบสอบถามในการเก็บรวบรวม

ขอมูล สถิติวิเคราะหขอมูล คาความถ่ี คารอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน One-way ANOVA และวิเคราะห

การถดถอยพหุคูณแบบข้ันตอน (stepwise multiple regression analysis)  

ผลการวิจัยพบวา 1) การทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยูในระดับ

มาก   (x̄ = 3.41, SD=0.47) 2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลกภาพรวมอยู

ในระดับมาก (x̄ = 3.44, SD=0.53) 3) ประเภทของบุคลากรภาครัฐที่ตางกันไมมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก (Sig.=0.62) และปจจัยการทำงานเปนทีมดานชวยเหลือเกื้อกูล

กัน ดานรวมทุกขรวมสุข และดานทาทายความสามารถ มีความสัมพันธแบบพหุคูณกับประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 คาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยของตัวพยากรณ พบวา การทำงานเปนทีม ดานชวยเหลือเกื้อกูล สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานไดสูงสุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ .001  

สมการในรูปคะแนนดิบ  

Y’ = 9.45 +.06 T - .21 E + .22 C - .13 O + 2.8 S    

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = .13 T -.24 E + .21 C - .14 O + 41 S     

คำสำคัญ: การทำงานเปนทีม ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน บุคลากรภาครัฐ 
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Teamwork affecting the efficiency of government personnel 

in Phitsanulok province 
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*E-mail: nine9dd@gmail.com, 081-9623327 

 

Abstract 

This research aims to investigate 1) the level of teamwork of government personnel, 2) 

the level of efficiency in government personnel performance, and 3) the teamwork factors that 

affect the efficiency of the personnel's work in the public sector in Phitsanulok Province. The 

sample consisted of 384 government officials in Phitsanulok Province, including civil servants and 

employees of government agencies, state enterprise staff, public organization personnel, and 

government department employees, accounting for 64 in each group. The data were analyzed 

using statistical analysis, frequency, percentage, mean, standard deviation, one-way ANOVA, and 

stepwise multiple regression. The results are as follows. 1) The overall teamwork of government 

personnel in Phitsanulok Province was high (x̄ = 3.41, SD = 0.47). 2) The overall efficiency of 

government personnel in Phitsanulok Province had a high degree of efficiency (x̄ = 3.44, SD = 

0.53). 3) In Phitsanulok Province, different sectors of government personnel did not affect 

performance (Sig.=0.62). Teamwork factors in supporting, sharing happiness and suffering, and 

challenges had multiple correlations with the work efficiency of government personnel in 

Phitsanulok Province at a 0.001 significant level. According to the predictor regression coefficient, 

support teamwork might predict the maximum operational efficiency with a significance level of 

0.001. 

The equation in raw score form 

Y’ = 9.45 +.06 T - .21 E + .22 C - .13 O + 2.8 S 

The equation in standard score form 

Z = .13 T -.24 E + .21 C - .14 O + 41 S 

 

Keywords: Teamwork Operational efficiency Government personnel 
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1. บทนำ  
บุคลากรภาครัฐมีประเด็นท่ีเรงดวนท่ีตองมีการปฏิรูปการทำงานใหมีประสิทธิภาพ โดยตองอาศัยความ

รวมมือระหวางบุคลากรทั้งในหนวยงานของตนเองและระหวางหนวยงาน ใหเปนกลไกขับเคลื่อน โดยเฉพาะ

ประเด็นที่สำคัญ อาทิ ขนาดอัตรากำลังและตนทุนคาใชจายของบุคลากรที่สูง รูปแบบการทำงานที่ไมสอดรับกับ

รูปแบบวิถีชีวิต ท่ีเปลี่ยนแปลงไป ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐท่ีไมทันตอรูปแบบใหมของการทำงาน และ

ระบบการบริหารงานทรัพยากรบุคคลที่แข็งตัว ไมยืดหยุน ไมสอดรับ กับทิศทางการขับเคลื่อนระบบราชการใน

อนาคต ซึ่งกลยุทธที่สำคัญ ในการปฏิรูปบุคคลภาครัฐ ประกอบดวย 1) การทำใหขนาดและตนทุนของบุคลากร

ภาครัฐอยูในระดับที่เหมาะสม (Size and Cost) เพื่อประสิทธิภาพ 2) การสรางนวัตกรรมดานการบริหารบุคคล

ภาครัฐ ปรับปรุงระบบ กลไก และสรางมาตรฐานกลางใหมี ความยืดหยุน คลองตัว เหมาะสม 3) มีการพัฒนา

คุณภาพงานและคุณภาพชีวิตของบุคลากรภาครัฐ ที่เนนการสรางประสบการณที่ดีในการทำงาน (Employee 

Experience) สอดรับกับวิถีชีวิต และความตองการของบุคลากรภาครัฐแตละคน และ 4) การปรับปรุงโครงสราง

หนวยงานบุคคลภาครัฐ (ธาดา ราชกิจ, 2564) 

กรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 

พ.ศ. 2560 - 2564 แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) และแผนการปฏิรูป ประเทศ (พ.ศ. 

2561 - 2565) กำหนดใหตองมีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให ผู มีความรู

ความสามารถอยางแทจริงเขามาทำงานในหนวยงานของรัฐ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมี ประสิทธิภาพ 

สงเสริมการเรียนรูอยางตอเน่ือง มุงเนนใหกำลังคนภาครัฐมีสมรรถนะสูง มีความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะท่ี

ทันสมัย ปฏิบัติงานอยางมีคุณภาพ และยึดมั ่นในคุณธรรม รวมถึงพัฒนาภาวะผู นำในทุกระดับใหมี ขีด

ความสามารถสูง มีความรับผิดชอบ มีความเปนมืออาชีพ (สำนักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2564) 

จากการแพรระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 เปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตของผูคน หลายองคกรตองปรับตัวให

ทันตอการเปลี ่ยนแปลงเชนกัน โลกการทำงานแหงการเชื ่อมโยงกันระหวางผู คนหลากหลายประเภท และ 

Software ตาง ๆ  ที่เขามาอำนวยความสะดวก เกิดปญหาในการบริหารทีมงาน การทำงานเปนทีมจึงเปนสิ่ง

สำคัญมากและขาดไมไดเพื่อที่จะทำใหงานสำเร็จตามที่ความคาดหวัง ตองอาศัยความรวมมือรวมใจภายในทีม 

สมาชิกแตละคนกำหนดเปาหมายรวมกันอยางชัดเจน ทำงานเปนทีม รวมกันวางแผนงาน ตลอดจนวางระบบการ

ทำงานท่ีดี (วลัยพร พัชรนฤมล, 2564)  ซึ่งความสำคัญของการทำงานเปนทีม ถาทีมไมดีทุกอยางก็จะไมสามารถ

เดินหนาตอได บรรยากาศการทำงานจะแยลงทันที ทำใหหลายองคกรหันมาใหความสำคัญกับการทำงานระบบทีม

เพ่ิมมากข้ึนเรื่อย ๆ รวมถึงมุงมั่นฝกฝนและพัฒนาทักษะการทำงานเปนทีมอยางจริงจัง (HRNOTE .asia, 2565) 

งานเปนสิ่งสำคัญที่มีความจำเปนตอการดำรงชีวิตของมนุษยทุกคน การทำงานก็เพื่อปรารถนาที่จะใหงานของ

ตนเองกาวหนา มีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอองคกร ตอสังคม และครอบครัวโดยสวนรวม บุคคลท่ีมีการ

พัฒนาตนเอง จะมีความพรอมตอการแขงขัน และจะเปนบุคคลที่พรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

หนวยงานก็จะมีความเจริญกาวหนาไปดวย องคกรจะมีความเจริญกาวหนาหรือพัฒนาไปสูความเปนเลิศไดน้ัน สิ่ง

สำคัญอยู ที ่ผู ปฏิบัติงานมีคุณภาพ และสามารถทำงานใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด (สำนักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน, 2564) 

จากขอมูลการวิเคราะหจุดแข็งจุดออนของการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2561-2565 

พบวา ปญหาของบุคลากรภาครัฐจังหวัดพิษณุโลก ที่สงผลตอผลการปฏิบัติงานมีดังน้ี 1) ปญหาดานบุคลากร

ภาครัฐ พบวา มีปญหาเกี ่ยวกับบุคลากรภาครัฐของหนวยงานไมตั ้งใจและไมไดมาตรฐานในการ ใหบริการ

ประชาชน บุคลากรภาครัฐบางสวน มีสมรรถนะไมเทาเทียมกัน บุคลากรภาครัฐบางสวนขาดจิตสำนึกหรือขาด
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ความ รับผิดชอบในผลของงาน และ การใชเทคโนโลยีของบุคลากรภาครัฐยังไมเข็มแข็ง 2) ปญหาในดานการ

จัดการ พบวา มีปญหาการจัดการขอมูลไมมีประสิทธิภาพ และ 3) ปญหาเครื่องมือที่ใชในการปฏิบัติงาน พบวา 

ความไมทันสมัยของเครื่องมือและความไมพรอม ของอุปกรณท่ีใชในการปฏิบัติงาน ซึ่งจังหวัดพิษณุโลกมีหนาท่ีท่ี

จะตองบริหารงานใหประสบผลสำเร็จใหไดมากที่สุดโดย จะตองมีการบริหารจัดการที ่มุงผลสัมฤทธิ ์เปนหลัก 

สามารถท่ีจะปฏิบัติใหไดผลงานถูกตองสมบูรณตามเปาหมายท่ีกำหนดไว สูงสุดเพ่ือสรางความพึงพอใจในผลการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประโยชนตอสังคมสวนรวมมากที่สุดการท่ีจังหวัดพิษณุโลก จะสามารถพัฒนาองคกรใหมี

ประสิทธิผลในการปฏิบัติงานได (แผนพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก พ.ศ.2561 – 2565) 

จากสภาพปญหาและความสำคัญดังกลาว ผูวิจัยซึ่งเปนอนุกรรมการในการพัฒนาจังหวัดพิษณุโลก จึง

สนใจ  ที่จะศึกษาการทำงานเปนทีมที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัด

พิษณุโลก         เพ่ือใหผูบริหารของหนวยงานภาครัฐท่ีสนใจ และผูท่ีเกี่ยวของนำผลการวิจัยน้ีไปเปนแนวทางใน

การวางแผน การ ปฏิบัติงานในการทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ท่ีมีผลตอภารกิจงานของ

องคกรภาครัฐและบทบาทหนาท่ีของตนเอง ท่ีเนนสรางผลสัมฤทธ์ิท่ีมีคุณคาและประโยชนตอสวนรวมและ ยึดมั่น 

ในมาตรฐานจริยธรรม และการทำงานเปนทีม ทำงานแบบบูรณาการไดอยางมีประสิทธิภาพ เพื ่อการพัฒนา

ประเทศและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอยางย่ังยืนตอไป 

วัตถุประสงคของการวิจัย  

1. เพ่ือศึกษาระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัดพิษณุโลก 

2. เพ่ือศึกษาระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัดพิษณุโลก 

3. เพ่ือศึกษาปจจัยการทำงานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครฐั      

ในจังหวัดพิษณุโลก 

สมมติฐานในการวิจัย  

1. ปจจัยสวนบุคคล คือประเภทของบุคลากรภาครัฐที ่ตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลกแตกตางกัน  

2. ปจจัยดานการทำงานเปนทีมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐใน

จังหวัดพิษณุโลก  
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กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

ตัวแปรอิสระ                       ตัวแปรตาม  

            (Independent Variables)                         (Dependent Variables) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที ่1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

2. แนวคิดทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 
แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 

แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน Plowman and Peterson (1990) ไดให

แนวคิดเกี่ยวกับ ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานโดยสรุปองคประกอบได4 ประการ ไดแก 1) คุณภาพของงาน 

(quality) จะตองมีคุณภาพสูง คือ ผลลัพธของงานมีประโยชน มีความคุมคาและผูใชผลงานนี้เกิดความพอใจผล

การทำงาน ผลงานมีความถูกตองไดมาตรฐาน และสำเร็จ ไดในระยะเวลารวดเร็ว นอกจากน้ีผลงานที่มีคุณภาพ 

ควรกอใหเกิดประโยชนตอองคการและสรางความ พึงพอใจของลูกคาหรือผู มารับบริการ 2) ปริมาณงาน 

(quantity) ปริมาณงานที่เกิดขึ้นอยูในระดับ        ที่ผูผลิตผลงานวางแผนไวอยางลงตัว ทั้งนี้อยูภายใตเงื่อนไข 

ระยะเวลาที่เหมาะสม 3) เวลา (time) คือ เวลาที่ใชในการดำเนินงานเปนไปตามที่วางแผนไวอยางเหมาะสมกับ 

งานและมีการพัฒนาเทคนิค การทำงานตลอดจนเทคนิคการวางตำแหนงอุปกรณเพ่ืออำนวยความสะดวก ในการ

ใชงาน ทำใหการทำงานสะดวกรวดเร็วขึ ้น 4) คาใชจาย (costs) ในการดำเนินงานทั้งหมดตองเปนไปตามท่ี

วางแผนไว คือจะตองลงทุนนอยและไดผลกำไรมากที่สุด ประสิทธิภาพในมิติของคาใชจายหรือตนทุนการผลิต 

ไดแก การใช ทรัพยากรดานการเงิน คน วัสดุ เทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางประหยัดคุมคาและเกิดการสูญเสียนอยท่ีสุด  

สำนักงานงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2564) ไดกลาวเกี่ยวกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

ของบุคลากรไววา การปฏิบัติงานของพนักงานท่ีสามารถปฏิบัติงานท่ีไดรับมอบหมายไดอยางถูกตอง ครบถวนตรง

ตามเปาหมายที่องคกรตั้งไว และผลงานที่ไดเปนงานที่มีคณุภาพและมาตรฐาน ซึ่งประกอบดวย 1) ปริมาณงาน 

(Quantity of Work) หมายถึง การปฏิบัติงานที่ไดปริมาณงานตรงกับ จำนวนงานที่วางแผนไว และมีปริมาณ

เหมาะสมตามเปาหมายอยูเสมอ 2) คุณภาพงาน (Quality of Work) หมายถึง การมีความรูความเขาใจในการ

ประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน  

1. คุณภาพของงาน (Quality)  

2. ปริมาณ (Quantity)  

3. เวลา (Time)  

4. คาใชจาย (Cost)  
 

การทำงานเปนทีม 

1. ชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Support) S 

2. รวมทุกขรวมสุข (Together) T 

3. เทาเทียมอยางใหเกียรติ (Equality) E 

4. ทาทายความสามารถ (Challenge) C 

5. โอกาสในการพัฒนา (Opportunity) O 

 

ประเภทของบุคลากรภาครัฐ 
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ปฏิบัติงาน สามารถปฏิบัติงาน    ท่ีไดรับมอบหมายไดถูกตองครบถวน ซึ่งผลงานมีคุณภาพดี 3) เวลาในการทำงาน 

(Timing of Work) หมายถึง การใชเวลาในการปฏิบัติงานที่สามารถทำงานไดเสร็จกอนหรือภายในระยะเวลาท่ี

กำหนดไว อยางมีคุณภาพและเปนไปตามมาตรฐาน 

แนวคิดทฤษฎีเก่ียวกับการทำงานเปนทีมที่มีประสิทธิภาพ 

Stott and Walker (1995) ไดใหแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ประกอบการ

เสริมสรางความมีประสิทธิภาพ และ ประสิทธิผลของผลการปฏิบัติงานของทีมงาน มิติทั้ง 4 ประกอบดวย 1) 

บุคคล (Individual) การพัฒนาทีมงานในระดับบุคคล ซึ่งประกอบดวยการศึกษาเกี่ยวกับแรงจูงใจ ความผูกพันท่ีมี

ตองาน ทัศนคติ ความสามารถและการมีสวนรวมของสมาชิกทีมงาน 2) งาน (Task) รายละเอียดของงานท่ีสงผล

ตอการพัฒนาทีมงาน ไดแก วัตถุประสงค เปาหมาย และกระบวนการทำงานที่เปนระบบ 3) ทีมงาน (Team) 

ทักษะตาง ๆ ท่ีสัมพันธกับการสรางทีมงาน มีท้ังทักษะสวนบุคคลและทักษะของกลุม ซึ่งประกอบดวย ภาวะ ผูนำ

บทบาท การสื่อสาร ความสัมพันธระหวางบุคคล ทักษะการจูงใจ การบริหารความขัดแยง การวิเคราะห ปญหา 

การตัดสิน การประชมุของทีมงาน         การประสานงาน ความรวมมือ ความเปนปกแผนของทีม คานิยม และ

การปฏิบัติตามขอตกลง และ 4) องคการ (Organization) สิ่งที่จำเปนตองปรับปรุงในองคการ ไดแก โครงสราง

ขององคการ บรรยากาศในการทำงาน การใหคาตอบแทน และบำเหน็จรางวัล วัฒนธรรม องคการ และการ

สนับสนุนใหมีการพัฒนาดานตาง ๆ อยางเปนระบบ  

สำนักงานขาราชการพลเรือน (2564) ไดกลาวถึงการทำงานเปนทีมท่ีมีประสิทธิภาพ ควรประกอบดวย 

1) S – Support ชวยเหลือเกื้อกูลกัน  

2) T – Together รวมทุกขรวมสุข การรวมสุข  

3) E – Equality เทาเทียมอยางใหเกียรติ  

4) C – Challenge ทาทายความสามารถ  

5) O – Opportunity โอกาสในการพัฒนาตนเอง  

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
เปนการวิจัยเชิงปริมาณ โดยมีวิธีดำเนินการวิจัย ดังน้ี  

3.1 ขอบเขตดานเน้ือหา การทำวิจัยครั้งน้ี จะศึกษาการทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัด

พิษณุโลก ศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัดพิษณุโลก และศึกษาปจจัยการ

ทำงานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ ในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งผูวิจัยไดทำการ

คัดเลือกตัวแปรเพื่อทำการศึกษาใหเหมาะสมกับลักษณะและสภาพปญหาที่เกิดขึ้นที ่เกิดขึ ้นกับขาราชการใน

จังหวัดพิษณุโลก  

3.2 ขอบเขตดานพื้นที่ การวิจัยครั้งน้ีมีประชากรท่ีใชในการวิจัย คือ บุคลากรภาครัฐท่ีปฏิบัติงาน ใน

จังหวัดพิษณุโลก สังกัดหนวยงานราชการสวนภูมิภาค หนวยงานราชการสวนกลางท่ีต้ังอยูภูมิภาคและหนวยงาน

ราชการสวนทองถิ่น ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ บุคลากรของ

องคการมหาชน พนักงานของรัฐ ในสวนราชการและพนักงานราชการ  

3.3 ประชากรและกลุมตัวอยาง การวิจัยครั้งน้ี ไดแกบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก เน่ืองจากไม

ทราบจำนวนประชากรท่ีแนนอนแตทราบวามีเปนจำนวนมาก กลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยจึงกำหนดขนาดตัวอยาง

โดยใชสูตรของคอแครน (Cochran, 1977) โดยการคำนวณประชากรใชระดับความเชื่อมั่น 95% คาความคลาด
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เคลื่อนได 5% และ สัดสวนของลักษณะที่สนใจในประชากรเทากับ 0.5 ซึ่งจากการคำนวณตามสูตรจะไดขนาด

ของกลุ มตัวอยาง 384 คน เพื ่อใหขอมูลมีความนาเชื ่อถือและมีการกระจาย ผู วิจัยเลือกเก็บกลุ มตัวอยาง 

ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางของสวนราชการ บุคลากรของรัฐวิสาหกิจ บุคลากรขององคการมหาชน พนักงาน

ของรัฐในสวนราชการ และพนักงานราชการ ประเภทละ 64 คน  

3.4 ขอบเขตดานตัวแปร  

3.4.1 ตัวแปรอิสระ ประกอบดวย  

1) ประเภทของบุคลากรภาครัฐ จำนวน 6 ประเภท ประกอบดวย ขาราชการ ลูกจางของ

สวนราชการ บุคลากรรัฐวิสาหกิจ บุคลากรขององคการมหาชน พนักงานของรัฐในสวนราชการ และพนักงาน

ราชการ  

2) การทำงานเปนทีม ประกอบดวย การชวยเหลือเกื้อกูลกัน การรวมทุกขรวมสุข ความเทา

เทียมอยางใหเกียรติ ความทาทายความสามารถ และโอกาสในการพัฒนา  

3.4.2 ตัวแปรตาม คือประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน ประกอบดวย 1) คุณภาพของงาน 2) 

ปริมาณ    3) เวลา และ 4) คาใชจาย  

3.5 การเก็บรวบรวมขอมูล ทำการเก็บรวบรวมขอมูลจาก 2 แหลง คือ  

3.5.1 ขอมูลปฐมภูมิ (Primary data) ใชแบบสอบถามเปนเครื่องมือในการเก็บรวบรวมขอมูล โดย

การแจกแบบสอบถามใหแกกลุมตัวอยาง จำนวน 384 คน แบบสอบถามมีท้ังหมด 3 สวน ดังน้ี  

สวนที่ 1 คือ ประเภทของบุคลากรภาครัฐ จำนวน 6 ประเภท ประกอบดวย ขาราชการ 

ลูกจางของสวนราชการ บุคลากรรัฐวิสาหกิจ บุคลากรขององคการมหาชน พนักงานของรัฐในสวนราชการ และ

พนักงานราชการ  

สวนท่ี 2 เปนแบบสอบถามเกี่ยวกับการทำงานเปนทีม โดยวัดระดับความคิดเห็นเปน มาตรา

สวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ของ ลิเคอรท สเกล (Likert Scale) คือ มากท่ีสุด มาก ปานกลาง นอย 

นอยท่ีสุด โดยการใหคะแนนของแตละขอคําถาม  

สวนท่ี 3 คือ แบบสอบถามเปนคําถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพของการปฏิบัติงาน โดยวัดระดับ

ความ คิดเห็นเปนมาตราสวนประมาณคา (Rating Scales) 5 ระดับ ของ ลิเคอรท สเกล (Likert Scale) คือ มาก

ท่ีสุด มาก        ปานกลาง นอย นอยท่ีสุด โดยการใหคะแนนของแตละขอคําถาม  

3.5.2 ขอมูลทุติยภูมิ (Secondary Data) เก็บรวบรวมขอมูลที่ไดจากการศึกษาเกี่ยวกับลักษณะ

สวนบุคคล และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ รวมกับการเก็บรวบรวมขอมูลจากบทความ วารสาร รายงานการวิจัย เอกสาร

ทางวิชาการ และสื่อสิ่งพิมพ รวมท้ังขอมูลท่ีเผยแพรทางอินเตอรเน็ต เปนตน โดยนําทฤษฎีตาง ๆ มาใชอางอิงใน

การอภิปรายผลการศึกษา ท้ังน้ีผูวิจัยจะดำเนินการโดยใหกลุมตัวอยางทำแบบสอบถามออนไลนผานทางเว็บไซต

ของ Google Form 

3.6 ขอบเขตดานระยะเวลา ในการวิจัยครั้งนี้ดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลและประมวลผล โดยใช

ระยะเวลาระหวางเดือน มิถุนายน 2564 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 

3.7 การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ดำเนินการตามข้ันตอนดังตอไปน้ี  

3.7.1 การตรวจสอบความเที ่ยงตรง (Validity) ผ ู ว ิจ ัยสร างแบบสอบถามขึ ้น แลวนำไปให

ผูเชี่ยวชาญ จำนวน 3 ทาน ตรวจสอบความเหมาะสมของเนื้อหาและความครอบคลุมของคําถาม (Content 

Validity) รวมถึงความเหมาะสมในภาษาที่ใช (Wording) เพื่อขอคำแนะนําและปรับปรุงเปลี่ยนแปลง แกไขให

ถูกตองเหมาะสม  
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3.7.2 การทดสอบความเชื่อมั่น (Reliability Analysis) เมื ่อผูวิจัยปรับปรุงแกไขแบบสอบถาม 

เรียบรอยแลว หลังจากนั้นจึงนําแบบสอบถามไปทดสอบ (Try out) โดยการแจกแบบสอบถามใหกับกลุมที ่มี

ลักษณะใกลเคียงและคลายกับกลุมตัวอยาง ในจังหวัดนครสวรรค จำนวน 30 ชุด เพื่อทดสอบความเชื่อมั่นของ

แบบสอบถาม โดยวิธีหาคาสัมประสิทธ์ิอัลฟาของครอนบารค (Cronbach’s Coefficient Alpha) พบวาคาความ

เชื่อมั่นของแบบสอบถามท้ังฉบับ   มีคาอยูระหวาง 0.75-0.92 มีความเหมาะสมท่ีจะใชแบบสอบถามไดจริง 

3.8 การวิเคราะหขอมูล  

3.8.1 การวิเคราะหสถิติเชิงพรรณนา (Descriptive Statistics) ใชวิธีการวิเคราะหหาคาความถ่ี 

(Frequency) และรอยละ (Percentage) การวิเคราะหหาคาเฉลี ่ย (Mean) และคาสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน 

(Standard Deviation)  

3.8.2 การวิเคราะหสถิติเชิงอนุมาน (Inferential Statistics) ผูวิจัยใชการวิเคราะหทางสถิติ โดยใช

การวิเคราะหการถดถอยพหุคูณแบบขั้นตอน (stepwise multiple regression analysis) ในการทดสอบการ

ทำงานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัด พิษณุโลก เพื่อทดสอบ

สมมติฐาน  

3.9 การแปลผล  

จากการคำนวณโดยใชสูตรการคำนวณความกวางของอันตรภาค ดังน้ี (สุวิมล ติรกานันท, 2550) 

จากสูตร ความกวางของอันตรภาคชั้น = ขอมูลท่ีมีคาสูงสุด – ขอมูลท่ีมีคาต่ำสุด  = 0.08 

    จำนวนชั้น 

เกณฑการแปลความหมายของคะแนนเฉลี่ยในแบบสอบถาม ดังน้ี  

4.21 – 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด 

3.41 – 4.20 อยูในระดับมาก 

2.61 – 3.40 อยูในระดับปานกลาง 

1.81 – 2.60 อยูในระดับนอย 

1.00 – 1.80 อยูในระดับนอยท่ีสุด 

 

4. ผลการศึกษา  
4.1 ระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐ ในจงัหวัดพิษณุโลก แสดงดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหระดับการทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐ ในจงัหวัดพิษณุโลก 

การทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐ (ดาน) �̅�𝑥 
 

SD ระดับ ลำดับที่ 

1) ชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Support)  3.58 0.80 มาก 1 

2) รวมทุกขรวมสุข (Together)   3.29 0.37 ปานกลาง 4 

3) เทาเทียมอยางใหเกียรติ (Equality)  3.46 0.59 มาก 3 

4) ทาทายความสามารถ (Challenge)  3.54 0.51 มาก 2 

5) โอกาสในการพัฒนา (Opportunity) 3.18 0.55 ปานกลาง 5 

รวม 3.41 0.47 มาก  
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จากตารางที่ 1 พบวาการทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับ

มาก  (x̄ = 3.41, SD=0.47) เมื่อพิจารณารายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวาพบวาอยูในระดับมาก 3 

ดาน คือ  ดานชวยเหลือเกื้อกูลกัน (x̄ = 3.58, SD=0.80) ดานทาทายความสามารถ (x̄ = 3.54, SD=0.51) และ

ดานเทาเทียม  อยางใหเกียรติ (x̄ = 3.46, SD=0.59) อยูในระดับปานกลาง 2 ดาน คือดานรวมทุกขรวมสุข (x ̄ = 

3.29, SD=0.37) และดานโอกาสในการพัฒนา (x̄ = 3.18, SD=0.55) ตามลำดับ 

4.2 ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก แสดงดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 ระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจงัหวัดพิษณุโลก 

ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ 

(ดาน) 

�̅�𝑥 SD ระดับ ลำดับที ่

1) คุณภาพของงาน (Quality)  3.44 0.67 มาก 2 

2) ปริมาณ (Quality)  3.65 0.61 มาก 1 

3) เวลา (Time)  3.40 0.57 ปานกลาง 3 

4) คาใชจาย (Cost)  3.28 0.59 ปานกลาง 4 

รวม 3.44 0.53 มาก  

 

จากตารางท่ี 2 พบวาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวม

อยูในระดับมาก (x̄ = 3.44, SD=.53) เมื่อพิจารณารายดานเรียงคาเฉลี่ยจากมากไปหานอยพบวาพบวาอยูในระดับ

มาก 2 ดาน คือดานปริมาณ (x̄ = 3.65, SD=0.61) และดานคุณภาพของงาน (x̄ = 3.44, SD=0.67) อยูในระดับ

ปานกลาง 2 ดาน คือ ดานเวลา (x̄ = 3.40, SD=0.57) และดานคาใชจาย (x̄ = 3.28, SD=0.59) ตามลำดับ 

4.3. วิเคราะหสมมติฐานการวิจัยการทำงานเปนทีมที่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรภาครัฐ ในจังหวัดพิษณุโลก แสดงดังตารางท่ี 3 

 

ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหสมมติฐานการวิจัย ประเภทของบุคลากรภาครัฐท่ีตางกันมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลกแตกตางกัน 

แหลงความแปรปรวน SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม 8.67 5 1.73 6.56 .62 

ภายในกลุม 99.91 378 .26   

รวม 108.58 383    

 

จากตารางที ่ 3 พบวา ประเภทของบุคลากรภาครัฐที ่ตางกันไมมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก (Sig.=.62) 

4.4 วิเคราะหปจจัยการทำงานเปนทีมที ่สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร

ภาครัฐ  ในจังหวัดพิษณุโลก แสดงดังตารางท่ี 4 
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ตารางที ่ 4 ผลการวิเคราะหสมมติฐานการวิจัย ปจจัยดานการทำงานเปนทีมมีผลตอประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก  

การทำงานเปนทีม b SEb β t p-value 

1) ชวยเหลือเกื้อกูลกัน (Support) S 2.8 0.02 .41 17.18 .000 

2) รวมทุกขรวมสุข (Together) T .06 0.04 .13 5.35 .000 

3) เทาเทียมอยางใหเกียรติ (Equality)  E -.21 0.02 -.24 -11.23 .072 

4) ทาทายความสามารถ (Challenge) C .22 0.02 .21 9.40 .000 

5) โอกาสในการพัฒนา (Opportunity) O -.13 0.02 -.14 -6.61 .063 

คาคงท่ี 9.45 ; SEest = ±.28 

R = .652; R2 = 0.551; F = 114.41 

 

จากตารางท่ี 4 พบวาปจจัยการทำงานเปนทีมดานชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดานรวมทุกขรวมสุข และดาน

ทาทายความสามารถ มีความสัมพันธแบบพหุคูณกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัด

พิษณุโลก   อยางมีนัยสําคัญทางสถิติท่ีระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธ์ิสหสัมพันธพหุคูณเปน .652 และสามารถ

พยากรณประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดรอยละ 55.1 โดยมีความคลาดเคลื่อนมาตรฐานในการพยากร เทากับ 

±.28 

เมื่อพิจารณาคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยของตัวพยากรณ พบวาการทำงานเปนทีมดานชวยเหลือเกื้อกูล

สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดสูงสุดอยางมีนัยสำคัญทางสถิติที ่ระดับ .001 โดยมีคา

สัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคาสัมประสิทธ์ิการถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน (b,β) เปน 2.8 กับ 

4.1 รองลงมาเปน ดานทาทายความสามารถ สามารถพยากรณประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานอยางมีนัยสำคัญทาง

สถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนน

มาตรฐาน เปน .22 กับ .21 สวนดานรวมทุกขรวมสุขสามารถพยากรณประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานไดนอยท่ีสุด

อยางมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .001 โดยมีคาสัมประสิทธิ์การถดถอยในรูปคะแนนดิบ และคาสัมประสิทธิ์การ

ถดถอยในรูปคะแนนมาตรฐาน เปน .06 กับ .13 

 

สมการในรูปคะแนนดิบ  

Y’ = 9.45 +.06 T - .21 E + .22 C - .13 O + 2.8 S   (1) 

สมการในรูปคะแนนมาตรฐาน 

Z = .13 T -.24 E + .21 C - .14 O + 41 S    (2) 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
การอภิปรายผลการวิจัยเรื่องการทำงานท่ีสงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ         

ในจังหวัดพิษณุโลก สามารถอภิปรายผลไดดังน้ี 

5.1 การทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับมาก ท้ังน้ีเน่ืองจาก

บุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลกสวนใหญมีลักษณะภาวะความเปนผูนำและเปนผูตามในขณะเดียวกัน กลา

ตัดสินใจ กลาแสดงความคิดเห็น รูหนาท่ีของตนเอง ไมตองรอใหใครมาบังคับ มีขอเสนอแนะท่ีดีใหเพ่ือนรวมทีมอยู
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เสมอ มีวินัย ยอมรับขอเสนอแนะแลวนำมาปรับปรุงตนเองได สมาชิกในทีมมีการพัฒนาตนเอง มีทักษะการ

ประสานงาน ทักษะโปรแกรมคอมพิวเตอร มีการพัฒนาสัมพันธภาพในทีมใหดีอยูเสมอ มีการชวยเหลือเกื้อกูลกัน 

มีความสามารถใหเกียรติแกเพื่อนรวมงาน สอดคลองกับงานวิจัยของกรวิภา งามวุฒิวงศ (2559) ไดศึกษาเรื่อง 

ปจจัยที่สงผลตอการทำงานเปนทีม ภายในสำนักอำนวยการ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ พบวา ปจจัยท่ี

ส งผลตอการทำงานเปนทีมอยู ในระดับมาก และสอดคลองกับงานวิจัยของธนายุ ภู ว ิทยาธร (2561) ได

ทำการศึกษาเรื่อง การทำงานเปนทีมสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในจังหวัดสุราษฎร

ธานี พบวา พนักงานธนาคารมีความคิดเห็นเกี่ยวกับการทำงานเปนทีมโดยภาพรวมอยูในระดับมาก เมื่อพิจารณา

รายได ไดแก ดานคุณภาพงาน ดานเวลาในการทำงานและดานปริมาณงาน  อยูในระดับมากทุกดาน การทำงาน

เปนทีมซึ่งจำแนกออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานการมีเปาหมายรวมกัน 2) ดานการยอมรับนับถือกัน 3) ดานความ

รวมมือพรอมใจในการ ทำงาน 4) ดานการแบงงานตามความสามารถของบุคคล และ      5) ดานความรับผิดชอบ 

และยังสอดคลองกับงานวิจัยของน้ำฟา ดิสภักดี (2559) ไดศึกษาเรื่อง ทีมงานคุณภาพท่ีมีผลตอประสิทธิภาพการ

ทำงานของพนักงานธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดสำนักงานเขตพระปนเกลา ผลการวิจัยพบวา ทีมงาน

คุณภาพโดยรวมอยูในระดับมากเชนกัน 

5.2 ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดบัมาก 

ท้ังน้ีเน่ืองมาจากบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก สวนใหญสามารถทำงานไดตามเปาหมายท่ีกำหนด มีความถูก

ตอง ครบถวนรวดเร็วทันเวลาผลงานที่ออกมามีคุณภาพตามตัวชี้วัดมีมาตรฐานตรงกับเปาหมายของหนวยงาน

ตนเอง สอดคลองกับอัญชลี จอมคำสิงห (2559) ศึกษาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการ

เจาหนาที ่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย พบวาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของบุคลากรกองการ

เจาหนาที่กรมการปกครองกระทรวงมหาดไทย ภาพรวมอยูในระดับมาก และยังสอดคลองกับสมบูรณ หลวง

บุญมี (2556) ท่ีศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสวนทองถิ่นในองคกรสวนทองถิ่น อำเภอแม

ใจ จังหวัดพะเยา พบวาพนักงาน       สวนทองถิ่นมีระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานดานปริมาณงานโดย

ภาพรวมอยูในระดับมากเชนกัน 

5.3 ประเภทของบุคลากรภาครัฐท่ีตางกันไมมีผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครฐั      

ในจังหวัดพิษณุโลก ไมเปนไปตามสมมติฐาน ทั ้งนี ้เนื ่องจากบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก เมื ่อไดรับ

มอบหมายใหทำงานนั้น ๆ แลวทุกคนตองทำตามหนาทีข่องตนตามที่ไดรับมอบหมาย ใหแลวเสร็จตามเปาหมาย 

บุคลากรภาครัฐสวนใหญมีความมุงมั่น ต้ังใจท่ีจะปฏิบัติ ตามจรรยาบรรณของหนวยงานตนเองอยางจริงจัง โดยยึด

ประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสำคัญ มีความรูความสามารถ ทำงานมีประสิทธิภาพ คุณภาพของ

งาน ท้ังเปนท่ีศรัทธาเชื่อถือของประชาชน สรางภาพลักษณท่ีดีใหกับหนวยงาน สอดคลองกับงานวิจัยของกรวิภา 

งามวุฒิวงศ (2559) ไดศึกษาวิจัยเรื่องเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอการทำงานเปนทีม ภายในสำนักอำนวยการ สำนักงาน

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ผลการวจิัยพบวาปจจัยสวนบุคคลไมเกี่ยวของกับการทำงาน ทุกคนตองทำตามหนาท่ี

ของตน ตามท่ีไดรับมอบหมาย และสอดคลองกับงานวิจัยของน้ำฟา ดิสภักดี (2559) ไดศึกษาเรื่องทีมงานคุณภาพ

ท่ีมีผลตอประสิทธิภาพ การทำงานของพนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สังกัดสำนักงานเขตพระปนเกลา 

ผลการวิจัยพบวาปจจัยดานแผนกในงานท่ีแตกตางกันไมมีผลตอทีมงานคุณภาพของพนักงานธนาคารกรุงไทย  

5.4 ปจจัยการทำงานเปนทีมดานชวยเหลือเกื ้อกูลกัน ดานรวมทุกขร วมสุข และดานทาทาย

ความสามารถ     มีความสัมพันธแบบพหุคูณกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัด

พิษณุโลกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ .001 ในขณะที่ดานเทาเทียมอยางใหเกียรติ และดานโอกาสในการ

พัฒนาไมสงผลตอประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานของบุคคลกรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ที่เปนเชนนี้เพราะการ
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ทำงานเปนทีมดานชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดานรวมทุกขรวมสุข และดานทาทายความสามารถ องคประกอบของทีม

ท้ัง 3 ดานอยางชัดเจนมากข้ึน มีความรับผิดชอบท้ังระดับบุคคลและระดับทีมงาน ทีมมีเปาหมายชัดเจน ยอมเปน

การเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ซึ่งสอดคลองกับการศึกษาของ ร

อบบินส (2010) ที่ศึกษาเกี่ยวกับปจจัยที่เกี่ยวของกับประสิทธิผลของทีม องคประกอบสำคัญที่กอใหเกิดทีม ที่มี

ประสิทธิผล โดยสอดคลองกันจำนวน 3 ดาน ไดแกดานชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดานรวมทุกขรวมสุข และดานทาทาย

ความสามารถ สงผลตอประสิทธิผลของทีม สวนดานเทาเทียมอยางใหเกียรติ และดานโอกาสในการพัฒนาไมสงผล

ตอประสิทธิผลของทีม สอดคลองกับงานวิจัยของธนกร กรวัชรเจริญ (2555) ไดทำการศึกษาเรื่องปจจัยท่ีสงผลตอ

ประสิทธิภาพการทำงานเปนทีมของพนักงาน บริษัท ควอลิต้ีเฮาส จำกัด (มหาชน) พบวา ปจจัยองคประกอบของ

ทีม ดานชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดานรวมทุกขรวมสุข และดานทาทายความสามารถ ของพนักงานมีความสัมพันธกับ

ประสิทธิภาพการทำงานเปนทมีในทางบวก สอดคลองกับงานวิจัยของ ธนายุ ภูวิทยาธร (2561) ไดทำการศึกษา

เรื่องการทำงานเปนทีมท่ีสงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของพนักงานธนาคารในจังหวัดสุราษฎรธานี โดยการ

ทำงานเปนทีม ซึ่งจำแนกออกเปน 5 ดาน คือ 1) ดานการมีเปาหมายรวมกัน 2) ดานการยอมรับ    นับถือกัน 3) 

ดานความรวมมือพรอมใจในการทำงาน 4) ดานการแบงงานตามความสามารถของบุคคล และ 5) ดานความ

รับผิดชอบสงผลกระทบเชิงบวกกับประสิทธภิาพการปฏิบัตงิานของพนักงานธนาคารแหงหนึ่งในจังหวดัสุราษฎร

ธานีเชนกัน 

ขอเสนอแนะ  

ขอเสนอแนะจากการนำผลการวิจยัไปใช 

 1) การทำงานเปนทีมของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับมาก ผูบริหารและ

ผูเกี่ยวของทุกคน ควรต้ังเปาหมายเดียวกัน และเต็มใจรวมกันปฏิบัติภารกิจตาง ๆ เพ่ือใหบรรลุเปาหมายจนไปสู

ความสำเร็จ ตองใสใจและจริงจัง และพัฒนาใหดีขึ้นไปอีก สวนดานการรวมทุกขรวมสุขและดานโอกาสในการ

พัฒนา   อยูในระดับปานกลาง ผูบริหารควรกำหนดในแผนงานโครงการเรงดวน หรือแผนระยะสัน้ในการพัฒนา

ตอไป 

2) ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ภาพรวมอยูในระดับมาก 

ผูบริหารและผูเกี่ยวของทุกคน ตองเขาใจวาการทำงานใหมีประสิทธิภาพท่ีดีน้ันควรมีผูนำท่ีดีและผูตามท่ียอดเย่ียม

ไปพรอม ๆ กัน ผูนำท่ีดีน้ันนอกจากจะมีความสามารถในการทำงานแลว ยังตองเปนผูท่ีบริหารคนและงานไดเปน

อยางดีอีกดวย  

3) การทำงานเปนทีมดานชวยเหลือเกื้อกูลกัน ดานรวมทุกขรวมสุข และดานทาทายความสามารถ 

สงผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของ ควร

คำนึงถึงปจจัยดานน้ีเปนพิเศษ นำมาพัฒนาตอยอดเพ่ือใหประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐใหมี

การพัฒนามากกวาเดิม สวนดานเทาเทียมอยางใหเกียรติ และดานโอกาสในการพัฒนาไมสงผลตอประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงานของบุคคลกรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลก ผูบริหารและผูมีสวนเกี่ยวของควรกำหนดเปนแผนงาน

โครงการแกไขอยางเรงดวน 

ขอเสนอแนะเพ่ือการวิจัยครั้งตอไป  

1) ควรศึกษาปจจัยอ่ืน ๆ ท่ีมีผลตอการปฏิบัติงานในหนวยงานภาครัฐ เชน พฤติกรรมการเปน สมาชิก

ท่ีดี วัฒนธรรมองคการ ความผูกพัน เปนตน  

2) ควรศึกษาถึงปญหาและอุปสรรคท่ีมีผลกระทบตอการทำงานเปนทีม เพราะจะทำใหองคกรทราบถึง 

ปญหาและอุปสรรค เพ่ือหาแนวทางในการปรับปรุงและแกไขปญหา  
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3) ควรเก็บขอมูลเชิงคุณภาพ โดยใชแบบสัมภาษณเพราะชวยใหผูวิจัยทราบขอมูลที่แทจริง โดยใช

เทคนิคการพูดคุยท่ีทำใหผูถูกสัมภาษณยอมเปดเผยขอมูลออกมา   

 

6. กิตติกรรมประกาศ 
งานวิจัยฉบับนี้ สามารถดำเนินการสำเร็จลุลวงและประสบความสำเร็จดวยดีเนื่องจากไดรับความ

อนุเคราะหจาก มหาวิทยาลัยพิษณุโลกที่ไดสนับสนุนงบประมาณ ผูศึกษาขอขอบพระคุณเปน อยางสูง มา ณ 

โอกาสนี้ ขอขอบคุณบุคลากรภาครัฐในจังหวัดพิษณุโลกทุกทานที่ไดสละเวลาและใหความรวมมือในการตอบ

แบบสอบถามในงานวิจัย  
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บทคัดยอ 

ผูสูงอายุในชุมชนเมืองมักรับประทานอาหารผิดหลักโภชนาการ และเกิดความเครียดในการใช

ชีวิตประจำวัน งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพื่อศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผูสูงอายุ ชุมชนอำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก และ 2) เพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมสุขภาพและการประเมินรูปแบบการสงเสริมสุขภาพของ

ผูสูงอายุตามแนววิถีพุทธ เปนงานวิจัยเชิงปริมาณ โดยการลงพ้ืนท่ีเก็บขอมูลจากผูสูงอายุท่ีอยูในวัยต้ังแต 60 ปข้ึน

ไป จำนวน 393 คน ผลการวิจัยพบวา  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผู สูงอายุ เพื่อใหใหมี

สุขภาพท่ีดี คาเฉลี่ยรวมรายดานสูงสุด คือ ดานสุขอนามัย (�̅�𝑥= 3.42) แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุชุมชนเมือง จังหวัด

พิษณุโลกสวนใหญดูแลสุขภาพโดยเนนดานสุขอนามัยเปนอยางมาก ดวยการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย ทาน

ยาตามที่แพทยสั่ง ไปพบแพทยทุกครั้งที่แพทยนัดหมาย อีกทั้งมีการตรวจสุขภาพเปนประจำทุกป สวนความ

คาดหวังในการปรับเปลี่ยนพบวา คาเฉลี่ยรวมรายดานสูงสุด คือ ดานการระมัดระวังอุบัติเหตุ  (�̅�𝑥 = 2.77) แสดง

ใหเห็นวาผูสูงอายุชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลกสวนใหญตองการปรับเปลี่ยนดานการระมัดระวังอุบัติเหตุใหมาก

ย่ิงข้ึน และความคิดเห็นเพ่ิมเติมเกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติตนของผูสูงอายุในชีวิตประจำวันเพ่ือใหมีสุขภาพท่ี

ดีพบวา ควรมีการรวมกลุมกันทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม มีการสงเสริมสนับสนุนสุขภาพผูสูงอายุ การปฏิบัติธรรม

สามารถชวยทำใหจิตใจสบาย ผอนคลาย และคลายเครียดได ตองทานปลา/ไข/ผัก/ผลไมมาก ๆ หลีกเลี่ยงการ

ทานอาหารโปรตีนเนื้อสัตว ไมทานอาหารรสจัด ออกกำลังกายตามความเหมาะสมอยางสม่ำเสมอ พักผอนนอน

หลับใหเพียงพอ ทำจิตใจและอารมณใหแจมใส และมองโลกในดานบวก   

 

คำสำคัญ: ผูสูงอายุ  วิถีพุทธ  ชุมชนอำเภอเมือง 
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Abstract 

The elderly in the city community tends to have malnutrition and suffer from stress in 

daily life. This research aims to 1) investigate the elderly's health behaviours following Buddhist 

guidelines and 2) investigate health promotion guidelines and evaluate the elderly's health 

promotion model following Buddhist guidelines. This quantitative study collected information 

from 393 seniors over the age of 60. The findings revealed that the elderly's daily health care 

activities to maintain excellent health were average. The highest level was sanitary (x = 3.42). It 

indicated that the elderly in the city community of Phitsanulok province cared for their health 

with an emphasis on hygiene by following a doctor's advice, taking medications as prescribed by 

the doctor, keeping regular doctor's appointments, and having routine health checkups every 

year. The expectation of change was the most significant overall average (x = 2.77), indicating that 

most of the elderly in Phitsanulok province desired to adjust to avoid the accident. Additional 

feedback suggested that they should organize a group to engage in healthy social activities and 

promote the health of the elderly. Dharma practice can help to calm and ease tension in mind. 

The elderly should eat many fish, eggs, vegetables, and fruits. They should avoid animal protein 

and spicy foods, exercise regularly, get enough sleep, maintain good mental and emotional 

conditions, and keep a positive attitude toward life. 

 

Keywords: Elderly, Buddhist Way, Muang District  

 

06-SE งานวิจัยรับใช้สังคม นวัตกรรมชุมชน

664

mailto:K.jankaew.9697@gmail.com


1. บทนำ  
ผูสูงอายุเปนประชากรท่ีมีจำนวนเพ่ิมมากข้ึนทุกป อันเน่ืองมากจากความเจริญกาวหนาทางการแพทย 

เทคโนโลยีสมัยใหม การดูแลสุขภาพทั้งกาย จิตใจ รวมถึงการบริโภคอาหารอยางถูกตองและครบถวนตามวัย  

ปจจุบันประชากรผูสูงอายุท่ัวโลกรวมถึงประชากรผูสูงอายุในประเทศไทยมีแนวโนมเพ่ิมมากข้ึนอยางตอเน่ือง โดย

พบวาประเทศไทยมีจำนวนประชากรผูสูงอายุ 60 ปขึ้นไป เทากับ 10.02 ลานคน หรือ คิด เปนรอยละ 15.431 

ในชวงเวลาที่ผานมาจำนวนประชากรผูสูงอายุ ไดเพิ่มจำนวนขึ้นอยางรวดเร็ว เนื่องจากความกาวหนาทางการ

แพทยและการสาธารณสุข (United Nations Population Funds, 2012: 3-4)  คาดการณวา ในป พ.ศ.2563 

และ พ.ศ.2573 จะเพ่ิมข้ึนเปน 12.2 ลานคน และ 17.7 ลานคนตามลำดับ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ, 

2556: 12-14)  เมื ่อเปรียบเทียบกับประชากรวัยเด็ก (อายุ 0-14ป) และวัยแรงงาน (อายุ 15-59 ป) พบวา

ประชากรผูสูงอายุมีแนวโนมเพิ่มขึ้น จึงทำใหประเทศไทยไดกลายเปนสังคมผูสูงอายุ ตามคำนิยามขององคการ

สหประชาชาติ จากแนวคิดและทฤษฎีท่ีเกี่ยวของกับผูสูงอายุพบวา เมื่อผูสูงอายุมีอายุเพ่ิมมากข้ึน รางกายจะเสื่อม

ถอย และออนแอลง จิตใจมีการแปรปรวน (นภาภรณ หะวานนท และธีรวัลย วรรธโนทัย, 2552: 10-11; ประนอม 

โอทกานนท, 2554: 11-24) ในดานสถานการณสุขภาพของผูสูงอายุ พบวาผูสูงอายุไทยเปนโรคเรื้อรังเพ่ิมมากข้ึน 

เชน โรคเบาหวาน  ความดันโลหิต ไตวาย โรคดังกลาวสามารถนำไปสูภาวะทุพพลภาพ  และการเสียชีวิตของ

ผูสูงอายุ ซึ่งเปนภาวะท่ีบั่นทอนสุขภาพ (มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผูสูงอายุ, 2554: 25) สิ่งท่ีผูสูงอายุตองการ

มากที่สุดในชวงบั้นปลายชีวิต คือ ความสุข อันเกิดจากการดูแลสุขภาพชีวิตที่ดีทั้งรางกาย จิตใจ/อารมณ และ

สังคม ซึ่งประกอบดวยวิธีการตาง ๆ 6 ดาน ไดแก ดานโภชนาการ  ดานสุขอนามัย  ดานจิตใจ/อารมณ  ดานสังคม  

ดานการระมัดระวังอุบัติเหตุ และดานการเตรียมความพรอมเงินออม/สวัสดิการ/ความรวมมือกับชุมชน โดยการมี

สุขภาพท่ีดียอมเกิดจากการท่ีผูสูงอายุมีพฤติกรรมในการปฏิบัติกิจกรรมตาง ๆ ท่ีเปนประโยชนและสงเสริมสุขภาพ

ของตนเองอยางสม่ำเสมอ ในทางกลับกัน การที่ผูสูงอายุมีสุขภาพไมดียอมเกิดจากการมีพฤติกรรมในการดูแล

สุขภาพท่ีไมดีหรือไมเหมาะสม  และนอกจากการท่ีผูสูงอายุจะดูแลสุขภาพของตนเองแลว ยังสามารถรับการดูแล

จากบุคคลอ่ืนหรือดวยวิถีพุทธ ซึ่งเรียกวา การสนับสนุนทางสังคม เปนการกระทำท่ีสงผลในทางบวกมากกวาทาง

ลบ ซึ่งจะมีผลใหสุขภาพของผูสูงอายุดีข้ึน อีกท้ังการใชชีวิตของผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเมืองมักจะเปนไปดวยเครื่อง

อำนวยความสะดวก ทานอาหารสำเร็จรูปซึ่งอุดมไปดวยคารโบไฮเดรทโปรตีนและไขมัน สัมผัสแตฝุนละออง/

ควันพิษจากรถยนต ไมคอยไดออกกำลังกายและไมไดสัมผัสกับอากาศบริสุทธ์ิ 

จากธรรมชาติ ทำใหมีสุขภาพไมแข็งแรงเทาท่ีควร ซึ่งตรงขามกับผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในชนบทจะอยูกับ

ธรรมชาติตลอดเวลา ทานอาหารปรุงเองโดยใชวัสดุจากธรรมชาติท่ีปลูก/เลี้ยงเองเปนสวนใหญ ไมมีสารพิษเจือปน 

และยังมีเวลาวางในการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ ตามประเพณีของหมูบาน โดยเฉพาะกิจกรรมประเพณีตาง ๆ ทาง

พุทธศาสนา เชน การใสบาตรทุกเชา  การทำบุญตามเทศกาล การเวียนเทียน ฯลฯ จากงานวิจัยของวิจิตร ภัทรพร

ไพโรจน (2563) ไดประยุกตใชแนวคิดวิถีพุทธในการสงเสริมสุขภาพของผูสงูอายุ คือ ไตรสิกขา และมีกิจกรรมท่ี

เนนเรื่องมรรค 8 และการปฏิบัติดาน 3อ. (อาหาร ออกกำลังกาย และอารมณ) และ 3 ส. (สวดมนต สมาธิ สนทนา

ธรรม) ซึ่งทำใหผูสูงอายุในชนบทมีจิตใจ/อารมณท่ีดีและสงผลใหมีสุขภาพท่ีแข็งแรงกวาผูสูงอายุท่ีอาศัยอยูในเมือง 

เปนเหตุใหผูวิจัยสนใจจะศึกษาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมผูสูงอายุตามแนววิถีพุทธของชุมชนอำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแสดงความสำคัญที่ตองเลือกชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก เปนโจทยในการทำวิจัย 

เพ่ือใหไดแนวทางในการสงเสริมผูสูงอายุมีสุขภาพท่ีดีดวยวิธีการตาง ๆ รวมท้ังแนวทางวิถีพุทธ และนำไปขยายผล

อยางมีประสิทธิภาพในชุมชนอ่ืน ๆ และสังคมตอไป  
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จากวิถีการใชชีวิตของผูสูงอายุที่อาศัยอยูในเมือง ดวยความสะดวกสบายจากอุปกรณเทคโนโลยี/สิ่ง

อำนวยความสะดวกตาง ๆ ประกอบกับการบริโภคอาหารที่อุดมไปดวยคารโบไฮเดรท/โปรตีน/ไขมัน แตงเติม

รสชาติดวยสารปรุงรส    ตาง ๆซึ่งลวนเปนพิษตอรางกาย ไมมีเวลาออกกำลังกาย ขาดการเขารวมกิจกรรมตาง ๆ 

สูดดมแตกลิ่นควันท่ีเปนมลพิษ ไมมีโอกาสไดสัมผัสธรรมชาติ เหลาน้ีลวนสงผลใหสุขภาพของผูสูงอายุเสื่อมถอยได

มากกวาผูสูงอายุที่อาศัยอยูในชนบท เปนเหตุใหผูวิจัยสนใจจะศึกษาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมผูสูงอายุตาม

แนววิถีพุทธของชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของ

ผูสูงอายุ ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก และเพ่ือศึกษาแนวทางการสงเสริมสุขภาพ และการประเมินรูปแบบ

การสงเสริมสุขภาพของผูสูงอายุตามแนววิถีพุทธ 

 

2. กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดของการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
 3.1  ประชากรและกลุมตัวอยาง 

  3.1.1 ประชากร ในการวิจัยครั้งน้ี คือ ผูสูงอายุในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่งมี

จำนวน 20 ชุมชน มีจำนวนท้ังหมด 23,892 คน  

  3.1.2 กลุมตัวอยาง คือ ผูสูงอายุจากชุมชน 5 ชุมชน เนื่องจากเปนชุมชนนำรองของเทศบาล

เมืองพิษณุโลกในโครงการการสงเสริมสุขภาพวิถีพุทธ โดยเลือกกลุมตัวอยางจากผูสูงอายุท้ังชายและหญิง 3 ชวง

วัย คือ ชวงวัย 60 -69 ป ชวงวัย 70 - 79 ป และชวงวัย 80 ป ขึ้นไป โดยใชสูตรการคำนวณของทาโร ยามาเน  

(Taro  Yamane ) ไดจำนวน 393 คน และใชวิธีการสุมอยางงาย 

 

 3.2  เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

  งานวิจัยครั้งน้ี  ไดสรางเครื่องมือที่ใชรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถามเพื่อศึกษาการพัฒนา

รูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสงูอายุตามแนววิถีพุทธ ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณโุลก  แบงออกเปน  3 สวน 

ดังน้ี 

  สวนท่ี 1  ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม คือ เพศ  อายุ  สถานภาพการสมรส  ระดับ

การศึกษา  อาชีพ  รายไดเฉลี่ยตอเดือน 

  สวนท่ี 2  พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ เพ่ือใหมีสุขภาพท่ีดี  จำแนก

เปน 6 ดาน  ดานโภชนาการ  ดานสุขอนามัย  ดานจิตใจ/อารมณ  ดานสังคม  ดานการระมัดระวังอุบัติเหตุ  และ

ดานการเตรียม      ความพรอมเงินออม/สวัสดิการ/ความรวมมือกับชุมชน  เปนตัวเลือกตอบ 5 ระดับ  
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  สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเพิ ่มเต ิม  เกี ่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติตนของผู ส ูงอาย ุ ใน

ชีวิตประจำวันเพ่ือใหมีสุขภาพท่ีดี   

 3.3  การเก็บรวบรวมขอมูล 

  การเก็บรวบรวมขอมูล ผูวิจัยเก็บขอมูลโดยการลงพื้นที่ในชุมชนอำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 

ดวยการนัดหมายวัน/เวลาที่จะไปขอเก็บขอมูลจากกลุมตัวอยางผูสูงอายุ และไปตามที่นัดหมาย เพื่อสอบถาม

ขอมูลตามแบบสอบถามจากกลุมเปาหมาย 

 3.4 การวิเคราะหขอมูล 

  ผูวิจัยทำการวิเคราะหขอมูลดวยการลงพื้นที่เก็บขอมูลจากผูสูงอายุ ชุมชนอำเภอเมือง จังหวัด

พิษณุโลก โดยจำแนกเปน 3 สวน ดังน้ี 

  สวนท่ี 1 ขอมูลสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยใชคาความถ่ีและคารอยละ 

  สวนท่ี 2 พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ เพื่อใหมีสุขภาพที่ดี  โดยใช

คาเฉลี่ยและคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ใชเกณฑของกัลยา วานิชยบัญชา (2550: 46) 

  สวนท่ี 3  ความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติตนของผูสูงอายุในชีวิตประจำวัน

เพ่ือใหมีสุขภาพท่ีดี โดยใชการวิเคราะหเชิงเน้ือหา 

 

4. ผลการวิจัย  
 4.1 ผลการศึกษาการพัฒนารูปแบบการสงเสริมสุขภาพผูสูงอายุตามแนววิถีพุทธ ชุมชนอำเภอเมือง 

จังหวัดพิษณุโลก พบวา กลุมตัวอยางเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 59.14 และเพศชาย คิดเปนรอยละ 40.86  อายุ

ของกลุมตัวอยางสวนใหญอยูในชวงวัย   70 – 79 ป คิดเปนรอยละ 43.97  ชวงวัย 60 – 69 ป คิดเปนรอยละ 

36.19 ชวงวัย 80 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 19.84  สถานภาพการสมรสของกลุมตัวอยางสวนใหญสมรส คิดเปนรอย

ละ 52.92  ระดับการศึกษาของกลุมตัวอยางสวนใหญจบการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษา คิดเปนรอยละ 31.91  

อาชีพของกลุมตัวอยางสวนใหญไมไดประกอบอาชีพ คิดเปนรอยละ 49.81  รายไดเฉลี่ยตอเดือนของกลุมตัวอยาง

สวนใหญอยูในชวง 600 – 3,000 บาท คิดเปนรอยละ  44.75   

 4.2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ เพื่อใหมีสุขภาพทีดี่ใน

ภาพรวมรายดาน และความคาดหวังในการปรับเปลี่ยน ดังตารางท่ี 1  

 

ตารางที่ 1  แสดงพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ เพ่ือใหมีสุขภาพท่ีดีและความคาดหวัง

ในการปรบัเปลี่ยน  

ดานที่ประเมิน 

สถานภาพปจจุบัน ความคาดหวัง 

x̄ SD 
ระดับ

พฤติกรรม 
อันดับ x̄ SD 

ระดับ

พฤติกรรม 
อันดับ 

1. ดานโภชนาการ  2.52 0.92 ปานกลาง 5 2.34 1.08 นอย 4 

2. ดานสุขอนามัย 3.42 1.02 ปานกลาง 1 2.58 1.32 ปานกลาง 2 

3. ดานจิตใจ/อารมณ 3.00 1.21 ปานกลาง 3 2.36 1.39 นอย 3 

4. ดานสังคม 2.69 1.12 ปานกลาง 4 2.23 1.12 นอย 5 

5. ดานการระมัดระวังอุบัติเหตุ 3.14 1.20 ปานกลาง 2 2.77 1.33 ปานกลาง 1 
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ดานที่ประเมิน 

สถานภาพปจจุบัน ความคาดหวัง 

x̄ SD 
ระดับ

พฤติกรรม 
อันดับ x̄ SD 

ระดับ

พฤติกรรม 
อันดับ 

6. ดานการเตรียมความพรอมเงิน

ออม/สวัสดิการ/ความรวมมือกับ

ชุมชน) 

2.27 1.29 นอย 6 1.83 1.08 นอย 6 

 

จากตารางท่ี 1 พบวาพฤติกรรมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ เพ่ือใหใหมีสุขภาพท่ีดี 

คาเฉลี่ยรวมรายดานสูงสุด คือ ดานสุขอนามัย  (�̅�𝑥= 3.42) คาเฉลี่ยท่ีนอยท่ีสุด คือ ดานการเตรียมความพรอมเงิน

ออม/สวัสดิการ/ความรวมมือกับชุมชน  (�̅�𝑥= 2.27) แสดงใหเห็นวาผูสูงอายุชุมชนเมือง จังหวัดพิษณุโลกสวนใหญ 

ดูแลสุขภาพโดยเนนดานสุขอนามัยเปนอยางมาก ดวยการปฏิบัติตามคำแนะนำของแพทย  ทานยาตามท่ีแพทยสั่ง 

ไปพบแพทยทุกครั้งที่แพทยนัดหมาย อีกทั้งมีการตรวจสุขภาพเปนประจำทุกป  แตออนในดานการเตรียมความ

พรอมเงินออม/สวัสดิการ/ความรวมมือกบัชุมชน  เนื่องจากมีขอจำกัดดานรายได  อีกทั้งความไมสะดวกในการ

เดินทางดวยตนเอง ตองพึ่งพาบุตรหลานในการเดินทาง และยังพบวาความคาดหวังในการปรับเปลี่ยน  คาเฉลี่ย

รวมรายดานสูงสุด คือ ดานการระมัดระวังอุบัติเหตุ  (�̅�𝑥= 2.77)  คาเฉลี่ยที่นอยที่สุด คือ ดานการเตรียมความ

พรอมเงินออม/สวัสดิการ/ความรวมมือกับชุมชน  (�̅�𝑥= 1.83)  แสดงใหเห็นวาผู สูงอายุชุมชนเมือง  จังหวัด

พิษณุโลกสวนใหญตองการปรับเปลี่ยนดานการระมัดระวังอุบัติเหตุใหมากยิ่งขึ้น แตยังไมพรอมที่จะปรับเปลี่ยน

ดานการเตรียมความพรอมเงินออม/สวัสดิการ/ความรวมมือกับชุมชน เน่ืองจากยังมีรายไดจำกัด 

สวนความคิดเห็นเพิ่มเติม เกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติตนของผูสูงอายุในชีวิตประจำวันเพื่อใหมี

สุขภาพที่ดี โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา พบวาควรมีการรวมกลุมกันทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม มีการสงเสรมิ

สนับสนุนสุขภาพผูสูงอายุ การปฏิบัติธรรมสามารถชวยทำใหจิตใจสบาย ผอนคลาย และคลายเครียดได ตองทาน

ปลา/ไข/ผัก/ผลไมมาก ๆ หลีกเลี่ยงการทานอาหารโปรตีนเนื้อสัตว ไมทานอาหารรสจัด ไมตามใจปาก ตองออก

กำลังกายตามความเหมาะสมอยางสม่ำเสมอ ตองพักผอนนอนหลับใหเพียงพอ ตองพูดดี คิดดี  ทำดี ทำจิตใจ/

อารมณใหดี และตองมองโลกในดานบวก  

จากการศึกษาพฤติกรรมและความคาดหวังในการปรับเปลี่ยน เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของผูสงูอายุ  

ชุมชนอำเภอเมือง  จังหวัดพิษณุโลก  ขอท่ีปรากฏผลในดานลบ ( คาเฉลี่ยต่ำ/ต่ำท่ีสุด ) ของแตละดานน้ัน  ผูวิจัย

ไดไปหารือกบับุคคลที่มีประสบการณ จำนวน 3 ฝาย ไดแก พระสงฆ  คุณหมอ  และตัวแทนชุมชน  เพื่อชวยหา

วิธี/แนวทางแกไข/ใหคำแนะนำ  เพื่อใหเกิดประโยชนตอสุขภาพของผูสูงอายุเองทั ้งดานพฤติกรรมและความ

คาดหวังในการปรับเปลี่ยน  ดังตารางท่ี 2 
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ตารางที่ 2  แสดงวิธี/แนวทางแกไข/ใหคำแนะนำ พฤติกรรมท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำ/ต่ำท่ีสุด  

พฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ย

ต่ำ/ต่ำที่สุด 
พระสงฆ คุณหมอ ผูแทนชุมชน 

1.ดานโภชนาการ 

 – การบริโภคอาหารมัง

สาวิรัติ  มีพฤติกรรม

นอย  

 – การบริโภคอาหารรส

จัด ( เผ็ดจัด,เปรี้ยวจัด

,เค็มจัด,หวานจัด ) มี

ความคาดหวังในการ

ปรับเปลี่ยนนอย 

– ลูกหลาน/ผูดูแล ตองคอย

ควบคุมเรื่องอาหารท่ี

เหมาะสมและมีประโยชนแก

ผูสูงอายุ 

– อาหารมังสาวิรัติ ไมมีขาย

ท่ัวไป หาซื้อยาก ลูกหลาน

ตองทำใหบริโภค 

– อาหารรสจัด จะเปนภัย

ตอสุขภาพ ควรใหหมอ

แนะนำ ผูสูงอายุสวนใหญ

เชื่อฟงหมอ 

– ระบบการยอยอาหาร

ของผูสูงอายุไมดี 

ประสิทธิภาพการยอยลดลง 

ฟนก็เสื่อม ระบบการดูดซึม

ไมดี จึงควรบรโิภคอาหารท่ี

ยอยงาย/รสจืด 

 – การรับรูรสชาดอาหาร

ลดลง ซึ่งอาหารปกติมี

รสชาดดีอยูแลว 

  – ควรจัดกิจกรรมเพ่ือ

ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให

ความรูแกผูสูงอายุในดาน

โภชนาการ 

– ใหดูท่ีสุขภาพของ

ผูสูงอายุเปนหลักวา

ตนมีโรคประจำตัว

หรือไม ควรบรโิภค

หรือละเวนควร 

คำนึงท่ีคุณภาพของ

อาหารท่ีบริโภค ไม

เนนรสชาด ไมตามใจ

ปาก 

– ถาเนนรสชาด

อาหารรางกายจะมี

แตโรคภัย 

2.ดานสุขอนามัย 

– การออกกำลังกาย

สม่ำเสมอ  มีพฤติกรรม

นอย และมีความ

คาดหวังในการ

ปรับเปลี่ยนนอย 

 

 

– ตองมีการแนะนำ

ประโยชนของการออกกำลัง

กาย และการออกกำลังกาย

ท่ีถูกวิธีเหมาะสมกับผูสูงอายุ 

– เมื่อมีสุขภาพรางกาย

แข็งแรงก็จะไมเปนภาระแก

ลูกหลาน 

– อยาเห็นความสำคัญของ

การออกกำลังกายตอเมื่อ

ปวย ตองทำเพ่ือปองกัน

ไมใหปวยเร็วข้ึน 

– ตองสงเสริมใหมีการออก

กำลังกายตามความ

เหมาะสม 

– ตองชักจูงใหปรับเปลี่ยน

พฤติกรรม / สงเสริม / 

และจัดหาสถานท่ีออก

กำลังกายให 

– ตองอาศัย

ลูกหลาน/ผูดูแล พา

ไปออกกำลังกาย

เหมือนการพาเด็กไป

เท่ียว เน่ืองจาก

ผูสูงอายุสวนใหญไม

สามารถไปไหนมา

ไหนเองตามลำพังได 

(เจ็บเขา,ปวดขา,เดิน

ไมไหว,เบาหวานข้ึน

ตา ฯลฯ ) 

3.ดานจิตใจ/อารมณ 

– การรวมกิจกรรม

สังคมเพ่ือผอนคลาย

ความเครียด มี

พฤติกรรมนอย และมี

ความคาดหวังในการ

ปรับเปลี่ยนนอย 

– ผูสูงอายุตองควบคุม

อารมณใหได ตองไมใหเกิด

อารมณฉุนเฉียว เพราะจะ

ทำใหเปนโทษตอรางกาย 

ตองรูจักปลอยวาง ควรใช

ธรรมะเขาชวยในการระงับ

อารมณ 

– ตองใหความรูเกี่ยวกับ

วิธีการผอนคลาย

ความเครียด โดยใหทำสิ่งท่ี

ตนชอบท่ีบาน สิ่งท่ีทำแลว

เกิดความสุข โดยท่ีตนตอง

คิดเอง/คนหาเอง วาตน

ชอบอะไรท่ีทำใหตนมี

ความสุข 

– ตองมีสิ่งจูงใจให

ผูสูงอายุอยากไปรวม

กิจกรรม และ

กิจกรรม   น้ัน ๆ 

จะตองเปนประโยชน 

/ สรางสรรคตอ

ผูสูงอายุ 

4.ดานสังคม – เน่ืองจากผูสูงอายุคิดวาตน

ทำงานสวนตัวและชวยเหลือ

– อาจเปนเพราะสุขภาพ

รางกายของผูสูงอายุเริ่ม

– ควรใหผูสูงอายุ

ดูแลตัวเองใหไดกอน  
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พฤติกรรมที่มีคาเฉลี่ย

ต่ำ/ต่ำที่สุด 
พระสงฆ คุณหมอ ผูแทนชุมชน 

– การมีจิตอาสา/การ

ชวยเหลือสังคม มี

พฤติกรรมนอย และมี

ความคาดหวังในการ

ปรับเปลี่ยนนอย 

 

สังคมมามากพอแลว ถึงเวลา

ท่ีตนควรจะพักผอนรางกาย

ไดแลว จึงไมประสงคจะเปน

จิตอาสาอีก แตก็ไดเลี่ยงไป

ชวยเหลือสังคมในรูปการ

บริจาคเงินแทน 

ถดถอย ไมเอ้ืออำนวยตอ

การเปนจิตอาสา 

โดยไมตองพ่ึง

ลูกหลาน/พ่ึงใหนอย

ท่ีสุด ยังไมตองไปคิด

ชวยเหลือคนอ่ืน 

5.ดานการระมัดระวัง

อุบัติเหตุ 

– การติดราวเพ่ือชวย

ในการยึดเกาะ มี

พฤติกรรมนอย และมี

ความคาดหวังในการ

ปรับเปลี่ยนนอย 

 

– เน่ืองจากผูสูงอายุคิดวาตน

ยังแข็งแรง จึงไมยอมใชไม

ทาว/รถวิลแชร/หรือการ

เกาะราว จึงตองเปนหนาท่ี

ของลูกหลาน/คนรอบขาง/

ผูดูแล ในการใหความ

ชวยเหลือทาน 

– ตองยกตัวอยางบุคคลท่ี

ประสบอุบัติเหตุจากการหก

ลม เน่ืองจากขาดท่ียึดเกาะ 

จนแขนขาหัก/เปนอัมพาต/

ติดเตียง เพ่ือใหเห็นถึง

ความสำคัญของการใชสิง่

ชวยในการยึดเกาะ 

– เมื่อลูกหลานเห็น

วาผูสูงอายุสมควรจะ

ใชสิ่งชวยในการยึด

เกาะแลว ก็จัดการ

ติดต้ังหรอืซื้อหามา

เลย เพ่ือเปนการ

บังคับใหใชทางออม 

6. ดานการเตรียม

ความพรอมเงินออม /  

ความรวมมือกับชุมชน 

/ สวัสดิการ 

– การเตรียมเงินเพ่ือ

จางผูมาดูแลสุขภาพ

เปนพิเศษ มีพฤติกรรม

นอยท่ีสุด/และการเขา

รวมเปนเครือขาย

สงเสริมสุขภาพชุมชน 

(อสม.) มีความคาดหวัง

ในการปรับเปลี่ยนนอย

ท่ีสุด 

– ผูสูงอายุสวนใหญจะไม

เก็บเงินเพ่ือการน้ี และไมคิด

ท่ีจะเตรียมดวย จะหวังพ่ึง

ลูกหลานมากกวา และ

ลูกหลานท่ีดีก็ตองการจะ

ดูแลผูสูงอายุดวยตนเอง

มากกวาจางคนอ่ืนมาดูแล 

ซึ่งนอกจากจะไมไววางใจ

แลวยังไมเสียคาใชจายมาก

ดวย 

–ปกติในการรับสมัคร

สมาชิก อสม. ของแตละ

พ้ืนท่ี จะมีกฎเกณฑการรับ

ของตนเอง ซึ่งสวนใหญจะ

ไมรับผูสงูอายุเน่ืองผูสูงอายุ 

สวนมากสุขภาพไม

เอ้ืออำนวยใหทำหนาท่ีใน

การชวยเหลือผูอ่ืน 

–ผูสูงอายุสวนใหญมี

รายไดคอนขางนอย 

เงินออมก็ไมมี พ่ึงเงิน

เบี้ยยังชีพของรัฐ 

ตองอาศัยสวัสดิการ

ของรัฐเทาน้ันจึงไม

สามารถเตรียมเงิน

เพ่ือจางผูมาดูแลได 
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จากตารางท่ี 2 พบวาท้ัง 3 กลุมตางมีความคิดเห็นตรงกันวาผูสูงอายุควรจะบริโภคอาหารท่ียอยงายมี

ประโยชนตอรางกาย ไมเนนรสชาติของหาร พักผอนใหเพียงพอและตองออกกำลังกายใหเหมาะสมกับสุขภาพของ

แตละคนอยางสม่ำเสมอ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 
1. พฤติกรรมการดูแลสุขภาพในชีวิตประจำวันของผูสูงอายุ เพ่ือใหใหมีสุขภาพท่ีดีของผูสูงอายุชุมชน

เมือง  จังหวัดพิษณุโลกสวนใหญดูแลสุขภาพโดยเนนดานสุขอนามัยเปนอยางมาก ดวยการปฏิบัติตามคำแนะนำ

ของแพทย  ทานยาตามท่ีแพทยสั่ง ไปพบแพทยทุกครั้งท่ีแพทยนัดหมาย อีกท้ังมีการตรวจสุขภาพเปนประจำทุกป 

แตออนในดานการเตรียมความพรอมเงินออม/สวัสดิการ/ความรวมมือกับชุมชน เนื่องจากมีขอจำกัดดานรายได 

อีกท้ังความไมสะดวกในการเดินทางดวยตนเอง ตองพ่ึงพาบุตรหลานในการเดินทาง 

2. ผูสูงอายุชุมชนเมือง จังหวัดพิษณโุลกสวนใหญตองการปรับเปลี่ยนดานการระมัดระวังอุบัติเหตใุห

มากยิ่งขึ้น แตยังไมพรอมที่จะปรับเปลี่ยนดานการเตรียมความพรอมเงินออม/สวัสดิการ/ความรวมมือกบัชุมชน 

เน่ืองจากยังมีรายไดจำกัด 

3. สวนความคิดเห็นเพ่ิมเติม เกี่ยวกับพฤติกรรมในการปฏิบัติตนของผูสูงอายุในชีวิตประจำวันเพ่ือใหมี

สุขภาพที่ดี โดยใชการวิเคราะหเชิงเนื้อหา พบวาควรมีการรวมกลุมกันทำกิจกรรมที่ดีเพื่อสังคม มีการสงเสรมิ

สนับสนุนสุขภาพผูสูงอายุ การปฏิบัติธรรมสามารถชวยทำใหจิตใจสบาย ผอนคลาย และคลายเครียดได ตองทาน

ปลา/ไข/ผัก/ผลไมมาก ๆ หลีกเลี่ยงการทานอาหารโปรตีนเนื้อสัตว ไมทานอาหารรสจัด ไมตามใจปาก ตองออก

กำลังกายตามความเหมาะสมอยางสม่ำเสมอ ตองพักผอนนอนหลับใหเพียงพอ ตองพูดดี คิดดี  ทำดี ทำจิตใจ/

อารมณใหดี และตองมองโลกในดานบวก        

 

ขอเสนอแนะ 
1. ควรจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดพบปะกับแพทยสาธารณสุข/พยาบาลอนามัยทองถิ่น เพื่อรับการ

แนะนำเกี่ยวกับวิธีการดูแลสุขอนามัยที่ถูกวิธี  การโภชนาการทีม่ีประโยชน  และการออกกำลังกายที่เหมาะสม 

อยางนอยเดือนละครั้ง 

2. ควรจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดพบปะกับผูที่มีความสามารถ/ผูที่เปนภูมิปญญาทองถิ่น มาฝกสอน

งานอาชีพตามความเหมาะสม โดยเนนการฝกใชกำลังมือ/สมอง/ไมเนนคุณภาพเพียงเปนการฝกเพื่อผอนคลาย

ความเหงา และใชเวลาวางใหเปนประโยชน 

3. ควรจัดกิจกรรมใหผูสูงอายุไดพบปะกับผูนำทางศาสนา/พระสงฆ เพ่ือไดรับการฟงเทศน   โดยเนน

สาระท่ีผูสูงอายุควรทราบ  ฝกการน่ังสมาธิ การปฏิบัติธรรมท่ีถูกตองตามหลักพุทธศาสนา   

 

6. กิตติกรรมประกาศ  
 ขอขอบพระคุณผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  สิทธิจักร ผูชวยศาสตราจารย ดร.พชรดนัย  และอาจารย

ชาญ  อุณฑพันธ และผูสูงอายุในชุมชนเมืองท่ีใหขอมูลอันเปนประโยชนตองานวิจัยครั้งน้ี 
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การสำรวจศักยภาพและพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่อง 

เพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต พ้ืนท่ีตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

 

ประเชิญ ตรีเนตร1 ปราโมทย สิทธิจักร2* และพชรดนัย วัชรธนพัฒนธาดา3  

 
1,2,3 มหาวิทยาลัยพษิณุโลก 93 หมู 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

*E-mail, pramote.plu@gmail.com, 064-3545381 

 

 บทคัดยอ  

           เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญสูงอายุ ทำไร ทำนา โดยพึ่งพาธรรมชาติ ขายผลิตผลทางการเกษตรผานพอคาคน

กลางโดยตรง/ผูกขาด และขาดความรูความเขาใจในการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค 1) เพ่ือ

สำรวจศักยภาพของเกษตรกร และความพรอมของชุมชนและเทคโนโลยี และ 2) เพื่อพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรม

เกษตรปราดเปรื่องเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต พื้นที่ตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก รวบรวมขอมูลดวย

แบบสอบถาม และระดมสมองกับปราชญดานการเกษตร นักวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ  และ

เกษตรกร ท่ีสุมเลือกแบบเจาะจงจากผูท่ีทำการเกษตรปลอดสารพิษ ในพ้ืนท่ีตำบลแกงโสภา จำนวน 30 คน เพ่ือสำรวจ

ศักยภาพ ความรู และความพรอมในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง ผลการวิจัยพบวา เกษตรกรมีระดับศักยภาพในการ

ประยุกตใชเทคโนโลยีในการทำการเกษตร ในภาพรวมอยู ในระดับนอย เกษตรกรมีระดับความพรอมของ

สภาพแวดลอมในการยกระดับเปนเกษตรปราดเปรื่อง ในภาพรวมอยูในระดับมาก เกษตรกรมีระดับความพรอมของ

เครื่องมือ และโครงขายการสื่อสารขอมูล/อินเทอรเน็ตของชุมชนที่เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตร

ปราดเปรื่อง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง ระดับความรูของเกษตรกรมีความสัมพันธกับระดับศักยภาพในการ

พัฒนาเกษตรปราดเปรื ่องอยู ในระดับสูงในทางบวก การพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรปราดเปรื ่อง 

ประกอบดวย การจัดตั้งคลินิกพัฒนานวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่อง จัดทำเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลสารสนเทศแหลง

จำหนายผลผลิตทางการเกษตร องคความรู และศักยภาพการผลิตของสวน/ไรตาง ๆ ท่ีเขารวมโครงการ และการสราง

กระบวนการสื่อสารความรูเกษตรปราดเปรื ่องไปยังเกษตรกรดวยแนวคิดเอสเอมซีอาร บูรณาการกับการสราง

กระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตดวยทฤษฎีการเรียนรูของ เดวิด เอ. โคลบ   

คำสำคัญ : ศักยภาพ นวัตกรรม เกษตรปราดเปรื่อง การเรียนรูตลอดชีวิต  
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Abstract 

The majority of the farmers in the area are the elderly, who farm and rely on nature. They 

sell agricultural products through middlemen or monopolies. They lack information and awareness 

of how to employ innovation and technology. This research aims 1) to investigate farmer efficiency 

and community technology readiness and 2) to establish a smart agricultural innovation community 

model for lifelong learning in Gangsopha Sub District, Wangthong District, Phitsanulok Province. The 

data was gathered through a questionnaire brainstormed with agriculturally knowledgeable people, 

academic computer employees, and farmers. The survey used the purposive sampling method with 

toxic-free agriculture farmers to measure the efficiency, knowledge, and preparedness in developing 

smart farming. According to the findings, farmers had low efficiency in using agricultural technology, 

a high level of environmental preparedness in shifting to smart farmers, and a moderate level of 

communication and network tool preparedness. The farmers' knowledge level was positively related 

to their effectiveness in establishing smart farming. The development of the smart farming community 

model was comprised of building the smart farmer development clinic and developing a website for 

gathering information about agricultural products, related knowledge, and production efficiency. This 

model also included developing a smart farming knowledge communication method for farmers 

based on the SMCR idea and David A. Kolb's lifelong learning. 

 

Keywords:  Efficiency, Innovation, Smart Farming, Lifelong Learning 

    

 

06-SE งานวิจัยรับใช้สังคม นวัตกรรมชุมชน

674



1. บทนำ  

การอุบัติใหมของเทคโนโลย ีจะทำใหวิถีดั้งเดิมในภาคการเกษตรเปลี่ยนแปลงไป เกษตรกรจะไดประโยชน

อะไรจากเทคโนโลยีที่จะมาชวยเกษตรกรในอนาคต  รวมไปถึงการรวมเรียนรูเทคโนโลยีใหม ๆ และการปรับตัวของ

เกษตรกรในอนาคต (Sakhonwasee, 2019) ดังนั้นการดำรงชีวิตในปจจุบันทักษะชีวิตและอาชีพ (Life and Career 

Skills) มีความสำคัญที่ตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องเพื่อใหเกิดทักษะที่สามารถนำไปใชไดในปจจุบันและอนาคต 

(Curriculum Services Canada, 2014) ทั้งนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณมีนโยบายในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ

เกษตรกรใหมีความเปนอยูที่ดีขึน้และใหเกิดความยั่งยืนในอาชีพเกษตรกรรม โดยพัฒนาใหเปนเกษตรกรปราดเปรื่อง  

(Smart Farmer) ที่มีความรูความเชี่ยวชาญในการประกอบอาชีพดานการเกษตร สามารถแกไขปญหาได มีความคิด 

รูจักการวางแผนการผลิตใหสอดคลองกับความตองการของตลาด โดยรูจักการใชขอมูลตาง ๆ ประกอบการตัดสินใจ 

และเปนคนที่รูจักใชเทคโนโลยีเพื่อลดปญหาเรื่องของแรงงาน นอกจากนี้ยังเปนคนที่เนนการผลิตสินคาที่มีคุณภาพมี

ความปลอดภัยตอผูบริโภค และเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (กระทรวงเกษตรและสหกรณ, 2557) 

จากการวิเคราะหสภาพปญหาดานสภาพแวดลอมการเกษตร และทักษะของเกษตรกรของจังหวัดพิษณุโลก 

พบวา เกษตรกรมีเกณฑอายุที่มากขึ้น และไมยอมรับการปรับเปลี่ยนและเทคโนโลยีใหม ภาคอุตสาหกรรมเกษตร 

สงเสริมใหนำเทคโนโลยีมาใชมากขึ้น แตบางเทคโนโลยีเจาะเฉพาะกลุมบุคคล รวมทั้งระบบสารสนเทศขอมูลดาน

การเกษตรที่เปดใหบริการโดยหนวยงานราชการไมครอบคลุม และขอมูลไมเปนปจจุบัน (สำนักงานปลัดกระทรวง

เกษตรและสหกรณ, 2562) และการวิเคราะหสภาพปญหาเจาะลึกในพื้นที่ตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก ซึ่งเปนพื้นที่เปาหมายทางการวิจัย พบวา เกษตรกรในพื้นที่สวนใหญเปนเกษตรกรสูงอายุ ทำไร ทำนา โดย

พึ่งพาธรรมชาติตามวิถีเดิมที่ทำมาตั้งแตรุนบรรพบุรุษ ขายผลิตผลทางการเกษตรผานพอคาคนกลางโดยตรง/ผูกขาด 

และขาดความรูความเขาใจในการใชนวัตกรรม เทคโนโลยี และฐานขอมูล ในการวางแผนและตัดสินใจในการทำ

การเกษตร (องคการบริหารสวนตำบลแกงโสภา, 2563) จากความสำคัญและปญหาท่ีไดคนพบขางตน เปนโจทยสำคัญ

ในการกำหนดประเด็นการวิจัยในเชิงสำรวจ ระดมสมอง และฝกอบรม ท่ีประกอบดวย 2 สวนหลัก ดังน้ี 1) การสำรวจ

ศักยภาพของเกษตรกรท้ังรุนเดิมและรุนใหม รวมท้ังความพรอมของสภาพแวดลอม เครื่องมือ และโครงขายการสื่อสาร

ขอมูล/อินเทอรเน็ตของชุมชนท่ีเอ้ือตอการพัฒนา นวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรื่อง และ 2) การพัฒนาตนแบบ

ชุมชนนวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่องเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใชการระดมสมองปราชญดานการเกษตร นักวิชาการ

ดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ และผูมีสวนไดสวนเสียในระบบหวงโซอุปทานการเกษตรของพื้นที่ตำบล

แกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก   

โดยมีงานวิจัยของชาญชัย คำจำปา และภักดี โพธิ์สิงห (2564) ไดมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใช

ในทางการเกษตร เพื ่อเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจและชวยใหการทำเกษตรกรรมเกิดการเปลี่ยนแปลงและ

กลายเปนอุตสาหกรรมที่ยั ่งยืน และงานวิจัยของ Subeesh and Mehta (2021) ไดมีการนำเสนอภาพรวมการ

ประยุกตใช IoT/AI ในทางการเกษตร ซึ่งการใช IoT/AI จะทำใหการทำฟารมมีการควบคุมที่เปนระบบมากยิ่งขึ้น จาก

งานวิจัยไดมีการพัฒนาในสวนน้ี ซึ่งจะไดผลลัพธ คือ การจัดตั้งคลินิกพัฒนานวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่อง ณ สวนสาร

ผลพอเพียงตามรอยพอหลวง ตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ที่มีแผนกลยุทธและโปรแกรมกิจกรรม

การพัฒนา Smart farmers ตลอดทั้งป ในดานเทคโนโลยีดิจิทัล (IoT/AI ในระดับพื้นฐานชาวบาน) และการสราง

เนื้อหาการประชาสัมพันธอิเล็กทรอนิกสบนสื่อสังคมออนไลน  รวมทั้งโครงการนี้ไดจัดทำเว็บไซตที่รวบรวมขอมูล

สารสนเทศแหลงจำหนายผลผลิตทางการเกษตร องคความรู และศักยภาพการผลิตของสวน/ไร ตาง ๆ ที่เขารวม
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โครงการ ซึ่งจะกอใหเกิดประโยชนในการประชาสัมพันธดานการตลาดและดานการทองเท่ียวไดตอไป และการวิจัยน้ีได

เนนกระบวนการสรางการสื่อสารและการเรียนรูเกษตรปราดเปรื่องไปยังเกษตรกรอยางเหมาะสมดวยแนวคิด SMCR 

ไดแก ผู สง (Source)  ขอมูลขาวสาร (Message) ชองทางในการสง (Channel)  และผูรับ (Receiver) (David K. 

Berlo, 1960) รวมกับทฤษฎีการเรียนรูของ เดวิด เอ. โคลบ ใน 4 ขั้น ไดแก การนำตัวเองเขาไปอยูในประสบการณ 

(Concrete Experience) การต ั ้ งคำถามเพ ื ่อสะทอนและทบทวนให  เก ิดการตกผล ึกความค ิด (Reflective 

Observation of the New Experience) การดัดแปลงแนวคิดเชิงนามธรรมเปนความคิดใหมของตนเอง (Abstract 

Conceptualization) และการทดลองใชความคิดและประเมินผลสิ่งท่ีเกิดข้ึน (Active Experimentation) (Kolb and 

Fry, 1975) ซึ่งจะชวยใหองคความรูถายโอนลงเกษตรกรฐานรากหลังจากท่ีโครงการวิจัยเสร็จสิ้นแลว 

2. วัตถุประสงคของการวิจัย

2.1 เพ่ือสำรวจศักยภาพของเกษตรกร และความพรอมของชุมชนและเทคโนโลยี ในการพัฒนาตนแบบชุมชน

นวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่องเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต พ้ืนท่ีตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

2.2 เพื่อพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่องเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใชการระดมสมอง

ปราชญดานการเกษตร นักวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. วิธีดำเนินการวิจัย

ในการจัดทำวิจัยมีวิธีดำเนินการวิจัย ท้ังหมด 2 ข้ันตอน มีรายละเอียดดังน้ี 

1. การสำรวจศักยภาพของเกษตรกร และความพรอมของชุมชนและเทคโนโลยี ในการพัฒนาตนแบบชุมชน

นวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่องเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต พ้ืนท่ีตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

การสำรวจศักยภาพของเกษตรกรและบริบทตาง ๆ กับปราชญดานการเกษตร และเกษตรกร ที่สุม

เลือกแบบเจาะจงจากผูที่ทำการเกษตรอินทรียเชิงพาณิชย/เกษตรปลอดสารพิษ ในพื้นที่ตำบลแกงโสภา จำนวน 30 

คน โดยใชการสำรวจดวยแบบสอบถามที่รวบรวมขอมูลใน 3 สวน ไดแก 1) ศักยภาพ/ความรู ของเกษตรกรตอ

เทคโนโลยีที่เกี่ยวของกับการทำเกษตรกรปราดเปรื่อง 2) ความพรอมของสภาพแวดลอม และ 3) ความพรอมของ

เครื่องมือ และโครงขายการสื่อสารขอมูล/อินเทอรเน็ตของชุมชนที่เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตร

ปราดเปรื่อง โดยแบบสอบถามมีการตรวจสอบ IOC ซึ่งทุกคำถามมี IOC อยูระหวาง 0.67-1.00 และนำแบบสอบถาม

ทดลองรวบรวมขอมูล (Try out) กับกลุมตัวอยางที่เปนเกษตรกรในตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก ซึ่ง

ไมใชกลุมตัวอยางในงานวิจัย จำนวน 30 คน แลวนำมาหาคาความเช่ือมั่น (Reliability) โดยใชสูตรสัมประสิทธ์ิแอลฟา

ตามวิธีการของ Cronbach (1990) ไดคาเชื่อมั่นของแบบสอบถามทั้งฉบับ เทากับ 0.8552 แสดงวา แบบสอบถามมี

ความเช่ือมั่นในระดับสูง สามารถนำไปใชรวบรวมขอมูลได จากน้ันนำขอมูลมาทำการวิเคราะหและแปลผลเพ่ือรับทราบ

ระดับ ความแตกตาง และความสัมพันธของศักยภาพ ความพรอม และขอเสนอแนะตาง ๆ ตอประสิทธิผลในการพัฒนา

ฯ โดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก คาความถี่ คารอยละ คาเฉลี่ย และคาสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน รวมทั้งใชสถิติเชิง

เปรียบเทียบ t-test และ f-test และสถิติคนหาความสัมพันธของเพียรสัน 

2. การพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่องเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใชการระดมสมอง

ปราชญดานการเกษตร นักวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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 2.1 การดำเนินการจัดตั้งคลินิกพัฒนานวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่อง ณ สวนสารผลพอเพียงตามรอยพอ

หลวง ตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดแผนกลยุทธและโปรแกรมกิจกรรมการพัฒนา 

Smart farmers 

 2.2 จัดทำเว็บไซตที่รวบรวมขอมูลสารสนเทศแหลงจำหนายผลผลิตทางการเกษตร องคความรู และ

ศักยภาพการผลิตของสวน/ไรตาง ๆ ท่ีเขารวมโครงการ     

2.3  การสรางกระบวนการสื่อสารความรูเกษตรปราดเปรื่องไปยังเกษตรกรดวยแนวคิด SMCR (David 

K. Berlo, 1960) บูรณาการกับการสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยทฤษฎีการเรียนรูของ เดวิด เอ. โคลบ 4 ข้ัน

(Kolb and Fry, 1984)

4. ผลการวิจัย

 4.1 ผลการสำรวจศักยภาพของเกษตรกร และความพรอมของชมุชนและเทคโนโลยี ในการพัฒนา

ตนแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรปราดเปร่ืองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต พ้ืนท่ีตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัด

พิษณุโลก 

ผลการสำรวจศักยภาพของเกษตรกร และความพรอมของชุมชนและเทคโนโลยี ในการพัฒนาตนแบบ

ชุมชนนวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่องเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิต พื้นที่ตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก 

พบวา เกษตรกรจำนวนท้ังหมด 30 คน สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 63.3  มีอายุ  40 – 49 ป คิดเปนรอยละ 

53.3 มีรายได/ป  50,001 – 100,000 บาท  คิดเปนรอยละ 43.3  ปลูกขาวโพด คิดเปนรอยละ 50  ถือครองพืน้ที่ทำ

การเกษตร 10 ไร ขึ้นไป คิดเปนรอยละ 76.7 มีประสบการณในการทำการเกษตร 1- 10 ป คิดเปนรอยละ 73.3 และ

ใชเครื่องจักรทำงานแทนคน ในบางกิจกรรม คิดเปนรอยละ 76.7   

ตารางที ่ 1 แบบสำรวจ และผลการสำรวจระดับศักยภาพของเกษตรกรในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการทำ

การเกษตร 

รายการ x ̄ SD 

ระดับการปฏิบัติ/ 

ใชองคความรู

เทคโนโลยีทาง

การเกษตร 

ลำดับ 

1. นำความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชทำ

การเกษตร

1.23 .43 นอยท่ีสุด 9* 

2.ใชและเขาถึงเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื ่อนำองค

ความรูใหมๆมาใชเพิ ่มประสิทธิภาพในการผลิตทาง

การเกษตร

1.73 .45 นอย 8 

3. สร างม ูลคาเพิ ่มใหแก ผลิตผล/ผล ิตภัณฑทาง

การเกษตร จากการคิดคนวิธีการและนวัตกรรมมา

ปรับใชดวยตนเอง

2.00 1.02 นอย 6 

06-SE งานวิจัยรับใช้สังคม นวัตกรรมชุมชน

677



รายการ x ̄ SD 

ระดับการปฏิบัติ/ 

ใชองคความรู

เทคโนโลยีทาง

การเกษตร 

ลำดับ 

4. บอกเลาเรื่องราวและสรางความมั่นใจในผลิตผล/

ผล ิตภ ัณฑ ทางการเกษตร แก ผ ู บร ิ โภคผ านสื่อ

สารสนเทศ/เครือขายสังคมออนไลน

1.97 .72 นอย 7 

5. รักษาความสัมพันธลูกคารายเกา และเพิ่มโอกาส

สานสัมพันธลูกคารายใหมโดยใชสื่อสังคมออนไลน/

อุปกรณการสื่อสารขอมูลตาง ๆ

2.47 .90 นอย 5 

6. มุงหาวิธีการลดตนทุนในกระบวนการผลิต โดยใช

กระบวนการวางแผนทางบัญชี

1.73 .45 นอย 8 

7. ทำการเกษตรดวยเครื ่องจักร เทคโนโลยี และ

สารเคมีท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

3.28 .43 ปานกลาง 2* 

8. การสงผานความรูเกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ัทัน

สมัยที่ตนเองมีความรูและประสบการณ ไปยังเพื่อน/

เครือขายเกษตรกรอ่ืน ๆ

3.35 .51 ปานกลาง 1* 

9. ทำการเกษตรโดยประยุกตใชภูมิปญญาชาวบาน 3.23 .86 ปานกลาง 3* 

10. ทำการเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 3.20 .83 ปานกลาง 4 

เฉลี่ยรวม 2.42 .66 นอย 

จากตารางที่ 1  พบวา เกษตรกรมีระดับศักยภาพในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการทำการเกษตร ใน

ภาพรวมอยูในระดับนอย (x̄ = 2.42, SD= .66) ประเด็นที่มีคาเฉลี ่ยของระดับศักยภาพของเกษตรกรมากที่สุด 3 

ประเด็น ไดแก 1) การสงผานความรูเกี่ยวกับการทำการเกษตรที่ ัทันสมัยที่ตนเองมีความรูและประสบการณ ไปยัง

เพื ่อน/เครือขายเกษตรกรอื่น ๆ อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.35, SD = .51) 2) ทำการเกษตรดวยเครื ่องจักร 

เทคโนโลยี และสารเคมีที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.28, SD = .43) และ 3) ทำการเกษตร

โดยประยุกตใชภูมิปญญาชาวบาน อยูในระดับปานกลาง (x̅ = 3.23, SD = .86) และประเด็นท่ีมีคาเฉลี่ยต่ำท่ีสุด ไดแก 

นำความรูทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมาใชทำการเกษตร (x̅ = 1.23, SD = .43) 
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ตารางท่ี 2 แบบสำรวจ และผลการสำรวจระดับความรูของเกษตรกรตอเทคโนโลยีท่ีเก่ียวของกับการทำเกษตรกร 

ปราดเปรื่อง 

คำถาม 

จำนวนและ

รอยละผูท่ี

ตอบถูก (คน) 

จำนวนและรอยละ 

ผูท่ีตอบผิด(คน) 
ลำดับ 

1.สมารทฟารมเมอร คือ เกษตรกรที่ใชความรูที่ทันสมัยมาพฒันา

กิจกรรมการเกษตร เพื ่อลดตนทุน ลดความเสี ่ยง และเพ่ิม

ประสิทธิภาพในการผลิตและจัดจำหนายผลผลิตทางการเกษตร

30 

(100%) 

0 

(0%) 

1* 

2. สมารทฟารมเมอร จำเปนตองมีความรูเรื่องการทำบัญชี 18 (60%) 12 (40%) 3* 

3. ผ ู น ําเกษตรกรที ่ม ีความรู หร ือปราชญดานการเกษตร ไม

จำเปนตองเขามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนาสมารทฟารม

24 

(80%) 

6 

(20%) 

2 

4. เอไอ และ ไอโอที คือ เครื่องมือท่ีสำคัญในการพัฒนาใหเกษตร

ท่ัวไป ยกระดับเปน สมารทฟารมเมอร

24 

(80%) 

6 

(20%) 

2 

5. สมารทฟารมเมอร” จะเนนการผลิตสินคาเกษตรท่ีมีคุณภาพสงู

ปลอดภัยตอผูบริโภคและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม

30 

(100%) 

0 

(0%) 

1* 

เฉลี่ยรวม 25.2 (84%) 4.8 (16%) 

จากตารางที่ 2  พบวา  เกษตรกรตอบคำถามในแบบทดสอบวัดระดับความรูของเกษตรกรตอเทคโนโลยีท่ี

เก่ียวของกับการทำเกษตรกรปราดเปรื่องในภาพรวม ไดถูกตองเฉลี่ย 25.2 คน และตอบผิด เฉลี่ย 4.8 คน  

ตารางท่ี 3 แบบสำรวจ และผลการสำรวจระดับความพรอมของสภาพแวดลอมในการยกระดับเปนเกษตรปราดเปรื่อง 

รายการ x ̄ SD ระดับความ

พรอม 

ลำดับ 

1.พ้ืนท่ีทำการเกษตรมเีสนทางเขาถึงไดสะดวก 4.00 .54 มาก 2* 

2.พื ้นที ่ทำการเกษตรมีไฟฟาเขาถึงและมีกระแสไฟฟาเพียงพอ

เพ่ือใชในกิจกรรมการเกษตร

3.20 .35 ปานกลาง 5* 

3.พื้นที่ทำการเกษตรมีความเหมาะสมตอการติดตั้ง/นำอุปกรณ

ทางเทคโนโลยีมาใชในทำการเกษตรสมัยใหมท่ีชวยลดแรงงานคน

4.77 .43 มากท่ีสุด 1* 

4.พื ้นที ่ทำการเกษตรพรอมเปดใหเครือขายผู มีความรู เขามา

แลกเปลี่ยนเรียนรูในการทำเกษตรสมัยใหมอยูเสมอ

3.53 .90 มาก 4 

5.พื้นที่ทำการเกษตรมีการจัดการดานความปลอดภัยตอบุคคลท่ี

เขามาเยี่ยม รวมท้ังทรัพยสินและเครื่องมือทางเกษตรท่ีนำมาใชใน

พ้ืนท่ีไมใหเกิดอันตรายและการสูญหาย

3.73 .45 มาก 3* 

เฉลี่ยรวม 3.85 .43 มาก 

จากตารางที่ 3  พบวา เกษตรกรมีระดับความพรอมของสภาพแวดลอมในการยกระดับเปนเกษตร

ปราดเปรื่อง ในภาพรวมอยูในระดับมาก (x̄ = 3.85, SD= .426)  
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ตารางท่ี 4 แบบสำรวจ และผลการสำรวจระดับความพรอมของเครื่องมือ และโครงขายการสื่อสารขอมูล/อินเทอรเน็ต 

ของชุมชนท่ีเอ้ือตอการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรื่อง 

รายการ x ̄ SD ระดับความ

พรอม 

ลำดับ 

1. เกษตรกรตองใชงานคอมพิวเตอร สมารทโฟน เพื่อเขาถึงองค

ความรูและขาวสารใหมๆ บนเครือขายอินเทอรเน็ตอยางสม่ำเสมอ 

3.73 .45 มาก 1* 

2. เกษตรกรตองมีการลงทุนในการจัดซื ้อ/จัดหาอุปกรณทาง

อิเล็กทรอนิกส (คอมพิวเตอร สมารทโฟน และอุปกรณพกพาอ่ืน ๆ) 

เพ ื ่อนำมาใช พ ัฒนาให ตนเองเป น สมาร ทฟาร มเมอร ท ี ่มี

ประสิทธิภาพ 

3.00 .37 ปานกลาง 2 

3. เกษตรกรพรอมที่จะเรียนรูในการใชเทคโนโลยีสมัยใหม ในการ

ทำการเกษตรสมัยใหมใหประสบผลสำเร็จ 

3.00 .68 ปานกลาง 2 

4. พื้นที่ทำการเกษตรมีสัญญาณโทรศัพท และอินเทอรเน็ตเขาถึง

อยางคลอบคลุมทุกพ้ืนท่ี 

3.00 .62 ปานกลาง 2 

5. พ้ืนท่ีทำการเกษตรอยูไมไกลจากชุมชนหรือสวนเกษตรท่ีมีการทำ 

Smart farming ประสบความสำเร็จไปบางแลว เพ่ือชวยใหเกิดการ

พ่ึงพาอาศัยในการพัฒนาไดอยางประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

2.47 .90 นอย 3* 

เฉลี่ยรวม 3.04 .61 ปานกลาง  

  

 จากตารางที ่ 4  พบวา เกษตรกรมีระดับความพรอมของเครื ่องมือ และโครงขายการสื ่อสารขอมูล/

อินเทอรเน็ตของชุมชนที่เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรื่อง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง 

(x̄ = 3.04, SD= .61)  

 ผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อทดสอบสมมติฐานที่วา “เกษตรกรที่ปจจัยสวนบุคคลแตกตางกัน มีศักยภาพ 

ความรู และความพรอมแตกตางกัน” สามารถสรุปผลไดดังน้ี 

 โดยท่ี  a คือ ระดับศักยภาพของเกษตรกรในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการทำการเกษตร 

          b คือ ระดับความพรอมของสภาพแวดลอมในการยกระดับเปนเกษตรปราดเปรื่อง 

          c คือ ระดับความพรอมของเครื่องมือ และโครงขายการสื่อสารขอมูล/อินเทอรเน็ตของชุมชนท่ีเอ้ือตอ

การพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรื่อง  

 

 
 

 

ตารางที่ 5 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับศักยภาพ และความพรอมในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง จำแนก

ตามเพศ และประสบการณในการทำการเกษตร 
ปจจัยสวน

บุคคล 

n x ̄ SD t p 

a b c a b c a b c a b c 

เพศ  

ชาย 11 1.95 3.84 3.04 .42 .18 .28 -.056 -.25 -.06 .91 .82 .91 

หญิง 19 1.96 3.85 3.04 .41 .17 .27 
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ปจจัยสวน

บุคคล 

n x ̄ SD t p 

a b c a b c a b c a b c 

ประสบการณในการทำการเกษตร 

  1 – 10 ป  22 1.96 3.85 3.04 .41 .17 .27 .061 .023 .061 .81 .88 .81 

  10 ป ขึ้นไป 8 1.98 3.85 3.05 .42 .18 .28 

*นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05

จากตารางที่ 5 พบวา เกษตรกรที่มีเพศ และประสบการณในการทำการเกษตรแตกตางกัน มีระดับศักยภาพ 

และความพรอมในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง ไมแตกตางกัน 

ตารางที่ 6 ผลการเปรียบเทียบคาเฉลี่ยของระดับศักยภาพ และความพรอมในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง จำแนก

ตามระดับการศึกษา และรายได 
ปจจัย

สวน

บุคคล 

แหลงความ

แปรปรวน 

df SS MS F p 

a b c a b c a b c a b c a b c 

ระดับการศึกษา 

ระหวาง

กลุม 

3 .04 .00 .02 .01 .00 .01 .08 .02 .08 .03* 1.00 .97 

ภายใน

กลุม 

26 4.7 .85 2.09 .18 .03 .08 

รวม 29 4.75 .86 2.11 

รายได 

ระหวาง

กลุม 

3 0.11 .01 .05 .04 .00 .02 0.2 .10 .20 .90 .90 .90 

ภายใน

กลุม 

26 4.65 .85 2.07 .18 .03 .08 

รวม 29 4.8 .86 2.11 

*นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05

จากตารางที่ 6 พบวา เกษตรกรที่มีระดับการศึกษาแตกตางกัน มีระดับศักยภาพในการพัฒนาเกษตร

ปราดเปรื่อง แตกตางกัน ท่ีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.05 สวนเกษตรกรท่ีมีระดับการศึกษา และรายไดแตกตางกัน 

มีระดับความพรอมของสภาพแวดลอมในการยกระดับเปนเกษตรปราดเปรื่อง และระดับความพรอมของเครื่องมือ และ

โครงขายการสื่อสารขอมูล/อินเทอรเน็ตของชุมชนที่เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรื่องไม

แตกตางกัน 

ผูวิจัยทำการวิเคราะหความสัมพันธระหวางตัวแปรระดับความรูของเกษตรกร กับระดับศักยภาพในการ

พัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง ระดับความพรอมของสภาพแวดลอมในการยกระดับเปนเกษตรปราดเปรื่อง และระดับความ

พรอมของเครื่องมือ และโครงขายการสื่อสารขอมูล/อินเทอรเน็ตของชุมชนที่เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยี

เกษตรปราดเปรื่อง กับระดับศักยภาพในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง โดยใชสถิติในการวิเคราะหดวยคาสัมประสิทธ์ิ

สหสัมพันธแบบเพียรสัน (Pearson’s Product Moment Correlation) ไดผลดังน้ี    
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ตารางท่ี 7 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางระดับดานตาง ๆ ของเกษตรกร กับระดับศักยภาพในการพัฒนาเกษตร

ปราดเปรื่อง 

ระดับดานตาง ๆ 

ระดับศักยภาพในการพัฒนาเกษตรปราดเปร่ือง 

Pearson 

Correlation(r) 

Sig. 

(2-tailed) 

ระดับ 

ความสัมพันธ 

ความรูเรื่องเกษตรปราดเปรื่อง ของเกษตรกร .78 .00 มีความสมัพันธระดับสูง 

ระดับความพรอมของสภาพแวดลอมฯ .25 .01 ไมมีความสมัพันธ 

ระดับความพรอมของเครื่องมือ และโครงขายการสื่อสาร

ขอมูล/อินเทอรเน็ตฯ 

.82* .00 มีความสมัพันธระดับสูง 

*นัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ p<0.01

จากตารางที่ 7 พบวา ระดับความรูของเกษตรกรมีความสัมพันธกับระดับศักยภาพในการพัฒนาเกษตร

ปราดเปรื่องอยูในระดับสูงในทางบวก ระดับความพรอมของสภาพแวดลอมฯ ไมมีความสัมพันธกับระดับศักยภาพใน

การพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง และระดับความพรอมของเครื่องมือ และโครงขายการสื่อสารขอมูล/อินเทอรเน็ตฯ มี

ความสัมพันธกับระดับศักยภาพในการพัฒนาเกษตรปราดเปรือ่ง อยูในระดับสูงในทางบวก ท่ีนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดบั 

p<0.01 

4.2 ผลการพัฒนาตนแบบชุมชนนวัตกรรมเกษตรปราดเปร่ืองเพ่ือการเรียนรูตลอดชีวิต โดยใชการ

ระดมสมองปราชญดานการเกษตร นักวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 4.2.1  จัดตั้งคลินิกพัฒนานวัตกรรมเกษตรปราดเปรื่อง ณ สวนสารผลพอเพียงตามรอยพอหลวง ตำบล

แกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และกำหนดแผนกลยุทธและโปรแกรมกิจกรรมการพัฒนา Smart farmers 

ทำใหเกิด 1) การพัฒนาความรูและทักษะดานเทคโนโลยีแกเกษตรกรเพื่อสนับสนุนการเปนเกษตรปราดเปรื่องที่มี

ประสิทธิภาพ 2) ยกระดับการทำการเกษตรเพื่อสรางความมั่นคงทางเศรษฐกิจ โดยใชนวัตกรรม ภูมิปญญา และหลัก

ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเปนฐานในการพัฒนา และ 3) แหลงเรียนรู และแหลงการทองเที่ยวเชิงเกษตรเพื่อสงเสรมิ

สุขภาพองครวม เพ่ือบริการองคความรูสูสาธารณชน เปนตน 

รูปท่ี  1 อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการหัวขอ AI และ IoT (AIoT) แกเกษตรกร 
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 และสรางตนแบบเครื่องตรวจจับแมลงศัตรูพืชจากวัสดุหางาย โดยการมีสวนรวมของชุมชน 

จากรูปที่  1  คณะผูวิจัยลงพื้นที่อบรมใหความรูเชิงปฏิบัติการหัวขอ AI และ IoT (AIoT) แกเกษตรกร

ตำบลแกงโสภา และตำบลพันชาลี อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จากนั้นทำการระดมสมองคิดคนตนแบบ

เครื ่องตรวจจับแมลงจากวัสดุหางาย โดยใหเกษตรกรและปราชญชาวบานดานการเกษตรมีสวนรวมในการ

ออกแบบรูปรางอุปกรณ และทดลองติดตั้งอุปกรณอิเล็กทรอนิกสในตัวเครื่อง จำนวน 2 เครื่อง  ที่ยังไมไดปอน

คำสั่งโปรแกรมเพ่ือควบคุมการทำงานของเครื่อง ท้ังน้ีไดวางแผนในการดำเนินงานวิจัยตอยอดในระยะตอไป เพ่ือ

พัฒนานวัตกรรมเครื่องตรวจจับแมลงอันชาญฉลาด และสรางกระบวนการสื่อสารการเรียนรูการออกแบบและ

พัฒนานวัตกรรมการเกษตร ในศูนยการเกษตรปราดเปรื่องเพื่อการเรียนรูตลอดชีวิตใหมีประสิทธิภาพและไดผล

สำเร็จอยางเปนรูปธรรมตอไป 

รูปท่ี  2 ทีมวิจัยฝกเกษตรกรทดลองติดตั้งตนแบบเครื่องตรวจจับแมลง 

ในสวนมะมวงพ้ืนท่ี ต.แกงโสภา และ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก 

จากรูปท่ี  2  ทีมวิจัยฝกเกษตรกรทดลองติดตั้งตนแบบเครื่องตรวจจับแมลง ในสวนมะมวง พ้ืนท่ี ต.แกงโสภา 

และ ต.พันชาลี อ.วังทอง จ.พิษณุโลก โดยหัวขอการฝกเกษตรกรจะเนนการสรางหองเก็บอุปกรณ การหาพิกัดตำแหนง

ท่ีเหมาะสมในการติดตั้งอุปกรณ และการวางระบบไฟ เพ่ือรองรับการใชงานนวัตกรรมท่ีจะพัฒนาใหสมบูรณในการวิจัย

ระยะตอไป 

และทีมวิจัยไดดำเนินการจัดอบรมเพื่อฝกทักษะเกษตรกร และผลงานของเกษตรกรในกิจกรรมการจัดการ

ความรูการเกษตรผานงานกราฟก และสือ่สังคมออนไลน  โดยเนนการสรางเพจบนเครือขายสังคมเพื่อการจัดการองค

ความรูทางการเกษตรปราดเปรื่อง และฝกการถายภาพและตดัตอวีดีโอดวยโปรแกรมกราฟกและแอนิเมชันขั้นพื้นฐาน

ดวยโปรแกรม Canva ในการนำเสนอองคความรูเพื่อประชาสัมพันธและถายทอดองคความรูในกลุมเกษตรกร และ

สาธารณชนผูสนใจ  

ทั้งนี้จากผลการสำรวจความตองการของเกษตรกรที่เขารวมอบรมใน 2 หัวขอที่ผานมา พบวา เกษตรกร

ตองการใหคลินิกฯ  มีการจัดอบรมเพิ่มเติมในหัวขอเกี่ยวกับ IoT นารู และการเขียนโปรแกรมควบคุม Sensor ทาง

การเกษตรข้ันพ้ืนฐาน  และการพัฒนาเว็บไซตเพ่ือการประชาสัมพันธ และใหความรูทางการเกษตร โดยใช WordPress 
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ในระยะตอไป ทั้งนี้ทางคณะผูวิจัยไดกำหนดโปรแกรมการอบรมในหัวขอตาง ๆ เหลานี้ไวในแผนป 2565 ของคลินิกฯ 

เปนท่ีเรียบรอยแลว 

  4.2.2 จัดทำเว็บไซตท่ีรวบรวมขอมูลสารสนเทศแหลงจำหนายผลผลิตทางการเกษตร องคความรู และ

ศักยภาพการผลติของสวน/ไรตาง ๆ ท่ีเขารวมโครงการ โดยสามารถเขาถึงเว็บไซตไดท่ี URL ดังน้ี 

http://khaonoimodel.com/smartfarmtour/   

 

 
 

รูปท่ี 3 หนาแรกของเว็บไซตรวบรวมขอมูลสารสนเทศการเกษตรปราดเปรื่อง  

 
  4.2.3 ผลการสรางกระบวนการสื่อสารความรูเกษตรปราดเปรื่องไปยังเกษตรกรดวยแนวคิด SMCR 

(David K. Berlo, 1960) บูรณาการกับการสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิต ดวยทฤษฎีการเรียนรูของ เดวิด เอ. 

โคลบ  4 ข้ัน  (Kolb and Fry, 1984)   

  จากการระดมสมองกับปราชญดานการเกษตร  เกษตรกร ในพ้ืนท่ีอำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก  และ

นักวิชาการดานคอมพิวเตอร และดานการพัฒนาชุมชน ของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และองคการบริหารสวนตำบลแกง

โสภา   ณ สวนสารผลตามรอยพอหลวง เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 – 15.00 น. สามารถนำสาระความรู 

มาสรุปและสังเคราะหเปนแผนภาพของโมเดลการบูรณาการแนวคิด SMCR และทฤษฎีการเรียนรู เพ่ือสรางระบบการ

สื่อสารและการเรียนรูตลอดชีวิตในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่องท่ีมีประสิทธิภาพ และมีความสอดคลองกับบริบทของ

ชุมชน ซึ่งไดโมเดลตามรูปที่ 5 แสดงโมเดลการบูรณาการแนวคิด SMCR และทฤษฎีการเรียนรู เพื่อสรางระบบการ

สื่อสารและการเรียนรูตลอดชีวิตในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง ถูกพัฒนามาจากผลการวิเคราะหและสังเคราะห

ขอมูลจากการวิจัยวัตถุประสงคขอที่ 1 รวมกับผลการระดมสมองในการประชุมสนทนากลุมกับปราชญการเกษตร 

เกษตรกร  นักวิชาดานการเกษตร และนักวิชาการดานคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีในสถาบันการศึกษา โดยโมเดลน้ีให

ชื่อวา SMCR + CRAA  (SMCRA2) ซึ่งโมเดลจะนำเสนอองคประกอบในการพัฒนาเกษตรกรใหเขาถึงองคความรูท่ี

เหมาะสมกับสภาพปญหา บริบท และความตองการของเกษตรกรอยางแทจริง ผานกระบวนการสื่อสารและแลกเปลีย่น

เรียนรูกับแหลงความรูผานชองทางการสื่อสารท้ังออฟไลน และออนไลน ซึ่งการเขาถึงองคความรูตาง ๆ จะดำเนินการ

บนพื้นฐานแนวคิดการเรียนรูตลอดชีวิต (CRAA)  เพื่อใหเกษตรกรไดตระหนักถึงปญหา ใชประสบการณเดิม เพิ่มพูน

ประสบการณใหม ทดลองฝกสรางนวัตกรรม และประเมินสำเร็จ และนำมาปรับปรุงกระบวนการสรางนวัตกรรมทาง

การเกษตรท่ีตอบโจทยปญหาและความตองการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึนในวงรอบตอไป 
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รูปท่ี 5 โมเดลการบูรณาการแนวคิด SMCR และทฤษฎีการเรียนรู 

 เพ่ือสรางระบบการสื่อสารและการเรียนรูตลอดชีวิตในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง 

5. สรุปและอภิปรายผล

จากแบบสำรวจและผลการสำรวจระดับศักยภาพของเกษตรกรในการประยุกตใชเทคโนโลยีในการทำ

การเกษตรมีระดับศักยภาพในการนำความรูทางวิทยาศาสตร และประยุกตใชเทคโนโลยีในการทำการเกษตร ใน

ภาพรวมอยูในระดับนอย ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของพัชรา โลหจินดารัตน (2554) ท่ีกลาวถึงภาคการเกษตรมีการใช

เทคโนโลยีและเทคนิคท่ีทันสมัยในการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตยังอยูในระดับนอยเชนเดียวกัน สวนระดับความรู 

เกษตรกรสวนใหญมีความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีท่ีใชในการทำการเกษตร ซึ่งมีผูท่ีตอบคำถามถูกรอยละ 84 และเกษตรกร

มีความพรอมของสภาพแวดลอมในการยกระดับเปนเกษตรปราดเปรื่อง ในภาพรวมอยูในระดับมาก และมีความพรอม

ของเครื่องมือ และโครงขายการสื่อสารขอมูล/อินเทอรเน็ตของชุมชนที่เอื้อตอการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตร

ปราดเปรื่อง ในภาพรวมอยูในระดับปานกลาง และแบบสำรวจยังแสดงใหเห็นถึงเกษตรกรท่ีมีเพศ และประสบการณใน

การทำการเกษตรแตกตางกัน ไมสงผลตอศักยภาพและความพรอมในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง ในสวนเกษตรกรท่ี

มีระดับการศึกษาแตกตางกัน สงผลใหระดับศักยภาพในการพัฒนาเกษตรปราดเปรื่อง แตกตางกัน และสวนเกษตรกรท่ี

มีระดับการศึกษา และรายไดแตกตางกัน ไมสงผลตอความพรอมของสภาพแวดลอมและเครื่องมือ และโครงขายการ

สื่อสารขอมูล/อินเทอรเน็ตของชุมชนท่ีเอ้ือตอการพัฒนานวัตกรรม/เทคโนโลยีเกษตรปราดเปรื่อง และจากการลงพ้ืนท่ี

วิจัยสามารถสรุปไดวา ชุมชนมีความตองการในการพัฒนาตนแบบเครื ่องดักจับแมลงที่มีความชาญฉลาดในการ

วิเคราะหและทำนายชนิดของแมลงแมลงศัตรูพืช แนวโนมและทิศทางการแพรระบาด และการใหคำแนะนำการดูแล

และปองกันแมลงศัตรูพืชดวยวิธีที่ถูกตองและไมทำลายสิ่งแวดลอม และสุขภาพ และขอมูลและสารสนเทศของบริบท

ท่ัวไปของพ้ืนท่ีและบริบทเฉพาะของประเด็นปญหา ศักยภาพและโจทยท่ีทาทายจากพ้ืนท่ี (Demand side) ของชุมชน

ตำบลแกงโสภา อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก สวนใหญประกอบอาชีพทำไรขาวโพด สวนปาลม ยางพารา และสวน

ผลไม ปจจุบันประสบปญหาเรื่องแมลงแมลงศัตรูพืชมาทำลายผลผลิตทำใหไดรับความเสียหายและจำหนายไมคุม

ตนทุน รวมทั้งเกษตรกรสวนใหญใชประสบการณเดิมในการใชยาฆาแมลงในการฉีดพน ตามปญหาที่พบเฉพาะหนา 
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โดยยังไมมีระบบการฐานขอมูลและเทคโนโลยีในการเฝาระวังและแนะนำวิธีการดูแลปองกันอยางถูกตอง จึงเปนสาเหตุ

และชองวางของความรูในการพัฒนานวัตกรรมทางการเกษตรปราดเปรื่องที่สามารถใชประโยชนไดอยางเปนรูปธรรม 

และใหชุมชนเขามามีสวนรวมอยางแทจริงในการวิจัยระยะตอไป 
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บทคัดยอ 

 การวิจัยมีวัตถุประสงค 1) เพ่ือศึกษาปจจัยท่ีมีผลตอการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพ้ืนท่ีสูง

จังหวัดแมฮองสอน 2) ประเมินผลการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที ่สูงจังหวัดแมฮองสอน  

3) เพื่อสรางรูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที่สูงจังหวัดแมฮองสอน กลุมตัวอยางที่ใชใน

การวิจัยประกอบดวย ผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก อาจารยนิเทศ และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู 

เครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลคือ แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิจัยครั้งนี ้ไดแก คาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบน

มาตรฐาน ผลการวิจัยพบวา 1) ปจจัยท่ีมีผลตอการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูมากท่ีสุดคือปจจัยดานการ

วางแผนการนิเทศ 2) การประเมินผลการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูนั้นคุณสมบัติเกณฑประสบการณ

ของครูนิเทศก 3 ปคอนขางหายากเนื่องจากวาครูนิเทศที่ไดรับการบรรจุรับราชการครูในสถาน ศึกษาในพื้นท่ี

จังหวัดแมฮองสอนสวนใหญนั้นหากมีอายุราชการครบ 3 ปครูนิเทศกมักจะมีการขอยายออกจากสถานศึกษาใน

พื้นที ่จังหวัดแมฮองสอน 3) รูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูกระบวนการนิเทศตามคูมือฝก

ประสบการณวิชาชีพคร ูคณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม กระบวนการโดยรวมน้ันดีอยูแลว แตขาด

ซึ่งรายละเอียดข้ันตอนและความชัดเจนในบางกรณีเทาน้ัน จึงทำใหในบางกรณีน้ันเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อน

กันระหวางสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 

 

 คำสำคัญ รูปแบบการการนิเทศ, การนิเทศ, การฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที่สูง 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

07-R2R งานประจําสู่งานวิจัย

687



The Development of Supervision Model of Teaching Profession 

in Highland Area, Mae Hong Son Province 

Patthama Rattanagamonwan 

Mae Hong Son College, Chiang Mai Rajabhat University 

236 Moo 3 Pangmoo subdistrict, Muang District, Maehongson Province 

patthama_rat@g.cmru.ac.th, Tel. 080-4535366 

Abstract

The research aims to 1) investigate the factors affecting teaching profession supervision 

in the highland area, Mae Hong Son province, 2) evaluate the teaching profession supervision in 

the highland area, Mae Hong Son province, and 3) develop a teaching profession supervision 

model in the highland area, Mae Hong Son province. The samples comprised the school 

administrators, the school supervisors, the university supervisors and internship students. The 

research instrument was a questionnaire. The statistics used to analyze the data were mean and 

standard deviation. The findings discovered that: 1) the aspect of planned supervision was the 

most influential on the supervision of teachers; 2) The evaluation of the teaching profession 

supervision was included with the school supervisors' experience being more significant than or 

equivalent to three years, which was relatively rare. Teachers would leave the school once they 

had completed their three years of service; 3) The general supervision model and process in the 

supervision, according to the manual of the teaching profession at the Faculty of Education, 

Chiang Mai Rajabhat University, was well-served overall. However, their details lacked clarity in 

some circumstances, causing misconceptions between schools and higher education institutions. 

    Keywords: supervision model, supervision, the teaching profession in the highland area 
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1. บทนำ

การสอนเปนงานหลักของครู และในปจจุบันอาชีพครูเปนวิชาชีพชั้นสูงท่ีบุคคลในวิชาชีพน้ี ตองไดรับการ

อบรมโดยเฉพาะเพื ่อใหมีความเชี ่ยวชาญในการปฏิบัติหนาท่ีในการสอน และสามารถเลือกวิธีปฏิบัติงานท่ี

เหมาะสมเพ่ือชวยใหนักเรียนมีความรู ทักษะและเจตคติใหสอดคลองกับวัตถุประสงค ดังน้ันการจัดใหนักศึกษาได

ฝกภาคปฏิบัติในการวางแผนการจัดการเรียนการสอนและการปฏิบัติงานในหนาท่ีครูในสถานการณจริงยอมสงผล

ใหนักศึกษาไดมีเวลาเรียนรู ประสบการณวิชาชีพครูในสถานการณจริง การนิเทศจึงเปนกระบวนการที ่มี

ความสำคัญตอการฝกสอนและการบริหารสถานศึกษาในการพัฒนาการศึกษาสายสามัญหรือสายอาชีพ ดวยเหตุน้ี

การนิเทศจึงเปนกระบวนการของการศึกษา มุงสงเสริม ใหการสนับสนุนและพัฒนามาตรฐานของการศึกษา 

โดยเฉพาะผูนิเทศตองอาศัยความรู ประสบการณ และทักษะตางๆ ในการนิเทศตองการความรวมมือรวมใจจาก

บุคคลทุกฝายท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา ขณะเดียวกันผูรับการนิเทศตองการการดูแลเอาใจใส และการสนับสนุนจาก

ผูนิเทศและผูบริหาร (รุงชัชดาพร เวหะชาติ, 2557) การนิเทศเปนการชี้แนะแนวทางใหครูหรือบุคลากรท่ีเกี่ยวของ

กับการศึกษาไดปรับปรุงรูปแบบในการจัดการเรียนการสอน เพ่ือใหเกิดการพัฒนางานวิชาชีพทางการศึกษา โดย

การปรับปรุงจุดมุงหมาย ปรับปรุงวิธีการสอนและการประเมินผลการสอน ผานบันทึกหลังจากการสอน เพ่ือ

สงเสริมใหการจัดการเรียนการสอนมีคุณภาพท่ีมีประสิทธิภาพและการประเมินผลการนิเทศเปนสิ่งจำเปนท่ีสะทอน

กระบวนการในการจัดการเรียนการสอน ดังนั ้นจึงตองมีมาตรฐานในการประเมินผลการนิเทศ ไดแก การ

ประเมินผลครูพี ่เลี ้ยง การประเมินอาจารยนิเทศ การประเมินผลการฝกประสบการณวิชาชีพครูวิทยาลัย

แมฮองสอนดวยผูบริหาร ครู และผูมีสวนเกี่ยวของตองปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง ปญหาดังกลาวจะไดรับ

การแกไขโดยผูนิเทศที่ใหคำชี้แนะกับนักศึกษาในการนำความรูไปใชประโยชนในการพัฒนาการจัดการเรียนการ

สอนใหสอดคลองตามจุดมุงหมาย โดยการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูนั้น ผูวิจัยไดทำการนิเทศในพื้นท่ี

จังหวัดแมฮองสอน ซึ่งพื้นที่สวนใหญของจังหวัดแมฮองสอนเปนทิวเขาสูงสลับซับซอนและมีธรรมชาติที่อุดม

สมบูรณ โดยมีลักษณะอากาศแบบรอนชื้น แบงออกเปน 3 ฤดู ไดแก 1) ฤดูรอน เริ่มชวงกลางเดือนกุมภาพันธถึง

กลางเดือนพฤษภาคม มีอากาศรอนถึงรอนจัดบางพื้นที ่และมีพายุฤดูรอนเกิดขึ ้น 2) ฤดูฝน เริ ่มกลางเดือน

พฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ไดรับอิทธิพลลมมรสุมตะวันตกเฉียงใตและรองมรสุมท่ีพาดผานบริเวณประเทศไทย 3) 

ฤดูหนาว เริ่มเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ ไดรับอิทธิพลของลมมรสุมตะวันตกเฉียงเหนือและความกด

อากาศสูงหรือความกดอากาศเย็นจากประเทศจีน ลักษณะอากาศหนาวจัด (จังหวัดแมฮองสอน, 2561) จากขอมูล

ขางตน ผูวิจัยมีความสนใจวิจัยเรื่อง การพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูพื้นที่สูงจังหวัด

แมฮองสอน โดยศึกษาปจจัยที ่มีผลตอการนิเทศและการติดตามการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครู

ภาษาอังกฤษ เพ่ือพัฒนารูปแบบในการนิเทศโดยนำรูปแบบมากำหนดมาตรฐานเพ่ือใหการจัดการศึกษามีคุณภาพ

มากย่ิงข้ึน จนนำไปสูการพัฒนาดานการศึกษาของจังหวัดแมฮองสอน 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ
จากแนวคิดและทฤษฏีที่เกี่ยวของกับการพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูครั้งน้ี

ผูวิจัยไดรวบรวมเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของกับการวิจัยเพ่ือเปนแนวทางในการศึกษา มีทฤษฎีท่ีเกี่ยวของ ดังน้ี 

หัวใจหลักของการท่ีจะออกไปเปนครูท่ีดีไดในอนาคตน้ัน คือ กระบวนการในการฝกประสบการณวิชาชีพ

ครู (student teaching) (วรรณทิพา รอดแรงคา และภาวิณ ีศรีสุขวัฒนานันท, 2545) และการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูนั้นควรไดรับการฝกในหนาทีค่รูอยางมีระบบอยางตอเนื่อง เพื่อทำใหเกิดประสบการณตรงในวิชาชีพ 
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(มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม, 2562) ซึ่งการนิเทศการศึกษา หมายถึง กระบวนการพัฒนาครูเพ่ือใหครูปรับปรุง

และพัฒนาการจัดกระบวนการเรียนรู เพ่ือใหการจัดการศึกษาบรรลุจุดมุงหมายท่ีวางไว การนิเทศการศึกษาจึงเปน

กระบวนการในการแนะนำชวยเหลือครูใหสามารถจัดกิจกรรมการเรียนรูไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งการนิเทศน้ัน

อยูบนหลักการของประชาธิปไตย ไดแก การเคารพซึ่งกันระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศ (อัญชลี ธรรมวิธีกลุ, 

2552) 

การนิเทศการศกึษาจัดขึ้นเพื่อปรับปรุงการจัดกิจกรรมการเรียนรูใหดียิ่งขึ้น ในการปรับปรุงการจัดกิจกรรมการ

เรียนรูนี้จะสำเร็จไดผลดีเพียงไรนั้น ยอมขึ้นอยูกับทักษะและความสามารถของศึกษานิเทศกผูทำงานรวมกับครู 

ตลอดจนเทคนิคและวิธีการตางๆ ที่ศึกษานิเทศกนำมาใชในการนิเทศการศึกษาโดยใหครูมีโอกาสคนควางานท่ี

จะตองทำดวยตนเอง เมื่อไดเรียนรูแลวยอมจะไดรูจักปรับปรุงงานดานการเรียนการสอนใหมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

การนิเทศการศึกษามิใชเนนการปรับปรุงตัวครู หากแตใหความสำคัญไปถึงนโยบายการศึกษา จุดประสงคของการ

ใหการศึกษา การพิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรท่ีใช วัสดุอุปกรณการสอนและวิธีสอนของครู สิ่งแวดลอม

ของครูและผูเรียนในขณะท่ีเรียน ตลอดจนปญหาดานตางๆ ในตัวครูและผูเรียน และจากการศึกษาเรื่องการพัฒนา

รูปแบบการฝกประสบการณวิชาชีพของนักศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาตลอดชีวิต 

คณะศึกษาศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร พบวา การเนนใหนักศึกษาไดเรียนรูจากการกระทำ ฝกปฏิบัตินอก

หองเรียน เรียนรูจากผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานสอนใหนักศึกษาเชื่อมโยงความรูภาคทฤษฎีสูภาคปฏิบัติวิธีการประเมิน

การฝกประสบการณวิชาชีพมีความเหมาะสมมีการกำหนดเกณฑและคะแนน ท่ีชัดเจน เน้ือหาและกิจกรรมท่ีตอง

ใหกับนักศึกษากอนการฝกประสบการณวิชาชีพ ความรูในการสนทนาภาษาอังกฤษ การพัฒนาบุคลิกภาพ การ

เตรียมใหนักศึกษามีทัศนคติท่ีดีตอการฝกวิชาชีพ การออกนิเทศ การแนะนำแหลงการเรียนรู รวมท้ังการสรางขวัญ

และกำลังใจใหกับอาจารยผูสอนและนักศึกษาเพ่ือสงเสริมใหนักศึกษามีโอกาสในการพัฒนาความรูความเขาใจใน

วิชาชีพ นักศึกษาไดมีประสบการณจากการปฏิบัติสอดคลองกับความตองการของหลักสูตรและหนวยงาน 

นักศึกษาตองเห็นความสำคัญในการเรียนรูท้ังภาคทฤษฎีและปฏิบัติท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียน (นันทวัฒน 

ภัทรกรนันท, 2560)ดังน้ันผูวิจัยสรุปวา การนิเทศ หมายถึง กระบวนการ วิธีการในการใหคำชี้แนะแนวทางตอครู 

และบุคลากรท่ีเกี่ยวของกับการศึกษา สงผลใหเกิดการพัฒนาในดานการจัดการเรียนการสอน การกระตุนใหครูหา

วิธีการที่ดีเพื่อใหเกิดการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและเพื ่อใหบรรลุวัตถุประสงคอยางมีประสิทธิภาพ 

กระบวนการในการนิเทศ หมายถึง กระบวนการหรือเทคนิคในการปฏิบัติการนิเทศอยางมีระบบ มีการวัดและ

ประเมินผลในการทำงาน มีการออกแบบและประสานงาน ตามลำดับของงานเพ่ือใหการดำเนินงานแลวเสร็จลุลวง

ดวยดี 

  จากการศึกษาแนวคิดและทฤษฏีที ่เกี ่ยวของ ผูวิจัยไดวิเคราะหและสังเคราะหแนวคิด ทฤษฏีและ

งานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อนำมาหาปจจัย ประเมินผลการนิเทศและสรางรูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณ

วิชาชีพครูบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 
ประชากรและกลุมตัวอยาง  

 1. ประชากร คือ ผ ู บร ิหารสถานศึกษา คร ูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ อาจารยนิเทศ นักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู ในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน จำนวน 98 คน 

 2. กลุมตัวอยาง ผูวิจัยไดทำการสุมตัวอยางแบบเจาะจง (purposive sampling) (มนัส สุวรรณ, 2556)

ไดแก ผูบริหารสถานศึกษาโรงเรยีนในเขตพื้นทีก่ารศึกษาแมฮองสอนเขต 1 จังหวัดแมฮองสอน จำนวน 30 คน  

 

07-R2R งานประจําสู่งานวิจัย

690



ครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษโรงเรียนในเขตพื้นที่การศึกษาแมฮองสอนเขต 1 จังหวัดแมฮองสอน จำนวน 31 คน 

อาจารยนิเทศกสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮองสอน 

จำนวน 6 คน นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูสาขาวิชาภาษาอังกฤษ วิทยาลัยแมฮองสอน มหาวิทยาลัยราช

ภัฏเชียงใหม วิทยาเขตแมฮองสอน จำนวน 31 คน 

เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

 เครื่องมือท่ีใชรวบรวมขอมูลในการวิจัยครั้งน้ี คือ แบบสอบถาม โดยผูวิจัยไดสรางจากแนวคิดท่ีไดศึกษา

จากเอกสาร และงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ จำนวน 4 ตอนดังน้ี 

ตอนที่ 1 ขอมูลทั ่วไปของผู ตอบแบบสอบถาม ประกอบดวยเพศ อายุ สถานภาพ ระดับการศึกษา 

สถานะของผูตอบแบบสอบถามและประสบการณนิเทศ 

ตอนท่ี 2 ปจจัยท่ีมีผลตอการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน 5 ดาน 

ประกอบดวย 1) ปจจัยดานการวางแผนการนิเทศ 2) ปจจัยดานการบริหารจัดการการนิเทศ 3) ปจจัยดานการ

เตรียมการนิเทศ 4) ปจจัยดานการปฏิบัติการนิเทศ 5) ปจจัยดานการประเมินและปรับปรุงผลงาน 

ตอนท่ี 3 ประเมินผลการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน 

ตอนที่ 4 ความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครู

บนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน 

 

ระยะเวลาในการดำเนินการวิจัย 

กิจกรรม ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 

ศึกษาขอมูลท่ัวไป X X        

จัดทำแบบสอบถาม  X X X      

ลงพ้ืนท่ีทำการสอบถาม     X X    

วิเคราะหและสังเคราะหขอมูล      X X   

สรางรูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครู

บนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน 

       X X 

 

การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูล โดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปในการประมวลผลขอมูล โดยมีลำดับข้ันตอน

ดังตอไปน้ี 

 1. การวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพ ซึ่งไดแก ขอมูลจากแบบสอบถามแบบปลายเปด  และแบบสอบถาม

แบบปลายปด ผูวิจัยทำการวิเคราะหในเชิงเน้ือหา  

 2. การวิเคราะหขอมูลเชิงปริมาณ วิเคราะหขอมูลโดยใชสถิติเชิงพรรณนา ไดแก รอยละ (Percentage) 

คาเฉลี่ย (Mean) สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation)  
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4. ผลการวิจัย 
  ผูวิจัยนำเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคของการวิจัยตามลำดับ ดังน้ี 

ปจจัยที ่มีผลตอการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื ้นที ่ส ูงจังหวัดแมฮองสอน 5 ดาน 

ประกอบดวย 

 

ตารางที่ 4.1 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการวางแผนการนิเทศ 

 

ที ่ รายการ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและ 

ความตองการในการนิเทศ 

4.55 0.56 มากท่ีสุด 

2 การกำหนดนโยบายในการนิเทศ เชน 

จำนวนครั้งท่ีนิเทศ ฯลฯ 

4.64 0.52 มากท่ีสุด 

3 การจัดทำแผนการนิเทศ 4.68 0.47 มากท่ีสุด 

4 การติดตอประสานงานหรือประชุมชี้แจง 

ผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ 

4.69 0.46 มากท่ีสุด 

 รวม 4.64 0.50 มากที่สุด 

  

จากตารางที ่ 4.1 ระดับปจจัยดานการวางแผนการนิเทศ โดยภาพรวมอยู ในระดับมากที ่สุด  

(�̅�𝑥 = 4.64, S.D. = 0.50) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ คือ การติดตอประสานงาน

หรือประชุมชี้แจงผูท่ีมีสวนเกี่ยวของ (�̅�𝑥 = 4.69, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ การจัดทำแผนการนิเทศ (�̅�𝑥 = 4.68, 

S.D. = 0.47) และการกำหนดนโยบายในการนิเทศ เชน จำนวนครั ้งที ่นิเทศ ฯลฯ (�̅�𝑥 = 4.64, S.D. = 0.52) 

ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.2 คาเฉลี่ยและคาเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการบริหารจัดการการนิเทศ 

 

ที ่ รายการ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 การบร ิ ก า ร และอำนวยค วามสะ ด วกส ำ ห รั บ 

ผูนิเทศกและผูรับการนิเทศ 

4.62 0.51 มากท่ีสุด 

2 ประสบการณ (จำนวนป) ในการนิเทศ 4.33 0.73 มากท่ีสุด 

3 ปฏิส ัมพันธ ระหวางผู น ิเทศกและผู ร ับการนิเทศ 

การฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.66 0.50 มากท่ีสุด 

4 ค ว า ม ย ื ด ห ย ุ  น  ค ว า ม เ ห ม า ะ ส มแ ละ เ น ื ้ อห า 

การนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ 

4.70 0.46 มากท่ีสุด 

5 การกำหนดโครงสรางและแตงตั ้งบุคคลผู รับผิดชอบ

ตามบทบาทหนาท่ี 

4.54 0.54 มากท่ีสุด 

 รวม 4.57 0.68 มากที่สุด 
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จากตารางที ่ 4.2 ระดับปจจัยดานการบริหารจัดการการนิเทศ โดยภาพรวมอยู ในระดับมากที่สุด 

(�̅�𝑥 = 4.57, S.D. = 0.68) เมื ่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยู ในระดับมากที ่ส ุดทุกขอ ค ือ ความยืดหยุน 

ความเหมาะสมและเนื ้อหาการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ (�̅�𝑥 = 4.70, S.D. = 0.46) รองลงมา คือ 

ปฏิสัมพันธระหวางผูนิเทศกและผูรับการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ (�̅�𝑥 = 4.66, S.D. = 0.50) และการ

บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับผูนิเทศกและผูรับการนิเทศ (�̅�𝑥 = 4.62, S.D. = 0.51) ตามลำดับ 

ตารางที่ 4.3 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการเตรียมการนิเทศ 

ที ่ รายการ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 การประสานงานระหวางผูท่ีมสีวนเกี่ยวของในการนิเทศ 4.64 0.50 มากท่ีสุด 

2 การประชุม ชี้แจง สำหรับผูบรหิารสถานศึกษา  

ครูนิเทศก อาจารยนิเทศกและนักศึกษา 

เพ่ือทำความเขาใจรายละเอียดการดำเนินการ 

ตามแผนงาน 

4.59 0.53 มากท่ีสุด 

3 การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน สื่อ เครื่องมือ อุปกรณ

เพ่ิมเติมเพ่ือใชในกระบวนการนิเทศ 

4.61 0.53 มากท่ีสุด 

4 การจัดระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศ 

ในการนิเทศอยางตอเน่ือง 

4.49 0.61 มากท่ีสุด 

รวม 4.58 0.55 มากที่สุด 

จากตารางที่ 4.3 ระดับปจจัยดานการเตรียมการนิเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.58, 

S.D. = 0.55) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คือ การประสานงานระหวางผูที่มีสวน

เกี่ยวของในการนิเทศ (�̅�𝑥 = 4.64, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน สื่อ เครื่องมือ

อุปกรณเพิ่มเติมเพื่อใชในกระบวนการนิเทศ (�̅�𝑥 = 4.61, S.D. = 0.53) และการประชุม ชี้แจง สำหรับผูบริหาร

สถานศึกษา ครูนิเทศก อาจารยนิเทศกและนักศึกษาเพื่อทำความเขาใจรายละเอียดการดำเนินการตามแผนงาน

(�̅�𝑥 = 4.59, S.D. = 0.53) ตามลำดับ

ตารางที่ 4.4 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการปฏิบัติการนิเทศ 

ที ่ รายการ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 การดำเนินการนิเทศตามแผนท่ีกำหนดไว 4.61 0.53 มากท่ีสุด 

2 การสาธิตวิธีการปฏิบัติเฉพาะเรื ่องเฉพาะวิธีหรือการ

สอนโดยวิธีการใหมๆ 

4.58 0.54 มากท่ีสุด 

3 ความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศกและ

อาจารยนิเทศก 

4.61 0.55 มากท่ีสุด 

4 การใหคำปรึกษาแนะนำ 4.52 0.54 มากท่ีสุด 

5 ความเหมาะสมของการมอบหมายงาน 4.43 0.73 มากท่ีสุด 

รวม 4.55 0.58 มากที่สุด 
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จากตารางที่ 4.4 ระดับปจจัยดานการปฏิบัติการนิเทศ โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด(�̅�𝑥 = 4.55, 

S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คือ การดำเนินการนิเทศตามแผนท่ี

กำหนดไว (�̅�𝑥 = 4.61, S.D. = 0.53) และความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศกและอาจารยนิเทศก 

(�̅�𝑥 = 4.61, S.D. = 0.55) รองลงมา คือ การสาธิตวิธีการปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะวิธีหรือการสอนโดยวิธีการใหมๆ 

(�̅�𝑥 = 4.58, S.D. = 0.54) และการใหคำปรึกษาแนะนำ (�̅�𝑥 = 4.52, S.D. = 0.54) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.5 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานการประเมินและปรับปรุงผลงาน 

ที ่ รายการ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 การชี ้แจงและแนะนำแนวปฏิบัติการประเมินและ

ปรับปรุงผลงาน 

4.62 0.51 มากท่ีสุด 

2 ความร ู  ค วาม เข  า ใจของผ ู  บร ิ หารสถานศ ึกษา  

ครูนิเทศก อาจารยนิเทศก 

4.47 0.60 มากท่ีสุด 

3 ค ว า ม ร  ว ม ม ื อ ข อ ง ผ ู  บ ร ิ ห า ร ส ถ า น ศ ึ ก ษ า  

ครูนิเทศก อาจารยนิเทศก 

4.51 0.58 มากท่ีสุด 

4 ก า ร ม ี ส  ว น ร  ว ม ใ น ก า ร ก ำ ห น ด ว ิ ธ ี ก า ร แ ล ะ 

เกณฑการประเมิน 

4.35 0.80 มากท่ีสุด 

5 ก า ร ป ร ะ เ ม ิ น ผลส ั มฤท ธ ิ ์ ค ร อ บคล ุ มท ุ ก ด  าน 

ตามคูมือฯ 

4.72 0.47 มากท่ีสุด 

 รวม 4.53 0.59 มากที่สุด 

 

จากตารางที่ 4.5 ระดับปจจัยดานการประเมินและปรับปรุงผลงาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด  

(�̅�𝑥 = 4.53, S.D. = 0.59) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากท่ีสุดทุกขอ คือ การประเมินผลสัมฤทธ์ิ

ครอบคลุมทุกดานตามคูมือฯ (�̅�𝑥 = 4.72, S.D. = 0.47) รองลงมา คือ การชี ้แจงและแนะนำแนวปฏิบัติการ

ประเมินและปรับปรุงผลงาน (�̅�𝑥 = 4.62, S.D. = 0.51) และความรวมมือของผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก 

อาจารยนิเทศก (�̅�𝑥 = 4.51, S.D. = 0.58) ตามลำดับ 

 

ตารางที่ 4.6 คาเฉลี่ยและคาเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยดานตางๆ ในภาพรวมทั้ง 5 ดาน 

ที ่ รายการ คาเฉลี่ย S.D. การแปลผล 

1 ดานการวางแผนการนิเทศ 4.64 0.50 มากท่ีสุด 

2 ดานการบริหารจัดการการนิเทศ 4.57 0.68 มากท่ีสุด 

3 ดานการเตรียมการนิเทศ 4.58 0.55 มากท่ีสุด 

4 ดานการปฏิบัติการนิเทศ 4.55 0.58 มากท่ีสุด 

5 ดานการประเมินและปรับปรุงผลงาน 4.53 0.59 มากท่ีสุด 

 รวม 4.58 0.58 มากที่สุด 
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จากตารางที ่ 4.6 ระดับปจจัยดานตางๆ ทั ้ง 5 ดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด (�̅�𝑥 = 4.58,  

S.D. = 0.58) เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา อยูในระดับมากที่สุดทุกขอ คือ ปจจัยดานการวางแผนการนิเทศ  

(�̅�𝑥 = 4.64, S.D. = 0.50) รองลงมา คือ ปจจัยดานการเตรียมการนิเทศ (�̅�𝑥 = 4.57, S.D. = 0.68) และปจจัยดาน

การบริหารจัดการการนิเทศ (�̅�𝑥 = 4.57, S.D. = 0.68) ตามลำดับ 

 

ประเมินผลการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที่สูงจังหวัดแมฮองสอน 

 1. ผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นวา ประสบการณของครูนิเทศก จำนวน 3 ปน้ัน คอนขางหายาก

เนื่องจากวาครูนิเทศทีไ่ดรับการบรรจุรับราชการครูในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนสวนใหญน้ันหากมี

อายุราชการถึงปท่ี 3 ครูนิเทศกมักจะมีการขอยายออกจากสถานศึกษาในพ้ืนท่ีจังหวัดแมฮองสอน 

2. ครูนิเทศก เห็นวาตองการใหสถาบันอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ เงื่อนไข เพ่ือลดขอจำกัดใน

เรื่องของจำนวนปการบรรจุรับราชการครูหรือสาขาวิชาของครูนิเทศก เพื่อเปนการเพิ่มโอกาสใหนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพสามารถเลือกสถานท่ีฝกประสบการณวิชาชีพครูไดเพ่ิมมากข้ึน  

3. อาจารยนิเทศ เห็นวาควรใหทางสถาบันอุดมศึกษาทบทวนงบประมาณสนับสนุนใหมีกิจกรรมหรอื

โครงการเพื่อเชิญผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก อาจารยนิเทศก และนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ได

ประชุมรวมกันทั้งกอนและหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครู เพื ่อชี ้แจง สรางความเขาใจ รวมถึงสรุปและ

ประเมินผล เพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนาในดานอ่ืนๆ ตอไป 

4. นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู เห็นวาควรมีกิจกรรมทั้งในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ี

เสริมสรางใหนักศึกษารู และเขาใจถึงบทบาท หนาที ่หรือกระบวนการในดานตาง ๆ ที ่เกี ่ยวของกับการฝก

ประสบการณวิชาชีพครูกอนท่ีจะมีการออกฝกประสบการณวิชาชีพครูจริง เพ่ือสรางประสบการณท้ังทางตรงและ

ทางออมใหนักศึกษา ควรมีกิจกรรมทบทวนหรือเตรียมความพรอมใหกับนักศึกษาเพิ่มเติมหลังฝกประสบการณ

วิชาชีพครูเสร็จสิ้น เพื่อเปนการทบทวนองคความรู เสริมสราง การพัฒนาและสรางความมั่นใจใหนักศึกษาฝก

ประสบการณวิชาชีพครู  

 

รูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที่สูงจังหวัดแมฮองสอน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 4.1 รูปแบบการนิเทศนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพ้ืนท่ีสูงจงัหวัดแมฮองสอน 
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5. สรุปและอภิปรายผล 
  สรุปผลการวิจัยเรื ่องการพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที่สูงจังหวัด

แมฮองสอน พบวา 

  1. ปจจัยที่มีผลตอการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที่สูงจังหวัดแมฮองสอน 5 ดาน  

โดยภาพรวมอยูในระดับมากท่ีสุด เมื่อพิจารณาเปนรายขอ พบวา 1) ปจจัยดานการวางแผนการนิเทศ อยูในระดับ

มากที่สุด 2) ปจจัยดานการบริหารจัดการการนิเทศอยูในระดับมากที่สุด คือ ความยืดหยุน ความเหมาะสมและ

เน้ือหาการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ 3) ปจจัยดานการเตรียมการนิเทศ คือ การประสานงานระหวางผูท่ีมี

สวนเกี่ยวของในการนิเทศ 4) ปจจัยดานการปฏิบัติการนิเทศพบวาอยูในระดับมากท่ีสุด คือ การดำเนินการนิเทศ

ตามแผนท่ีกำหนดไวและความเอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศกและอาจารยนิเทศก 5) ปจจัยดานการ

ประเมินและปรับปรุงผลงานพบวา อยูในระดับมากท่ีสุด คือ การประเมินผลสัมฤทธ์ิครอบคลุมทุกดานตามคูมือฯ  

  2. ประเมินผลการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที่สูงจังหวัดแมฮองสอน 

  สรุปผลประเมินผลการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที ่สูงจังหวัดแมฮองสอน พบวา  

1) ผูบริหารสถานศึกษา มีความคิดเห็นวา ประสบการณของครูนิเทศก จำนวน 3 ปนั้น เมื่อครูนิเทศที่ไดรับการ

บรรจุรับราชการครูในสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอนสวนใหญนั้นหากมีอายุราชการถึงปที่ 3 ครูนิเทศ

มักจะมีการขอยายออกจากสถานศึกษาในพื้นที่จังหวัดแมฮองสอน 2) ครูนิเทศก มีความคิดเห็นวาตองการให

สถาบันอุดมศึกษามีการปรับเปลี่ยนกฎเกณฑ เงื่อนไข เพ่ือลดขอจำกัดในเรื่องของจำนวนปการบรรจุรับราชการครู

หรือสาขาวิชาของครูนิเทศก 3) อาจารยนิเทศก มีความคิดเห็นวาควรใหทางสถาบัน อุดมศึกษาทบทวน

งบประมาณสนับสนุนใหมีกิจกรรมหรือโครงการเพื่อเชิญผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก อาจารยนิเทศก และ

นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู ไดประชุมรวมกันทั้งกอนและหลังการฝกประสบการณวิชาชีพครู เพื่อชีแ้จง

สรางความเขาใจรวมถึงสรุปและประเมินผลเพ่ือใหเกิดกระบวนการพัฒนา 4) นักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู

มีความคิดเห็นวา ควรมีกิจกรรมท้ังในหองเรียนและนอกหองเรียนท่ีเสริมสรางใหนักศึกษารูและเขาใจถึงบทบาท 

หนาที ่หรือกระบวนการในดานตางๆ ที ่เกี ่ยวของกับการฝกประสบการณวิชาชีพครูกอนที่จะมีการออกฝก

ประสบการณวิชาชีพครูจริง  

  3. เพื่อสรางรูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพื้นที่สูงจังหวัดแมฮองสอน  

  จากกระบวนการนิเทศตามคูมือฝกประสบการณวิชาชีพครู คณะครุศาสตร มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหมน้ัน ผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก อาจารยนิเทศกและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครู สรุปไดวาใน

กระบวน การนิเทศตามคูมือฝกประสบการณวิชาชีพครูคณะครุศาสตรกระบวนการโดยรวมน้ันดีอยูแลวแตขาดซึ่ง

รายละเอียด ข้ันตอนและความชัดเจนในบางกรณีเทาน้ัน จึงทำใหในบางกรณีน้ันเกิดความเขาใจท่ีคลาดเคลื่อนกัน

ระหวางสถาน ศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ผูวิจัยจึงไดนำขอเสนอแนะจากการสัมภาษณผูท่ีมีสวนเกี่ยวของและ

เพ่ิมเติมข้ันตอนกระบวนการดำเนินการในสวนท่ีขาดตกบกพรองใหมีความชัดเจนมากย่ิงข้ึนและนำมาพัฒนาเปน

รูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพ้ืนท่ีสูง จังหวัดแมฮองสอน โดยมีกรอบในการดำเนินการ ซึ่ง

ประกอบดวย 5 ดาน ดังน้ี ดานการวางแผนการนิเทศ ดานการบริหารจัดการการนิเทศ ดานการเตรียมการนิเทศ 

ดานการปฏิบัติการนิเทศ และดานการประเมินและปรับปรุงผลงาน ซึ่งในการดำเนินการตางๆมีความสอดคลองกับ

สถานการณสภาพแวดลอมในปจจุบันของนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิด

ประสิทธิผลอยางสูงสุด  

 

การอภิปรายผล  
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ตามปจจัยท่ีมีผลตอการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูบนพ้ืนท่ีสูงจังหวัดแมฮองสอน ท่ีกำหนดไว 

โดยแบงออกเปน 5 ดาน ประกอบดวย  

1.1 ปจจัยดานการวางแผนการนิเทศ ประกอบดวย การติดตอประสานงานหรือประชุมชี้แจงผูที่มีสวน

เกี่ยวของ การจัดทำแผนการนิเทศ การกำหนดนโยบายในการนิเทศ การศึกษาวิเคราะหสภาพปญหาและความ

ตอง การในการนิเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา นครเทพ (2552) ไดศึกษาการนำเสนอรูปแบบการนิเทศ

ภายในโดยการประยุกตใชแบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาขั ้นพื ้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

อุบลราชธานี เขต 2 พบวา หลักการนิเทศท่ีเนนประเด็นสำคัญ 5 ประการ ขอท่ี 1 สภาพการนิเทศภายใน สภาพ

ปจจุบันในการดำเนินการนิเทศ ปญหาในการนิเทศ ความตองการในการนิเทศภายใน หมายถึง การตรวจสอบ

สภาพปจจุบันและปญหาของโรงเรียนเพื่อจะไดเตรียมหาแนวทางแกไขและสอดคลองกับงานวิจัยของมาลีรัตน 

ขจิตเนติธรรม (2556) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพครูตามหลักสูตรครุศาสตร

บัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏ พบวา ดานการบริหารจัดการของรูปแบบการนิเทศฯ ในดานความเหมาะสมกับสภาพ

จริง ดานความเหมาะสมกับวัตถุประสงค และดานประโยชนที่ไดรับ ซึ่งมีองคประกอบ คือ การวางแผน การ

ประสานงาน การจัดทรัพยากรและการสนับสนุนและการนิเทศติดตามและประเมินผล 

 1.2 ปจจัยดานการบริหารจัดการการนิเทศ ประกอบดวย ความยืดหยุน ความเหมาะสมและเน้ือหาการ

นิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ ปฏิสัมพันธระหวางผูนิเทศและผูรับการนิเทศการฝกประสบการณวิชาชีพ การ

บริการและอำนวยความสะดวกสำหรับผูนิเทศกและผู รับการนิเทศ การกำหนดโครงสรางและแตงตั ้งบุคคล

ผูรับผิดชอบตามบทบาทหนาท่ีและประสบการณ (จำนวนป) ในการนิเทศ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสมา วงษา 

(2544) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื่อการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา 

สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา กระบวนการในการนิเทศการศึกษา ในข้ันตอนท่ี 2 

การจัดองคกรนิเทศภายในโรงเรียนควรจะประกอบดวย การจัดโครงสรางขององคกรนิเทศภายใน การกำหนดและ

แตงตั้งบุคคลรับผิดชอบ การกำหนดบทบาทหนาที่ผูเกี่ยวของกับการนิเทศภายในและการประสานงานภายใน

องคกร  

1.3 ปจจัยดานการเตรียมการนิเทศ ประกอบดวย การประสานงานระหวางผูที่มีสวนเก่ียวของในการ

นิเทศ การจัดเตรียมเอกสาร หลักฐาน สื่อ เครื่องมือ อุปกรณเพ่ิมเติมเพ่ือใชในกระบวนการนิเทศการประชุมชี้แจง 

สำหรับผูบริหารสถานศึกษาครูนิเทศกอาจารยนิเทศและนักศึกษาฝกประสบการณวิชาชีพครูเพื่อทำความเขาใจ

รายละเอียดการดำเนินการตามแผนงานและการจัดระบบการเก็บขอมูลสารสนเทศในการนิเทศอยางตอเนื่อง 

สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา นครเทพ (2552) ไดศึกษาการนำเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกตใช

แบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาอุบลราชธานี เขต 2 พบวา หลักการ

นิเทศท่ีเนนประเด็นสำคัญ 5 ประการ ขอท่ี 2 ความตองการในการนิเทศภายใน ทำความเขาใจรวมกันหาแนวทาง

พัฒนา สรางความเขาใจใหความรูแกครูเกี่ยวกับการนิเทศภายใน  

 1.4 ปจจัยดานการปฏิบัติการนิเทศ ประกอบดวย การดำเนินการนิเทศตามแผนที่กำหนดไวและความ

เอาใจใสของผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศกและอาจารยนิเทศก การสาธิตวิธีการปฏิบัติเฉพาะเรื่องเฉพาะวิธีหรือ

การสอนโดยวิธีการใหมๆ การใหคำปรึกษาแนะนำและความเหมาะสมของการมอบหมายงาน ซึ่งสอดคลองกับ

งานวิจัยของเสมา วงษา (2544) ไดศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพ่ือการปฏิรูปการศึกษาใน

โรงเรียนประถมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา กระบวนการในการนิเทศ

การศึกษา ในข้ันตอนท่ี 3 การปฏิบัติการนิเทศภายในโรงเรียนควรจะประกอบดวย การเตรียมการกอนการนิเทศ

ภายใน การปฏิบัติการนิเทศภายใน การควบคุมกำกับการปฏิบัติการนิเทศภายในและการสรางขวัญและกำลังใจ  
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1.5 ปจจัยดานการประเมินและปรับปรุงผลงาน ประกอบดวย การประเมินผลสัมฤทธ์ิครอบคลุมทุกดาน

ตามคูมือฯ การชี ้แจงและแนะนำแนวปฏิบัติการประเมินและปรับปรุงผลงาน ความรวมมือของผู บร ิหาร

สถานศึกษา ครูนิเทศก อาจารยนิเทศก ความรูความเขาใจของผูบริหารสถานศึกษา ครูนิเทศก อาจารยนิเทศและ

การมีสวนรวมในการกำหนดวิธีการและเกณฑการประเมิน ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของเสมา วงษา (2544) ได

ศึกษาการพัฒนารูปแบบการนิเทศภายในโรงเรียนเพื ่อการปฏิรูปการศึกษาในโรงเรียนประถมศึกษา สังกัด

สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแหงชาติ พบวา กระบวนการในการนิเทศการศึกษา ในข้ันตอนท่ี 4 การ

ประเมินผลการนิเทศภายในโรงเรียน ควรจะประกอบดวย การเตรียมการประเมินผลการนิเทศภายใน การ

ประเมินผลการนิเทศภายในและการสรุปผลการดำเนินการนิเทศภายใน สอดคลองกับงานวิจัยของรัตนา นครเทพ 

(2552) ไดศึกษาการนำเสนอรูปแบบการนิเทศภายในโดยการประยุกตใชแบบกัลยาณมิตรในสถานศึกษาข้ัน

พื้นฐาน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษาอุบลราชธานีเขต 2 พบวาหลักการนิเทศที่เนนประเด็นสำคัญ 5 

ประการขอที่ 5 ประเมินความสำเร็จหมาย ถึงการตรวจสอบความสำเร็จของการนิเทศภายใน เปนการกำหนด

วัตถุประสงคและเปาหมายของความสำเร็จไวผูทำหนาท่ีดำเนินการประเมินไดแกผูบริหารโรงเรียนและคณะผูนิเทศ 

โดยพิจารณาจากผลการพัฒนาของครูในดานตางๆ  
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ประวัติ ยงบุตร กฤษณ ภูรีพงศ พริมรฎา สุขคำภา และสมคิด ศรีสงิห 

 

คณะรัฐประศาสนศาสตร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

 93 หมู 5 ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 

 

*E-mail : com12plu1@gmail.com  เบอรโทรศัพท : 064-3545381  

 

บทคัดยอ  

การศึกษาครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือศึกษา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตรของบุคลากรมหาวิทยาลัย

พิษณุโลก 2) ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 3) ระดับ

ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอศักยภาพในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก การศึกษาครั้งน้ี ใชวิธีการวิจัยเชิง

สำรวจ ประชากรที่ใชในการศึกษา คือ บุคลากรของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก จำนวน 163 คน เครื่องมือที่ใชเปน

แบบสอบถาม สถิติที่ใชในการวิเคราะหขอมูลไดแก รอยละ คาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และคาไคสแควร 

ผลการวิจัย พบวา 1) ลักษณะทางประชากรศาสตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก พบวา สวนใหญเปนเพศ

หญิงคิดเปนรอยละ 61.1 มีอายุระหวาง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 40.7 ในดานการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือ

เทียบเทา คิดเปนรอยละ 50.00 และมีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 61.1 โดยสวนใหญมีตำแหนงงานเปน

เจาหนาที ่คิดเปนรอยละ 51.9 ไดรับเงินเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.7 และมี

ประสบการณในการทำงานมากกวา 10 ปขึ ้นไป คิดเปนรอยละ 46.3 2) ปจจัยดานบุคคล และปจจัยดาน

สภาพแวดลอมในการทำงาน มีอิทธิพลตอการพฒันาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณโุลก 

อยูในระดับมาก และ 3) ปจจัยดานความรับผิดชอบ และเอาใจใสในการทำงานกับปจจัยดานความซื่อสัตย 

เสียสละ และภักดีตอองคกร มีผลตอศักยภาพในการทำงานอยูในระดับท่ีสำคัญมาก รองลงมาคือ ปจจัยดานความ

รอบรูในการทำงานอยูในระดับปานกลาง 

 

คำสำคัญ : ศักยภาพ การทำงาน บุคลากร มหาวิทยาลัยพิษณุโลก 
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Abstract 

The study aims to study 1) the demographic characteristics of Phitsanulok University personnel, 

2) factors affecting the development of the working potential of Phitsanulok University personnel, 

and 3) the level of elements influencing the work potential of Phitsanulok University personnel. 

This study employed survey research methods. The population consisted of 163 Phitsanulok 

University employees. The percentage, mean, standard deviation, and chi-square value were the 

statistics employed in the data analysis. The findings were as follows: 1) The demographic 

characteristics of Phitsanulok University personnel revealed that the majority of the staff were 

female (61.1 %) and aged 41-50 years (40.7%). They hold Bachelor's degree or equivalent, which 

accounted for 50.0 %, and their marital status accounted for 61.1 %. Most worked as officers 

(51.9 %), receiving salaries between 15,001-20,000 baht, representing 40.7 %. They had more than 

ten years of work experience, accounting for 46.3%, 2) Personal factors and working environment 

aspects influenced the growth of working potential of Phitsanulok University personnel at a high 

level, and 3) Factors of responsibility and attentiveness to work, a factor of honesty, sacrifice and 

loyalty to the organization that affect personnel's working potential was significant, followed by 

a factor of working knowledge which was moderate. 

 

Keywords: Potential Work, Personnel, Phitsanulok University 
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1. บทนำ  

สภาพสังคมในปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วซึ่งในแตละวันมีการเปลี่ยนแปลงใหม ๆ เกิดข้ึน

มากมายทำใหรูปแบบการทำงานมีความยุงยากซับซอนมากข้ึนบุคลากรตองมีความรูในเรื่องอ่ืน ๆ เพ่ิมเติมมากข้ึน

นอกเหนือจากความรูในสายงานตัวเองการทำงานตองมีความรวดเร็วถูกตองทันเวลา ตองมีการปรับเปลี่ยนวิธีการ

ทำงานในรูปแบบใหมท่ีสามารถตอบสนองตรงตามความตองการของผูรับบริการ ตลอดจนรูจักพัฒนาตนเองใหเปน

ผูมีความรูความสามารถหาวิธีการเพิ่มศักยภาพในการทำงานอยูตลอดเวลา ในการบริหารงานไมวาภาครัฐ หรือ

เอกชน ผูบริหารทุกคนลวนมีความตองการใหบุคลากรของตนไดรับการพัฒนา และตองการใหบุคลากรของตนมี

การพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลา ซึ่งบุคคลท่ีมีการพัฒนาตนเองอยูตลอดเวลาน้ันจะมีความพรอมตอการแขงขันและ

จะเปนบุคคลท่ีพรอมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาหนวยงานหรือองคกรใดก็ตามท่ีบุคลากรมีการพัฒนา

ตนเองยอมกอใหเกิดประสิทธิภาพในการทำงานและนำมาซึ่งความเจริญกาวหนาขององคกร  

มหาวิทยาลัยพิษณุโลกเปนมหาวิทยาลัยเอกชนระดับอุดมศึกษาแหงแรกของจังหวัดพิษณุโลก เริ่มเปด

ดำเนินการตั้งแตปการศึกษา 2547 เปนตนมา โดยมหาวิทยาลัยไดทำ ประโยชนและเปนที่ยอมรับในดานการ

บริหารจัดการการศึกษาเปนที่ประจักษแกชุมชนอยางเสมอมา สิ่งที่มหาวิทยาลัยตระหนักที่สุด คือการพัฒนา

วิชาการและการผลิตนักศึกษาใหมีคุณภาพ  มีความรูความสามารถ และประสบการณอันจะทำ ใหเกิดประโยชน

ตอนักศึกษาในการนำ ความรูไปประกอบอาชีพ อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการดานการศึกษาเพ่ือใหนักศึกษามี

ความรูความสามารถแขงขันไดในกลุมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) และทุกประเทศทั่วโลก จำเปนตอง

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงองคกร ยอมมีผลกระทบตอบุคลากรกลุมตาง ๆ ในองคกร ดังน้ันผูบริหารในทุกระดับจำ เปน

จะตองปรับเปลี่ยนจากผูควบคุมเปนผูชวย โดยสรางระบบการทำงานที่มีประสิทธิผลตองเปลี่ยนแปลงบทบาท 

หนาท่ี ความรับผิดชอบ สรางความสัมพันธกับพนักงาน  มีทักษะในดานการบริหารงานและการบริหารบุคคล ตอง

มีความสามารถในการการวิเคราะหปญหาและโอกาสท่ีอาจเกิดข้ึน ท่ีสำคัญตองมีทักษะความสามารถในดานมนุษย

สัมพันธและการตัดสินใจเพราะการจัดการทรัพยากรมนุษยที ่ดีจะสงผลตอการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพถา

องคกรใดทำ การคัดเลือกพนักงานที่มีความรูความสามารถ มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมตรงตามความตองการของ

หนวยงานตาง ๆ ในองคกร และอบรมพัฒนาใหปฏิบัติงานไดดีมากข้ึนรวมไปถึงการธำรงรักษาทรัพยากรมนุษยท่ีมี

ความสามารถเหลานี้ใหอยูกับองคกรตลอดไป องคกรนั้นก็จะเจริญรุงเรืองเพราะมีพนักงานที่ดีมีประสิทธิภาพ 

(Mondy, Noe and Premeaux, 1999) ทั้งนี้การขับเคลื่อน CRRU 186 วารสารการวิจัย กาสะลองคำพันธกิจ

ของมหาวิทยาลัยใหบรรลุผลสำเร็จ ไมเฉพาะแตผูบริหารและคณาจารยเทาน้ันท่ีมีความสำคัญ เจาหนาท่ีทุกคนก็มี

สวนสำคัญในการสนับสนุนสงเสริมใหกิจการงานทุกอยางของมหาวิทยาลัยดำเนินไปไดดวยดีประสิทธิภาพการ

ทำงานของเจาหนาท่ีทุกคนเปนเรื่องสำคัญ 

ดังน้ัน ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะศึกษาการจัดการทรัพยากรมนุษยกับประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ

เจาหนาท่ีในมหาวิทยาลัยพิษณุโลก เพ่ือนำผลการวิจัยเสนอผูบริหารระดับสูงนำไปใชประโยชนในการวางแผนและ

ปรับปรุงพัฒนา เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรัพยากรมนุษยที่สงผลตอประสิทธิภาพการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน

ตอไป ทั้งนี้การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกจึงเปนสิ่งสำคัญ เนื่องจากการท่ี

องคการใด ๆ  จะบรรลุเปาหมายที่วางไวไดอยางมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลไดตองขึ้นอยูกับคุณภาพและ

ศักยภาพของบุคลากรในองคกร จากท่ีไดกลาวมาขางตนผูศึกษามีความสนใจท่ีจะศึกษาการพัฒนาศักยภาพในการ

ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกนั้น เพื่อนำขอมูลไปปรับใชในการบริหารงานภายในและเพื่อสงเสริม

พัฒนาปจจัยดานที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรทำใหบุคลากรมีคุณภาพและ

ศักยภาพสูงข้ึนซึ่งจะสงผลใหเปาหมายมหาวิทยาลัยพิษณุโลกสำเร็จลุลวงไปไดดวยดี 
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2. กรอบแนวคิดท่ีใชในการศึกษา 

 ผูวิจัยไดใชแนวคิดเกี ่ยวกับการทำงานเปนทีมของ Douglas McGregor (1960) ในหนังสือ The 

Human Side of Enterprise และ Rensis Likert (1961) ใน New Patterns of Management ซึ่งไดกลาวถึง

ลักษณะการทำงานเปนทีม เชน สมาชิกภายในทีมตองมีความซื่อสัตย และตองมีความไวใจซึ่งกันและกัน และเมื่อ

เกิดปญหาจะตองมีการใหความรวมมือ เปนตน และมีแนวคิดของ Mclntyre and Sales (1995) ที ่กลาวถึง

หลักการทำงานเปนทีม วาการทำงานเปนทีมตองมีการรับฟงคิดเห็นของทุกคนในทีม และตองมกีารสนับสนุนซึ่ง

กันและกัน เปนตน ซึ ่งจะนำแนวคิดเกี ่ยวกับการทำงานเปนทีมเหลาน้ีมาใชเปนกรอบแนวคิดในการสราง

แบบสอบถามเกี่ยวกับปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกใน

ครั้งน้ี 

 
รูปที่ 1 กรอบแนวคิดในการวิจัย 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การพัฒนาศักยภาพในการทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกรูปแบบการวิจัย ผูวิจัยใชรูปแบบ

การวิจัย  เชิงสำรวจ (Survey Research) โดยใชแบบสอบถาม (Questionnaire) เปนเครื่องมือในการรวบรวม

ขอมูล ทั้งนี้ผูวิจัย      ไดกำหนดกรอบและแนวทางในการดำเนินการวิจัยเพื่อใหบรรลตุามวัตถุประสงคของการ

วิจัยซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 
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 3.1 ประชากรและกลุมตัวอยาง  

  เนื่องจากในการวิจัยในครั้งนี้จัดทำขึ้นภายในองคกรเดียว ผูวิจัยจึงทำการเก็บรวบรวมขอมูลจาก

ประชากรทั้งหมดท่ีเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ซึ่งปฏิบัติงานภายในโครงสรางมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

จำนวน 7 ฝาย ไดแก 1) ฝายบริหาร  2) ฝายแผนและพัฒนา  3) ฝายวิเทศสัมพันธ 4) ฝายวิชาการ 5) ฝาย

นวัตกรรม  6) ฝายวิจัยและบริการวิชาการ  7) ฝายกิจการนักศึกษา โดยจำแนกเปน 1)  อาจารย จำนวน 129 คน 

2)  เจาหนาท่ี จำนวน 26 คน  และ 3)  ลูกจางประจำและจางเหมาบริการ จำนวน 8 คน รวมท้ังสิ้น 163 คน 

 3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

  เครื่องมือท่ีใชในการเก็บรวบรวมขอมูลในการศึกษาครั้งน้ี  ไดแก แบบสอบถาม (Questionnaires) 

ท่ีผูศึกษาไดสรางข้ึน โดยศึกษาจากเอกสารและงานวิจัยท่ีเกี่ยวของ การสรางแบบสอบถามดำเนินการตามข้ันตอน 

ดังน้ี 

  1. ทบทวนเอกสารงานวิจัยที่เกี่ยวของ จากตำรา วารสาร ผลงานวิจัย และเอกสารตาง  ๆ  ท่ี

เกี่ยวของ 

  2. กำหนดเนื ้อหาและตัวแปรของคำถามในแบบสอบถามที ่ ไดจากการทบทวนเพื ่อสร าง

แบบสอบถามใหครอบคลุมเน้ือหาในเรื่องท่ีตองการศึกษา และมีลักษณะท่ีผูตอบใหขอเท็จจริงในการตอบได 

  3.แบบสอบถามที่สรางเสร็จเรียบรอยแลวใหผู เชี ่ยวชาญทำการตรวจสอบความเที่ยงตรงตาม

เน้ือหา (Content  Validity) และนำมาปรับปรุงแกไขภาษา และคำถามใหกระชับ ชัดเจน และเขาใจงายสำหรับ

การตอบ เพ่ือตรวจพิจารณาความเท่ียงตรงเชิงเน้ือหา (Content  Validity)โดยใหคะแนนตามวิธีการของ Rainelli 

and Hambleton (1977) ซึ่งมีวิธีการใหคะแนนดังน้ี  

+1   หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคำถามน้ันวัดไดไมตรงจุดประสงค 

 0 หมายถึง เมื่อไมแนใจวาขอคำถามน้ันวัดตรงจุดประสงค 

-1 หมายถึง เมื่อแนใจวาขอคำถามน้ันวัดตรงจุดประสงค 

  จากนั้นนำผลการพิจารณามาคำนวณหาคา  IOC  ถาคา  IOC  ที่ทำการคำนวณไดมีคามากกวา

หรือเทากับ 0.50 แสดงวาแบบสอบถามขอน้ันสามารถวัดจุดประสงคขอน้ัน แตถาคำนวณแลวมีคานอยกวา 0.50  

แสดงวาแบบสอบถามขอน้ันไมไดวัดจุดประสงคขอน้ันตองนำไปทำการปรับปรุงแกไขใหมจนไดคา  IOC  มากกวา

หรือเทากับ 0.50 (IOC = 0.67 - 1) 

 4. นำแบบทดสอบไปทดสอบ (Try  Out) แลวนำไปทดลองใชกับบุคลากรที ่ไมไดเกี ่ยวของใน

การศึกษาครั้งน้ี จำนวน 30 คน เพื่อหาคาความเชื่อมั่น (Reliability) โดยใชสูตรการคาสัมประสิทธิ์อัลฟา (α –

Coefficient) ดวยวิธีครอนบัค (Cronbach’s Alpha) โดยใชโปรแกรมคอมพิวเตอร จากการทดสอบแบบสอบถาม

ไดคาความเชื่อมั่นของแบบสอบถามคาอัลฟา (α) เทากับ 0.916   

 

3.3 การเก็บรวบรวมขอมูล  

 จากแหลงขอมูลตาง ๆ  ขางตน ในการเก็บรวบรวมขอมูลตามจำนวนกลุมตัวอยางที่ไดกำหนดไว

สำหรับขอมูลปฐมภูมิดำเนินการ ดังน้ี  

 ขั้นตอนท่ี 1 จัดสงแบบสอบถามไปยังกลุมตัวอยางซึ่งเปนบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก และ

ผูวิจัยจำเปนผูดำเนินการเก็บขอมูลดวยตนเอง          

 ข้ันตอนท่ี 2 ผูวิจัยทำการรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามท่ีไดสงคืนกลับมา

ท้ังหมด และนำขอมูลท่ีไดรับเขาระบบกระบวนการประมวลผลของโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิต 
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 ขั้นตอนท่ี 3 ผูวิจัยนำผลการวิเคราะหโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติไปดำเนินการตามขั้นตอนการ

วิจัย 

3.4 การวิเคราะหขอมูล 

 ผูวิจัยดำเนินการวิเคราะหขอมูลตามลำดับ ดังน้ี 

 1. วิเคราะหสถานภาพสวนบุคคลของผูตอบแบบสอบถาม โดยหาคาความถ่ีและรอยละ 

 2. หาคาเฉลี ่ย และสวนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน (SD) กับขอมูลปจจัยดานบุคคล ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมในการทำงาน ปจจัยดานความรักและผูกพันธุกับองคกร ปจจัยดานการทำงานเปนทีม ปจจัยดาน

ขวัญกำลังใจ และความกาวหนาในการทำงานและศักยภาพในการทำงานของบุคลากร ผูวิจัยไดเสนอคาเฉลี่ย โดย

แปลความหมายดังน้ี 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับอิทธิพล/สำคัญนอยท่ีสุด 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 1.81 – 2.60 หมายถึง  ระดับอิทธิพล/สำคัญนอย 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 2.61 – 3.40 หมายถึง  ระดับอิทธิพล/สำคัญปานกลาง 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 3.41 – 4.20 หมายถึง  ระดับอิทธิพล/สำคัญมาก 

 คาเฉลี่ยอยูระหวาง 4.21 – 5.00 หมายถึง  ระดับอิทธิพล/สำคัญมากท่ีสุด 

 3. หาคาไคสแควร (Chi-square) เพ่ือทดสอบความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากร ศาสตร 

กับปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน ปจจัยดานความรักผูกพันธุกับองคกร ปจจัยดานการ

ทำงานเปนทีม ปจจัยดานขวัญกำลังใจและความกาวหนาในการทำงานและระดับศักยภาพในการทำงาน 

 

4. ผลการวิจัย  

 ในการนำเสนอผลการวิเคราะหขอมูล ผูวิจัยไดนำเสนอ ดังน้ี 

 ตอนที ่1 ขอมูลเก่ียวกับลักษณะทางประชากรศาสตรของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก โดยการ

แจกแจงความถ่ีแลวหาคารอยละ 

  พบวาผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญเปนเพศหญิง คิดเปนรอยละ 61.1 และเพศชาย คิดเปนรอย

ละ 38.9 สวนใหญมีชวงอายุระหวาง 41-00 ป คิดเปนรอยละ 40.7 มีสถานภาพสมรส คิดเปนรอยละ 61.1 มี

การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบเทาคิดเปนรอยละ 50.0โดยสวนใหญมีตำแหนงงานเปนเจาหนาท่ีคิดเปนรอย

ละ 51.9 ไดรับเงินเดือนระหวาง 15,001-20,000 บาท คิดเปนรอยละ 40.7 และมีประสบการณในการทำงาน

มากกวา 10 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 46.3 

 ตอนที ่2 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการ

ทำงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก   

 

ตารางที่ 1 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของแตละดานท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน 

ดาน µ σ 
ระดับความมี

อิทธิพล 
อันดับ 

ปจจัยดานบุคคล 

1. ความรอบรูในงานท่ีไดรับมอบหมาย 

2. ความพึงพอใจตอสวัสดิการท่ีไดรับ 

3. การไดรับตำแหนงงานท่ีเหมาะสม 

3.48 

3.41 

3.65 

1.32 

1.10 

1.13 

มาก 

มาก 

มาก 

3 

4 

2 
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ดาน µ σ 
ระดับความมี

อิทธิพล 
อันดับ 

4. ความริเริ่มสรางสรรคใหมๆ ในการทำงาน 3.65 1.17 มาก 1 

รวม 3.55 1.18 มาก  

ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน 

1. อำนาจหนาท่ีในการทำงานถูกระบุไวชัดเจน 

2. สภาพแวดลอมในการทำงานมีความเหมาะสม 

3. องคกรมีความพรอมของอปุกรณและเครื่องมือที่ใชในการ

ทำงาน 

4. การไดรับมอบหมายงานอยางเหมาะสม 

3.56 

3.26 

3.44 

 

3.61 

1.17 

1.27 

1.22 

 

1.2 

มาก 

ปานกลาง 

มาก 

 

มาก 

2 

4 

3 

 

1 

รวม 3.47 1.22 มาก  

ปจจัยดานความรักและผูกพันกับองคกร 

1. ความภาคภูมิใจในองคกร 

2. ความพรอมท่ีจะปกปองชื่อเสียงขององคกร 

3. ความทุมเท และเสียสละในการทำงานเพ่ือองคกร 

4. ความต้ังใจท่ีจะทำงานใหองคกรจนกวาจะเกษียณอายุ 

3.50 

3.26 

3.48 

3.17 

1.04 

1.33 

1.29 

1.19 

มาก 

ปานกลางมาก 

ปานกลาง 

1 

3 

2 

4 

รวม 3.35 1.21 ปานกลาง  

ปจจัยดานการทำงานเปนทีม 

1. การยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน 

2. ความสามารถแกไขปญหาและขอขัดแยงระหวางเพื ่อน

รวมงาน 

3. ความรับผิดชอบตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

4. การมีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็นเกี ่ยวกับงานท่ี

ปฏิบัติ 

3.33 

3.32 

 

3.70 

3.19 

1.19 

1.20 

 

1.02 

1.46 

ปานกลางปาน

กลาง 

 

มาก 

ปานกลาง 

2 

3 

 

1 

4 

รวม 3.39 1.22 ปานกลาง  

ปจจัยดานขวัญกำลังใจและความกาวหนาในการทำงาน 

1. โอกาสไดเขารับการฝกอบรมเพ่ือเพ่ิมความรู 

2. การไดรับคำยกยองชมเชยเมื่อปฏิบัติงานแลวเสร็จ 

3. การไดรับมอบหมายงานท่ีมีความสำคัญ 

4. ความพอใจในความกาวหนาของตำแหนงการงาน 

3.15 

3.22 

3.22 

3.28 

1.30 

1.35 

1.34 

1.29 

ปานกลางปาน

กลาง 

ปานกลางปาน

กลาง 

4 

    2 

3 

1 

รวม 3.22 1.32 ปานกลาง  

รวมเฉลี่ยทุกดาน 3.39 1.23 ปานกลาง  

 

 จากตารางท่ี 1 พบวา ปจจัยทุกดานมีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอยูในระดับปานกลาง 

(µ = 3.39) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ปจจัยดานบุคคลมีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอยูใน

ระดับมาก (µ=3.55) รองลงมาคือ ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงาน อยูในระดับมาก (µ=3.47)  ปจจัยดาน
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การทำงานเปนทีม อยูในระดับปานกลาง (µ=3.39) และปจจัยดานความรักและผูกพันกับองคกร อยูในระดับปาน

กลาง (µ=3.35) ปจจัยดานขวัญกำลังใจและความกาวหนาในการทำงาน อยู ในระดับปานกลาง (µ=3.22) 

ตามลำดับ 

 ตอนที ่3 คาเฉลี่ยและสวนเบ่ียงเบนมาตรฐานของปจจัยที่มีอิทธิพลตอศักยภาพในการทำงานของ

บุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก   

 

ตารางที่ 2 คาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของปจจัยดานตาง ๆ มีอิทธิพลตอศักยภาพในการทำงาน 

ดานตาง ๆ  µ σ 
ระดับความมี

อิทธิพล 
อันดับ 

ดานความรอบรูในการทำงาน 

1. ความสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง 

2. เมื่อเกิดคำถามเกี่ยวกับงานสามารถอธิบายไดถูกตอง 

3. ความสามารถแนะนำแนวทางการทำงานได 

4. ความสามารถมาปฏิบัติงานกอนเวลาเพื่อเตรียมความพรอมใน

การทำงานอยูเสมอ 

3.56 

3.43 

 

3.17 

3.39 

1.20 

1.25 

 

1.32 

1.30 

มาก 

มาก 

 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

1 

2 

 

4 

3 

รวม 3.39 1.27 ปานกลาง  

ดานความรับผิดชอบและเอาใจใสในการทำงาน 

1. ความกระตือรือรนในการทำงาน 

2. ความทุมเทเอาใจใสตองานท่ีไดรับมอบหมาย 

3. การติดตามงานท่ีปฏิบัติอยูสม่ำเสมอ 

4. การปฏิบัติงานดายความละเอียดรอบคอบ ทันเวลาตามเปาหมาย 

3.35 

3.28 

3.43 

3.63 

1.24 

1.26 

1.14 

1.13 

ปานกลาง 

ปานกลาง 

มาก 

มาก 

3 

4 

2 

1 

รวม 3.42 1.19 มาก  

ดานความซ้ือสัตย เสียสละ และภักดีตอองคกร 

1. การปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย สุจริต และภักดีตอองคกร 

2. ความพรอมท่ีจะชี้แจงเหตุผล ขอเท็จจริง เมื่อมีคนกลาวหาองคกร

ทานในทางท่ีไมดีโดยไมทราบขอเท็จจริง 

3. ความเต็มใจใหความชวยเหลือ และใหความรวมมือกับองคกรของ

ทานในงานนอกเหนือจากงานประจำ 

4. การปกปองรักษาดูแลทรัพยสินขององคกร 

3.30 

 

3.57 

 

3.30 

 

3.70 

1.16 

 

1.12 

 

1.35 

 

1.14 

ปานกลาง 

 

มาก 

 

ปานกลาง 

 

มาก 

4 

 

2 

 

3 

 

1 

รวม 3.47 1.19 มาก  

รวมเฉลี่ยทุกดาน 3.43 1.22 มาก  

 

 จากตารางท่ี 2 พบวา ปจจัยทุกดานมีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอยูในระดับมาก (µ 

= 3.43) เมื่อพิจารณาเปนรายดานพบวา ดานความซื่อสัตย เสียสละ และภักดีตอองคกร ดานความรับผิดชอบและ
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เอาใจใสในการทำงาน อยูในระดับความสำคัญมาก (µ=3.47), (µ=3.42) ตามลำดับ และดานความรอบรูในการ

ทำงาน อยูในระดับความสำคัญปานกลาง (µ=3.39)  

 ตอนที่ 4 ความสัมพันธระหวางลักษณะทางประชากรศาสตรกับปจจัยดานบุคคล ปจจัยดาน

สภาพแวดลอมในการทำงาน ปจจัยดานความรักและผูกพันกับองคกร ปจจัยดานการทำงานเปนทีมและปจจัย

ดานขวัญกำลังใจและความกาวหนาในการทำงาน 

 1.  ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยดานบุคคลพบวา ในสวนของระดับ

การศึกษาและตำแหนงงานกับปจจัยดานบุคคลมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ในขณะท่ีสวนของ

เพศ อายุ และประสบการณในการทำงานกับปจจัยดานบุคคล ไมมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ  

 2.  ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานพบวา 

อายุ กับปจจัยดานบุคคลมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ในขณะท่ีสวนของ เพศ ระดับการศึกษา 

ตำแหนงงานและประสบการณในการทำงานกับปจจัยดานสภาพแวดลอมในการทำงานไมมีความสัมพันธกันท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ  

 3.  ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยดานความรักและผูกพันกับองคกร พบวา 

อายุกับปจจัยดานความรักและผูกพันกับองคกรมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 ในขณะท่ีสวนของ 

เพศ ระดับการศึกษา ตำแหนงงานและประสบการณในการทำงานกับปจจัยดานความรักและผูกพันกับองคกรไมมี

ความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ  

 4.  ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยดานการทำงานเปนทีมพบวา อายุ กับ

ปจจัยดานการทำงานเปนทีมมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .50 ในขณะที่สวนของเพศ ระดับ

การศึกษาและตำแหนงงาน และประสบการณในการทำงานกับปจจัยดานการทำงานเปนทีมไมมีความสัมพันธกันท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

 5.  ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยดานขวัญกำลังใจและความกาวหนาในการ

ทำงานพบวา อายุ ระดับการศึกษากับปจจัยดานขวัญกำลังใจและความกาวหนาในการทำงานมีความสัมพันธกันท่ี

ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .50 ในขณะที่สวนของ เพศ ตำแหนงงานและประสบการณในการทำงานกับปจจัยดาน

ขวัญกำลังใจและความกาวหนาในการทำงานไมมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ 

 6.  ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับระดับศักยภาพในการทำงานพบวาเพศ กับระดับ

ศักยภาพในการทำงานมีความสัมพันธกันที่ระดับนัยสำคัญทางสถิติ .50 ในขณะที่สวนของ อายุ ระดับการศกึษา 

ตำแหนงงานและประสบการณในการทำงานกับระดับศักยภาพในการทำงานไมมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญ

ทางสถิติ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 ผลจากการวิเคราะห การทดสอบสมมติฐานการวิจัยและการศึกษาเอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวของ

พบวา บุคลากรของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีประเด็นท่ีนาสนใจดังน้ี  

 5.1  คุณลักษณะของบุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลก ผลการศึกษาแสดงใหเห็นวาบุคลากรสวนใหญมี

อายุอยูในชวง 41-50 ป คิดเปนรอยละ 40.7 อยูในชวยอายุระหวาง 51 - 60 ป คิดเปนรอยละ 33.3 และอยู

ในชวงอายุระหวาง 31 - 40 ป คิดเปนรอยละ 22.2 ซึ่งผลดังกลาวแสดงวา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก  มีกระบวนการ

วางแผนบุคลากรท่ีดี สามารถรองรับและทดแทนในกรณีท่ีบุคลากรเกษียณอายุไดเปนอยางดีทำใหไมสงผลกระทบ

ตองานและสวนใหญมีวุฒิการศึกษาต้ังแตระดับปริญญาเปนตนไป คิดเปนรอยละ 50.0 และมีประสบการณในการ
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ทำงานมากกวา 10 ปข้ึนไป คิดเปนรอยละ 46.3 แสดงวา มหาวิทยาลัยพิษณุโลก ในเบื้องตนมีมูลคาบุคลากรอยูใน

ระดับสูง (Human capital) และความเชี่ยวชาญในงาน สามารถรองรับการพัฒนาศักยภาพองคการท้ังในระยะสั้น

และระยะยาว  

 5.2  ปจจัยท่ีมีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงาน ผลการศึกษาพบวา ปจจัยดานบุคคลและ

ดานสภาพแวดลอมในการทำงานมีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอยูในระดับความมีอิทธิพลมาก ใน

สวนความรับผดิชอบตองานที่ไดรับมอบหมายและปจจัยดานการทำงานเปนทีม และการยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอื่น มีอิทธิพลตอการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอยูในระดับความมีอิทธิพลปานกลาง แสดงใหเห็นถึง

บุคลากรมหาวิทยาลัยพิษณุโลกมีความตองการใหเกิดการสรางความเขมแข็งของวัฒนธรรมองคการและทีมงาน

เพ่ือใหเกิดการพัฒนาศักยภาพในการทำงานอยางตอเน่ืองในขณะท่ีความเห็นตอปจจัยดานสภาพแวดลอมในการ

ทำงานในสวนขององคกร มีความพรอมของอุปกรณและเครื่องมือท่ีใชในการทำงานอยูในระดับความมีอิทธิพลปาน

กลางแสดงใหเห็นวาบุคลากรเนนการทำงานจากประสบการณเปนหลักและไมเนนการใชนวัตกรรม และเทคโนโลยี

เปนเครื่องมือสนับสนุนการปฏิบัติงานขัดแยงกับงานวิจัยของ อรสุดา ดุสิตรัตนกุล (2559) ไดทำการศึกษาวิจัยเรื่อง 

ปจจัยทีส่งผลตอประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ ศึกษา

เฉพาะกรณีของบุคลากรสวนกลางที่พบวา ปจจัยดานสภาพแวดลอมในการปฏบิัติงานอยูในระดับมากที่สุด และ

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานท่ีเกินกวา 1.00 เพราะบุคลากร เจาหนาท่ี และอาจารยมีเปาหมายในการทำงานและภาระ

งานท่ีแตกตางกัน ทำใหมีความคิดเห็นแตกตางกัน สงผลทำใหขอมูลมีการกระจายตัวมากตามมา 

 จจัยท่ีมีความสำคัญตอศักยภาพในการทำงาน ผลการศึกษาพบวาปจจัยดานความซื่อสัตยเสียสละและ

ภักดีตอองคกรและปจจัยดานความรับผิดชอบและเอาใจใสในการทำงานในสวนความทุมเทเอาใจใสตองานท่ีไดรับ

มอบหมายและการติดตามงานท่ีปฏิบัติอยูสม่ำเสมอมีความสำคัญมากท่ีสุดตอศักยภาพในการทำงานมหาวิทยาลัย

พิษณุโลก ในขณะที่ปจจัยดานความรอบรูในการทำงานปจจัยดานความรับผิดชอบและเอาใจใสในการทำงานใน

สวนของความกระตือรือรนในการทำงานและการปฏิบัติงานดวยความละเอียดรอบคอบทันเวลาตามเปาหมายมี

ความสำคัญมากตอศักยภาพในการทำงานมหาวิทยาลัยพิษณุโลก แสดงใหเห็นวา ในการท่ีมหาวิทยาลัยพิษณุโลก 

จะรักษาศักยภาพในการทำงานควรใหความสำคัญตอปจจัยดานความรอบรูในการทำงานดานความรับผิดชอบและ

เอาใจใสในการทำงานและดานความซื่อสัตย เสียสละ และภักดีตอองคกร ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของชลิตพนัธ 

บุญมีสุวรรณ (2563) ที่เห็นถึงความสำคัญในการทำงานวาควรใหความสำคัญดานความซื่อสัตยจงรักภักดีตอ

องคการ  

 5.4  ความสัมพันธระหวางลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัยดานบุคคล ปจจัยดานสภาพแวดลอมใน

การทำงาน ปจจัยดานความรักและผูกพันกับองคกร ปจจัยดานการทำงานเปนทีม ปจจัยดานขวัญกำลังใจและ

ความกาวหนาในการทำงานและศักยภาพในการทำงาน ผลการศึกษาพบวา ลักษณะประชากรศาสตรกับปจจัย

ดานสภาพแวดลอมในการทำงานไมมีความสัมพันธกันที ่ระดับนัยสำคัญทางสถิติเนื่องจากการปฏิบัติงานมีท้ัง

ภายในและภายนอกสำนักงานสหกรณจังหวัดเพชรบูรณ ซึ่งสภาพแวดลอมท่ีแตกตางกันทำใหการเตรียมและความ

พรอมของเครื่องมือและอุปกรณไมเพียงพอและอาจจะไมเหมาะสมในบางพื้นที่ในสวนของอายุ ระดับการศึกษา 

และตำแหนงงานกับปจจัยดานการทำงานเปนทีม มีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญทางสถิติ .05 แสดงใหเห็นวา 

ระบบและสังคมภายในมหาวิทยาลัยพิษณโุลก มีความเขมแข็งและมีความเปนมิตรภาพและเอื้อเฟอตอกัน เพ่ือ

สรางความพึงพอใจใหกับสมาชิกของสหกรณ สำหรับผลการศึกษาในสวนอายุ เพศ ตำแหนงงาน และประสบการณ

ในการทำงานกับปจจัยดานขวัญกำลังใจและความกาวหนาในการทำงานไมมีความสัมพันธกันท่ีระดับนัยสำคัญทาง
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สถิติ เนื่องจากโครงสรางของมหาวิทยาลัยพิษณุโลก มีขอจำกัดในการเติบโตในหนาที่การงานสงผลทำใหกระทบ

ตอขวัญและกำลังใจของบุคลากร 
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217 ถ.นนทบุรี ตำบลสวนใหญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี11000 

 

*prasertsak.a@rmutsb.ac.th , 0642539374 

 

บทคัดยอ  

การวิจัยเรื่องการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิของนักศึกษา

ศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563 มีวัตถุประสงค 1) เพื ่อศึกษาปจจัยที ่สงผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ของนักศึกษาศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563 ประชากรและกลุม

ตัวอยางไดแกนักศึกษาระดับปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ที ่ศึกษาอยู ภายในมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมูิ ศูนยนนทบุรี ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 274 คนซึ่งผูวิจัยสามารถเก็บขอมูล

ไดท้ังหมด ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิของนักศึกษา

ศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563 โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.95, S.D = 1.06)  เมื่อจำแนกเปนราย

ดานพบวา  ดานที่มีระดับความคิดเห็น อันดับที่ 1 ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ( X  = 3.99, S.D = 1.05) 

รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ( X  = 3.97, S.D = 1.09) ดานสถานท่ีต้ัง ( X  = 3.96, S.D 

= 1.08) ดานการประชาสัมพันธ ( X  = 3.96, S.D = 1.09)  ดานหลักสูตรและการสอน ( X  = 3.95, S.D = 1.08)  

ดานเหตุผลสวนตัว ( X  = 3.95, S.D = 1.08) และลำดับทายสุด คือ ดานบุคลากร ( X  = 3.90, S.D = 0.95) 

ตามลำดับ 

 

คำสำคัญ : การตัดสินใจ  ศึกษาตอ ราชมงคลสุวรรณภูมิ  
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Decision to study at Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi Of 

Students at Nonthaburi Center, academic year 2020 

 

Prasertsak Aimsai 1* Chaiyong Siripornmongkolchai2  

 
1 Rajamangala University of Technology Surarnabhumi Resource Management Dirision Nonthaburi 

 217 Nonthaburi Rd. Suanyai District Nonthaburi 11000 
2 Rajamangala University of Technology Surarnabhumi Faculty of Industrial Education                                                            

217 Nonthaburi Rd. Suanyai District Nonthaburi 11000 

 

*prasertsak.a@rmutsb.ac.th  0642539374 

 

Abstract 

The research on Decision to Study at Rajamangala University of Technology 

Suvarnabhumi of Students at Nonthaburi Center, Academic Year 2020 aims to investigate the 

factors influencing student's decision to enrol at Rajamangala University of Technology 

Suvarnabhumi (RMUTSB) among students in RMUTSB, Nonthaburi Campus. The population and 

sample for the academic year 2020 consisted of 274 students pursuing high vocational certificates, 

bachelor's degrees, master's degrees, and doctoral degrees at Rajamangala University of 

Technology Suvarnabhumi, Nonthaburi Campus. The researchers were able to collect all data. 

The results indicated that the overall decision of the sample to enrol at Rajamangala University 

of Technology Suvarnabhumi (RMUTSB) for the academic year 2020 was at a high level ( = 3.95, 

S.D = 1.06). When individual aspects were considered, the university's image had the highest mean 

( = 3.99, S.D = 1.05), followed by its internal environment ( = 3.97, S.D = 1.09), location ( = 3.96, 

S.D = 1.08) , public relations ( = 3.96, S.D = 1.09), curriculum and instruction ( = 3.95, S.D = 1.08), 

personal reason ( = 3.95, S.D = 1.08) , and personnel ( = 3.90, S.D = 0.95), respectively.   

 
Keywords: Decision, study, Rajamangala University of Technology Suvarnabhumi 
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. บทนำ  

การแขงขันของมหาวิทยาลัยตางๆ มีการหากลยุทธและวิธีการพัฒนาของมหาวิทยาลัยของตนเอง เพ่ือ

เปนการสรางแรงดึงดูดใหนักศึกษาหรือผูตองการเขาศึกษาตอเขามาศึกษาในมหาวิทยาลัยเพ่ิมข้ึน ท้ังในเรื่องดาน

การพัฒนาคุณภาพการศึกษา สาขาวิชาการที ่เปดสอน สวัสดิการของนักศึกษา รวมถึง สภาพบรรยากาศ ใน

มหาวิทยาลัยฯ สิ ่งแวดลอม ตองรองรับความตองการของนักศึกษา ใหครบถวน อีกทั ้งการพัฒนาทางดาน

ภาพลักษณของมหาวิทยล ัยฯก็เป นสิ ่งสำคัญ เพื ่อใหเก ิดแรงจูงใจให ก ับนักศึกษามากขึ ้น ปจจุบ ันมี

สถาบันอุดมศึกษาที่เปดสอนระดับปริญญาตรี หลายแหงทั้งเปนมหาวิทยาลัยของรัฐ และมหาวิทยาลัยเอกชน มี

สาขาวิชาที่หลากหลายใหเลือกเรียนเพื่อตอบสนองความตองการของนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาไดมี

แนวทางทางเลือกไดมีโอกาสและตัดสินใจเลือกสถานศึกษามากขึ้น และเนื่องจากพื้นที่จังหวัดนนทบุรี เปนพื้นท่ี

ใกลกับกรุงเทพมหานคร ซึ่งมีมหาวิทยาลัยอุดมศึกษาชั้นนำจำนวนมากทำใหเกิดทางเลอืกแกนักเรียน นักศึกษา 

ดังนั ้น ความจำเปนอยางยิ ่ง โดยศูนยนนทบุรี จะตองมีกลยุทธในการหาวิธีที่จะทำใหโรงเรียนและนักเรียน

กลุมเปาหมายตัดสินใจเขาศึกษาตอภายในมหาวิทยาลัย  

 การเรียนในระดับอุดมศึกษา ผูเรียนมีโอกาสในการเลือกมหาวิทยาลัยของรัฐและมหาวิทยาลัยเอกชน ใน

กระบวนการเขาศึกษาในมหาวทิยาลัยของรัฐตองมีการสอบคัดเลือกและอาจเลือกในคณะหรือสาขาวิชาที่ตนเอง

ตองการ ปจจุบันการศึกษาระดับอุดมศึกษาจะมีอยูทุกพ้ืนท่ีและกระจายอยูท่ัวประเทศ นักศึกษาจึงมีทางเลือกใน

การเลือกเขาศึกษาตอตามความตองการ ปจจุบันมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี มี

จำนวนนักศึกษาท้ังหมดประมาณ 2,854 คน การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง และ 

ระดับปริญญาตร ีปริญญาโท และปริญญาเอก ในคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตรและจากขอมูล

จำนวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตอยอนหลัง 3 ป ดังรายละเอียดดังน้ี 

ตารางท่ี 1 จำนวนนักศึกษาท่ีเขาศึกษาตอมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี   ปการศึกษา 

2561-2563 (จำนวน:คน) 

ท่ีมา: สำนักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ          

                       

 จากตารางท่ี 1 แสดงจำนวนนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี  จะ

พบวาอัตราการเพ่ิมข้ึนของนักศึกษามีจำนวนมากนอยแตกตางกันไป เมื่อเทียบกับแผนการรับนักศึกษา ประจำป

การศึกษา 2563 จำนวนทั้งสิ้น 1,453 คน แตมีนักศึกษาเขาศึกษาตอจำนวน 952 คน รอยละรวมเทียบกับ

แผนการรับ คิดเปนรอยละ 66.21 เพ่ือเปนเพ่ิมจำนวนนักศึกษามากข้ึน ตามท่ีวางแผนไว น้ัน 

คณะ ป 2561 ป 2562 ป2563 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 21 85 84 

คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร 284 335 475 

คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 63 174 206 

คณะศิลปศาสตร 31 32 52 

คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 33 41 135 

รวมเปนจำนวนทั้งสิ้น 432 667 952 
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 จากสภาพปญหาในการรับสมัครนักศึกษาท่ีไมเปนไปตามเปาหมายในแตละป ผูวิจัยจึงมีความสนใจท่ีจะ

ศึกษาโดยขอมูลที่ไดจากการศึกษา จะสามารถทราบถึงปจจัยที่สำคัญที่มีผลตอการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี ก็จะสามารถกำหนดยุทธศาสตรในการวางแผนจัด

การศึกษาและวางแผนในการกำหนดนโยบายชี้ทิศทางใหเหมาะสม เพื่อพัฒนาความสามารถในการแขงขันกับ

มหาวิทยาลัยอุดมศึกษาอื่นๆ ใหสอดคลองกับความตองการของนักศึกษาไดอยางเหมาะสม ตลอดจนเปนขอมูล

สำหรับคณาจารยใชในการพัฒนาการเรียนการสอน ใหสามารถตอบสนองความตองการนักศึกษาและพัฒนาดาน

วิชาการของตนเอง ใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพราะคุณภาพของการเรียนการสอนถือเปนปจจัยที่สำคัญตอการ

เลือกสถานศึกษาของนักศึกษาและผูปกครองใหความนิยมเชื่อมั่นในคุณภาพมาตรฐาน ก็จะสนับสนุนใหบุตรหลาน

เขาศึกษามากข้ึน 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ชูชัย เทพสาร (2546:7) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจ คือการเลือกเอาทางเลือกของวิถีการกระทำ

ทางหน่ึงจากหลายๆ ทางท่ีมีอยูเพ่ือจะนำไปสูการบรรลุเปาหมายกระบวนการตัดสินใจ การตัดสินใจมีความสำคัญ

ตอชีวิตมนุษยมาก ไมวาจะเปนการตัดสินใจเลือกสาขาที่เรียนเลือกคบเพื่อน หรือการเลือกคูครอง การตัดสินใจ

ของบุคคลอาจทำไดหลายวิธี เชน การถามใหผูอ่ืนชวยตัดสินใจหรือตัดสินใจดวยตนเองจากการคิดอยางรอบคอบ 

แตไมวาจะใชวิธีการใดในการตัดสินใจ การตัดสินใจทุกครั ้งจะมีผลตอชีวิตบุคคลเสมอ เมื ่อการตัดสินใจมี

ความสำคัญตอชีวิตมนุษยเชนน้ีบุคคลควรมีการตัดสินใจท่ีดีท่ีสุดสำหรับตัวเองและเพ่ือไดผลดีท่ีสุดกับชีวิตบุคคลจึง

ควรมีการตัดสินใจท่ีรอบคอบเปนกระบวนการและมีระบบสถาบันการศึกษาควรสอนทักษะการตัดสินใจใหผูเรียน 

ซึ่งจะเปนสวนท่ีสำคัญมาก ในการเลือกอาชีพหรือการศึกษาของเขานอกจากน้ัน การเรียนรูกระบวนการตัดสินใจท่ี

มีประสิทธิภาพ จะสามารถชวยบุคคลในการตัดสินใจเกี่ยวกับเรื่องอ่ืนๆ ของเขาในชีวิตดวย 

 ณัฎฐพันธ เขจรนันทน (2551:138) ไดใหความหมายวา การตัดสินใจ หมายถึง กระบวนการใช

ความคิดและการกระทำของการรับรูโดยการศึกษาและวิเคราะหปญหา (Problem) หรือโอกาส (Opportunity) 

และประเมินทางเลือกท่ีเหมาะสมเพ่ือจัดการกับปญหาหรือโอกาสท่ีเกิดข้ึน 

วิทวัส เหลามะลอ (2562:8) ไดกลาววา เมื่อทางเลือกของการแกปญหาหรือตัดสินใจดำเนินงานตางๆ 

ไดถูกเสนอแนะโดยกลุมหรือ โดยผูนำ ทางเลือกเหลาน้ีก็จะถูกประเมิน จากน้ันทางเลือกท่ีดีท่ีสุดหรือสมาชิกของ

กลุมพรองตองกนัมากที่สุดก็จะไดรับการเลือก ในกระบวนการนี้ผูนำพึงตองรูถึงอุปสรรคหรือสิ่งที่สามารถจะบั่น

ทอนประสิทธิภาพของการเลือกทางเลือกของกลุมลงไปได 

ศิริวรรณ สุวินท (2548:6) กลาววา การตัดสินใจเขาศึกษาตอ หมายถึง ความคิดพิจารณาไตรตรอง

อยางมีเหตุผล นักเรียนสามารถตัดสินใจเลือกไดอยางเหมาะสมกับตนเอง โดยพิจารณาขอมูลเกี่ยวกับตนเองและ

ขอมูลทางการศึกษาเพ่ือประกอบการตัดสินใจเขาศึกษาตอ 

สิงโต เพ็ชรไพโรจน (2548:6) กลาววา การตัดสินใจเขาศึกษาตอ หมายถึงการเลือกท่ีจะกระทำการ

สิ่งใดสิ่งหน่ึงโดยเฉพาะจากบรรดาทางเลือกตางๆ ท่ีมีอยูการคิดไตรตรองและประเมินทางเลือกท่ีตรงกับความรูสึก

ของผูตัดสินใจเขาศึกษาตอ 

ธนวรรณ รักอู  (2557:18-21) ไดกลาววา ปจจัยที ่เก ี ่ยวของกับการตัดสินใจเขาศ ึกษาตอใน

สถาบันการศึกษาน้ันอยูหลายปจจัยดวยกัน คือ 

1. ป จจ ัยด านภาพล ักษณของสถาบัน ภาพล ักษณเมื ่อแปลความหมายของพจนานุกรมฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2542 จะหมายถึงภาพที่เกิดขึ้นจากความนึกคิด หรือที่คิดวาควรจะเปนเชนน้ัน 
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ดังนั ้นภาพลักษณของสถาบันจึงเปนสิ ่งที่เกิดขึ ้นจากความรูสึกนึกคิดของบุคคล ที ่มีตอสถาบันการศึกษา มี

ความรูสึกประทับใจตอหนวยงาน เปนปจจัยที่มีผลตอความสำเร็จขององคการ เพราะถาหากองคการไดรับความ

สนใจจากสาธารณชนในดานบวกที่มากขึ้นจะไดรับความเชื่อมมั่นและความไววางใจและเปนสวนสนับสนุนให

องคการประสบความสำเร็จในการดำเนินงานแตในทางกลับกันหากองคการใดมีภาพลักษณที่ไมดียอมสงผลให

ไดรับการตอตานและดูหมิ่นเหยียดหยามและมีเจตคติดานลบตอองคการนั้นๆ ดังนั้นภาพลักษณจึงเปนรากฐาน

หน่ึงของความมั่นคงและความสำเร็จขององคกรภาพลักษณของสถาบันการศึกษา คือผลท่ีเกิดข้ึนจากความเชื่อถือ 

การยอมรับ และความศรัทธาท่ีบุคคลมีตอสถาบัน ดังน้ันอาจกลาวไดวา การสรางภาพลักษณของสถาบันการศึกษา

จะมีความเกี่ยวของกับปจจัยตางๆ คือ ความเชื่อ อันประกอบดวย การที่บุคลากรทุกคนมีความรู ความสามารถ 

ประพฤติดีและปฎิบัติหนาที่เต็มความสามารถ ชื่อเสียงของสถาบันในดานใดดานหนึ่ง หรือหลายๆ ดานรวมกัน 

ความเหมาะสมของอาคารสถานที่และสิ่งแวดลอมในสถาบันการศึกษาและการพัฒนาสถาบันทางการศึกษาจน

ไดรับรางวัลยกยอง การยอมรับ ไดแกการท่ีผูปกครองมีความนิยมสงลูกหลานเขามาศึกษาตอในสถาบันการศึกษา 

บุคลากรในสถาบันเปนผูนำในการดำเนินกิจกรรมของชุมชน และสถาบันมีโครงการที่มีการดำเนินการรวมกับ

ผูปกครองและชุมชนและความเลื่อมใสศรัทธา ไดแก ความภาคภูมิใจของนักศึกษาที่จบจากสถาบันและประสบ

ความสำเร็จในการทำงานหรือศึกษาตอ และความประทับใจของนักศึกษาและผูปกครองท่ีมีสถาบัน 

2. ปจจัยดานหลักสูตร หลักสูตรเปนเสมือนหัวใจสำคัญในการเรียนการสอน เพราะหลักสูตรเปนด่ัง

แนวทางหรือกรอบในการที่จะพัฒนาผูเรียนใหเกิดความรูความเขาใจและทักษะหากหลักสูตรมีความเหมาะสม

สอดคลองกับความตองการของผูเรียนและสอดคลองกับความตองการของสังคมยอมสงผลใหผู เรียนมีความ

ตองการท่ีจะเขามาศึกษาในหลักสูตรน้ันๆ 

อุดมศักดิ์ มุนิกานนท (2540:24) ไดใหหลักในการเลือกทำเลที่ตั้งสถานศึกษาวาควรจะไดพิจารณาใน

ประเด็นตอไปน้ี 

1. มีความสัมพันธเชื่อมโยงกันระหวางท่ีดินของสถานศึกษากับชุมชนในยานน้ัน 

2. มีความสัมพันธกับจำนวนประชากร สามารถบริการทางดานการศึกษาไดอยางท่ัวถึง 

3. ระยะทางระหวางบานกับสถานศึกษาไมหางจนเกินไป 

4. ตองคำนึงบริเวณ (Zoning) ในดานผังเมืองและสิ่งแวดลอม 

5. ตองคำนึงถึงขนาดสถานศึกษาเมื่อจุดถึงจุดอ่ิมตัวสูงสุด 

6. คำนึงสวนสาธารณะและบริเวณอ่ืนๆ 

7. คงสภาพตนไมและสิ่งท่ีมีอยูแลวใหคงสภาพตามธรรมชาติ 

8. ลักษณะดินอยูในสภาพดีควรปลูกตนไม 

9. มีการบริการดานสาธารณูปโภคอยางเพียงพอ 

ธำรง บัวศรี (2542:10-11) ไดกลาววา หลักสูตรอยู 2 ประการคือ1. ความสำคัญของหลักสูตรตอ

การศึกษาสวนรวม การศึกษาเปนกระบวนการของการเปลี ่วนแปลงพฤติกรรมมนุษย โดยเฉพาะเปน

กระบวนการพัฒนาบุคคลและยังเปนเครื่องมือภาครัฐในการสรางกำลังคน เพื่อกอใหเกิดความมั่นคงทางดาน

เศรษฐกิจ สังคมและการศึกษา เพราะวา หลักสูตรเปนเครื ่องมือถายทอดเจตนารมณหรือเปาประสงคของ

การศึกษาชาตไิปสูการปฎิบัติ 2. ความสำคัญของหลักสูตรตอการเรียนการสอน เนื่องจากหลักสูตรเปรีบเสมอืน

เปนแมบทสำคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับและทุกสาขาวิชา หลักสูตรจะระบุถึงสิ่งท่ีตองการและแนวทาง

ในการจัดการกับประสบการตางๆ เพ่ือใหผูเรียนบรรลุตามจุดมุงหมายท่ีกำหนด  
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยน้ี เปนการศึกษาเชิงสำรวจ (Survey Research) โดยวิธีดำเนินการวิจัย นั้น ผูวิจัยไดสราง

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย คือแบบสอบถาม ข้ึนเพ่ือเก็บรวบรวมขอมูล โดยมีข้ันตอนท่ีสำคัญตอไปน้ี 

3.1 ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

 การวิจัยครั้งน้ีผูวิจัยไดกำหนดข้ันตอนการดำเนินการวิจัย โดยทำตามลำดับข้ันตอนการดำเนินการวิจัยไว                      

3 ข้ันตอน ดังน้ี 

 ข้ันตอนที่ 1 การจัดเตรียมวางแผนการดำเนินงาน 

 ขั้นตอนนี้ผูวิจัยไดศึกษาแนวคิด ทฤษฏีและงานวิจัยที่เกี่ยวของ กับ การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ของนักศึกษาศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563   โดยกำหนด

วัตถุประสงคการวิจัย ขอบเขตการวิจัย กรอบแนวคิดของการวิจัย คำนิยามศัพทเฉพาะ ข้ันตอนการดำเนินการวิจัย 

ประชากรและกลุมตัวอยาง รวมถึง เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

 ข้ันตอนที่ 2 การดำเนินงาน 

 ผูวิจัยไดสรางเครื่องมือท่ีใชในการวิจัยซึ่งเปนแบบสอบถามนำไปใชผูเชี่ยวชาญ 5 ทานตรวจสอบและให

ขอคิดเห็น และไดดำเนินการแกไขปรับปรุงแบบสอบถามเพ่ือใหเกิดความสมบูรณกอนการกำหนดวิธีการเก็บ

รวบรวมขอมูลการวิเคราะหขอมูลและการกำหนดสถิติท่ีใชในการวิเคราะหขอมูลและการสรุปผล 

 ข้ันตอนที่ 3 การรายงานผลการวิจัย 

 ขั ้นตอนนี้เปนขั ้นตอนการรายงานผลการวิจัยจากการสรุปผลการวิจัย การอภิปรายผลการจัดทำ 

ขอเสนอแนะ และดำเนินการจัดพิมพรูปเลมและนำเสนอ 

3.2 ประชากรและกลุมตัวอยาง 

การศึกษาครั้งนี้เปนการศึกษาเรื่อง การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

สุวรรณภูมิ ของนักศึกษาศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563      

ประชากรท่ีใชในการศึกษาครั้งน้ี ไดแก นักศึกษาระดับปวส ปริญญาตรี ปริญญาโท และ ปริญญาเอก ท่ี

เขาศึกษาอยูภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี  ประจำปการศึกษา 2563 จำนวน 

952 คน เปนนักศึกษาจาก 5 คณะวิชา ไดแก คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยี

สารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะศิลป

ศาสตร    

กลุ มตัวอยาง ค ือ นักศึกษาระดับปวส และปริญญาตรี และปริญญาเอก ที ่เขาศ ึกษาอยูภายใน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี ประจำปการศึกษา 2563 ไดโดยการ กำหนดขนาดกลุม

ตัวอยาง ตามตารางของ เครจซี่และมอรแกน ไดขนาดกลุมตัวอยาง 274 คน เปนนักศึกษาจาก 5 คณะวิชา ไดแก 

คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี คณะ

วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และคณะศิลปศาสตร  

3.3 เคร่ืองมือที่ใชในการวิจัย 

 ในการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยไดจัดทำเครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูล คือ แบบสอบถาม โดยลักษณะของ

แบบสอบถามแบงออกเปน 3 ตอน ประกอบดวย 

 

 

 

 

07-R2R งานประจําสู่งานวิจัย

716



 ตอนที่  1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม 

 ตอนที่ 2 ขอมูลเกี่ยวกับการตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ของ

นักศึกษาศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563 ซึ่งเปนคำถามเปนแบบมาตรประมาณคา (Rating scale) แบงออกเปน 5 

ระดับ ไดแก 

       คะแนน   5 หมายถึง  มากท่ีสุด 

       คะแนน   4 หมายถึง  มาก 

       คะแนน   3 หมายถึง  ไมแนใจ 

       คะแนน   2 หมายถึง  นอย 

       คะแนน   1 หมายถึง  นอยท่ีสุด 

ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปดเพ่ือใหผูตอบไดใหขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 

 

3.4 วิธีการเก็บรวบรวมขอมูล   

3.4.1 ผูวิจัยไดดำเนินการแจกแบบสอบถามโดยการแชรไปยังนักศึกษาผานระบบ Google Form 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMwKCjzxvJwdTiOCuAiL89_S_ndYqaLR5Jfn14HOxVl

h2XmA/viewform?usp=sf_link 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4.2 ไดดำเนินการแจกแบบสอบถามดวยตนเอง เพ่ือสรางความเขาใจกับผูตอบแบบสอบถามโดยเขาไป

ดำเนินการตามหองเรียนตามกลุมเปาหมายท่ีตองการเก็บขอมูล 

3.5 วิธีวิเคราะหขอมูล 

วิธีวิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี (Frequency) และหาคารอยละ (Percentage) คาเฉลี่ย( X ) และคา

ความเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) โดยนำแบบสอบถามท่ีสมบูรณครบถวนมาวิเคราะหขอมูล และ แปลความหมาย

จากคาเฉลี่ยที่ได ผูวิจัยไดกำหนดเกณฑในการวิเคราะห ในการกำหนดคาเฉลี่ย และมีความหมายในแตละชวง

ดังตอไปน้ี  

1.00 – 1.49     หมายถึง  อยูในระดับ นอยท่ีสุด  

 1.50 – 2.49     หมายถึง  อยูในระดับ นอย 

 2.50 – 3.49     หมายถึง  อยูในระดับ ปานกลาง 
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 3.50 – 4.49     หมายถึง  อยูในระดับ มาก 

 4.50 – 5.00     หมายถึง  อยูในระดับ มากท่ีสุด   

 ตอนที่ 3 ขอเสนอแนะ เปนแบบสอบถามปลายเปดเพื ่อใหผู ตอบไดใหขอเสนอแนะเพิ่มเติม ใชการ

วิเคราะหเน้ือหา (Content analysis) ดวยการแจกแจงความถ่ี และคารอยละ 

สถิติที่ใชในวิเคราะหขอมูล เพ่ือใหการวิเคราะหขอมูลตรงตามวัตถุประสงคของการวิจัยครั้งน้ี ผูวิจัยได

ใชสถิติในการวิเคราะหขอมูลโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูป  

 

4. ผลการวิจัย  

ตารางท่ี 2 แสดงคาเฉลี่ยและสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานของการตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลสุวรรณภูมิของนักศึกษาศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563 ภาพรวมทุกดาน 

(n = 274) 

การตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

ภูมิของนักศึกษาศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563 ภาพรวมทุกดาน 
X  S.D ระดับความ

คิดเห็น 

1. ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย 3.99 1.05 มาก(1) 

2. ดานสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย 3.97 1.09 มาก(2) 

3. ดานหลักสูตรและการสอน 3.95 1.08 มาก(5) 

4. ดานเหตุผลสวนตัว 3.95 1.08 มาก(6) 

5. ดานสถานท่ีต้ัง 3.96 1.08 มาก(3) 

6. ดานการประชาสัมพันธ 3.96 1.09 มาก(4) 

7. ดานบุคลากร 3.90 0.95 มาก(7) 

รวม 3.95 1.06 มาก 
 

จากตารางท่ี 2  ผลการวิจัยพบวา การตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณ

ภูมิของนักศึกษาศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563 ภาพรวมทุกดาน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.95, 

S.D = 1.06)  เมื ่อจำแนกเปนรายขอ พบวา  ดานที ่มีระดับความคิดเห็น อันดับที ่ 1 ดานภาพลักษณของ

มหาวิทยาลัย ( X  = 3.99, S.D = 1.05) รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ( X  = 3.97, S.D 

= 1.09) ดานสถานที่ตั้ง ( X  = 3.96, S.D = 1.08) ดานการประชาสัมพันธ ( X  = 3.96, S.D = 1.09)  ดาน

หลักสูตรและการสอน ( X  = 3.95, S.D = 1.08)  ดานเหตุผลสวนตัว ( X  = 3.95, S.D = 1.08) และลำดับ

ทายสุด คือ ดานบุคลากร  ( X  = 3.90, S.D = 0.95) ตามลำดับ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 ในการวิจัยเรื่องน้ี มีขอคนพบท่ีเดน ๆ เห็นควรนำมาอภิปรายโดยใชหลักตรรกวิทยาและอภิปรายผลการวิจัยให

ครอบคลุมวัตถุประสงคของการวิจัยทุกขอทุกประเด็น ดังตอไปน้ี 

 ดานภาพลักษณมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.99, S.D = 1.05)  เมื่อจำแนก

เปนรายขอ พบวา  ขอท่ีมีระดับความคิดเห็น อันดับท่ี 1 คือ มหาวิทยาลัยมีการจัดกิจกรรมท่ีสงผลตอภาพลักษณท่ี

ดีของมหาวิทยาลัยอยูเสมอ ( X  = 4.07, S.D = 1.03) รองลงมา คือ เปนมหาวิทยาลัยที่มีอุปกรณสื่อการเรียน

การสอนที่ทันสมัย( X  = 4.06, S.D = 1.08) ชื่อเสียงของมหาวิทยาลัยเปนที่ยอมรับ ( X  = 4.04, S.D = 1.08) 
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และลำดับทายสุด คือ มหาวิทยาลัยเปนสถาบันอุดมศึกษาของรัฐท่ีไดรับความเชื่อและความไววางใจ ( X  = 3.86, 

S.D = 1.23) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ รักอู(2557) ไดดำเนินการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเขาศึกษา

ตอในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2556 พบวา ปจจัยที ่มีผลตอการ

ตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ภาพรวมคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

ดานสิ่งแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.97, S.D = 1.09)  เมื่อ

จำแนกเปนรายขอ พบวา  ขอที่มีระดับความคิดเห็น อันดับที่ 1 คือ มหาวิทยาลัยมีสิ่งอำนวยความสะดวกให

นักศึกษา เชน โรงอาหาร หรือ รานสะดวกซื้อมีหองน้ำบริการเพียงพอ และสะอาดอยูเสมอ  ( X  = 4.02, S.D = 

1.11) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีแสงสวางเพียงพอ ไมมีเสียงรบกวน กลิ่นเหม็นอับ ฝุนละออง เหมาะแกการ

เรียน ( X  = 4.02, S.D = 1.23) มหาวิทยาลัยมีพ้ืนท่ีในการจัดกิจกรรมตางๆอยางเหมาะสม ( X  = 4.01, S.D = 

1.11) และลำดับทายสุด คือ มหาวิทยาลัยมีบรรยากาศทำใหนักศึกษาเรียนอยางมีความสุข มุมน่ังอานหนังสือ ท่ีน่ัง

พักผอน( X  = 3.86, S.D = 1.09) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิรา คงนุย 

(2561) ไดดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาองคประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยมีหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรณภูมิ พบวา องคประกอบการตัดสินใจที่มีผลตอการตัดสินใจ

เขาศึกษาตอคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมอยูในระดับมาก  

ดานหลักสูตรและการสอน โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.95, S.D = 1.08)  เมื่อจำแนกเปน

รายขอ พบวา  ขอท่ีมีระดับความคิดเห็น อันดับท่ี 1 คือ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีมีการเปดการสอนท่ีมีชื่อเสียง (

X  = 4.02, S.D = 1.21) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรที่ตรงตามความตองการของนักศึกษา ( X  = 

4.00, S.D = 1.09) มหาวิทยาลัยมีหลักสูตรท่ีตรงตามความตองการของตลาดแรงงาน ( X  = 3.97, S.D = 1.11) 

และลำดับทายสุด คือ มหาวิทยาลัยมีการเรียนการสอนท่ีดีมีมาตรฐาน ( X  = 3.83, S.D = 1.23) โดยสอดคลอง

กับงานวิจัยของ ธนวรรณ รักอู(2557) ไดดำเนินการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฎ

กาญจนบุรี ของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2556 พบวา ปจจัยที ่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ภาพรวมคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานหลักสูตรและการสอน โดย

ภาพรวมอยูในระดับมาก 

ดานเหตุผลสวนตัว  โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.96, S.D = 1.08)  เมื่อจำแนกเปนราย

ขอ พบวา  ขอที่มีระดับความคิดเห็น อันดับที่ 1 โดยสวนตัวสอบคัดเลือกที่อื่นไมได ( X  = 4.01, S.D = 1.11) 

รองลงมา คือ นักศึกษาอยากเรียนมหาวิทยาลัยแหงน้ีเปนความชอบความถนัดสวนตัว ( X  = 4.00, S.D = 1.12) 

เลือกตามเพื่อนสนิทเขาเรียนที่มหาวิทยาลัยแหงนี้ ( X  = 4.00, S.D = 1.09) และลำดับทายสุด คือ นักศึกษา

ไดรับคำแนะนำจากญาติพ่ีนองท่ีศึกษาอยู( X  = 3.85, S.D = 1.23) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ รุจิรา คงนุย 

(2561) ไดดำเนินการวิจัยเรื่อง การศึกษาองคประกอบท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอคณะวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรรณภูมิ พบวา องคประกอบการตัดสินใจที่มีผลตอการตัดสินใจ

เขาศึกษาตอคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ภาพรวมอยูในระดับมาก  

 ดานสถานท่ีต้ัง โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ( X  = 3.96, S.D = 1.09)  เมื่อจำแนกเปนรายขอ 

พบวา  ขอที ่มีระดับความคิดเห็น อันดับที ่ 1 โดยสวนตัวสอบคัดเลือกที่อื ่นไมได ( X  = 4.01, S.D = 1.11) 

รองลงมา คือ สภาพแวดลอมโดยรอบของมหาวิทยาลัยมีความปลอดภัย ( X  = 4.00, S.D = 1.11) การคมนาคม

สะดวกสะดวกตอการเดินทางมาเรียน( X  = 3.97, S.D = 1.09) และลำดับทายสุด คือ บรรยากาศรอบๆ
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มหาวิทยาลัยรมรื่นมีภูมิทัศนที่สวยงาม ( X  = 3.85, S.D = 1.22)โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ รักอู

(2557) ไดดำเนินการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ของนักศึกษาภาคปกติ 

ปการศึกษา 2556 พบวา ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ภาพรวม

คาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดานสถานท่ีต้ัง โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

            ดานการประชาสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก ( X  = 3.90, S.D = 0.95)  เมื่อจำแนกเปน

รายขอ พบวา  ขอท่ีมีระดับความคิดเห็น อันดับท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธหลักสูตรของมหาวิทยาลัย

อยางชัดเจน  ( X  = 4.03, S.D = 1.10) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ อยางทั ่วถึง เชน 

Facebook สื่อโซเซียลมีเดีย เปนตน  ( X  = 4.02, S.D = 1.12) มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมท่ีแสดงภายนอกเชน การ

จัดแสดงผลงานของนักศึกษา การรวมประกวด ( X  = 4.00, S.D = 1.09) และลำดับทายสุด คือ มีการจัดกิจกรรม

ตางๆ รวมกับสถานประกอบการตางๆภายในและภายนอกคณะสงผลตอชื่อเสียงใหทราบ ( X  = 3.88, S.D = 

1.24) โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ รักอู(2557) ไดดำเนินการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2556 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขา

ศ ึกษาตอในมหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ภาพรวมคาเฉลี ่ยของความคิดเห็นเกี ่ยวกับปจจัยดานการ

ประชาสัมพันธ โดยภาพรวมอยูในระดับมาก 

ดานบุคลากร  โดยภาพรวมอยู ในระดับมาก ( X  = 3.90, S.D = 0.95)  เมื่อจำแนกเปนรายขอ 

พบวา  ขอท่ีมีระดับความคิดเห็น อันดับท่ี 1 มหาวิทยาลัยมีเจาหนาท่ีสายสนับสนุนมีความเขาอกเขาใจนักศึกษา  (

X  = 4.09, S.D = 1.05) รองลงมา คือ มหาวิทยาลัยมีคณาจารยท่ีคอยใหคำปรึกษาดวยความยินดี( X  = 4.05, 

S.D = 1.11) มหาวิทยาลัยมีคณาจารยที่มีผลงานวิชาการและเปนที่รูจัก ( X  = 4.04, S.D = 1.13) และลำดับ

ทายสุด คือ มหาวิทยาลัยมีเจาหนาท่ีเปนผูมีความสามารถเหมาะสมกับหนวยงานน้ันๆ ( X  = 3.05, S.D = 1.19) 

โดยสอดคลองกับงานวิจัยของ ธนวรรณ รักอู (2557) ไดดำเนินการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเขาศึกษาตอใน

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี ของนักศึกษาภาคปกติ ปการศึกษา 2556 พบวา ปจจัยท่ีมีผลตอการตัดสินใจเขา

ศึกษาตอในมหาวิทยาลยัราชภัฎกาญจนบุรี ดานบุคลากร ภาพรวมคาเฉลี่ยของความคิดเห็นเกี่ยวกับปจจัยดาน

บุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยภาพรวมอยูในระดับมาก  

 จากผลการวิจัยเรื่อง การตัดสินใจเลือกเขาศึกษาตอในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

ของนักศึกษาศูนยนนทบุรี ปการศึกษา 2563 ประกอบไปดวย ดานภาพลักษณของมหาวิทยาลัย ดาน

สภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย ดานหลักสูตรและการสอน ดานเหตุผลสวนตัว ดานสถานที่ตั ้ง ดานการ

ประชาสัมพนัธ ดานบุคลากร ซึ่งจากผลการศึกษาพบวา ทุกดานอยูในระดับมากหากเรียงลำดับอันดับที่ 1 ดาน

ภาพลักษณของมหาวิทยาลัย รองลงมา คือ ดานสภาพแวดลอมภายในมหาวิทยาลัย สถานที่ตั ้ง ดานการ

ประชาสัมพันธ ดานหลักสูตรและการสอน ดานเหตุผลสวนตัว  และลำดับทายสุด คือ ดานบุคลากร   ตามลำดับ  

ท้ังน้ีผลการตอบแบบสอบถามอยูในระดับมาก ท้ังน้ีในการวิจัยครั้งตอไปควรศึกษาปจจัยเชิงลึกเนนลงไปคณะหรือ

สาขาวิชา และปจจัยทางดานการตลาด  

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัย สำเร็จลงไดดวยความกรุณาของ อาจารยเฉลิม ขุนเอียด ผูอำนวยกองบริหารทรัพยากรนนทบุรี 

หัวหนางานบริหารและพัฒนาระบบ หัวหนางานบริการและสงเสริมการศึกษา ที่คอยใหการสนับสนุนในการ

ดำเนินการวิจัย ใหคำแนะนำในการทำวิจัยทุกข้ันตอน ผูวิจัยขอกราบขอบพระคุณเปนอยางสูงไว ณ ท่ีน้ี 
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  ขอกราบขอบพระคุณผู เชี ่ยวชาญ ผู ชวยศาสตราจารยวาที ่ร อยตรี ชัยยง ศิริพรมงคลชัย ผู ชวย

ศาสตราจารยพัชระ กัญจนกาญจน อาจารยญาดา อธิปญญา  คุณณัฐกานต มวงเขียว และคุณอัจฉรา ลักษณ

สมบูรณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ท่ีใหความอนุเคราะหตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือท่ีใชใน

การวิจัย 

  ขอกราบขอบพระคุณ นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ ศูนยนนทบุรี ทุกทานท่ีทรง

กรุณาใหความรวมมือในการตอบแบบสอบถามในการวิจัยในครั้งน้ี 

   ขอกราบขอบพระคุณ เจาของผลงาน วรรณกรรม เจาของหนังสือ และผลงานวิจัยที่ไดกลาวถึงและ

ไมไดกลาวถึง นำขอมูลของทานมาเปนสวนในการดำเนินการวิจัยในครั้งน้ี 
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การวิเคราะหระดับความสอดคลองตามมาตรฐาน ISO 27001:2013  

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ปภาดา บุทธิจักร1* 

 

1 คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลยัมหิดล  6 ถนนโยธี แขวงทุงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400 

 

*Email: lapat.but@mahidol.ac.th, เบอรโทรศัพท 092-2633-661 

 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค เพื่อศึกษามาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO 27001:2013 และ

วิเคราะหความแตกตาง (Gap Analysis) เทียบระหวางระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ (Information 

Security Management System: ISMS) ของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กับขอกำหนดของ

มาตรฐาน ISO 27001:2013 โดยพิจารณาจากการดำเนินงานดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณรกัษา

ความมั่นคงปลอดภัยตางๆ ตลอดจนเนื ้อหาของกฎระเบียบและนโยบายตางๆ ที ่เกี ่ยวของ เปรียบเทียบกับ

ขอกำหนดของมาตรฐาน ISO27001:2013 เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปรับปรุงนโยบายและการบริหาร

ความปลอดภัยสารสนเทศในอนาคต รวมทั้งตอยอดไปสูความสอดคลองกับขอกำหนด ระเบียบขอบังคับ และ

กฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสูระดับสากล  

การดำเนินการจัดทำวิเคราะหความแตกตาง (Gap Analysis ) ระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เทียบกับขอกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013 ไดดำเนินการ

ทั้งหมด 4 ขั้นตอน 1. การวางแผนงาน เก็บรวบรวมขอมูลเบื้องตน และประเมินการระยะเวลาในดำเนินการ 2. 

การศึกษาขอมูลจากเอกสารเปนการศึกษารูปแบบการทำงาน ข้ันตอนการทำงาน และรายละเอียดของการทำงาน

ในสวนตางๆ 3. การสัมภาษณพนักงานท่ีเกี่ยวของ 4. การวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน ทำการวิเคราะหขอมูล 

ทบทวนเอกสาร การควบคุม กระบวนการการดำเนินปจจุบันของคณะทันตแพทยศาสตร เทียบกับขอกำหนดของ

มาตรฐาน ISO 27001:2013 Annex A (A.5 – A.18)   

จากการวิเคราะหและประเมินภาพรวมของคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความ

สอดคลองกับขอกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013 Annex A (A.5 – A.18) เทากับ 51% และสามารถสรุป

ความสอดคลองเมื่อเทียบกับขอกำหนด 114 ขอ คือ 1. เปนไปตามขอกำหนดครบถวน 58 ขอ 2. เปนไปตาม

ขอกำหนดบางสวน  29 ขอ 3. ไมเปนไปตามขอกำหนด 27 ขอ 
 

คำสำคัญ:  มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO 27001:2013, ระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ, 

วิเคราะหความแตกตาง 
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An analysis of ISO 27001:2013 Compliance  

at Mahidol University's Faculty of Dentistry  

 

Paphada Bhuttichak1* 

 

2 Faculty of Dentistry, Mahidol University 6 Yothi Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400 

 

Abstract 

This research aims to study the ISO 27001:2013 security standard and determine gap 

analysis differences between the Faculty of Dentistry Mahidol University's Information Security 

Management System (ISMS) and the ISO 27001:2013 requirements. This study compared the 

operation of information technology systems, various security equipment, and the content of 

information rules and policies with the requirements of ISO 27001:2013 as a foundation for future 

planning and enhancement of information security policies and management. In addition, it 

strengthened information security policies and management, including compliance with 

legislation and other laws, to promote global information security management.  

Four steps were performed to implement gap analysis and Information Security 

Management System at Mahidol University compared to the standards of the ISO 27001:2013 

standard. 1) Collecting and planning preliminary data and estimating the time of the process. 2) 

Examining documents involving organizational structures, procedures, and task requirements from 

various perspectives. 3) Interviewing key personnel. 4) Analyzing and concluding by analyzing data 

and reviewing documents regarding the current control process of the Faculty of Dentistry's 

operations compared to the ISO 27001:2013 Annex A standard (A.5–A.18) 

Analysis and overall assessment of the Faculty of Dentistry, Mahidol University, showed 

compliance to the ISO 27001:2013 Annex A standard (A.5–A.18) at 51%. The compliance was 

concluded when compared to the 114 requirements as follows. 1) 58 items of compliance 2) 29 

items of partial compliance 3) 27 items of noncompliance.   

 

Keywords: Security Standard ISO 27001:2013, Information Security Management System, Gap Analysis 
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1. บทนำ  

ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศที่เพิ่มมากขึ้น สงผลใหความตองการในการดูแลความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศเพ่ิมสูงข้ึนดวย องคกรตางๆ ท้ังภาครัฐและภาคเอกชนตางก็ใหความสำคัญตอการพัฒนา

ระบบเพ่ือการดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศในองคกร และมีการพัฒนามาตรฐานเกี่ยวกับการดูแล

รักษาความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศออกมาอยางตอเน่ือง เพ่ือปองกันความเสียหายท่ีจะเกิดข้ึนจากภัยคุกคามใน

รูปแบบตางๆ ที่มีตอระบบสารสนเทศขององคกร มาตรฐาน ISO/IEC27001 เปนมาตรฐานที่พัฒนาขึ้นโดย ISO 

(International Organization for Standardization) โดยเปนขอกำหนดสำหรับการพัฒนาระบบบริหารความ

มั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (Information security management system, ITSM) เพ่ือสรางความมั่นใจถึงความ

มีประสิทธิผลและประสิทธิภาพของความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศขององคกร  

ปจจุบันคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเปน

กลไกท่ีสำคัญในการดำเนินงาน การจัดการขอมูล และการประมวลผล เพ่ือใหไดขอมูลสารสนเทศท่ีไดคุณภาพและ

มีประสิทธิภาพ การพัฒนาระบบสารสนเทศใหมีความสอดคลองกับการเปลี ่ยนแปลงเทคโนโลยีที ่มีการ

เปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง และการกำกับใหเกิดความตอเนื่องของการดำเนินงานขององคกร ระบบสารสนเทศ

จะตองมีลักษณะถูกตอง มั่นคง ปลอดภัย พรอมใช และรองรับตอภาวะฉุกเฉินท่ีอาจเกิดข้ึนได จากประเด็นสำคัญ

ท้ังหมด เปนเน้ือหาท่ีอยูในระบบการควบคุมมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO 27001:2013   

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลไดเล็งเห็นถึงความสำคัญของการรักษาความมั่นคง

ปลอดภัยใหแกขอมูลและระบบเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีสำคัญขององคกร จึงไดดำเนินการวิเคราะหความแตกตาง 

(Gap Analysis) เทียบระหวางระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ (Information Security Management 

System: ISMS) กับขอกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013 ข้ึน เพ่ือเปนขอมูลพ้ืนฐานในการวางแผนปรับปรุง

นโยบายและการบริหารความปลอดภัยสารสนเทศในอนาคต รวมทั้งตอยอดไปสูความสอดคลองกับขอกำหนด 

ระเบียบขอบังคับ และกฎหมายท่ีเกี่ยวของ เพ่ือยกระดับการบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศสูระดับ

สากล  และสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงในการบริหารจัดการระบบสารสนเทศที่มี

ประสิทธิภาพอยางตอเน่ืองตอไป   

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพ่ือศึกษามาตรฐานความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ ISO 27001:2013  

2. เพ่ือวิเคราะหระดับความสอดคลองตามมาตรฐาน ISO 27001:2013 ของ คณะทันตแพทยศาสตร ม.

มหิดล 

 

2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

มาตรฐาน ISO 27001 เกิดขึ้นจากองคกร International Organization for Standardization โดย

เวอรชั่นลาสุดคือ ISO 27001:2013 ประกาศใชเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม ค.ศ.2013 เปนมาตรฐานสากลสำหรับระบบ

การจัดการความปลอดภัยของขอมูล (Information Security Management Systems : ISMS) จัดทำข้ึนเพ่ือให

องคกรนำขอกำหนดไปใชในการประเมินความเสี่ยง ออกแบบดานการรักษาความปลอดภัย และการนำไปปฏิบัติ 

รวมถึงการบริหารจัดการความปลอดภัยของขอมูลทั ้งที ่ เป นดิจ ิทัลและเอกสารไดอยางปลอดภัย เปน

มาตรฐานสากลเพียงมาตรฐานเดียว ท่ีสามารถตรวจประเมินไดสำหรับระบบการจัดการความปลอดภัยของขอมูล 

มุงเนนการรักษาความปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศ ตามระดับความเสี่ยงดานการรักษาความลับ การรักษาความ

ถูกตองสมบูรณ และความพรอมใชงาน โดยมีแนวทางบริหารจัดการใหขอมูลสารสนเทศขององคกรสามารถเขาถึง
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ไดเฉพาะผูท่ีมีสิทธิ ขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง ครบถวนสมบูรณไมถูกเปลี่ยนแปลงหรือแกไขจากผูท่ีไมไดรับ

อนุญาต และขอมูลสารสนเทศมีความพรอมที่จะใหผูมีสิทธิเขาใชงานอยูเสมอ การที่องคกรนํามาตรฐาน ISO 

27001 มาประยุกตใชในการดําเนินงาน จะสามารถทําใหผู มีสวนไดสวนเสีย เกิดความมั ่นใจในความมั่นคง

ปลอดภัยของขอมูลสารสนเทศมากย่ิงข้ึน เน่ืองจากการดําเนินงานตามมาตรฐาน ISO 27001 จะชวยปกปองขอมูล

สารสนเทศขององคกร จากความเสี่ยงของภัยคุกคามตาง ๆ ไมวาจะเปนไวรัสคอมพิวเตอรท่ีทําใหขอมูลสารสนเทศ

เสียหาย การบุกรุกระบบเพ่ือขโมยขอมูลสารสนเทศ การบุกรุกระบบเพ่ือเปลี่ยนแปลงขอมูลสารสนเทศ หรือความ

เสียหายที่เกิดจากความไมตั้งใจของผูใชงานในระบบ ฯลฯ ซึ่งสงผลกระทบตอการดําเนินงานขององคกร สราง

ความเสียหายดานรายได เวลา ภาพลักษณ และความนาเชื่อถือ ขององคกร 

มาตรฐาน ISO 27001 มีกระบวนการบริหารจัดการสารสนเทศที่มีความสำคัญ ขององคกรใหมีความ

มั่นคงปลอดภัยตามหลัก C I A (Confidentiality , Integrity , Availability) ซึ่งมีแนวทางการปฏิบัติตามข้ันตอน

ของกระบวนการดังนี ้ เริ่มตั้งแตทำการวิเคราะหและประเมินความเสี่ยง เพื่อทำใหทราบวาสารสนเทศใดที ่มี

ความสำคัญตอการดำเนินธุรกิจขององคกร โอกาสท่ีจะเกิดความเสี่ยงและความเสียหายอันสงผลกระทบตอการ

ดำเนินธุรกิจขององคกร จากภัยคุกคามทั้งภายในภายนอกกับสารสนเทศนั้นมากนอยแคไหน มีวิธีการบริหาร

จัดการ ในการปองกันความเสี่ยงดังกลาวอยางไร โดยจำเปนตองจัดลำดับความสำคัญของความเสี่ยงท้ังหมดท่ีพบ 

และพิจารณาวาสิ่งใดจำเปนตองรีบบริหารจัดการกอนและหลัง โดยเริ่มจากทำการออกแบบระบบบริหารจัดการ 

ซึ่งในท่ีน้ีหมายถึงกระบวนการท่ีเปรียบเสมือนเปนเครื่องมือในการรักษา ความมั่นคงปลอดภัย แตไมไดหมายรวม

เพียงแคการนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนเทาน้ัน ยังหมายรวมถึงการพัฒนาข้ันตอนปฏิบัติหรือการ

นำ ขั้นตอนปฏิบัติที่มีอยู เดิมมาปรับปรุง เพื่อใหเกิดกระบวนการปองกันและรักษาความมั่นคงปลอดภัยของ

สารสนเทศที่ใชในการดำเนิน ธุรกิจขององคกรอยางเหมาะสม โดยหลังจากที่ไดระบบที่ตองการแลวทำการ

ดำเนินการตามระบบ ที่ไดวางแผนไว จากนั้นทำการตรวจสอบการดำเนินงานวามีการดำเนินงานครบถวนตาม 

วัตถุประสงค และแผนที่วางไวหรือไมและยังมีจุดออนอยู ท่ีจุดใด อยางไร เมื ่อไดขอมูลครบถวนแลวก็นำมา

พิจารณาทำการบำรุงรักษากระบวนการเดิมท่ีมีประสิทธิภาพเหมาะสมเพียงพอ และทำการปรับปรุงกระบวนการท่ี

ยังมีจุดออนใหดีข้ึน เพ่ือทำให ระบบบริหารจัดการท่ีประยุกตใชในองคกร น้ันมีคุณภาพ ทันสมัย และเหมาะสมอยู

เสมอ  

มาตรฐาน ISO 27001 จะใหการรับรอง วาองคกรไดดำเนินงานสอดคลองกับกฎหมาย กฎระเบียบ 

ขอบังคับและขอกำหนดตามสัญญา อันเกี่ยวเนื่องกับขอมูลสำคัญ ดวยเหตุนี้การไดรับการรับรองตามมาตรฐาน 

ISO 27001 จึงเปนการพิสูจนใหเห็นวาองคกรไดมีการดำเนินการตามขั้นตอนที่จำเปน เพื่อปกปองขอมูลสำคัญ

จากการเขาถึงที่ไมไดรับอนุญาต รวมทั้งเปนการรับประกันระบบสารสนเทศและสารสนเทศขององคกรมีระบบ

ควบคุมภายในท่ีดี ไดรับการรักษาความปลอดภัย (Confidentiality) มีความถูกตองครบถวนสมบูรณ (Integrity) 

และมีความพรอมใชงาน (Availability) ทั้งที่เปนขอมูลของบริษัทและขอมูลสวนบุคคลอื่นๆ เปนการสรางความ

เชื่อมั่นในการใหบริการ รวมถึงภาพลักษณท่ีดีแกลูกคาและเพ่ือปองกันภัยคุกคาม ลดความเสี่ยง จากชองโหวและผู

บุกรุก เพื่อใหขอมูลสารสนเทศมีความถูกตอง มีการรักษาความลับ และมีความพรอมใหบริการอยูในระดับท่ี

เหมาะสม 

มาตรฐาน ISO 27001 ใชแนวทาง PDCA (Plan-Do-Check-Act) เปนโครงสรางเชนเดียวกับมาตรฐาน

ท่ีรูจักกันอยางแพรหลาย เชน ISO 9001 (Quality Management System-QMS) ISO14001 (Environmental 

Management System-EMS) ดังน้ันองคกรท่ีมีระบบ QMS, EMS อยูแลวสามารถเขาใจแนวทางของ ISMS ไดไม

ยากนัก เพียงแตเปลี่ยนมุมมองมาสนใจที่ Information และวางแนวทางบริหาร โดยผานกระบวนการ วางแผน 
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(Plan) นำไปปฏิบัติ (Do) ทบทวนและตรวจสอบ (Check) และแกไขปรับปรุง (Act) จะเห็นไดวาหลักการ PCDA 

สอดคลองกับสามัญสำนึกท่ัวไป คือกอนทำอะไรควรมีการวางแผนลวงหนา พิจารณาใหรอบคอบแลวลงจึงมือทำ

ตามแผน หลังจากนั้นก็ตรวจสอบผลลัพธวาเปนไปตามแผนที่วางไวหรือไม หากไมเปนไปตามแผนก็ตองแกไข

ปรับปรุง และนำบทเรียนมาพิจารณาในการวางแผนกอนทำงานครั้งตอไป ซึ่งแนวคิดน้ีสามารถประยุกตใชในการ

ทำมาตรฐาน ISO/IEC 27001 ไดเปนอยางดี การที่องคกรหนึ่งผานการรับรองมาตรฐานระบบการความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศ ISO 27001 น้ันหมายถึง องคกรดังกลาวไดนำขอกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001 มา

ประยุกตใชอยางครบถวน และมีหลักฐานท่ีเปนรูปธรรมใหเชื่อไดวาองคกรดังกลาวมีระบบการจัดการความมั่นคง

ปลอดภัยของสารสนเทศท่ีไดมาตรฐานสากล 

โครงสรางของมาตรฐาน ISO 27001:2013 แบงเนื้อหาออกเปน 14 หัวขอ (Domain) ซึ่งแตละหัวขอ

ประกอบดวยวัตถุประสงคจํานวนแตกตางกัน รวม 35 วัตถุประสงค (Control objectives) และแตละขอ

ประกอบดวยมาตรการในการรักษาความมันคงปลอดภัย รวมแลว 114 ขอ รายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ขอกําหนดดานการรักษาความมั่นคงปลอดภยั ISO 27001:2013 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การดำเนินการจัดทำวิเคราะหความแตกตาง (Gap Analysis ) ระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เทียบกับขอกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013 ไดดำเนินการ

ตามข้ันตอนท้ังหมด 4 ข้ันตอนดังน้ี  

3.1 การวางแผนงาน  

เปนข้ันตอนเริ่มแรกสำหรับการจัดทำ Gap Analysis โดยเริ่มตนดวยการ (1) กำหนดขอบเขตของการ

จัดทำโดยพิจารณาวามีหนวยงานใดภายในองคกร ท่ีนาจะมีความเกี่ยวของกับการจัดทำ Gap Analysis ตามหัวขอ

ตางๆ ของมาตรฐาน ซึ่งขอบเขตของการจัดทำคือ Data center และ IT Support facilities (2) เก็บรวบรวม

ขอมูลเบื้องตน เชน การดำเนินงานดานตางๆ ของ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (3) ประเมินการ

ระยะเวลาในดำเนินการและกำหนดตารางการนัดหมายหนวยงานท่ีเกี่ยวของ  

3.2 การศึกษาขอมูลจากเอกสาร  

เปนการศึกษารูปแบบการทำงาน ข้ันตอนการทำงาน และรายละเอียดของการทำงานในสวนตางๆ จาก

เอกสารคณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ท่ีไดจัดทำข้ึนตามมาตรฐาน ISO 27001:2013  

3.3 การสัมภาษณพนักงานที่เก่ียวของ  

ขอมูลบางประเภทอาจไมไดถูกระบุไวในเอกสาร ดังนั้น เพื่อใหไดขอมูลที่ถูกตองครบถวนมากที่สุดจึง

จำเปนตองสอบถามขอมูลเพิ่มเติมจากเจาหนาที่ผูเกี่ยวของหรือที่ทราบขอมูลโดยตรงดวยวิธีสัมภาษณ ซึ่งได

ดำเนินการสัมภาษณเจาหนาท่ีของ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยขอมูลท่ีไดจากการสัมภาษณ

สามารถสรุปไดดังตารางท่ี 2 

 

ตารางที่ 2 สรุปรายชื่อหนวยงานและขอมูลท่ีเกี่ยวของ  

 
 

3.4 การวิเคราะหและสรุปผลการประเมิน  

ทำการวิเคราะหขอมูล ทบทวนเอกสาร การควบคุม กระบวนการการดำเนิน ที ่ไดร ับเทียบกับ

ขอกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013 Annex A (A.5 – A.18) ทีละขอเพ่ือดูวาสภาพปจจุบันของ คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเทียบกับขอกำหนดในแตละขอของมาตรฐานมีความสอดคลองกันในระดับ
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ใด สำหรับการพิจารณาขอมูลสภาพปจจุบันท่ีเปนอยูเทียบกับสิ่งท่ีขอกำหนดของมาตรฐานตองการในแตละขอน้ัน

จะกำหนดระดับความสอดคลองไว 3 ระดับ ดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 การกำหนดระดับความสอดคลอง  

 
 

หลังจากที่ทำการวิเคราะหและประเมินจนครบทุกขอกำหนดของมาตรฐานแลวจะสามารถสรุปเปน

ระดับความสอดคลองโดยรวมเทียบกับระดับท่ีมาตรฐานตองการไดวามีความสอดคลองกับมาตรฐานกี่เปอรเซ็นต 

โดยกำหนดใหระดับที่มาตรฐานตองการเทากับ 100% ซึ่งผลสรุปเปนเปอรเซ็นตนั้น จะถูกนำไปเปรียบเทียบกับ

ระดับข้ันของความมั่นคงปลอดภัยท่ีไดกำหนดไว  

 

4. ผลการวิจัย  

สรุปภาพรวมของ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีความสอดคลองกับขอกำหนดของ

มาตรฐาน ISO 27001:2013 Annex A (A.5 – A.18) อยูท่ี 51% ดังรูปท่ี 1 

 

 
 

รูปที่ 1.  สรุปผลรวมความสอดคลองกับขอกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001:2013 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

สรุปภาพรวมของ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เมื่อเทียบกับขอกำหนด 114 ขอ คือ 

(1) เปนไปตามขอกำหนดครบถวน (Compliance) 58 ขอ (2) เปนไปตามขอกำหนดบางสวน (Partial-
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Compliance) 29 ขอ (3) ไมเปนไปตามขอกำหนด (Non-Compliance) 27 ขอ ซึ่งมีรายละเอียดสรุปผลความ

สอดคลองขอกำหนด 114 ขอ ดังตารางท่ี 4 

 

ตารางที่ 4 สรุปความสอดคลองกับขอกำหนดของมาตรฐาน เมื่อเทียบกับขอกำหนด 114 ขอ ของมาตรฐาน ISO 

27001: 2013   

 

 
 

5. สรุปและอภิปรายผล 

จากรายงานวิเคราะหสรุปผลระดับความสอดคลอง แสดงใหเห็นถึงระดับความสอดคลอง ระหวาง

ระบบบริหารความปลอดภัยสารสนเทศ คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล กับขอกำหนดของมาตรฐาน 

ISO 27001:2013 เพื่อใหบรรลุเปาหมายขององคกรในการพัฒนาและปรับปรุงความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ

ตามมาตรฐาน ISO 27001:2013  คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลตองมีความมุงมั่นในการดำเนินการ

ตามนโยบายความปลอดภัยท่ีเหมาะสม และข้ันตอนการสนับสนุนเพ่ือจัดการดานความปลอดภัยของขอมูลท้ังใน

ดานของเทคนิค กายภาพ และการบริหาร ทั้งนี้นโยบายและขั้นตอนดังกลาวจะตองมีการสื่อสารและบังคับใชท่ัว

ทั้งองคกร นอกจากนี้ควรจัดใหมีกิจกรรมการติดตามและวัดผลการปฏิบัติตามนโยบายที่เหมาะสมเพื่อสงเสริม

แนวทางปฏิบัติท่ีถูกตอง ตลอดจนเพ่ิมประสิทธิภาพในการควบคุมความปลอดภัยของขอมูล  ความแตกตางท่ีระบุ

ในรายงานการวิเคราะหนี้ ควรถูกปดโดยการดำเนินการแกไขที ่เหมาะสม เพื ่อใหบรรลุระดับการปฏิบัติตาม

มาตรฐาน ISO 27001:2013 ใหมีความมั ่นคงปลอดภัยตาม รวมทั้งเปนการรับประกันระบบสารสนเทศและ

สารสนเทศขององคกรมีระบบควบคุมภายในท่ีดี ไดรับการรักษาความปลอดภัย (Confidentiality) มีความถูกตอง

ครบถวนสมบูรณ (Integrity) และมีความพรอมใชงาน (Availability) คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ควรมีการดำเนินการตามข้ันตอนดังน้ี 
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1. วางแผนดำเนินการและแตงต้ังคณะกรรมการและคณะทำงานท่ีเกี่ยวของตามบทบาทและขอบเขตหนาท่ี

ความรับผิดชอบ  

2. จัดฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับมาตรฐาน ISO 27001 สำหรับเจาหนาที่ขององคกร เพื่อใหมีความรู

เพียงพอ ตอการพัฒนาและปฏิบัติใชระบบบริหารความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ (ISMS)  โดยมีครอบคลุมหัวขอ

การอบรมดังนี้ (1) ความรูเกี่ยวกับขอกำหนดตามมาตรฐาน ISO 27001 (2)การเมินความเสี่ยงและการบริหาร

ความเสี ่ยง (Risk Management) (3) การจัดทำนโยบายและขั ้นตอนการปฏิบัติดานความมั ่นคงปลอดภัย 

(Security Policy & Procedure)  

3. (4) การตรวจประเมินภายในสำหรับระบบ ISMS (Internal ISMS Audit) 

4. การจัดทำทะเบียนทรัพยสิน ตามขอกำหนดของมาตรฐาน ISO 27001  

5. การประเมินความเสี ่ยงและการบริหารความเสี ่ยง (Risk Management) โดยทำการรวบรวมและ

ประเมินความสำคัญทรัพยสิน การระบุภัยคุกคาม ระบุชองโหว ระบุมาตรการควบคุมปจจุบัน การประเมินโอกาส

เกิด การวิเคราะหผลกระทบ การคำนวณระดับความเสี่ยง และหลักเกณฑการเลือกตอนสนองตอความเสี่ยง 

6. จัดทำนโยบายและข้ันตอนการปฏิบัติงานดานความมั่นคงปลอดภัย (Security Policy & Procedure) 

7. ทบทวนและทำแผนความตอเนื่องในการดำเนินธุรกิจ หรือแผนการกูคืนระบบสารสนเทศ เพื่อจัดทำ

เอกสารสนับสนุน เชน ขั้นตอนการปฏิบัติงาน วิธีการปฏิบัติงาน ใหสอดคลองตามขอกำหนดของมาตรฐาน ISO 

27001:2013 

8. ตรวจติดตามการดำเนินงานของมาตรการควบคุม และการดำเนินการแกไข ตามกระบวนการ PDCA  

คือ การวางแผนการตรวจสอบ (Audit Plan)  การจัดทำรายการตรวจสอบ (Audit Checklist) การจัดทำรายงาน

การตรวจสอบภายใน (Internal Audit Report) และดำเนินการแกไข (Corrective Actions) ตามผลลัพธขอการ

ตรวจสอบ 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

งานวิจัยน้ีสำเร็จลุลวงตามวัตถุประสงค โดยไดรับการสนับสนุนและความรวมมือจากคณะทำงาน งาน

ขอมูลและสารสนเทศ งานทรัพยากรบุคคล หนวยกฎหมาย หนวยบริหารความเสี่ยง หนวยตรวจสอบภายใน และ

หนวยทะเบียนและจำหนายพัสดุ  คณะ-ทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ที่เสียสละเวลาในการใหขอมูล

เพ่ือใหงานครั้งน้ีบรรลุตามวัตถุประสงค ผูวิจัยขอขอบพระคุณมา ณ ท่ีน้ี 
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บทคัดยอ  

 

งานวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค 1. เพ่ือศึกษากระบวนการจัดการ ขอมูลเลมหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา 

ขอมูลภาคการศึกษา ขอมูลแผนการศึกษา 2. เพ่ือวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตร

การศึกษา  โดยผูวิจัยไดทำการเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและสัมภาษณ อาจารย เจาหนาท่ี ท่ีเกี่ยวของ ศึกษา

และวิเคราะหปญหาการทำงานเดิม เพื่อทำการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตร

การศึกษา ใหสอดคลองตามความตองการใชงาน กระบวนการปฏิบัติงานของผูใชงานท่ีเกี่ยวของ ใหมีความสัมพันธ 

เชื่อมโยง เพื่อแกปญหาดานการจัดเก็บขอมูล ลดข้ันตอนการทำงานที่ซ้ำซอนที่ไมสงผลตอประสิทธิภาพของงาน 

ลดความลาชาของการประสานและติดตามงาน ลดปญหาขอมูลสูญหาย ผูวิจัยไดวิเคราะหและออกแบบระบบใหมี

ฟงกชันงานในสวนการจัดการ (1) จัดการขอมูลหลักสูตรการศึกษา ประกอบดวย ขอมูลเลมหลักสูตร ขอมูล

รายวิชา ขอมูลภาคการศึกษา และขอมูลแผนการศึกษา (2) จัดการขอมูล มคอ. 1-6 (3) สงออกขอมูลและรายงาน

มคอ. 3-7 รายงานเลมหลักสูตร รายงานรายละเอียดรายวิชา และรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ และไดออกแบบ

ระบบงานใหมีความสอดคลองกับกระบวนการทำงานของกลุมผูใชงานระบบ แบงเปน 3 กลุม ไดแก เจาหนาท่ีงาน

หลักสูตร อาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา และหัวหนาภาควิชา/ประธานโครงการสอนรวม  

ผูวิจัยออกแบบระบบโดยใชแนวทางพัฒนาระบบตามวงจรการพัฒนา (System Development Life 

Cycle: SDLC) โดยใชเครื่องมือ 1. Cause and Effect Diagram เพ่ือวิเคราะหถึงสาเหตุของปญหาท่ีเกิดข้ึนกับ

ระบบงานปจจุบัน 2. Context Diagram และ Data Flow Diagram ใชในการออกแบบกระบวนการทำงานของ

ระบบงานใหม  

 

คำสำคัญ: การวิเคราะหระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ, ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรการศึกษา, มคอ. 
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An analysis of information systems for educational curriculum management : 

 A Case Study of Doctor of Dentistry Program Faculty of Dentistry Mahidol 

 

Paphada Bhuttichak1* and Yupawadee Chuekulchat2 

 
1,2 Faculty of Dentistry, Mahidol University 

 6 Yothi Rd, Thung Phaya Thai, Ratchathewi, Bangkok 10400 

 

Abstract 

 This research aims to 1) investigate the course syllabus, course descriptions, and lesson 

plans management method and 2) evaluate and develop curriculum management information 

systems. The researcher collected data from documents and conducted interviews with 

instructors and employees. Investigating and analyzing the previous issues were conducted to 

design an information system for curriculum management to serve users' needs and operation 

processes. It also aimed to reduce inefficient, repetitive operation steps, including delays in 

communication and data loss issues. The researcher examined and designed the system with the 

following functions: 1) Syllabus information management: educational curriculum course book, 

course description, semester information, and lesson plans 2) TQF. 1-6 management 3) TQF. 3-7 

course report management for faculty members, instructors, and department dean. The 

researcher developed the system with the System Development Life Cycle (SDLC) methodology 

using 1) the cause-and-effect diagram to investigate the issues with the current system and 2) the 

context diagrams and data flow diagrams to design the workflow of the new system.   

 

 Keywords: management information system analysis, Information systems for managing educational 

courses, TQF 
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1. บทนำ  

การบริหารจัดการหลักสูตรเพื่อใหเปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai 

Qualifications Framework for Higher Education, TQF:HEd)  เป นภารก ิจและความร ับผ ิดชอบของ

คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ผูรับผิดชอบหลักสูตรและอาจารยประจำหลักสูตร ซึ่งรูปแบบและวิธีการในการ

ดำเนินการจัดทำรายละเอียดวิชาตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา ในแตละรายวิชาน้ันมีความสัมพันธ

เชื่อมโยงเกี่ยวของกับเอกสารตางๆ ไดแกมคอ.1 มาตรฐานคุณวุฒิ มคอ.2 รายละเอียดของหลักสูตร มคอ. 3 

รายละเอียดของรายวิชา มคอ.4 รายละเอียดของประสบการณภาคสนาม มคอ. 5 รายงานผลการดำเนินการของ

รายวิชา มคอ.6 รายงานผลการดำเนินการของประสบการณภาคสนาม มคอ.7 รายงานผลการดำเนินการของ

หลักสตูร 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Thai Qualifications Framework for Higher 

Education,TQF:HEd)  เป นกรอบท ี ่ แสดงระบบค ุณว ุฒ ิ การศ ึ กษาระด ับอ ุ ดมศ ึ กษาของปร ะ เทศ 

ซึ่งประกอบดวย ระดับคุณวุฒิความเชื่อมโยงตอเนื่องจากคุณวุฒิระดับหนึ่งไปสูระดับที่สูงขึ้น การแบงสายวิชา 

มาตรฐานผลการเรียนรูของแตละระดับคุณวุฒิซึ่งเพิ่มสูงขึ้นตามระดับของคุณวุฒิ ปริมาณการเรียนรูที่สอดคลอง

กับเวลาที ่ตองใช ลักษณะของหลักสูตรในแตละระดับคุณวุฒิ การเปดโอกาสในเทียบโอนผลการเรียนรู จาก

ประสบการณ ซึ่งเปนการสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต รวมท้ังระบบและกลไกท่ีใหความมั่นใจในประสิทธิผล การ

ดำเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติของสถาบันอดุมศึกษาวาสามารถผลิตบัณฑิตให

บรรลุคุณภาพตามมาตรฐานผลการเรียนรู 

จากสภาพปญหาในปจจุบัน การจัดการขอมูลเพ่ือจัดทำขอมูลหลักสูตร รายละเอียดรายวิชา หลักสูตร

ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต คณะทันต-แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (1) บันทึกและจัดเก็บขอมูลในโปรแกรม

สำเร็จรูปไมโครซอฟตเอ็กเซล (Microsoft Excel) และ ไมโครซอฟตเวิรด (Microsoft Word)  ทำใหมีปญหา

บันทึกขอมูลซ้ำซอน ยากตอการคนหา (2) ใชกระดาษสำหรับการพิมพเอกสารขอมูลรายวิชาใหอาจารย

ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร เพ่ือจัดทำขอมูลรายละเอียดวิชา ทำใหสิ้นเปลืองกระดาษ หมึก

พิมพและใชพ้ืนท่ีในการจัดเก็บเอกสารจำนวนมาก (3) เจาหนาท่ี ตองใชเวลาในการประสานงานและติดตาม การ

จัดทำขอมูลรายละเอียดรายวิชา จากผูอาจารยผู รับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนา

ภาควิชา/ประธานโครงการ  

จากปญหาดังกลาว ผูวิจัยไดเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสารและสัมภาษณ เจาหนาท่ี อาจารย เพ่ือทำ

การวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรการศึกษา หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะทันตแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหสอดคลองตามความตองการใชงาน กระบวนการปฏิบัติงาน โดยให

มีความสัมพันธ เชื ่อมโยง เพื ่อแกไขปญหาการทำงานของระบบงานปจจุบัน และเพิ ่มประสิทธิภาพในการ

ปฏิบัติงานใหกับเจาหนาท่ี ผูรับผิดชอบรายวิชา อาจารยผูรับผิดชอบหลักสูตร หัวหนาภาควิชา/ประธานโครงการ 

สามารถทำงานไดอยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

วัตถุประสงคการวิจัย 

1. เพื่อศึกษากระบวนการจัดการขอมูลเลมหลักสูตรรายละเอียดรายวิชา ขอมูลภาคการศึกษา ขอมูล

แผนการศึกษา และขอมูลรูปแบบการเรียนการสอน  

2. เพ่ือวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรการศึกษา 
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

2.1 กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ 

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ ไดกำหนดผลการเรียนรูท่ีคาดหวังใหบัณฑิตจำนวน 5 

ดาน ประกอบดวย (1) คุณธรรมจริยธรรม (Ethics and moral) มีการพัฒนานิสัยอยางมีคุณธรรมจริยธรรมดวย

ความรับผิดชอบทั้งในสวนของตนเองและสวนรวม ความสามารถในการปรับวิถีชีวิตในความขัดแยงทางคานิยม 

การพัฒนานิสัยและการปฏิบัติตนตามศีลธรรมทั้งในเรื่องสวนตัวและสังคม (2) ดานความรู (Knowledge) มี

ความสามารถในการเขาใจ การนึกคิดและการนำเสนอขอมูล การวิเคราะหและจำแนกขอเท็จจริงในหลักการ 

ทฤษฎี ตลอดจนกระบวนการตาง ๆ และสามารถเรียนรู ดวยตนเองได (3) ดานทักษะทางปญญา (Cognitive 

skills)  ม ี ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร ว ิ เ ค ร า ะ ห  ส ถ า น ก า ร ณ  แ ล ะ ใ ช  ค ว า ม ร ู   ค ว า ม เ ข  า ใ จ 

ในแนวคิด หลักการ ทฤษฎี และกระบวนการตาง ๆ ในการวิเคราะหและแกปญหาเมื่อตองเผชิญกับสถานการณ

ใหม (4) ดานทักษะความสัมพันธระหวางบุคคลและความรับผิดชอบ (Interpersonal skills and responsibility) 

มีความสามารถในการทำงานเปนกลุม การแสดงถึงภาวะผูนำ ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม ความสามารถ

ในการวางแผนและรับผิดชอบในการเรียนรูดวยตนเอง และ (5) ดานทักษะการวิเคราะหเชิงตัวเลข การสื่อสารและ

การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical analysis skis, communication and information technology 

skills) มีความสามารถในการวิเคราะหเชิงตัวเลข ความสามารถในการใชเทคนิคทางคณิตศาสตรและสถิติ 

ความสามารถในการสื่อสารท้ังการพูด การเขียน การใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (Boonyakiat, 2010) รวมท้ังการมี

กำหนดแผนที่แสดงการกระจายความรับผิดชอบมาตรฐาน (Curriculum mapping) เพื่อแสดงใหเห็นวาแตละ

รายวิชาในหลักสูตรรับผิดชอบตอผลการเรียนรูใดบาง โดยระบุวาเปนความรับผิดชอบหลักหรือรับผิดชอบรอง ซึ่ง

บางรายวิชาอาจไมนำไปสูผลการเรียนรูบางเรื่องก็ได โดยใหหลักสูตรกำหนดผลการเรียนรูที่คาดหวังใหบัณฑติมี

อยางนอย 5 ดาน ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแหงชาติ (Yusook, 2011) , (Office of the Higher 

Education Commission,2009) 

2.2 การวิเคราะหและออกแบบระบบ 

ใชกระบวนการพัฒนาระบบแบบ SDLC Management เปนเครื ่องมือชวยในการวิเคราะห และ

ออกแบบระบบ SDLC (System Development Life Cycle) คือ กระบวนการทางความคิดในการพัฒนาระบบ

สารสนเทศ เพ่ือแกปญหาทางธุรกิจและตอบสนองความตองการของผูใช (กิตติ ภักดีวัฒนะกุล, 2551) ภายในวงจร 

SDLC จะแบงกระบวนการทางานออกเปนระยะ ไดแก  

1. การวางแผน (Planning Phase) เริ่มตนระยะแรกดวยการสำรวจความตองการของผูใช และนำมา

วิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบท่ีสามารถตอบสนองความตองการของผูใช กำหนดขอบเขตของระบบใหม ศึกษาความ

เปนไปไดของโครงการ จัดตารางการดำเนินงาน และวางแผนการใชทรัพยากร 

2. การวิเคราะห (Analysis Phase) เปนการศึกษาขั้นตอนการดำเนินงานของระบบเดิมเพื่อทำความ

เขาใจกับปญหา รวบรวมความตองการในระบบใหมจากผูใชระบบ แลวนำความตองการเหลานั้นมาศึกษาและ

วิเคราะหเพ่ือพัฒนาระบบใหม  

3. การออกแบบ (Design Phase) เปนระยะการออกแบบระบบสารสนเทศท่ีจะนำมาใชแกปญหาหรือ

ตอบสนองความตองการท่ีไดวิเคราะหไว  

4. การพัฒนาและติดตั้ง (Implementation Phase) เปนระยะของการสรางระบบ ทดสอบ ติดต้ัง

ระบบ และเตรียมการเปลี่ยนแปลงจากระบบเกาไปเปนระบบใหม โดยการอบรมการใชงานใหแกผูใช และเตรียม

คูมือประกอบการใชงาน 
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5. การบำรุงรักษา (Maintenance Phase) เปนระยะที่ตองคอยดูแลการทำงานของระบบใหมให

ราบรื่น มีประสิทธิภาพอยูเสมอ การใหการสนับสนุนและชวยเหลือผูใชงาน และแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนระหวางการ

ใชงาน 

2.3 การรวบรวมความตองการ 

การรวบรวมความตองการ (Requirements Gathering) สามารถนำเทคนิคการสืบคนขอเทจ็จริงมา

ใช ประกอบดวยวิธีการรวบรวมขอเท็จจริงตางๆ ไดแก 1. การรวบรวมเอกสาร เปนการรวบรวมความตองการท่ี

เกี่ยวของกับเอกสารที่ดำเนินการอยูนั้น 2. การสัมภาษณ กระบวนการสัมภาษณ ประกอบดวยขั้นตอน ไดแก 

กำหนดบุคคลที่จะสัมภาษณ ตั ้งวัตถุประสงคการสัมภาษณ การทำคำถามสัมภาษณ เตรียมการสัมภาษณ 

ดำเนินการสัมภาษณ ทำรายงานสัมภาษณ และประเมินผลการสัมภาษณ และ 3. การสังเกตุกระบวนการทำงาน 

เปนวิธีที่ทำใหเห็นพฤติกรรมในสภาพแวดลอมจริงบนสถานที่ทำงานที่สามารถนำมาเปนขอมูลวิเคราะหเกี่ยวกับ

กิจกรรมตาง ๆ และขอมูลขาวสารที่สงถึงกันตามแตละหนวยงาน (ฝายผลิตหนังสือตาราวิชาการคอมพิวเตอร, 

2551) 

2.4 การเขียนผังแสดงเหตุและผล  

โอภาส เอ่ียมสิริวงศ (2549, น.97) กลาววาหลักการแกไขปญหาท่ีดี ควรมีการกำหนดหัวขอของปญหา 

และหาสาเหตุของปญหาใหไดกอน ซึ่งแนวทางหน่ึงท่ีสามารถนามาประยุกตใชไดเปนอยางดีก็คือการเขียนแผนภูมิ

กางปลา (Fishbone Diagram) ซึ่งแผนภูมิกางปลาสามารถเรียกไดอีกหลายชื่อ เชน ผังแสดงเหตุและผล (Cause 

and Effect Diagram) หรือ Ishikawa Diagram โครงสรางของผังกางปลา ประกอบดวยสวนสำคัญ 2 สวน คือ 

สวนโครงกระดูกที่เปนตัวปลา ซึ่งไดรวบรวมปจจัย อันเปนสาเหตุของปญหา และสวนหัวปลา ที่เปนขอสรุปของ

สาเหตุที่กลายเปนตัวปญหา โดยตามความนิยมจะเขียนหัวปลาอยู ทางขวามือและตัวปลา (หางปลา) อยูทาง

ซายมือเสมอ 

2.5 การเขียนผังงาน  

ผังงาน (Workflow Diagram) เปนแผนภาพที ่ใชลำดับขั ้นตอนการทำงานของโปรแกรมตั ้งแต

จุดเริ่มตน ถึงจุดสิ้นสุดดวยการนำเสนอผานสัญลักษณท่ีเปนมาตรฐาน เพ่ือใหสื่อความหมายและเขาใจตรงกัน ใน

การเขียนผังงาน ทำไดดวยการนำสัญลักษณตางๆ มาลำดับขั้นตอนการทำงาน โดยมีเสนและลกูศรเปนตัวเชื่อม

ระหวางสัญลักษณ (โอภาส เอ่ียมสิริวงศ, 2559) 

2.6 แผนภาพกระแสขอมูล  

แผนภาพท่ีแสดงใหเห็นถึงทิศทางการไหลของขอมูลท่ีมีอยูในระบบ และข้ันตอนการทำงานของระบบ 

ซึ่งจะทำใหทราบถึงการไหลเวียนของขอมูลวาขอมูลมาจากไหน ขอมูลไปท่ีไหน จะเก็บขอมูลท่ีไหน และเกิดอะไร

กับขอมูลบางในแตละข้ันตอนของระบบ ระดับของแผนภาพกระแสขอมูล สามารถแบงระดับของแผนภาพกระแส

ขอมูล ไดเปน 3 ระดับ คือ (1) แผนภาพบริบท (Context diagrams) เปนแผนภาพกระแสขอมูลระดับสูงสุด ท่ี

แสดงถึงขอบเขตของระบบสารสนเทศ (2) แผนภาพกระแสขอมูล (Data Flow Diagram: DFD) เปนแผนภาพ

กระแสขอมูลระดับท่ีแสดงข้ันตอนการทำงานหลักท้ังหมดของระบบ แสดงทิศทางการไหลของกระแสขอมูล และ

แสดงใหเห็นถึงแหลงจัดเก็บขอมูล (Data Store) และ (3) การแบงยอยแผนภาพ (Decomposition of DFD) เปน

การแบงข้ันตอนการทำงานออกเปนข้ันตอนยอย โดยแสดงไวในแผนภาพกระแสขอมูลระดับลางลงไป (ณัฏฐพันธ 

เขจรนันทน, 2551) 
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กรอบแนวคิดการวิจัย 

 
 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย / รูปแบบการศึกษา 

3.1 การกำหนดประชากรและการเลือกกลุมตัวอยาง 

ประชากรและกลุมตัวอยางท่ีใชในการวิจัยครั้งน้ีจะคัดเลือกบุคคลากรท่ีเกี่ยวของไดแก หัวหนางานงาน

บริหารการศึกษากอนปริญญา หัวหนาหนวยทันตแพทยศาสตรศึกษา อาจารย นักวิชาการศึกษา เจาหนาท่ี

บริหารงานทั่วไป ซึ่งในการสัมภาษณนั้นจะใหผูถูกสัมภาษณไดอธิบายและแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับขอเท็จจริง 

สภาพการณ ปญหาและอุปสรรคของระบบงานปจจุบัน ความคิดเห็นและความตองการของผูใชงานในมุมมองท่ี

เกี่ยวของ ผลกระทบและแนวทางในการพัฒนาระบบสารสนเทศ 

3.2 เครื่องมือที่ใชในการวิจัย 

ผู วิจัยใชการสัมภาษณ เปนเครื ่องมือที ่ใชในการวิจัย ซึ ่งการสัมภาษณสามารถเก็บขอมูลไดท้ัง

สภาพการณ ขอเท็จจริง ความคิดเห็นและเจตนาของผูถูกสัมภาษณ โดยคำถามท่ีใชเปนคำถามแบบไมมีโครงสราง 

ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้คือ 1. สภาพการณของระบบปจจุบัน 2. ปญหาและอุปสรรคของระบบปจจุบัน 3. ความ

คิดเห็นและความตองการของผูใชงาน 

3.3 การศึกษาความตองการและเก็บรวบรวมขอมูล 

ศึกษาข้ันตอนการทำงานในระบบปจจุบัน รวบรวมขอมูลจากเอกสาร จากการสัมภาษณ เพ่ือใหเขาใจ

ถึงปญหา ความตองการ และแนวทางในการแกปญหา เปนการศึกษาปญหาการทำงานของระบบปจจุบัน และ

ศึกษาถึงความตองการของระบบท่ีจะนำมาใชสนับสนุนการทำงาน เพื่อใชในการวิเคราะหและออกแบบระบบให

สอดคลองกับกระบวนการทำงานซึ่งมีกระบวนการดังตอไปน้ี 

1. รวบรวมขอมูล เพ่ือใชในการวิเคราะหและออกแบบจัดการขอมูล ซึ่งมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

- ขอมูลหลักสูตร 

- ขอมูลรายวิชา  

- ขอมูลแผนการศึกษา  

- ขอมูลรูปแบบการเรียนการสอน  

- รายงานหลักสูตร มคอ.1-7 

2. ศึกษาปญหาและสาเหตุของปญหาระบบงานปจจุบัน จากการศึกษาแบบฟอรมตางๆ การสัมภาษณผู

ที่มีความเกี่ยวของกับระบบ และการ สังเกตการณข้ันตอนและกระบวนการทำงานเดิมของระบบ สามารถแสดง

ปญหาและสาเหตุของระบบงาน ปจจุบัน โดยใช Case and effect Diagram ดังรูปท่ี 2 ดังน้ี 
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รูปที่ 2 Case and effect Diagram ระบบงานปจจุบัน 

 

3. ศึกษาบทบาทหนาท่ีและกระบวนการจัดการขอมูลหลักสูตรจากผูเกี่ยวของ เพื่อใชในการออกแบบ

ระบบใหสอดคลองกับกระบวนการทำงานท่ีเกี่ยว ซึ่งมีรายละเอียดดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 บทบาทหนาท่ีการจัดการขอมูลหลักสูตร 
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4. ผลการวิจัย  

จากการศึกษาความตองการและเก็บรวบรวมขอมูลผูวิจัยไดทำการวิเคราะหและออกแบบระบบดังน้ี   

4.1 Workflow Diagram  

ใชในการอธิบายกระบวนการทำงานปจจุบัน ของผูใชงานที่เกี่ยวของในการจัดการขอมูลหลักสูตร

การศึกษา เพื ่อใหกลุ มผู ใชงานไดเห็นภาพรวมในการปฏิบัติงานที ่มีความเชื ่อมโยงและเกี ่ยวของกัน  ซึ่งมี

รายละเอียดดังรูปท่ี 2 

 

 
 

รูปที่ 2 กระบวนการจัดการขอมูลหลักสูตรการศึกษา 

 

4.2 การออกแบบกระแสขอมูล (Data Flow Diagram) Context Diagram  

เปนระดับบนสุด แสดงใหเห็นภาพรวมของสวนนำเขา (Input) และสวนที่เปนสวนผลลัพธ (Output) 

และมีผูเกี่ยวของกับระบบ 4 กลุมดวยกัน ไดแก ผูดูแลระบบ เจาหนาท่ี อาจารย และ หัวหนาภาควิชา/ประธาน

โครงการสอนรวม ซึ่งมีรายละเอียดดังรูปท่ี 4 
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รูปที่ 3 Context Diagram ระบบหลักสูตรการศึกษา 

 

4.3 การออกแบบกระบวนการ (Process Design) 

เปนการอธิบายขอมูลท่ีเกี่ยวของข้ันตอนการประมวลผลแตละกระบวนการ เพ่ือใหผูใชงานท่ีเกี่ยวของ

ไดเขาใจในแตละกระบวนการ ในแตละกระบวนการประกอบดวย  (1) ชื่อกระบวนการ (Process Name)    (2) 

เขามูลนำเขา (Input Data flow) (3) ผลลัพธขอมูล (Output Data flow)  (4) คำอธิบายการทำงานของ

กระบวนการ(Process Description) ในระบบสารสนเทศเพื ่อการจัดการหลักสูตรการศึกษา  คณะทันต

แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประกอบดวยงานหลักท้ังหมด 5 กระบวนการ รายละเอียดดังตารางท่ี 1, 2 ,3, 

4  และ 5 

 

ตารางที่ 1 กระบวนการท่ี 1 จัดการขอมูลหลักสูตรการศกึษา  

’ 
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ตารางที่ 2 กระบวนการท่ี 2 จัดการขอมูล มคอ.  

 
 

ตารางที่ 3 กระบวนการท่ี 3 สงออกขอมูลและรายงาน 

 
 

ตารางที่ 4 กระบวนการท่ี 4 จัดการระบบ สำหรับผูดูแลระบบ 

 
 

ตารางที่ 5  กระบวนการท่ี 5 อนุมัติขอมูลมคอ. 3-6 
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5. สรุปและอภิปรายผล 

ผลการศึกษาขอมูลและกระบวนการจัดการ ขอมูลเลมหลักสูตรและรายละเอียดรายวิชา ขอมูลภาค

การศึกษา ขอมูลแผนการศึกษา เพื่อวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการหลักสูตรการศึกษา 

พบปญหาในการใชขอมูลรวมกัน ไมวาจะเปนความผิดพลาดของขอมูล ความซ้ำซอน หรือความลาชาในดานของ

การดำเนินงาน ดังนั้นผูวิจัยจึงนำหลักการวิเคราะหและออกแบบระบบสารสนเทศ เพื่อใชเปนแนวในการพัฒนา

ระบบเพื ่อการจัดการหลักสูตร โดยผู ว ิจ ัยไดนำเสนอรูปแบบ (1) Workflow Diagram ใช ในการอธิบาย

กระบวนการทำงานปจจุบัน (2) ContextDiagram แสดงใหเห็นภาพรวมของสวนนำเขา (Input) และสวนที่เปน

สวนผลลัพธ (Output) และผูเกี่ยวของกับระบบ  (3) Process Design เปนการอธิบายข้ันตอนของการประมวลผล

แตละกระบวนการ รูปแบบการนำเสนอดังกลาวขางตนทำใหผูใชงานเห็นภาพรวมของระบบที่ผูวิจัยไดออกแบบ 

เพ่ือใชเปนแนวทางในข้ันตอนของการพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการจัดการหลักสูตรการศึกษา เพ่ือแกไขปญหา

การทำงานของระบบงานปจจบุัน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานใหกับผูปฏิบัติงานท่ีเกี่ยวของ 
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บทคัดยอ 

คณะผูวิจัยไดศึกษาวิจัยเชิงสำรวจเพื่อตรวจสอบพฤติกรรมของการใชสื่อโซเชียลมีเดียของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัดเชียงใหม โดยมีกลุมประชากร คือ นักศึกษาระดับปริญญาตรี 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม จำนวน 11,089 คน กำหนดขนาดของกลุมตัวอยางดวยสูตร

ของคอแครน (Cochran) ไดกลุมตัวอยางข้ันต่ำ คือ 385 คน และเพ่ิมจำนวนไปอีกรอยละ 4 ทำใหมีกลุมตัวอยาง 

จำนวน 400 คน ใชวิธีการสุมตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) ซึ่งเปนการสุมตัวอยางโดยแยกประชากร

ออกเปนกลุมประชากรยอย ๆ ตามชั้นภูมิกอน คือ แบงยอยออกเปน 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร ตามลักษณะปฐมภูมิของประชากร 

ซึ่งจะทำใหโดยหนวยยอยในแตละชั้นภูมิจะมีลักษณะท่ีเหมือนกัน (Homogeneous) หลังจากนั้นใชการสุมกลุม

ตัวอยางแบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใหกลุมตัวอยางท่ีเปนนักศึกษาท้ัง 3 คณะ ไดทำแบบสอบถาม

แบบอิเล็กทรอนิกส โดยใหแสกนคิวอารโคด (QR Code Questionnaires) เพ่ือตอบขอคำถาม ผลการศึกษาพบวา 

กลุมตัวอยางสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 สวนใหญศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจ

และศิลปศาสตร จำนวน 170 คน คิดเปนรอยละ 42.50 และสวนใหญกำลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3 จำนวน 128 คน คิด

เปนรอยละ 32.00  สำหรับพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย พบวา สวนใหญมีจำนวนครั้งในการใชงานตอวัน คือ 

มากกวา 10 ครั้งตอวัน คิดเปนรอยละ 60.75 และมีระยะเวลาการใชงานโซเชียลมีเดียเฉลี่ยตอวัน คือ ระหวาง 30 

นาที ถึง 60 นาที คิดเปนรอยละ 36.00 รองลงมาอีก 1 อันดับ คือ ใชโซเชยีลมีเดียมากกวา 120 นาทีตอวัน คิด

เปนรอยละ 27.25 หรืออาจกลาวไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม สวนใหญใช

โซเชียลมีเดียระหวาง 30 นาที ถึง 60 นาที และมากกวา 120 นาทีตอวัน เพราะเมื่อรวมท้ังสองกลุมน้ีเขาดวยกัน

แลวจะมีจำนวนมากกวาครึ ่งหนึ ่งของกลุ มตัวอยางทั ้งหมด โดยสูงถึงรอยละ 63.25  สำหรับขอคนพบจาก

สมมุติฐาน คือ 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาท้ังเพศชายและเพศหญิงมีการใชโซเชียลมีเดีย

ในดานการเรียนไมแตกตางกัน (t = .261, df = 398, Sig. =.794) 2) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาท่ีศึกษาในตางคณะท่ีตางกันมีการใชโซเชียลมีเดียในดานการเรียนไมแตกตางกัน (F = 2.506, Sig. =.083) 

และ 3) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาท่ีศึกษาในชั้นปท่ีตางกันมีการใชการใชโซเชียลมีเดียใน

ดานการเรียนไมแตกตาง (F = .615, Sig. =.605) 

คำสำคัญ : โซเชียลมีเดีย, นักศึกษาระดับปริญญาตรี, โควิด-19 
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The use of social media among undergraduate students  

of Rajamangala University of Technology Lanna,  

Chiang Mai in the situation of Covid 19 
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1-2 Faculty of Business Administration and Liberal Arts 

Rajamangala University of Technology Lanna 50300 

 

Abstract 

This research aims to investigate the social media usage behavior of Rajamangala 

University of Technology Lanna students in Chiang Mai Province. The population comprised 

11,089 bachelor's degree students. The sample size was calculated using the Cochran formula. 

The minimal sample size was 385, and it was increased by 4%, yielding a sample size of 400. A 

random sample technique divided the population into subgroups based on the first stratum. 

Based on the population's fundamental features, the participants were divided into three 

faculties: the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, the Faculty of Engineering, and 

the Faculty of Arts and Architecture. This resulted in the sub-units in each state having the same 

characteristics (Homogeneous). Then, using accidental random sampling, the sample group of 

students from all three faculties scanned the QR code to complete the electronic surveys. 

According to the findings, the majority of the samples, 220 individuals or 55.0%, were female. 170 

students, or 42.50 %, were enrolled in the Faculty of Business Administration and Liberal Arts, 

while 128 students, or 32%, were in their third year. 60.75 % used social media more than ten 

times daily, while 36 % spent between 30 and 60 minutes daily on social media. The use of social 

media for more than 120 minutes every day took the second position, accounting for 27.25%. It 

can be assumed that most students of RMUTL, Chiang Mai used social media between 30 minutes 

and 60 minutes. When these two groups were merged, they accounted for more than 63.25 % 

of the total sample, which is more than half. The hypotheses were as follows:  1) There were no 

differences in social media usage between male and female RMUTL students. (t = .261, df = 398, 

Sig. =.794) 2) Students from different faculties at RMUTL used social media in their studies 

similarly. (F = 2.506, Sig. =.083) Furthermore, 3) RMUTL students from different academic years 

used social media similarly (F = .615, Sig. =.605). 

Keywords: Social media, Undergraduate Students, Covid-19 
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1. บทนำ 

แมท่ัวโลกจะเผชิญกับวิกฤติไวรัสโควิด 19 มานานกวา 2 ปแลว แตหลายประเทศก็ยังเผชิญการระบาด

ระลอกใหมอยูเรื่อย ๆ ในประเทศไทยรัฐบาลไดออกมาตรการควบคุมบังคับใชเพ่ือลดอัตราการระบาดของไวรัสโค

วิด 19 อยางตอเน่ืองและเปนระยะเวลาท่ียาวนานซึ่งสงผลกระทบตอการใชชีวิตของประชาชนโดยท่ัวไป ซึ่งทำให

ประชาชนมีการใชชีวิตปกติในรูปแบบใหม (New Normal) หลายประการ การใชชีวิตปกติในรูปแบบใหมน้ีทำให

การสื่อสารออนไลนไดรับความนิยมเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง จากเดิมท่ีทุกคนสามารถติดตามขอมูลขาวสารไดเพียง

ไมกี่ชองทาง เชน วิทยุ หนังสือพิมพ และสื่อโทรทัศน การเติบโตของสื่อออนไลนทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงของ

ขอมูลขาวสารที่ทุกคนสามารถเชื่อมโยงและสื่อสารกันไดอยางอิสระมากขึ้นผานอุปกรณอิเล็กทรอนิกส (เกษดา 

จารุรัตน และกาญจนา มีศิลปะวิกกัย, 2557) โดยใชอินเทอรเน็ตเปนสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนขอมูลขาวสารอีก

ชองทางหน่ึง และไดพัฒนาเปนแพลตฟอรมสำหรับสรางชุมชนเสมือนบนโลกออนไลน โดยเปนแหลงรวมผูใชงาน

เขามาประกอบกิจกรรมบนโลกออนไลน และสามารถติดตอสื่อสารถึงกันได เรียกวา โซเชียลมีเดีย (Social Media) 

หรือสื่อสังคมออนไลน นอกจากนี้ ยังพบวา คนรุนใหมมักใชโซเชียลมีเดียเปนตัวกลางในการสื่อสารและสราง

ความสัมพันธ รวมถึงใชงานในดานการสืบคนขอมูลตาง ๆ (ทิวา โฆษิตธีรชาติ, 2559) นอกจากน้ี วัยรุนตอนปลาย

ที่เริ่มเขาสูวัยทำงานยังชอบใชเฟซบุคมากที่สุด และเปลี่ยนจากการสื่อสารโดยใชโทรศัพทมาเปนการสื่อสารผาน

โซเชียลมีเดีย เปลี่ยนจากการพูดคุยเปนการสื่อสารดวยการสงขอความแทน พูดคุยกันนอยลงแตพิมพขอความหา

กันมากข้ึน (อดิสรณ อันสงคราม, 2558) เปนตน และจากผลสำรวจของ Global Digital Report, 2021 (กรุงเทพ

ธุรกิจ, 2564) รายงานวา ปจจุบันมีผูใชอินเทอรเน็ตทั่วโลกมากกวา 4.80 พันลานคน คิดเปนรอยละ 61 ของ

ประชากรโลกทั้งหมด ในจำนวนนี้เปนผูใชโซเชียลมีเดียมากถึง 4.48 พันลานคนทั่วโลก คิดเปนรอยละ 57 ของ

ประชากรท้ังหมดของโลก สำหรับประชากรของประเทศไทยเปนผูใชโซเชียลมีเดีย มากถึง 41 ลานคน ประชากร

ไทยใชโซเชียลมีเดียเปนชองทางหลักในการอัพเดทขาวเปนอันดับ 1 ของโลกในป พ.ศ. 2564 นอกจากน้ีประชากร

ไทยสูงถึง รอยละ 91 อานขาวออนไลนมากกวาสื่อชนิดอ่ืน ๆ ซึ่งสูงมากเปนอันดับสองของโลก จึงทำให "โซเชียล

มีเดีย" กลายเปนชองทางรับรูขาวสารของคนไทยท่ีทรงอิทธิพลมากในรอบ 5 ปท่ีผานมา จากท่ีกลาวมาในขางตน

จะเห็นวา โซเชียลมีเดียไดเขามามีบทบาทตอการดำเนินชีวิตของผูคนจำนวนมาก และแสดงใหเห็นวาพฤติกรรม

การใชสื่อโซเชียลมีเดียมีแนวโนมท่ีจะเติบโตมากยิ ่งขึ ้นเรื ่อย ๆ ทำใหคณะผู วิจัยเกิดขอคำถามในการวิจัยวา 

“นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ซึ่งเปนผูท่ีมีชวงอายุอยูในชวงวัยรุนตอนปลายมี

พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียอยางไร” โดยการศึกษาวิจัยในครั้งน้ีจะชวยใหทราบวาปจจัยสวนบุคคลมีผลตอ

พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียหรือไม อยางไร รวมถึงศึกษาพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียในดานการเรียนของ

นักศึกษา ซึ ่งจะเปนประโยชนตออาจารยหรือผู สอนในการวางแผนการจัดกิจกรรมการสอนไดเหมาะสมกับ

พฤติกรรมของนักศึกษาในยุคปจจุบัน 

 

2. แนวคิด ทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การใชโซเซียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงใหม ในสถานการณโควิด 19” คณะผูวิจัยไดนำทฤษฎีและแนวคิดท่ีเกี่ยวของมาใช ดังน้ี 
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1. แนวคิดเก่ียวกับโซเชียลมีเดีย (social media) 

คำวา โซเชียลมีเดีย หรือ สื่อสังคม หมายถึง สื่อดิจิทัลหรือซอฟแวรท่ีทำงานอยูบนพ้ืนฐานของระบบบน

อินเทอรเน็ต อันเปนเครื่องมือในการปฏิบัติการทางสังคมท่ีมีผูจัดทำข้ึน โดยเมื่อผูสงสารพบเจอเรื่องราว เหตุการณ 

บทความ ประสบการณ รูปภาพ วิดีโอ และเพลงตาง ๆ จึงนำขอมูลเหลานั้นมาแบงปนกับผูใชในโลกออนไลน

ภายใตเครือขายอินเตอรเน็ต โดยตนเองไดสงผานความเปนตัวตนและประสบการณตาง ๆ ผานสื่อดิจิตัล โดยได

รับรูและใชประโยชนรวมกันกับผู คนในสังคมอยางรวดเร็ว (อรวรรณ วงศแกวโพธิ์ทอง, 2553; Elizabeth F. 

Churchill, 2012) 

สำหรับประเภทของโซเชียลมีเดีย อาจแบงออกไดเปน 5 ประเภท (พันนาวัน วราวัฒนานนท, 2563) ดังน้ี  

1) โซเชียลมีเดียแบบโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Networks) 

     โซเชียลมีเดียประเภทน้ี เปนโซเชียลมีเดียท่ีเชื่อมโยงผูคนเอาไวดวยการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไอเดีย

ตาง ๆ หรือการติดตามผูท่ีมีความสนใจเดียวกันกับเรา ตัวอยางเชน Facebook และ Linkined เปนตน 

2) โซเชียลมีเดียแบบมีเดียเน็ตเวิรค (Media Networks) 

      โซเชียลมีเดียประเภทน้ี เปนโซเชียลมีเดียท่ีเอาไวแบงปนเนื้อหาท่ีเกี่ยวของกับการเผยแพรสื่อที่เปน

ขอมูลภาพหรือในรูปแบบวีดิโอ เชน Instagram, Vimeo และ Youtube เปนตน 

3) โซเชียลมีเดียแบบเนนการสนทนาแสดงความคิดเห็น (Discussions) 

     โซเชียลมีเดียประเภทน้ี เนนการตั้งคำถามและพูดคุยกันเปนหลัก ไมไดเนนการติดตามกันเหมือนสอง

ประเภทแรก แตเนนการแลกเปลี่ยนทัศนคติที่มีตอหัวขอเรื่องนั้น ๆ เชน Social Media แบบ Discussions คือ 

Reddit, Quora และ Pantip.com เปนตน 

4) โซเชียลมีเดียแบบเนนเสนอความคิดเห็น (Reviews) 

     โซเชียลมีเดียประเภทน้ี เปนโซเชียลมีเดียท่ีเนนการเสนอความคิดเห็นตอสิ่งใดสิ่งหน่ึงเปนหลัก ไมวาจะ

เปนการแสดงความคิดเหน็ตอโรงแรม สถานที่ทองเที่ยว รานอาหาร สินคาตาง ๆ  เพื่อใหผูที่วางแผนจะซื้อสินคา

และบริการสามารถนำขอคิดเห็นเหลานี้ไปประกอบการตัดสินใจ เชน TripAdvisor, Google My Business หรือ 

Wongnai เปนตน 

5) โซเชียลมีเดียแบบสรุปยอหรือใหความเห็นแบบสั้น (Micro) 

โซเชียลมีเดียประเภทน้ี เนนการแบงปนขอความสั้นๆ เนนความฉับไวของการอัพเดตเนื้อหา เนื้อหา

คอนขางอิสระ ซึ่งจะเปนเพียงขอความหรือมีผสมผสานภาพหรือสื่อวิดีโอดวยก็ได เชน โซเชียลมีเดียท่ีเนนขอความ

อยางเดียว เชน Twitter, Tumblr เปนตน หรือเปนโซเชียลมีเดียท่ีเนนขอความบวกวิดีโอ เชน TikTok เปนตน 

ดังนั้น โซเชียลมีเดียจึงเปนเครื่องมือที่ใชเพื่อการสื่อสารที่ทำใหผูใชแสดงออกถึง ความเปนตัวตนของ

ตนเอง รวมถึงความคิดเห็นของตนเองท่ีมีตอสิ่งใดสิ่งหน่ึง เพ่ือท่ีจะมีปฏิสัมพันธกับผูอ่ืนหรือแบงปนขอมูล ซึ่งทำให

เกิดการสื่อสารท่ีเปนอิสระ รวมถึงมีการแบงปนขอมูล ความคิดกับผูอ่ืน และยังเปนการสื่อสารท่ีรวดเร็วแลวยังชวย

ใหผูคนสรางปฏิสัมพันธกันแบบไรพรมแดนอีกดวย 

2. แนวคิดเก่ียวกับการเปดรับขอมูลขาวสาร (Media Exposure Theory) 

การสื่อสารจัดไดวาเปนปจจัยท่ีสำคัญในชีวิตของมนุษย มนุษยตองอาศัยการสื่อสารเปนเครื่องมือเพ่ือให

บรรลุวัตถุประสงคในการดำเนินกิจกรรมใด ๆ ของตนและเพ่ืออยูรวมกับคนอ่ืน ๆ ในสังคม การสื่อสารเปนพ้ืนฐาน
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ของการติดตอกระบวนการทางสังคม ย่ิงสังคมมีความซับซอนมาก และประกอบดวยคนจำนวนมากข้ึนเทาใด การ

สื่อสารก็ย่ิงมีความสำคัญมากข้ึนเทาน้ัน (นันทินี พิศวิลัย, 2558) 

แม็คคอมบและเบ็คเตอร (McCombs and Becker, 1979) ไดใหแนวคิดวา โดยท่ัวไปบุคคลแตละคนมี

การเปดรับขาวสาร หรือการเปดรับสื่อ เพ่ือตอบสนองความตองการ 4 ประการ คือ 

   1) เพื่อใหเรียนรูเกี่ยวของกับเหตุการณ (Surveillance) บุคคลสามารถติดตามความเคลื่อนไหวและ

สังเกตเหตุการณตาง ๆ รอบตัวจากการเปดรับขาวสาร ทำใหเปนคนท่ีทันเหตุการณ 

   2) เพ่ือการตัดสินใจ (Decision) การเปดรับขาวสารทำใหบุคคลสามารถกำหนดความเห็นของตนเอง

ตอเหตุการณตาง ๆ รอบตัวเพ่ือเปนการตัดสินใจโดยเฉพาะอยางย่ิงในเรื่องท่ีเกี่ยวของในชีวิตประจำวัน 

3. เพ่ือพูดคุยสนทนา (Discussion) บุคคลสามารถนำขอมูลขาวสารท่ีไดรับไปใชในการพูดคุยกับบุคคล

อ่ืนซึ่งเปนการเพ่ิมหัวขอสนทนาในชีวิตประจำวัน 

4. เพ่ือการมีสวนรวม (Participation) เพ่ือรับรูและมีสวนรวมในเหตุการณความเปนไปตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน

ในสังคมรอบ ๆ ตัว 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับพฤติกรรมการเปดรับสื่อบุคคลจะมีพฤติกรรมการเปดรับสื่อท่ีแตกตางกัน 

โดยปจจัยดังกลาวอาจมาจากปจจัยสวนบุคคล รวมถึงความเชื่อและทัศนคติเฉพาะของบุคคลท่ีจะเลือกรับเฉพาะ

สื่อ ขาวสารท่ีตนเองสนใจ 

 

กรอบแนวคิดวิจัย 

 

          ตัวแปรตน       ตัวแปรตาม 

(Independent Variables)                (Dependent Variables) 

 

 

                                      

ภาพท่ี 1 แสดงตัวแปรตนและตัวแปรตาม 

สมมติฐานการวิจัย 

1. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาทั้งเพศชายและเพศหญิงมีการใชโซเชียลมีเดียในดาน

การเรียนไมแตกตางกัน 

2. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาท่ีศึกษาในตางคณะท่ีตางกันมีการใชโซเชียลมีเดียในดาน

การเรียนไมแตกตางกัน 

3. นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาท่ีศึกษาในชั้นปท่ีตางกันมีการใชโซเชียลมีเดียในดานการ

เรียนไมแตกตางกัน 

  

การใชการใชโซเชียลมีเดียในดานการเรียน 

 
ปจจัยสวนบุคคล 
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3. วิธีดำเนินการวิจัย 

1. ประชากรท่ีใชในการศึกษาในครั้งน้ี ไดแก นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา จังหวัด

เชียงใหม มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี รวมทั้งสิน้ 11,089 คน (สำนักทะเบียน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา, 2562) โดยแบงออกเปน 3 คณะ ไดแก คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จำนวน 5,035 คน คณะ

วิศวกรรมศาสตร จำนวน 4,094 คน และคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จำนวน 1,961 คน 

2. กลุมตัวอยางในการวิจยัครั้งน้ี ไดแกกลุมตัวอยาง ไดแก นักศึกษาระดับชั้นปริญญาตรี เฉพาะนักศึกษา 

ท่ีศึกษาในระดับชั้นปท่ี 1 -4  โดยใชสูตรของคอแครน (Cochran, 1988) ไดกลุมตัวอยางข้ันต่ำ คือ 385 คน และ

เพิ่มจำนวนไปอีก 4 เปอรเซ็นต เพื่อปองกันการเก็บขอมูลไมครบหรือผูตอบตอบขอคำถามไมครบ จึงไดจำนวน 

กลุ มตัวอยาง 400 คน ใชวิธีการสุ มตัวอยางแบบชั้นภูมิ (Stratified sampling) เปนการสุ มตัวอยางโดยแยก

ประชากรออกเปนกลุมประชากรยอย ๆ ตามชั้นภูมิกอน คือ แบงยอยออกเปน 3 คณะใหญ ซึ่งจะทำใหโดยหนวย

ยอยของประชากรในแตละชั้นภูมิจะมีลักษณะเหมือนกัน (Homogeneous) หลังจากนั้นใชการสุมกลุมตัวอยาง

แบบบังเอิญ (Accidental Sampling) โดยใหกลุมตัวอยางที่เปนนักศึกษาทั้ง 3 คณะ ไดทำแบบสอบถามแบบ

อิเล็กทรอนิกส โดยใหกลุมตัวอยางแสกนคิวอาร โคด (QR Code Questionnaires) เพ่ือตอบคำถาม 

3. เครื ่องมือที ่ใชในการวิจัย คือ แบบสอบถามนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

เชียงใหม โดยแบงเปน 3 ตอน ดังน้ี  

 ตอนที่ 1 เปนแบบสอบถามขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางประกอบดวย เพศ ชื่อคณะท่ีสังกัด 

และระดับการศึกษา  

 ตอนที่ 2 แบบสอบถามขอมูลการใชงานและวัตถุประสงคการใชสื่อโซเชียลมีเดีย เปนการถามเกี่ยวกับ

การใชงานโซเชียลมีเดีย โดยจำแนกเปนจำนวนครั้ง และระยะเวลาในการใชงานโซเชียลมีเดีย  

  ตอนที่ 3 แบบสอบถามขอมูลการใชเทคโนโลยีในดานการเรียน จำนวน 5 ขอ โดยขอคำตอบเปนแบบ

มาตราสวนประมาณคา Rating Scale จำนวน 4 ระดับ ( 4 มากท่ีสุด 3 มาก 2 นอย 1 นอยท่ีสุด)  

4. สำหรับการสรางและการตรวจสอบคุณภาพเครื่องมือแบบสอบถามฉบับน้ี คณะผูวิจัยมีข้ันตอนในการ

สรางแบบสอบถาม ดังน้ี 

4.1 ผูวิจัยนำแบบสอบถามที่สรางใหผูเชี่ยวชาญ 3 ทาน เพื่อตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา 

(Content validity) โดยหาคาดัชนีความสอดคลองกัน ระหวางขอคำถามแตละขอกับจุดประสงค (Index of Item 

Objective Congruence หรือ IOC) โดยเลือกขอที ่มีคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามแตละขอกับ

จุดประสงคมากกวาหรือเทากับ 0.6 สวนที่มีคานอยกวา 0.6 นำไปปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมตามคำแนะนำของ

ผูเชี่ยวชาญ 

4.2 หาคาความเท่ียงหรือความเชื่อมั่น (Reliability) ของแบบสอบถาม โดยการหาคาแอลฟา

ของครอนบารค (Cronbach’s Alpha) จากกลุมอ่ืน ๆ ท่ีมีความใกลเคียงกับกลุมตัวอยาง จำนวน 50 คน ไดคา

แอลฟาของครอนบารค เทากับ 0.82 จึงสามารถนำแบบสอบถามไปใชกับกลุมตัวอยาง 

5. การเก็บรวบรวมขอมูล 

ผูวิจัยนำใบขอความอนุเคราะหเก็บขอมูลแบบสอบถามไปใหอาจารยในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช

มงคลลานนา เชียงใหม ท่ีทำการสอนนักศึกษาในคณะตาง ๆ โดยเปนแบบสอบถามแบบอิเล็กทรอนิกส โดยใหกลุม
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ตัวอยางแสกนคิวอาร โคด (QR Code Questionnaires) เพื่อตอบคำถาม ซึ่งเมื่อไดขอมูลจากแบบสอบถามท่ี

มาแลว จำนวน 400 ชุด คณะผูวิจัยไดทำการปดระบบเพ่ือไมรับคำตอบเพ่ิมเติม 

6. การวิเคราะหขอมูล 

6.1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม วิเคราะหขอมูลโดยใชคาความถ่ี และรอยละ 

6.2. ขอมูลแบบสอบถามขอมูลการใชงานและวัตถุประสงคการใชสื่อโซเชียลมีเดีย วิเคราะห

ขอมูลโดยใชคาความถ่ี และรอยละ 

6.3 ขอมูลแบบสอบถามขอมูลการใชเทคโนโลยีในดานการเรียน วิเคราะหขอมูลโดยใชคาเฉลี่ย 

ส วนเบี ่ยงเบนมาตรฐาน นอกจากนี ้ย ังทำการทดสอบความแตกตางของคาเฉลี ่ยรายคู ด วยคาที (t-test 

independent) และทดสอบความแตกตางของคาเฉลี่ยดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) 

 

4. ผลการวิจัย 

1. ผลการศึกษาขอมูลปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางที่ 1 ขอมูลสวนบุคคลดานเพศ คณะท่ีศึกษา และระดับชั้นป 

 

ตัวแปร รายละเอียด จำนวน (คน) รอยละ 

เพศ ชาย 180 45.00 

 หญิง 220 55.00 

คณะท่ีศึกษา คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร 170 42.50 

 คณะวิศวกรรมศาสตร 142 35.50 

 คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร 88 22.00 

ชั้นป ชั้นปท่ี 1 72 18.00 

 ชั้นปท่ี 2 115 28.75 

 ชั้นปท่ี 3 128 32.00 

 ชั้นปท่ี 4 85 21.25 

 

จากตารางที่ 1 พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง จำนวน 220 คน คิดเปนรอยละ 55.00 

และเปนเพศชาย จำนวน 180 คน คิดเปนรอยละ 45.00 จากผูตอบแบบสอบถามท้ังหมด สำหรับคณะท่ีศึกษาของ

ผูตอบแบบสอบถาม สวนใหญศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จำนวน 170 คน รองลงมา คือ คณะ

วิศวกรรมศาสตร จำนวน 142 คน และคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จำนวน 88 คน คิดเปนรอยละ

42.50, 35.50 และ 22.00 ตามลำดับ สำหรับชั้นปของผูตอบแบบสอบถาม มีดังนี้ ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญ

กำลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3 จำนวน 128 คน รองลงมาอีก 3 อันดับ คือ ชั้นปท่ี 2 จำนวน 115 คน ชั้นปท่ี 4 จำนวน 

85 คน และชั้นปท่ี 1 จำนวน 72 คน คิดเปนรอยละ 32.00, 28.75, 21.25 และ 18.00 ตามลำดับ 
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นอยกวา 30 นาที

30 นาที - 1 ช่ัวโมง

1 - 2 ช่ัวโมง

มากกวา 2 ช่ัวโมง

นอยกวา 30 นาที 30 นาที - 1 ช่ัวโมง 1 - 2 ช่ัวโมง มากกวา 2 ช่ัวโมง

รอยละ 15.75 36 20.75 27.25

จํานวน 63 144 83 109

ระยะเวลาที่ใชงาน

2. ผลการศึกษาขอมูลการจำนวนครั้งการใชงานและระยะเวลาการใชงานโซเชียลมีเดีย 

 

 
 

                                         ภาพท่ี 2 แสดงขอมูลการใชงานโซเชียลมีเดีย 

 

จากภาพท่ี 2 แสดงขอมูลการใชงานโซเชียลมีเดีย พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีจำนวนครั้งใน

การใชงานตอวัน คือ มากกวา 10 ครั้งตอวัน จำนวน 243 คน รองลงมา คือ ใชประมาณ 6 – 10 ครั้งตอวัน 

จำนวน 120 คน และใช 1 – 5 ครั้งตอวัน จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 60.75, 30.00 และ 9.25 ตามลำดับ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

                         

ภาพท่ี 3 แสดงระยะเวลาการใชงานโซเชียลมีเดีย 
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จํานวนครั้งที่ใชเฉลี่ยตอวัน
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สำหรับระยะเวลาการใชงานโซเชียลมีเดียตอวัน พบวา ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญมีระยะเวลาการใช

งานโซเชียลมีเดียเฉลี่ยตอวัน คือ ระหวาง 30 นาที ถึง 60 นาที จำนวน 144 คน คิดเปนรอยละ 36.00 รองลงมา

อีก 3 อันดับ คือ ใชระยะเวลามากกวา 2 ชั่วโมง จำนวน 109 คน ใชระยะเวลาระหวาง 1 ชั่วโมง ถึง 2 ชั่วโมง 

จำนวน 83 คน และนอยกวา 30 นาที จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 27.25, 20.75 และ 15.75 ตามลำดับ  

3. ผลการศึกษาการใชเทคโนโลยีในดานการเรียนของกลุมตัวอยาง 

 

ตารางที่ 3 แสดงขอมูลท่ัวไปของเพศกับการใชเทคโนโลยีในดานการเรียน 

 เพศ N Mean Std. Deviation 

การใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียน 
ชาย 180 3.28 .65 

หญิง 220 3.27 .64 

 

ตารางที่ 4 แสดงขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการใชเทคโนโลยี 

ในดานการเรียนระหวางเพศชายและหญิง 

 Levene's Test for 

Equality of 

Variances 

t-test for Equality of Means 

F Sig. t df Sig. (2-

tailed) 

การใชโซเซียล

มีเดียในดานการ

เรียน 

Equal 

variances 

assumed 

.256 .613 .261 398 .794 

Equal 

variances not 

assumed 

  
.260 251.979 .795 

 

 จากตารางที่ 3 และ 4 พบวา กลุมตัวอยางที่เปนเพศชาย จำนวน 180 คน มีคาเฉลี่ยในการใชโซเซยีล

มีเดียในดานการเรียน เทากับ 3.28 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .65 เพศหญิง มีคาเฉลี่ยในการใชโซเซียลมีเดีย

ในดานการเรียน เทากับ 3.27 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน เทากับ .64  เมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกตางของ

คาเฉลี่ยการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนระหวางเพศชายและหญิงดวยการทดสอบความแตกตาง ดวย t-test 

independent พบวา คาทดสอบเอกพันธของความแปรแปรวน (Levene's Test) คือ เอฟ (F) เทากับ .256 โดยมี

นัยสำคัญทางสถิติที่ (Sig.) .61 ซึ่งแสดงวา เอกพันธของความแปรปรวนของการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียน

ของทั้งสองกลุมเทาเทียมกัน และยังพบอีกวา คาเฉลี่ยของการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนระหวางเพศชาย

และหญิงไมแตกตางกัน (t = .261, df = 398, Sig. =.794) 
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ตารางที่ 5 แสดงขอมูลท่ัวไปของคณะท่ีศึกษากับการใชเทคโนโลยีในดานการเรียน 

 คณะที่ศึกษา N Mean Std. 

Deviation 

การใชโซเซียลมีเดียในดาน

การเรียน 

 

คณะบริหารธุรกิจและศลิปศาสตร 170 3.30 .61 

คณะวิศวกรรมศาสตร 142 3.39 .60 

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรม

ศาสตร 

88 3.19 .71 

 

ตารางที่ 6 แสดงขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการใชเทคโนโลยีในดานการเรียนกับคณะท่ีศึกษา 

 SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม (BG) 2.061 2 1.031 2.506 .083 

ภายในกลุม (WG) 163.236 397 .411   

รวม (TT) 165.298 399    

Test of Homogeneity of Variances (Levene's Test = .852, df1 = 2, df2 = 397, Sig. = .427) 

 

จากตารางท่ี 5 และ 6 พบวา กลุมตัวอยางศึกษาอยูใน 3 คณะ โดยมีคาเฉลี่ยการใชโซเซียลมีเดียในดาน

การเรียน ดังน้ี คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร จำนวน 170 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.39 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

เทากับ .61 คณะวิศวกรรมศาสตร จำนวน 142 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.30 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .60  

คณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร จำนวน 88 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.19 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

.71 เมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนระหวางคณะท่ีแตกตาง

กันดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) พบวา ค าทดสอบเอกพันธของความแปรแปรวน 

(Levene's Test) คือ .852 (df1 = 2, df2 = 397, Sig. = .427) ซึ่งแสดงวา เอกพันธของความแปรปรวนของการ

ใชเทคโนโลยีในดานการเรียนของท้ังสามกลุมเทาเทียมกัน และยังพบอีกวา คาเฉลี่ยของการใชโซเซียลมีเดียในดาน

การเรียนระหวางคณะที่ศึกษาไมแตกตางกัน (SS BG = 2.061, df = 2; SS WG = 163.236, df = 397; F = 

2.506, Sig. =.083) 

 

ตารางท่ี 7 แสดงขอมูลท่ัวไปของชั้นปกับการใชเทคโนโลยีในดานการเรียน 

 ช้ันป N Mean Std. Deviation 

การใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียน 

 

1 72 3.37 .67 

2 115 3.29 .66 

3 128 3.27 .65 

4 85 3.17 .58 
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ตารางท่ี 8 แสดงขอมูลการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการใชเทคโนโลยีในดานการเรียนระหวางชั้นป 

 SS df MS F Sig. 

ระหวางกลุม (BG) .767 3 .256 .615 .605 

ภายในกลุม (WG) 164.531 396 .415   

รวม (TT) 165.297 399    

Test of Homogeneity of Variances (Levene's Test = 1.718, df1 = 3, df2 = 396, Sig. = .163) 

 

จากตารางที่ 7 และ 8 พบวา กลุมตัวอยางทั้ง 4 ชั้นป มีคาเฉลี่ยการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียน 

ดังนี้ ชั้นปที่ 1 จำนวน 72 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.37 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .67 ชั้นปที่ 2 จำนวน 115 

คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.29 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .66  ชั้นปท่ี 3 จำนวน 128 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.27 

สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ .65 ชั้นปท่ี 4 จำนวน 85 คน มีคาเฉลี่ยเทากับ 3.17 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานเทากับ 

.58  เมื่อทำการเปรียบเทียบความแตกตางของคาเฉลี่ยการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนระหวางชั้นปท่ีแตกตาง

กันดวยการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว (ANOVA) พบวา ค าทดสอบเอกพันธของความแปรแปรวน 

(Levene's Test) คือ 1.718 (df1 = 3, df2 = 396, Sig. = .4163) ซึ่งแสดงวา เอกพันธของความแปรปรวนของ

การใชเทคโนโลยีในดานการเรียนของทั้งสี่กลุมเทาเทียมกัน และยังพบอีกวา คาเฉลี่ยของการใชโซเซียลมีเดียใน

ดานการเรียนระหวางชั้นปไมแตกตางกัน (SS BG = .767, df = 3; SS WG = 164.531, df = 396; F = .615, 

Sig. =.605) 

 

6. สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาการใชโซเซียลมีเดียของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม ใน

สถานการณโควิด 19 พบวา จำนวนผูตอบแบบสอบถามท้ังสิ้น 400 คน ผูตอบแบบสอบถามสวนใหญเปนเพศหญิง 

คิดเปนรอยละ 55.00 และเปนเพศชาย คิดเปนรอยละ 45.00 สวนใหญศึกษาอยูในคณะบริหารธุรกิจและศิลป

ศาสตร รองลงมา คือ คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปกรรมและสถาปตยกรรมศาสตร คิดเปนรอยละ 42.50, 

35.50 และ 22.00 ตามลำดับ และสวนใหญกำลังศึกษาอยูชั้นปท่ี 3 รองลงมาอีก 3 อันดับ คือ ชั้นปท่ี 2 ชั้นปท่ี 4 

และชั้นปท่ี 1 คิดเปนรอยละ 32.00, 28.75, 21.25 และ 18.00 ตามลำดับ 

นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา เชียงใหม ซึ่งมีอายุอยูในชวงวัยรุ นตอนปลายมี

พฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย ดังน้ี สวนใหญมีจำนวนครั้งในการใชงานตอวัน คือ มากกวา 10 ครั้งตอวัน คิดเปน

รอยละ 60.75 และมีระยะเวลาการใชงานโซเชียลมีเดียเฉลี่ยตอวัน คือ ระหวาง 30 นาที ถึง 60 นาที คิดเปนรอย

ละ 36.00 รองลงมาอีก 1 อันดับ คือ ใชโซเชียลมีเดียมากกวา 120 นาทีตอวัน คิดเปนรอยละ 27.25 หรืออาจ

กลาวไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม สวนใหญใชโซเชียลมีเดียระหวาง 30 นาที 

ถึง 60 นาที และมากกวา 120 นาทีตอวัน เพราะเมื่อรวมท้ังสองกลุมน้ีเขาดวยกันแลวจะมีจำนวนมากกวาครึ่งหน่ึง

ของกลุมตัวอยางทั้งหมด โดยสูงถึงรอยละ 63.25 ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของกายกาญจน เสนแกว (2558) ท่ี
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พบวา พฤติกรรมการใชเครือขายสังคมออนไลนของ Gen-X ในกรุงเทพมหานคร มีการใชโซเชียลมีเดียในระดับสูง

ท้ังจำนวนครั้งของการใชตอวันและจำนวนชั่วโมงท่ีใชตอวัน 

สำหรับขอคนพบจากสมมติฐานการวิจัย คือ 1) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาท้ังเพศ

ชายและเพศหญิงมีการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนไมแตกตางกัน ยอมรับสมมุติฐานหลัก คือ คาเฉลี่ยของ

คะแนนการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนระหวางเพศชายและหญิงไมแตกตางกัน (t = .261, df = 398, Sig. 

=.794)  2) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาท่ีศึกษาในตางคณะท่ีตางกันมีการใชโซเซียลมีเดียใน

ดานการเรียนไมแตกตางกัน ยอมรับสมมุติฐานหลัก คือ คาเฉลี่ยของคะแนนการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียน

ระหวาง 3 คณะ คือ คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร คณะวิศวกรรมศาสตร และคณะศิลปกรรมและ

สถาปตยกรรมศาสตรไมแตกตางกัน (F = 2.506, Sig. =.083) และ 3) นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนาท่ีมีชั้นปท่ีตางกันมีการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนไมแตกตางกัน ยอมรับสมมุติฐานหลัก คือ คาเฉลี่ย

ของคะแนนการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนในแตละชั้นปไมแตกตางกัน (F = .615, Sig. =.605) ซึ่งอาจกลาว

ไดวา ตัวแปรท่ีเปนปจจัยสวนบุคคล เชน เพศ คณะท่ีศึกษา และระดับชั้นป อาจไมใชเปนตัวแปรท่ีเหมาะสมในการ

ตรวจสอบความแตกตางของการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนซึ่งผลของการวิจัยนี้มีความใกลเคียงกับงานวิจัย

ของ ทิวา โฆษิตธีรชาติ (2559) ท่ีพบวา ความสัมพันธระหวางปจจัยสวนบุคคลกับพฤติกรรมการใชเครือขายสังคม

ออนไลนไมมีความสัมพันธกัน โดยกลุมตัวอยางของการศึกษานี้เปนนักเรียนระดับมัธยมปลายซึ่งอยูในชวงวัยรุน

ตอนตน  

สรุปไดวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนามีพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดียในระดับสูง 

ท้ังจำนวนครั้งในการใชงาน (10 ครั้งตอวัน รอยละ 60.75) และระยะเวลาการใชงานท่ียาวนาน (ระหวาง 30 นาที 

ถึง 60 นาที และมากกวา 120 นาทีตอวัน รอยละ 63.25) และยังพบอีกวา พฤติกรรมการใชโซเซียลมีเดียในดาน

การเรียนของนักศึกษาน้ัน ไมเกี่ยวของกับตัวแปรสวนบุคคล เชน เพศ คณะ และระดับชั้นป อยางมีนัยสำคัญ หรือ

อีกนัยหน่ึง คือ ไมวานักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนาจะเปนเพศชายหรือหญิง กำลังศึกษาอยูใน

คณะใด หรือในชั้นปใดก็ตาม ก็มีพฤติกรรมการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนไมแตกตางกัน 

 

6. ขอเสนอแนะในการวิจัย 

6.1 ขอเสนอแนะจากผลการวิจัย 

 1. จากผลวิจัยท่ีได พบวา นักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา มีพฤติกรรมการใชโซเชียล

มีเดียในระดับสูง ท้ังจำนวนครั้งในการใชงาน และระยะเวลาการใชงานท่ียาวนาน ดังน้ัน อาจารยผูสอนควรมีการ

ปรับใชโซเชียลมีเดียในการสอนใหมากข้ึน เชน ใชโซเชียลมีเดียแบบโซเชียลเน็ตเวิรค (Social Networks) เพ่ือเพ่ิม

ชองทางในการติดตอสื่อสาร หรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ไอเดียตาง ๆ หรือการใหนักศึกษาติดตามขอมูลท่ี

นาสนใจท่ีเกี่ยวของกับการเรียน ผาน Facebook และ Linkined เปนตน นอกจากน้ี อาจารยผูสอนยังสามารถใช

โซเชียลมีเดียแบบมีเดียเน็ตเวิรค (Media Networks) เพื่อแบงปนเนื้อหาที่เกี่ยวของกับการเผยแพรสื ่อที่เปน

ขอมูลภาพหรือในรูปแบบวีดิโอ เชน Vimeo และ Youtube เปนตน นอกจากนี้ ยังสามารถใชโซเชียลมีเดียแบบ

สรุปยอหรือใหความเห็นแบบสั้น (Micro) โดยโซเชียลมีเดียประเภทนี้กำลังไดรับความนิยมในหมูวัยรุน เพื่อเพ่ิม

ความนาสนใจในการสอนใหแกนักศึกษา โดยพยายามสรุปยอ (Micro) เนื้อหาสำคัญ แลวทำการแบงปนเปน
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ขอความสั้นๆ เนนความฉับไวของการอัพเดตเน้ือหา โดยจะผสมผสานภาพหรือสื่อวิดีโอดวยก็ได เชน TikTok เปน

ตน 

 2. จากผลงานวิจัย พบวา พฤติกรรมการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนของนักศึกษาน้ัน ไมเกี่ยวของกับ

ตัวแปรสวนบุคคล เชน เพศ คณะ และระดับชั้นป อยางมีนัยสำคัญ ทำใหอาจารยผูสอนตองกลับมาคิดทบทวน

เพ่ิมเติมวา ตัวแปรสำคัญท่ีทำใหพฤติกรรมการใชโซเซียลมีเดียในดานการเรียนของนักศึกษาน้ันแตกตางกันนาจะ

เปนผลของตัวแปรใดบาง ซึ่งการคนพบตัวแปรดังกลาวจะชวยใหอาจารยผูสอนสามารถสงเสริมผูเรียนใหเกิด

พฤติกรรมการเรียนรูผานสื่อประเภทโซเชียลมีเดียไดดีมากย่ิงข้ึน 

6.2 ขอเสนอแนะเพื่อการวิจัยคร้ังตอไป 

 1. ในการวิจัยครั ้งตอไปควรมีการศึกษาตัวแปรอื่น ๆ เพิ ่มเติม เพื ่อคนหาวา ตัวแปรใดมีผลตอเกิด

พฤติกรรมการเรียนรูผานสื่อประเภทโซเชียลมีเดียของนักศึกษาบาง โดยอาจเริ่มจากการวิจัยเชิงคุณภาพเกี่ยวกับ

ประเด็นดังกลาว เพ่ือคนหาปจจัยหรือตัวแปรท่ีเกี่ยวของกับพฤติกรรมการเรียนรูผานสื่อประเภทโซเชียลมีเดียของ

นักศึกษา ซึ่งจะชวยใหงายตอการหา “คำสำคัญ” (Key word) ที่ชวยในการสืบคนบทความหรือรายงานวิจัยท่ี

เกี่ยวของ 

 2. ในการวิจัยครั้งตอไปอาจเปรียบเทียบปจจัยสวนบุคคลของกลุมตัวอยางท่ีมีชวงอายุท่ีแตกตางกัน เชน 

ชวงวัยรุนตอนตน วัยรุนตอนปลาย วัยผูใหญตอนตน ผูใหญตอนปลาย และวัยชรา เพ่ือตรวจสอบวา “ระดับชวง

อายุท่ีตางกัน” ซึ่งตัวแปรดังกลาวเปนสิ่งท่ีบงชี้ถึง ความยาวนานของประสบการณชีวิตท่ีมีแตกตางกัน ปจจัยน้ีจะมี

ผลตอพฤติกรรมการใชโซเชียลมีเดีย หรือไม อยางไร 

 3. การวิจัยครั้งน้ีมีขอจำกัด คือ ศึกษาเฉพาะนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เชียงใหม 

เทานั้น จึงควรทำการศึกษาเปรียบเทียบในนักศึกษาตางสถาบันดวย เชน นักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชน หรือ

มหาวิทยาลัยของรัฐอ่ืน ๆ ซึ่งอาจไดผลการวิจัยท่ีแตกตางออกไปจากการศึกษาครั้งน้ี จะทำใหการศึกษาครั้งตอไป

ไดขอมูลรายละเอียดเพ่ิมมากข้ึน และสามารถนำไปสรุปผลและอภิปรายผลตอยอดจากการวิจัยครั้งน้ีไดมากย่ิงข้ึน 
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การศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลนวิชาฟสิกส 

ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) 

 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 

ศินุพล พิมพพก 1*  

 
1  มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 59 หมู 13 ตำบลฝายแกว อำเภอภูเพยีง จังหวัดนาน 55000 

 

*Sinupolpimpok@gmail.com, 0997355017  

 

บทคัดยอ  

งานวิจัยนี ้เปนการวิจัยเชิงสำรวจโดยมีวัตถุประสงคเพื ่อศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบ

ออนไลนวิชาฟสิกสในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของนักศึกษา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  กลุมตัวอยางเปนนักศึกษา 88 คน ที่กำลังเรียนวิชาฟส ิกสท่ี

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ในภาคเรียนท่ี 1 ปการศึกษา 2564 โดยใชแบบสอบถามเปน

เครื่องมือ วิเคราะหขอมูลดวยสถิติพรรณา คารอยละ คาเฉลี่ย และสวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  

       ผลการศึกษาพบวา นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมตอรูปแบบการสอนออนไลนทางฟสิกส อยู

ในระดับปานกลาง ( X =3.13, S.D.=0.86) . นักศึกษาสวนใหญใชสมารทโฟนในการเรียนรูออนไลน (71.59 

เปอรเซ็นต) รูปแบบการเรียนรูท่ีนักศึกษาชอบมากท่ีสุดคือการเรียนรูแบบผสมผสาน (40.91 เปอรเซ็นต) ปญหาท่ี

พบในการเรียนออนไลน ไดแก สัญญาณอินเทอรเน็ต ไมเนนการเรียน รบกวนสิ่งรอบขางขณะเรียน และเบื่อหนาย 

ดังน้ันผูสอนควรถามคำถาม แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และวางแผนบทเรียนกับผูเรียนเพ่ือรับมือกับปญหา 

 

คำสำคัญ  ความพึงพอใจ การเรียนรูปแบบออนไลน เชื้อไวรัสโคโรนา  
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A Study of Satisfaction on Physics Online Learning 

in the Situation of the Coronavirus Disease 2019 (Covid19) 

Epidemic of Rajamangala University of Technology Lanna, Nan Students. 

  

Sinupol pimpok  1* 
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59 Moo 13, Fai Kaew Subdistrict, Phu Pieng District Nan Province 55000 
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Abstract 

 This survey research aims to investigate student satisfaction with online physics learning 

at Rajamangala University of Technology Lanna, Nan Province, during the Coronavirus Disease 

2019 (Covid19) pandemic. The samples comprised 88 students studying physics at Rajamangala 

University of Technology Lanna Nan during the first semester of 2021. Descriptive statistics, 

percentages, mean, and standard deviation were used to analyze the data. The results showed 

that overall student satisfaction with online physics instruction methods was moderate ( =3.13,  

=0.86). The majority of students used smartphones (71.59%). Their preferred learning approach 

was blended learning (40.91 %). Internet signals, inability to concentrate, being distracted by one's 

environment while studying, and boredom were identified as obstacles to online learning. To 

address these challenges, teachers should ask students questions, share ideas, and organize 

lessons with them. 

 

 Keyword: satisfaction, online learning, coronavirus 2019 
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1. บทนำ  

ปจจุบันสถานการณการแพรระบาดของโรคอุบัติใหม COVID-19 เกิดข้ึนใน พ.ศ. 2562 เปนการระบาด

ทั่วโลก โดยมีสาเหตุมาจากไวรัสโคโรนาสายพันธุ ใหม สำหรับไวรัสโคโรนาสายพันธุใหมยังคงระบาดอยูจนถึง

ปจจุบัน และประเทศไทยกำลังอยูในชวงการระบาดระลอกใหม แพรกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค สงผลใหรัฐบาล

ประกาศมาตรการการควบคุม กฎระเบียบ ตอกิจกรรมตาง ๆ อยางท่ีมีการรวมกลุมกันเปนจำนวนมากเพ่ือปองกัน

การแพรระบาดของเชื้อไวรัส ทำใหสงผลกระทบโดยตรงตอสถาบันการศึกษาตาง ๆ คือ รูปแบบการจัดการเรียน

การสอนในทุกระดับมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมท้ังในระดับอุดมศึกษาดวยเชนเดียวกัน การใหดำเนินกิจกรรมท่ีตอง

หลีกเลียงการมีกิจกรรมกับคนจำนวนมากหรือการสัมผัสและมีการสั่งปดสถานศึกษาบางแหงท่ีมีความเสี่ยงเพราะ

เปนแหลงที ่สามารถจะแพรกระจายของโรคได (Supan Wilaiporn, Ongiem Araya, Lertkovit Saranya, & 

Vichitvejpaisal Phongthara, 2020) ดั้งนั้นกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรม มีแนวทางให

สถาบันอุดมศึกษาทุกแหงในสังกัดปรับเปลี่ยนรูปแบบการเรียนการสอน รวมไปถึงการเรียนรูการใชงานเทคโนโลยี

เพ่ิมข้ึนใชสำหรับการเรียนการสอน และแนวทางการใชชีวิตบนความปกติใหม (New Normal)  

ผูศึกษาวิจัยในฐานะที่เปนอาจารยผูสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ไดถือตาม

แนวปฏิบัติของรัฐบาลและของกระทรวงอุดมศกึษา วิทยาศาสตรวิจัยและนวัตกรรมอยางเครงครัดเพื่อไมใหเกิด

ความเสี่ยงเกิดการแพรระบาดของโรคซึ่งไดมีประกาศท่ีเกี่ยวของในการปรับรูปแบบการเรียนการสอนในหองเรียน

เปนการเรียนการสอนแบบออนไลน ซึ่งถือเปนการปรับตัวครั้งใหญของวงการศึกษา อาจารยและนักศึกษาของ

มหาวิทยาลัยก็เชนเดียวกันท่ีตองมีการปรับตัวอยางรวดเร็วเพ่ือใหทันกับการเปลี่ยนแปลงท่ีถาโถมมาอยางรวดเร็ว 

จากเดิมมหาวิทยาลัยไดดำเนินการจัดการเรียนการสอนในหองเรียนมีทั้งรูปแบบการบรรยาย การทดลองใน

หองปฏิบัติการ การลงฝกปฏิบัติงานในภาคสนามท้ังในมหาวิทยาลัย หนวยงานภายนอก ในป 2563 สถาบันตาง ๆ 

ไดเริ่มปรึกษาถึง แนวทางการจัดการเรียนการสอนออนไลน โดยพัฒนาจาก Application การประชุมออนไลนใน

แพลตฟอรม ตาง ๆ คือ Zoom, Skype, Slack และ Microsoft Team เปนตน (จักรกฤษณ โพดาพล, 2563) ซึ่ง

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลนยังไมเปนท่ีแพรหลายมากนัก เพ่ือลดโอกาศของการติดโรคติดเชื้อไวรัส

โคโรนา 2019 (โควิด 19) ของอาจารย บุคลากรและนักศึกษาใหไดมากท่ีสุด มหาวิทยาลัยจึงตองดำเนินการจัดการ

เรียนการสอนในระบบออนไลนเกือบทั้งหมดทุกรายวิชา จากการดำเนินการในชวงแรกก็พบวามีปญหาอุปสรรค

หลายอยางที่ไมสามารถหลีกเลี่ยงใหเกิดได เนื่องจากการเรียนการสอนออนไลนยังเปนเรื่องใหมมากสำหรับท้ัง

ผูเรียนและตัวอาจารยผูสอนเอง อีกท้ังการจัดการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นานมี

ท้ังการเรียนการสอนภาคทฤษฎี และภาคปฏิบัติ โดยการเรียนการสอนจะตองมีเน้ือหาท่ีครอบคลุม และมีทิศทาง

เดียวกัน เพื่อใหผูเรียนสามารถนําไปใชในภาคปฏิบัติไดจริง การจัดการเรียนการสอนจึงสงผลตอการเรียนรูของ

ผูเรียนโดยตรง จึงตองมีศึกษาสำรวจสอบถามความพึงพอใจ ปญหา อุปสรรคจากผูเรียนและพฤติกรรมการเรียน

ออนไลนของผูเรียนเพ่ือพัฒนาการจัดการเรียนการสอนออนไลนใหมีความเหมาะสม สอดคลองกับความตองการ

ของผูเรียนและผูสอน  

ดวยเหตุผลดังกลาวน้ัน ผูศึกษาวิจัยจึงเห็นวามีความสําคัญอยางย่ิงในการศึกษาความพึงพอใจ ปญหา 

อุปสรรค ในการจัดการเรยีนการสอนแบบออนไลน เพ่ือนําขอมูลท่ีไดมาใชในการวางแผน พัฒนาการจัดการเรียน

การสอนใหเหมาะสมกับผูเรียนตอไปในอนาคต 

 วัตถุประสงคของกาวิจัย 

 เพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลนวิชาฟสิกสในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

แนวคิดเก่ียวกับการเรียนการสอนแบบออนไลน 

 องคประกอบการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน (วิทยา วาโยและคณะ, 2563) องคประกอบของ

การจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน สรุปไดดังน้ี 

 1. ผูสอน (Instructor)เปนผูถายทอดเนื้อหา องคความรูตางๆใหกับผูเรียนใหเกิดความเขาใจในเนื้อหา

ประสบการณ ความเชี่ยวชาญของผูสอน มีสวนทําใหการสอนออนไลนบรรลุเปาหมาย ซึ่งบทบาทของผูสอนเปน

ผูใหคําแนะนํา (Guide) พี่เลี้ยง (Mentor) เปนผูฝก (Coach) อํานวยความสะดวก (Facilitators) เพื่อชวยให

ผูเรียนสามารถเล็งเห็นศักยภาพของตนเองในดานการเรียนรู รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะในการเรียนทักษะดาน

ความรูท่ีใชในการทํางาน ความสามารถในการใชเทคนิคตางๆในการทํางานท่ีสอนกันได  

 2. ผูเรียน (Student) เปนผูรับเนื้อหาและองคความรูจากผูสอน ซึ่งผูเรียนจําเปนตองมีความพรอมใน

ดานการใชเทคโนโลยีและสารสนเทศ การรูเทาทันสื่อ (Digital Literacy) สามารถสืบคน วิเคราะหขอมูล ประเมิน

เน้ือหาอยางเปนระบบ โดยใชวิจารณญาณในการตัดสินใจเกี่ยวกับขอมูลไดอยาง 

 3. เน้ือหา (Content) เปนสวนสําคัญท่ีทําใหการเรียนการสอนบรรลุตามวัตถุประสงค เน้ือหาควรมีการ

ออกแบบโครงสรางตามวัตถุประสงคของรายวิชา มีการวางแผนผังรายวิชาเพื่อเปนระบบนําทางเชื่อมโยงไปสู

เน้ือหาตางๆในบทเรียน สําหรับขอความของเน้ือหาควรมีความชัดเจน กระชับ เขาใจงาย มีการปรับปรุงใหทันสมัย

อยูตลอดเวลา เพ่ือใหผูเรียนศึกษาทําความเขาใจไดดวยตนเองอยางเหมาะสม 

 4. สื่อการเรียนและแหลงเรียนรู (Instructional Media& Resources) ถือวามีความสําคัญเปนอยางย่ิง

ตอการจัดการศึกษา สื่อการสอนท่ีดีจะเปนสวนชวยใหผูเรียนสามารถทําความเขาใจในเน้ือหาขณะท่ีเรียนได สื่อท่ี

ใชในการสอนควรที่มีความแปลกใหม ดึงดูดความสนใจของผูเรียนและกระตุนการเรียนรู เชน วิดีโอ ภาพน่ิง 

ภาพเคลื่อนไหว สถานการณจําลอง บทความวิชาการ เปนตน 

 5.กระบวนการจัดการเรียนรู (Learning Process) เปนกระบวนการออกแบบการเรียนรูใหกับผูเรียน

ตามหัวขอ วัตถุประสงค เนื้อหา สื่อการสอน กิจกรรมการเรียนรู วิธีการวัดประเมินผล โดยอาศัยเทคโนโลยี

สารสนเทศ มาออกแบบวิธีการจัดการเรียนรู ภายใตกระบวนการวิเคราะห (Analysis) วางแผนออกแบบ 

(Planning Design) นําไปใช (Implement) พัฒนา (Development) ประเมินผล (Evaluation) หลักสูตรการ

เรียนรูใหกับผูเรียน ซึ่งกระบวนการจัดการเรยีนรูที่มีประสิทธิภาพ ควรสงเสริมใหผูเรียนไดสามารถนําเนื้อหาไป

ประยุกตสูการเรียนรูตามสภาพจริง (Authentic Learning)     

 6. ระบบการติดตอสื ่อสาร (CommunicationSystems)มีสวนสําคัญทําใหการจัดการเรียนการสอน

แบบออนไลนประสบความสําเร็จได ซึ่งการติดตอสื่อสารแบงออกเปน 2 ชนิด ไดแก 1) การสื่อสารทางเดียว 

(One-Way Communication) เปนการถายทอดเนื ้อหาผานสื ่อการสอน เช น วิดีโอ (Video) PowerPoint 

ภาพนิ่ง (Slide) สถานการณจําลอง (Scenario) กรณีศึกษา (Case Study) โดยไมมีปฏิสัมพันธระหวางผูสอนกับ

ผู เรียน 2) การสื ่อสารสองทาง (Two-Way Communication) เปนการถายทอดเนื ้อหาผานสื ่อการสอน เชน 

คอมพิวเตอรชวยสอน (ComputerAssisted Instruction : CAI) ระบบการจัดบทเรียน (Learning Management 

System: LMS) หรือการเรียนโดยผานแอปพลิเคชั่นการประชุมทางวิดีโอ เชน Google Hangout Meet, Zoom 

Meeting, Schoology, Webex, Microsoft Teams เปนตน  

 7. ระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศ (NetworkSystems) เปนชองทางในการอํานวยความสะดวกให

การเรียนการสอนมีความราบรื่นได ระบบเครือขายสารสนเทศ ประกอบดวย 1) ระบบเครือขายภายในสถาบัน 
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(Intranet) เปนระบบเครือขายคอมพิวเตอรภายในสถานศึกษา ซึ่งใหผูเรียนสามารถเขามาใชเครือขายภายใน

สถานศึกษาสําหรับการเรียนออนไลนได  2) ระบบเครือขายภายนอกสถาบัน (Internet) ท่ีเชื่อมตอระบบเครือขาย

คอมพิวเตอรท่ัวโลกเพ่ือใหสามารถติดตอสื่อสารไดรวดเร็ว ซึ่งผูเรียนสามารถใชเครือขายอินเตอรเน็ตสําหรับการ

เขาเรียนออนไลนไดทุกท่ี ทุกเวลา รวมท้ังสืบคนขอมูลประกอบการเรียนรูได อยางไรก็ตาม อาจมีขอจํากัดเกี่ยวกับ

ความพรอมของนักศึกษาในเรื่องการเตรียมอุปกรณเชื่อมตอกับระบบเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศและพ้ืนท่ีท่ีไม

มีสัญญาณเครือขายอินเตอรเน็ต รวมถึงความเร็วของอินเตอรเน็ตอาจทําใหการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน

ไมราบรื่นได          

 8. การวัดและการประเมินผล (Measurement and Evaluation) จําเปนตองมีการวัดและประเมินผล 

โดยมีการวัดและประเมินผลท้ังระหวางเรียน (Formative Assessment) เชน การต้ังคําถามการสังเกตพฤติกรรม

ผู เร ียน สะทอนคิด เปนตน และภายหลังจ ัดการเรียน (Summative Assessment) เช น การทดสอบดวย

แบบทดสอบตางๆเพ่ือตรวจสอบความเขาใจของผูเรียน ประสิทธิผลของการเรียน เพ่ือสะทอน ความสามารถการ

เรียนรูของผูเรียน ซึ่งควรมีความหลากหลาย เพื่อวัดประเมินผลผูเรียนใหสอดคลองตามสภาพจริงอยางไรก็ตาม

ผูสอนจําเปนตองออกแบบเครื่องมือวิธีการวัดและประเมินผลใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังควรมีการสงเสริมคุณธรรม

จริยธรรมในการทดสอบออนไลน เพ่ือปองกันการทุจริตในระหวางการสอบ จากประสบการณการจัดทดสอบแบบ

ออนไลน พบวาปญหาของการทุจริตในการทําขอสอบมีนอย เนื่องจากผูสอนมีการกําหนดวิธีการสอบชัดเจน มี

ระบบการจัดเรียงขอสอบแบบสุม ทําใหการเรียงลําดับขอสอบแตละชุดที ่สงใหผูเรียนทําการสอบนั้นจะไม

เหมือนกัน พรอมทั้งมีเวลาเปนตัวกําหนดการสิ้นสุดใชงานในระบบและผูเรียนตองเปดกลองตลอดเวลาขณะที่มี

การทดสอบเพ่ือใหผูสอนไดสังเกตพฤติกรรมของผูเรียนแตละคนได 

 สรุปไดวา การเรียนการสอนแบบออนไลน คือ นวัตกรรมทางการศึกษาท่ีเปลี่ยนแปลงวิธีเรียนท่ีเปนอยู

เดิมเปนการเรียนท่ีใชเทคโนโลยีท่ีกาวหนา เชน อินเทอรเน็ต อินทราเน็ต เอ็กซทราเน็ต ดาวเทียม ดังน้ันจึงหมาย

รวมถึงการเรียนทางไกล การเรียนผานเว็บ หองเรียนเสมือนจริง ซึ่งมีจุดเชื่อมโยงคือ เทคโนโลยีการสื่อสารเปน

สื่อกลางของการเรียนรู สามารถวัดประเมินผลจากสภาพจริงได  

แนวคิดเก่ียวกับความพึงพอใจ 

 การสรางแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจแบบมาตรประมาณคา 5 ระดับ (พัฒนา พรหมณีและ

คณะ, 2563) 

แบบสอบถามความพึงพอใจใหความสำคัญตอขอความคำถามที่ตองมีความครอบคลุมในชวงของความพึงพอใจ

ท้ังหมด แตละขอความจะระบุความพึงพอใจท่ีมีอยู วิธีการสรางแบบสอบถามความพึงพอใจ มีดังน้ี 

 1. กำหนดเปาหมายของความพึงพอใจวา คืออะไร มีโครงสรางลักษณะใด ซึ่งควรกำหนดเปาหมายให

ชัดเจนเปนเรื ่องๆ ลงไปวาจะประเมินความพึงพอใจดานใดบาง จากนั้นใหความหมายของความพึงพอใจวา

หมายถึงอะไรบาง ตอไปจึงกำหนดโครงสรางของความพึงพอใจวาประกอบดวยดานใดบาง แตละดานจะ

ประกอบดวยตัวแปรอะไรบางซึ่งอาจกำหนดประเด็นกวางๆ เปนขอๆ 

 2. รวบรวมขอคำถามเก่ียวกับความพึงพอใจท่ีมีตอเปาหมาย หลีกเลี่ยงขอความกำกวม ไมนอยกวา 20 

ขอโดยกำหนดขอคำถามจากโครงสรางความพึงพอใจท่ีไดกำหนดไวแลว แบงเปนดานๆ แลวสรางและรวบรวมขอ

คำถามแตละดานตามประเด็นท่ีกำหนดไว 

 3. นำขอคำถามที่สรางแลวไปทดลองใชเพื่อตรวจสอบความชัดเจนของขอคำถามวาตรงตามโครงสราง

ของการประเมินความพึงพอใจตามที่ไดกำหนดไวแลวในแตละดานและในแตละประเด็นยอยหรือไม หากมีความ
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คลุมเครือหรอืไมชัดเจนจะไดแกไขกอนสรางเปนแบบสอบถาม จากนั้นทดลองใชกับผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 

10 เทาของจำนวนขอในพ้ืนท่ีท่ีคลายคลึงกันหรือใกลเคียงกับพ้ืนท่ีในการเก็บขอมูลจริง 

 4. กำหนดน้ำหนักในการตอบแตละตัวเลือก โดยกำหนดน้ำหนักคะแนนเปน 5, 4, 3, 2, 1 

 สรุปไดวา ความพึงพอใจ เปนความรูสึก ชอบหรือไมชอบ หรือความรูสึกนึกคิด สวนบุคคลที่มีตอสิ่งท่ี

ตอบสนองความตองการท่ีแตกตางกัน ซึ่งจะมีความแตกตางระหวางบุคคล ข้ึนอยูกับทัศนคติของบุคคลน้ันๆ ซึ่งมี

ความแตกตางกัน  

 การวัดความพึงพอใจ 

 มาตราวัดของลิเคิรท (Likert's summated rating scale) ลิเคิรท นิยาม เจตคติตามนิยามของเทอร

สโตน (Thurstone) ท่ีกำหนด เจคติใหมีเพียงองคประกอบดวย คือ ความรูสึกหรืออารมณหรือความคิดท่ีมีตอสิ่ง

หนึ่ง ดังนั้น           การสรางเครื่องมือของลิเคิรท จึงมุงถามตรง ๆ ลงไปท่ี "ความรูสึก" หรือ "ความคิด" ("

ความเห็น") ซึ่งเปนขอคำตอบออกจากใจของผูถูกถาม โดยถามทำนองวา ทานเห็นดวยกับสิ่งท่ีกำหนดในระดับใด 

ใหเลือกได 5 ระดับ หรือ 7 ระดับ (พัฒนาขึ้นภายหลัง) ดังภาพวาเห็นดวยอยูในระดับใด กอนจะตีความหมาย

เทียบกับเกณฑ 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพงึพอใจ 

 การตรวจสอบคุณภาพแบบสอบถามความพึงพอใจเปนการตรวจสอบแบบสอบถามทั้งฉบับ โดย

ตรวจสอบความตรง(Validity) และความเท่ียง(Reliability) มีวิธีการดังน้ี (พรนภา เตียสุทธิกุลและคณะ, 2561) 

 1.การตรวจสอบความตรง มีการตรวจสอบลักษณะ ดังน้ี 

  1.1 การตรวจสอบความตรงเช ิ ง เน ื ้ อหาด วยค าด ัชน ีค วามสอดคล อง  ( Index  of 

Congruence=IOC)โดยนำแบบสอบถามไปใหผูเชี่ยวชาญจำนวน 5-7คน พิจารณาตรวจสอบใหคะแนนความตรง

เชิงเน้ือหาเปนรายขอแตละขอตองมีคา IOC ระหวาง 0.50 - 1.0 จากน้ันนำผลการตรวจสอบรายขอมาหาคาความ

ตรงเชิงเน้ือหาของแบบสอบถามท้ังฉบับซึ่งตองมีคา IOC ต้ังแต 0.50 ข้ึนไปวิธีน้ีเปนวิธีท่ีมีผูนิยมนำไปใชมากท่ีสุด 

เนื ่องจากเปนวิธีที ่ไมยากแมวาคำตอบที่ไดจะนาเชื่อถือนอยที ่สุดก็ตาม ซึ่งมักจะขึ ้นอยูกับความคิดเห็นของ

ผูเชี่ยวชาญเปนสำคัญ 

  1.2 การตรวจสอบความตรงเชิงโครงสรางโดยนำแบบสอบถามความพึงพอใจไปทดลองใช

ประเมินในกลุมมีคุณลักษณะใกลเคียงกับกลุมท่ีจะเก็บขอมูลจริง 2 กลุม ดวยวิธีเทคนิคกลุมรูชัด (Known Group 

Technique) กลุมแรกเปนกลุมทีท่ราบวามีความพึงพอใจในงานที่ตองการประเมินกับอีกกลุมหนึ่งไมทราบความ

พึงพอใจในงานนำคาเฉลี่ยของคะแนนของสองกลุมมาเปรียบเทียบกันดวยคาสถิติที (t-test) หากผลการทดลองใช

แบบสอบถามมีนัยสำคัญทางสถิติแสดงวามีความตรงเชิงโครงสราง 

 2. การตรวจสอบความเท่ียงมีการตรวจสอบ 2 วิธีดังน้ี 

  2.1 การตรวจสอบความเที ่ยงดวยการทดสอบซ้ำ โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใชกับ

กลุมเปาหมาย 2 ครั้ง หางกัน 1 -2 สัปดาห นำผลคะแนนมาหาคาสหสัมพันธตามสูตรของเพียรสัน ซึ่งตองมีคา

ต้ังแต 0.70 ข้ึนไป จึงจะเปนแบบสอบถามท่ีสามารถนำไปใชได 

  2.2 การตรวจสอบความเท่ียงดวยวิธีของครอนบาค โดยนำแบบสอบถามไปทดลองใชกับ

กลุมเปาหมาย 1 ครั้ง นำผลคะแนนมาวิเคราะหคาสัมประสิทธ์ิแอลฟาซึ่งจะตองมีคาต้ังแต 0.70 ข้ึนไป จึงจะเปน

แบบสอบถามท่ีสามารถนำไปใชได 

 สรุปไดวา การวัดความพึงพอใจเปนการวัดความคิดเห็นของผูถูกถาม โดยแบบวัดอาจตองมีท้ังความตรง

เชิงเน้ือหาและเชิงโคงสราง อีกท้ังแบบวัดตองมีความเท่ียงตามหลักการของเพียรสันหรือครอนบาค 
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กรอบแนวคิดงานวิจัย  

 
 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยในชั้นเรียนเชิงสำรวจดังมีรายละเอียดของประชากรและกลุมตัวอยาง 

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย และสถิติท่ีใชในการวิจัยดังน้ี 

ประชากรและกลุมตัวอยาง 

ประชากรคือนักศึกษาชั้นปท่ี 1 คณะวิศกรรมศาสตรและคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร 

ภาคเรียนที่ 2  ปการศึกษา 2564 จำนวน 500  คน วิธีการไดมาซึ่งกลุ มตัวอยาง การเลือกกลุมตัวอยางแบบ

เจาะจง ( Purposive sampling ) โดยกลุมตัวอยางคือ นักศึกษาที่ลงทะเบียนเขาเรียนวิชาฟสิกส ที่เขามาตอบ

แบบสอบถามทางออนไลนผาน Google Form จำนวน 88 คน 

การดำเนินการวิจัย 

การวิจัยครั้งน้ีเปนการวิจัยเชิงสำรวจ ผูวิจัยดำเนินการวิจัยดวยวิธีดังน้ี 

1. แบบสอบถามเปนแบบสอบถาม Rating Scale 5 ระดับ มี 4 สวน ประกอบดวยสวนท่ี 1 ขอมูล

ท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม จำนวน 1 ขอ สวนท่ี 2 แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนออนไลน 4 ขอ สวนท่ี 3 

ความพึงพอใจในการเรียนออนไลนจำนวน 23 ขอ สวนท่ี 4 ขอเสนอแนะเพ่ิมเติม 1 ขอ เกณฑการใหคาคะแนน 

สำหรับสวนท่ี 1 – 3 (Boonchom Srisaat, 2002) 

ผลคะแนนท่ีไดจะนำมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยและเปรียบเทียบระดับความคิดเห็นตามท่ีไดรับจริงซึง่การ

แปลความหมายตามเครื่องมือ Linkert Scale 

คาเฉลี่ย 4.21 – 5.00 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมากท่ีสุด 

คาเฉลี่ย 3.41 – 4.20 หมายถึง ระดับความพึงพอใจมาก 

คาเฉลี่ย 2.61 – 3.40 หมายถึง ระดับความพึงพอใจปานกลาง 

คาเฉลี่ย 1.81 – 2.60 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอย 

คาเฉลี่ย 1.00 – 1.80 หมายถึง ระดับความพึงพอใจนอยท่ีสุด 

2. หาคุณภาพของเครื่องมือในการตรวจสอบความเท่ียง (reliability) ของแบบสอบถามโดยใช IOC 

(Index of item objective congruence) จากผูเชียวชาญดานวิจัยจำนวน 5 ทาน ไดคุณภาพของเครื่องมือ

เทากับ 0.78 ซึ่งเปนไปตามเกณท่ีใชได คือ อยูระหวาง 0.500 – 1.00  

3. การเก็บรวมรวมขอมูลเก็บจากระบบ ระบบ Google form โดยนำขอคำถามท่ีไดสรางข้ึน ไปสราง

ในระบบ google form เพื่อสงใหนักศึกษาที่เรียนในวิชาฟสิกส นั้นไดตอบคำถามในระบบ Google form เก็บ

รวบรวมขอมูลภายในเวลา 1 สัปดาห หลังสอบปลายภาค 

การเรียนออนไลนในวิชาฟสิกส 
 

- พฤติกรรมการเรียนออนไลน 

- ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่เร ียน

รูปแบบออนไลน 
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รูปที่ 1 แสดงตัวอยางแบบสอบถามออนไลนความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลนวิชาฟสิกส ใน

โปรแกรม Google Form  

 

 

 

07-R2R งานประจําสู่งานวิจัย

766



การวิเคราะหขอมูล 

ผูวิจัยวิเคราะหขอมูลตามแนวทางการวิจัยเชิงปริมาณโดยใชโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ เพ่ือวิเคราะห

หาคาสถิติ ดังน้ี 

สวนท่ี 1 การวิเคราะหขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม โดยวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) แลว

สรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

สวนท่ี 2 การวิเคราะหขอมูลเกี ่ยวกับดานพฤติกรรมการเร ียนออนไลนของนักศึกษา ไดแก 

ประสบการณเรียนออนไลนอุปกรณท่ีใชสอนการเรียนออนไลนสถานท่ีใชเรียนออนไลนและรูปแบบการเรียนท่ีชอบ

โดยวิธีการหาคาความถ่ี (Frequency) แลวสรุปออกมาเปนคารอยละ (Percentage) 

สวนท่ี 3 การวิเคราะหขอมูลเกี่ยวกับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอระบบการเรียนการสอน

ออนไลนชวง COVID-19 วิเคราะหขอมูลโดยสถิติเชิงพรรณนา คาเฉลี่ย ( )x  และคาเบี่ยงเบนมาตราฐาน (S.D.) 

โดยนำเสนอขอมูลในรูปแบบตารางควบคูไปพรอมกับการบรรยายและการสรุปผลดำเนินการวิจัย 

 

4. ผลการวิจัย  

การวิจัยเพ่ือศึกษาความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Corona Virus Disease Starting in 2019: COVID 19) ของนักศึกษาที่เรียนวิชาฟสิกส 

ผลการวิจัยมีดังน้ี 

 

สวนที่ 1 ผลการวิเคราะหขอมูลพื้นฐานของกลุมตัวอยาง 

ตารางที่ 1 แสดง คาเฉลี่ยของเพศของกลุมตัวอยาง 

สภาพบุคคล จำนวน รอยละ 

เพศ 

ชาย 65 73.86 

หญิง 23 26.14 

 

จากตารางท่ี 1 สาเหตุท่ีเปนเชนน้ีคาดวานาจะเกิดจากนักศึกษาท่ีเรียนวิชาฟสิกสสวนใหญ สังกัดคณะ

วิศวกรรมศาสตรและวิทยาศาสตรซึ่งมีจำนวนเพศชายมากกวาเพศหญิง ซึ่งเพศชายรอยละ 73.86 สวนเพศหญิง 

รอยละ 26.14  

 

 

สวนที่ 2  แบบสอบถามพฤติกรรมการเรียนออนไลน 

ประสบการณการเรียนออนไลนของนักศึกษา 

ตารางที่ 2 แสดงจำนวนและรอยละของประสบการณการเรียนออนไลนของนักศึกษา 

ประสบการณการเรียนออนไลน จำนวน รอยละ 

เคย 88 100 

ไมเคย 0 0 

รวม 88 100 
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จากตารางท่ี 2 แสดงใหเห็นวาประสบการณการเรียนออนไลนของนักศึกษาจำนวน 88 คน พบวาทุก

คนท่ีตอบแบบสำรวจมีประสบการณในการเรียนออนไลนท้ัง 88 คน คิดเปนรอยละ 100.0 ซึ่งสาเหตุท่ีเปนเชนน้ี 

นาจะเกิดจากผูเรียนทุกคนมีประสบการณการเรียนออนไลนในบางวิชาแตเปนเพียงระยะเวลาสั้น ๆ กอนมาเรียน

ออนไลนเต็มรูปแบบในวิชาฟสิกส 

 

สถานที่ที่นักศึกษาใชเรียนออนไลน 

ตารางที่ 3 แสดงจำนวนและรอยละของสถานท่ีท่ีนักศึกษาใชเรียนออนไลน 

สถานที่ที่นักศึกษาใชเรียน

ออนไลน 

จำนวน รอยละ 

บาน 42 47.73 

หอพัก 37 42.05 

รานกาแฟ 6 6.82 

หางสรรพสินคา 3 3.41 

  

จากตารางท่ี 3 แสดงใหเห็นถึง สถานที่ที่นักศึกษาใชเรยีนออนไลน มากที่สุด 3 อันดับแรกคือ ที่บาน 

จำนวน 42 คน คิดเปนรอยละ 47.73 รองลงมา คือ หอพัก จำนวน 37 คน คิดเปนรอยละ 42.05 และ รานกาแฟ 

จำนวน 6 คน คิดเปนรอยละ 6.82 และนอยที ่สุด คือหางสรรพสินคา จำนวน 3 คน คิดเปนรอยละ 3.41 ซึ่ง

สถานที่เรียนออนไลนสวนใหญของนักษาคือบานซึ่งมีจำนวนพอ ๆกับหอพักอาจทำใหการเรียนออนไลนมีความ

สะดวก และพรอมมากกวาสถานท่ีอ่ืน 

 

อุปกรณที่ใชในการเรียนออนไลน 

ตารางที่ 4 แสดงจำนวนและรอยละของอุปกรณท่ีใชในการเรียนออนไลน 

สถานที่ที่นักศึกษาใชเรียน

ออนไลน 

จำนวน รอยละ 

สมารทโฟน 63 71.59 

แท็บเล็ต 5 5.68 

คอมพิวเตอรโนตบุค 18 20.46 

คอมพิวเตอรต้ังโตะ 2 2.27 

 

จากตารางท่ี 4 แสดงใหเห็นวาอุปกรณท่ีใชในการเรียนออนไลนของนักศึกษามากท่ีสุด คือ สมารทโฟน 

จำนวน 63 คน คิดเปนรอยละ 71.59 สาเหตุคาดวาเปนเพราะนักศึกษาสวนใหญมีสารทโฟนกันทุกคน งายตอการ

หยิบจับมาใช และพกพาสะดวก ราคาไมแพงจนเกินไป รองลงมา คือ คอมพิวเตอรโนตบุค จำนวน 18 คน อาจจะ

มีนักศึกษาบางคนที่ใชโนตบุคในการเรียนออนไลน เพราะสามารถรองรับการทำงานไดดีกวาสมารทโฟน มีขนาด

จอคอนขางใหญซึ่งมีบางสวนคิดเปนรอยละ 20.46 และ แท็บเล็ต จำนวน 5 คน คิดเปนรอยละ 5.68  อาจเปน

เพราะแท็บเล็ตท่ีใชในการเรียนออนไลนไดดีอาจมีราคาแพงคอนขางแพง นักศึกษาสวนใหญจึงไมลงทุนซื้อใช 
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รูปแบบการเรียนที่ชอบ 

ตารางที่ 5 แสดงจำนวนและรอยละของรูปแบบการเรียนท่ีชอบ 

รูปแบบการเรียนที่นักศึกษาชอบ จำนวน รอยละ 

การเรียนในชั้นเรียน 27 30.68 

การเรียนออนไลนแบบสอนสด 

(Online live session) 

15 17.05 

การเรียนออนไลนแบบคลิปสอน 

(Online recorded session) 

10 11.36 

การเรียนแบบผสมผสาน 

(Blended leaning) 

36 40.91 

 

จากตารางท่ี 5 แสดงใหเห็นรูปแบบการเรียนท่ีชอบของนักศึกษา มากท่ีสุด 3 อันดับแรกคือ การเรียน

แบบผสมผสาน (Blended leaning) จำนวน 36 คน คิดเปนรอยละ 40.91สาเหตุที ่เปนเชนนี ้คาดวาอาจเปน

เพราะการเรียนออนไลนแบบสอนสดสามารถมีปฏิสัมพันธกับผูสอนได เมื่อมีขอซักถาม และการเรียนออนไลนแบบ

คลิปสอน สามารถกลับมาทบทวนไดหลายรอบ รองลงมาคือ การเรียนในชั้นเรียน จำนวน 27 คน คิดเปนรอยละ 

30.68 และการเรียนออนไลนแบบสอนสด (Online live session) จำนวน 15 คน คิดเปนรอยละ 17.05  

ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอสื่อการเรียนการสอนออนไลนในชวง COVID-19 

 

ตารางที่ 6 แสดงผลคาเฉลี่ย สวนเบี่ยงเบนมาตรฐาน จากแบบประเมินความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียน

การสอนออนไลนในชวง COVID-19 

ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ม ีตอการเรียนการสอน

ออนไลน 

ระดับความสำคัญ 

N  X  S.D.  แปลผล 

การมีปฏิสัมพันธกับอาจารยผูสอน 88 3.12 0.72 ปานกลาง 

การมีปฏิสัมพันธกับเพ่ือนรวมชั้น 88 2.93 0.83 ปานกลาง 

กลาแสดงออกความคิดเห็น 88 3.06 0.77 ปานกลาง 

เรียนรูเน้ือหาไดดีย่ิงข้ึน 88 2.72 0.68 ปานกลาง 

รูสึกนาเบื่อ 88 3.64 0.89 มาก 

รูสึกเสียเวลา 88 3.02 1.10 ปานกลาง 

ความกระตือรือรนในการเรียน 88 2.83 1.14 ปานกลาง 

มีความรูสึกผอนคลายในการเรียน 88 3.30 0.67 ปานกลาง 

มีสมาธิในการเรียน 88 2.70 0.59 ปานกลาง 

รูสึกมีแรงกระตุนในการเรียน 88 2.73 0.83 ปานกลาง 

สามารถทบทวนบทเรียนยอนหลังได 88 3.41 0.76 มาก 

ปญหาเกี่ยวกับการเชื่อมตออินเทอรเน็ตระหวางเรียน 88 3.56 0.73 มาก 

มีสิ่งเราเยอะเกินไปทำใหไมสามารถต้ังใจเรียนไดเต็มท่ี 88 3.58 0.81 มาก 
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ความพึงพอใจของนักศึกษาที ่ม ีตอการเรียนการสอน

ออนไลน 

ระดับความสำคัญ 

N  X  S.D.  แปลผล 

การนำเขาสู บทเรียนมีความนาสนใจ ชวยใหนักศึกษารู

จุดประสงคของการเรียน 

88 3.26 0.74 ปานกลาง 

การสอนแบบออนไลน มีเนื ้อหาสาระการเรียนครบถวน 

นักศึกษาไดรับความรูเพ่ิมข้ึนจากการเรียนแบบออนไลน 

88 3.04 0.69 ปานกลาง 

มีการใชเครื่องมือสนับสนุนการเรียนรูที่หลากหลายทำให

นักศึกษาเกิดความสนใจและอยากเรียนรูมากย่ิงข้ึน เชน สื่อ

ออนไลน/เกมส 

88 3.21 0.84 ปานกลาง 

ความเหมาะสมของสภาพแวดลอมในการเรียนออนไลนเมื่อ

เทียบกับการเรียนในชั้นเรียน 

88 3.03 1.01 ปานกลาง 

รูสึกถึงความไมเทาเทียมกันของการเรียนออนไลน 88 3.24 0.42 ปานกลาง 

ความเปนสวนตัวเนื ้อจากถูกตรวจสอบสถานที่สอบหรือ

อุปกรณท่ีใชในการเรียน 

88 2.66 0.76 ปานกลาง 

การเรียนการสอนเปนรูปแบบผสมผสานการเรียนในชั้น

เรียนควบคูกันไปกับการเรียนออนไลน 

88 4.23 0.93 มากท่ีสุด 

อยากใหมีการปรับการเรียนการสอนเปนรูปแบบออนไลน

แบบเต็มรูปแบบทุกวิชาในอนาคต 

88 1.93 1.06 นอย 

ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นท่ีใชในการเรียนออนไลน 88 3.58 0.58 มาก 

ภาพรวมรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน 88 3.13 0.86 ปานกลาง 

 

จากตารางท่ี 6 แสดงใหเห็นวานักศึกษามีการประเมินความพึงพอใจตอการเรียนการสอนออนไลน

ในชวง COVID-19 โดยในภาพรวมรูปแบบการเรียนการสอนออนไลน อยูในระดับปานกลาง ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 

3.13 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.86 เมื่อพิจารณาเปนรายขอพบวา นักศึกษามีความพึงพอใจในระดับ

มากที่สุด ในการอยากใหมีการปรับการเรียนการสอนเปนรูปแบบผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนควบคูกันไปกับ

การเรียนออนไลนซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 4.23 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.93 สาเหตุเชนนั้นเปนเพราะ 

เน้ือหาบางเน้ือหาอาจไมเหมาะกับการสอนออนไลนเชน ในภาคปฏิบัติท่ีผูเรียนตองการทักษะการฝกปฏิบัติ เปน

ตน รองลงมานักศึกษาใหความคิดเห็นวา รูสึกนาเบื่อซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.64 และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 

0.09 และมีสิ่งเราเยอะเกินไปทำใหไมสามารถตั้งใจเรียนไดเต็มที่ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 และมีสวนเบี่ยงเบน

มาตรฐานอยูท่ี 0.81 และ ความเหมาะสมของแอพพลิเคชั่นที่ใชในการเรียนออนไลน ซึ่งมีคาเฉลี่ยเทากับ 3.58 

และมีสวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.58 ตามลำดับ 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

 จากการศึกษาวิจัยความพึงพอใจของการเรียนรูปแบบออนไลนของนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา นาน ในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ตอรายวิชา

ฟสิกส จากการศึกษาพบวา พฤติกรรมของนักศึกษาท่ีมีตอการเรียนการสอนออนไลนชวง COVID-19 น้ันนักศึกษา
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คอนขางเห็นวาการเรียนออนไลนอยูที่บาน (รอยละ 47.73) หรือ หอพัก (รอยละ 42.05) เพราะสภาพแวดลอม

ของสถานที่ใชเรียนออนไลนก็เปนปจจัยสำคัญ สถานที่มีความสะดวกสบายตอตัวผูเรียน แตก็มีปญหาอยูบางใน

การเรียนการสอนออนไลนท่ีบานหรือหอพัก ของผูเรียน ไดแก ไมคอยมีสมาธิในการเรียนเพราะมีสิ่งเราเยอะเกินไป

ทำใหไมสามารถตั ้งใจเรียนไดเต็มท่ี เชน เสียงดังจากคนรอบขาง ไมมีหองที่ใชเรียนสวนตัวสวนใหญอยูกับ

ครอบครัวหรือบริเวณหอพักเสียงดัง หรืออาจมีบุคคลอื่นมารบกวนเวลาเรียนออนไลน (คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.58 สวน

เบี่ยงเบนมาตราฐานอยูท่ี 0.81) ซึ่งสอดคลองกับมนัสนันท หัตถศักด์ิและ         ปยวัตน ดิลกสัมพันธ (2564) ท่ี

ศึกษาสภาพปญหา และความพึงพอใจในการเรียนรูปแบบออนไลนในสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร บางเขนพบวา สภาพแวดลอมบานหรือหอพัก

ของผูเรียนน้ันไมไดถูกจัดเพ่ือเปนสภาพแวดลอมท่ีเหมาะสมทางการเรียนดวย เพราะในอดีตท่ีผานสถานท่ีเหลาน้ี

เปนท่ีพักอาศัยจึงมีการจัดสรรเฉพาะเรื่องเกี่ยวของกับการพักอาศัยในชีวิตประจำวันเทาน้ัน แตเมื่อตองถูกปรับมา

เพื่อใชในการเรียนดวยนั้น จึงอาจจะยังไมเหมาะ และเปนสาเหตุที่สำคญัที่ทำใหผูเรียนไมมีแรงจูงใจในการเรียน

เมื่อยูในหองพักของตนที่ตองนั่งเรียนออนไลนในบรรยากาศที่ไมไดเอื้อตองการมีสมาธิและการจดจอในการเรียน

และยังใหความเห็นวาอยากใหมีการปรับการเรียนการสอนเปนรูปแบบผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนควบคูกันไป

กับการเรียนออนไลน (คาเฉลี่ยอยู ท่ี 4.23 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูที่ 0.93) อาจเปนเพราะเนื ้อหาบาอยาง

สามารถเรียนออนไลนได ซึ่งอาจจะเหมาะสมกับการเรียนออนไลนแบบสอนสดหรือแบบคลิปสอนข้ึนอยูกับเน้ือหา

นั้น ๆ ขึ้นอยูกับการออกแบบการสอนและบางอยางตองอาศัยการเรียนในชั้นเรียนผูเรียนจะสามารถเขาใจใน

เน้ือหาน้ัน ๆไดดี เชน การเรียนลงมือปฏิบัติการ  ซึ่งสอดคลองกับผลการวิจัยของ ปราโมทย สุขศิริศักด์ิและ นันทิ

กานต กลิ่นเชตุ (2563) ที่ศึกษาการจัดการศึกษาในสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 : 

กรณีศึกษาโรงเรียนนายเรืออากาศนวมินทกษัตริยาธิราช พบวา เรียนในหองปกติแบงพ้ืนท่ีผูสอนและผูเรียน,เรียน

ในหองแบบเวนระยะหางของผูเรียน, และเรียนแบบออนไลน ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาแตละรูปแบบมีผลใกลเคียง

และสงเสริมกัน และผลประเมินความพึงพอใจของผูเรียนตอการเรียนแบบออนไลนไดคาความพึงพอใจมากที่สุด 

และนักศึกษาไมพอใจกับการเรียนออนไลนแบบรอยเปอรเซ็น เพราะปญหาดานการเชื่อมตอสัญญาณอินเทอรเน็ต

ระหวางการเรียน (คาเฉลี่ยอยูท่ี 3.56 สวนเบี่ยงเบนมาตรฐานอยูท่ี 0.73) อาจเปนสาเหตุเพราะผูเรียนสวนใหญท่ี

เรียนที่บานซึ่งมีลักษณะที่ราบสูง สวนใหญสัญญาณอินเตอรเน็ตไมมีความเสถียรทำใหขาดความตอเนื่องในการ

เรียนทำใหเรียนไมรูเรื่องและตามเน้ือหาไมคอยทัน สงผลใหเกิดการรับฟงเน้ือหาไมตอเน่ือง สอดคลองกับ เมทิกา 

และพวงแสง ทรงสิริ วิชิรานนท (2564) ที่ศึกษาความพึงพอใจที ่มีตอการจัดการเรียนการสอนออนไลนใน

สถานการณการแพรระบาดของโรค covid-19 ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร พบวา 

ดานสัญญาณอินเทอรเน็ต ดานความเร็วของสัญญาณอินเทอรเน็ต มีความสัมพันธกันในระดับปานกลาง  โดย

นักศึกษาสวนใหญน้ันยังไมพอใจท่ีจะใหมีการปรับการเรียนการสอนเปนรูปแบบออนไลนแบบเต็มรูปแบบทุกวิชา

ในอนาคต (คาเฉลี่ยอยูท่ี 1.93 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานอยูท่ี 1.06) เน่ืองจากไมมีแรงกระตุนในการเรียน (คาเฉลี่ย

อยูท่ี 2.73 สวนเบี่ยงเบนมาตราฐานอยูท่ี 0.83) หรือแมกระทัง่การมีสมาธิในการเรียน (คาเฉลี่ยอยูท่ี 2.70 สวน

เบี่ยงเบนมาตราฐานอยูท่ี 0.59) แตนักศึกษาบางสวนก็ยังชอบการเรียนการสอนแบบออนไลนแบบคลิปสอนซึ่งถูก

เลือกมาเปนอันดับท่ี 3 โดยนักศึกษาใหเหตุผลวาสามารถเลือกเวลาเรียนไดตามท่ีสะดวกและสามารถยอนกลับมา

ทบทวนบทเรียนได ในรูปแบบการเรียนการสอนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษาสวนใหญแลวยังคงชอบการเรียนการสอน

ในชั้นเรียน อาจเปนเพราะนักศึกษายังคงปรับตัวไมทันกับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเรียนออนไลน ตามประกาศ

ของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย และนวัตกรรม ไดออกประกาศใหสถานศึกษาในสังกัดและใน

กำกับปดการเรียนการสอน การใชสถานท่ี ดวยเหตุผลดานการปองกันการแพรกระจายของเชื้อไวรัส COVID-19 
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 ดังนั้นจากการศึกษาความพึงพอใจในการเรียนการสอนออนไลนในวิชาฟสิกสในสถานการณการแพร

ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด19) ของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

ทำใหผูสอนไดเห็นแนวทางการปรับปรุงการสอนออนไลนในรายวิชาน้ีในภาคการศึกษาตอไป ไดแก การออกแบบ

บทเรียนออนไลนใหเหมาะสมกับเนื ้อหาที ่เรียนและอุปกรณการเรียน วางแผนการสอนใหมีการเรียนแบบ

ผสมผสานเพื่อพัฒนาความรู ไดอยางตอเนื ่อง เนนการเรียนแบบเชิงคำถาม คำตอบ เลือกแอพลิเคชันระบบ

ออนไลนใหมีประสิทธิภาพและรองรับกับอุปกรณสวนใหญของผูเรียน เปนตน 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

 งานวิจัยน้ี ไดรับการสนับสนุนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน เพื่อพัฒนาระบบการ
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การวิจัยครั้งน้ีมีวัตถุประสงคเพ่ือออกแบบสรางโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการกระจายเสียง

ระบบเอฟเอ็ม ใชเปนอุปกรณชวยสอนอิเล็กทรอนิกส สำหรับสาธิตประกอบการสอนใหกับนักศึกษาในรายวิชา

ระบบโทรคมนาคม โดยกำหนดใหชุดสาธิตสามารถสรางสัญญาณเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซท่ีประกอบดวย ภาค

กรองความถ่ีอินพุท ภาคปรีเอ็มฟาซีส ผลรวมของสัญญาณซายขวา ผลตางของสัญญาณซายขวา ภาคบาลานซมอ

ดูเลต ภาคสรางสัญญาณพาหะยอย ภาคสรางสัญญาณแสดงการสงสัญญาณแบบสเตอริโอ และจนกระทั่งได

สัญญาณออกมาเปนสัญญาณเอฟเอ็มสเตอริโอมัลติเพล็กซรวม ซึ่งจะทำใหการศึกษาเรื ่องเอฟเอ็มสเตอริโอ

มัลติเพล็กซท่ีซับซอน สามารถเรียนรูและเขาใจไดโดยงาย ผลการทดสอบสัญญาณดวยเครื่องวัดรูปสัญญาณ ตาม

จุดทดสอบตางๆ พบวาโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มที่จัดสรางขึ้นมาน้ี 

สามารถแสดงผลของสัญญาณในระบบมัลติเพล็กซไดครบตามหลักการของระบบ เมื่อนำไปหาระดับความพึงพอใจ

ของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม มีผล

ประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.71, SD = 0.37) เปนไปตามจุดมุงหมายของการวิจัย 
 

คำสาคัญ: เอฟเอ็ม, การมอดูเลตทางความถี่, ชุดสาธิต 

 

  

 

07-R2R งานประจําสู่งานวิจัย

773



The Development of a Stereo multiplex circuit module  

for FM broadcasting system 

 

Natthawut Panitjaroen* and Anchalee Panitjaroen 
 

Rajamangala University of Technology Lanna Tak  

41/1 Phahonyothin Road Moo 7 Tambon Mai-ngam Tak 63000 

 

Abstract 

 

This study aims to develop a stereo multiplex circuit module for FM broadcasting system 

signals. The module included the following features: input low pass filter, pre-emphasis, L+R, L-

R, balance mod, Sub-carrier, Pilot signal, and output Composite FM multiplex signal. A stereo 

multiplex circuit module for FM broadcasting system development was built to use as an 

electronics teaching aid for telecommunication technology program students in the electronics 

communication course. This session simplifies the study of FM stereo multiplexing, which can be 

difficult to learn and understand. The results indicated that student satisfaction was at a high 

level, suggesting that The development of a stereo multiplex circuit module for the FM 

broadcasting system was successful (x=4.71, SD.=0.37). 
 

Keywords: FM, FM stereo, FM stereo multiplex, Modular Instructional Package 
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1. บทนำ 

ในขณะท่ีโลกกาวหนาไปอยางรวดเร็วมาก  เทคโนโลยีท่ีมาใชสวนใหญจะเปนเทคโนโลยีท่ีนำเขามาจาก

ตางประเทศ สิ่งท่ีมีความจำเปนสำหรับการพัฒนาทางดานโทรคมนาคมหรือมีความเขาใจในระบบเทคโนโลยีอยาง

แทจริง จะตองอาศัยความรูพื้นฐานทางดานการสื่อสารในระบบขาวสารที่กาวหนาที ่เราสามารถมองเห็นไดใน

ปจจุบัน ประกอบไปดวยการบริการตางๆ เชน โทรศัพท และการสื่อสารขอมูล ระบบชุมสายดิจิตอล ตลอดจน 

วิทยุกระจายเสียง เปนตนโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มท่ีพัฒนาข้ึน 

  วิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มในประเทศไทยกำหนดใหอยูในยานความถี่ 88-108 MHz  ซึ่งในยาน

ความถี่นี้เปนอิสระตอชั้นบรรยากาศ และ การสอดแทรกของสัญญาณรบกวนคลื่น ในยานความถี่นี้ไม สามารถ

สะทอนชั้นบรรยากาศไดแตจะว่ิงผานชั้นบรรยากาศของโลกออกไปทำใหวิทยุกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มใหบริการ

ไดไมไกลเทาระบบเอเอ็ม (ยานความถี่  535-1605 MHz)  เพราะคลื่นในยานความถี่เอเอ็มมีชั้นบรรยากาศไอโอ

โนสเพียร ชวยในการหักเหคลื่นใหกลับมายังพ้ืนโลกอีกครั้งหน่ึงทำใหคลื่นเดินทางไปไดไกลย่ิงข้ึนแตอยางไรก็ตาม

คุณภาพเสียง ในระบบเอฟเอ็มดีกวาคุณภาพเสียงในระบบเอเอ็ม เนื่องจากคุณภาพเสียงในระบบเอฟเอ็ม มีการ

ปรับปรุงคุณลักษณะในการกำจัดสัญญาณรบกวนไดดีกวาเน่ืองจาก สัญญาณรบกวนตาง ๆ ท่ีสอดแทรกเขามาใน

ระบบจะมีผลตอสัญญาณอารเอฟทางแอมพิจูด จึงทำใหสัญญาณรบกวนเหลาน้ีเขาไปรวมกับสัญญาณอารเอฟใน

ระบบ เอเอ็ม ไดงายกวาแตในระบบ เอฟเอ็ม นั้นสัญญาณอารเอฟ มีการเปลี่ยนแปลงหรือมีการเบี่ยงเบนทาง

ความถ่ี สัญญาณรบกวนจึงมีผลนอยกวาและท่ีเครื่องรับของระบบเอฟเอ็มมีวงจรลิมิทเตอร เพ่ือทำหนาท่ีตัดแอม

พลิจูดท่ีมีการรบกวนของสัญญาณรบกวนท่ีทำใหเกิดการเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 

 การสงกระจายเสียงระบบสเตอริโอในสมัยแรกๆจะใชเครื่องสงวิทยุสองเครื่องสงดวยความถี่ที่ตางกัน  

โดยมีเครื่องสงเครื่องหน่ึงใชสงสัญญาณดานซาย (L) และเครื่องสงอีกเครื่องหน่ึงใชสงสัญญาณดานขวา (R) ซึ่งจะ

เห็นไดวาถามีสถานีสง AM สองสถานีตกลงกันที่จะสงรายการเดียวกันในเวลาเดียวกัน ถาผูฟงที่ตองการรับฟง 

จะตองมีเครื่องรับสองเครื่องเปดท่ีความถ่ีตางกันแตตองตรงกับความถ่ีท่ีสถานีสงมาท้ังสองคลื่นดวย ก็สามารถจะ

ไดยินแบบสเตอริโอไดและผลท่ีไดรับออกมาเปนท่ีพอใจกันมากในสมัยน้ัน ซึ่งการสงแบบน้ีนับวาเปนการสิ้นเปลือง

มาก  และในเวลาตอมาจึงไดมีการพัฒนาการสงในระบบเอฟเอ็ม  โดยใชเครื่องสงเพียงเครื่องเดียว สงท้ังสัญญาณ

ดานซายและสัญญาณดานขวาไปพรอมๆ กันโดยการติดต้ังอุปกรณพิเศษเขาไปท่ีเครื่องสงเรียกวา  “เครื่องกำเนิด

สัญญาณสเตอริโอ”  หรือมัลติเพลกซเอนโคเดอร  (Multiplex  encoder) ก็ไดและผูฟงก็มีเครื่องรับเอฟเอ็มเพียง

เครื่องเดียวแลวติดต้ังอุปกรณพิเศษเขาไปท่ีเครื่องรับ  เรียกวา “สเตอริโอดีมอดูเลเตอร” (stereo demodulator)  

หรือมัลติเพลกซดีโคเดอร (multiplex decoder) ก็สามารถทำใหรับฟงเสียงเปนแบบ   สเตอริโอได 

        ซึ่งหลักการและเทคโนโลยีดังกลาวน้ี จัดใหมีการศึกษาในระดับอุดมศึกษาจะตองศึกษาท้ังหลักการทาง

ทฤษฎีท่ีมีความซับซอนและแนวในการฝกทักษะ ดังน้ันหากมีชุดสาธิตประกอบจะทำใหการศึกษาท่ีมีความยุงยาก

ซับซอนสามารถทำความเขาใจไดเปนลำดับ โมดูลท่ีพัฒนาข้ึนมาเพ่ือ 

1. ใหนักศึกษามีประสบการตรงในการสรางความเขาใจ และมีทักษะวัดสัญญาณของระบบท่ีมีความซับซอน 

2. เขาใจการเลือกใชอุปกรณวงจรจากตัวอยางในโมดูลสามารถพัฒนาวัสดุอุปกรณใหเหมาะสมเมื่อตองการ

ออกแบบหรือสรางวงจรประยุกตอ่ืน 

3. โมดูลที่พัฒนาขึ้นจะชวยใหนักศึกษาเกิดองคความรูในเนื้อหาเฉพาะนี้และพัฒนาทักษะในวิชาชีพของ

ตนเองได 
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2. แนวคิดและทฤษฎี  

การสงกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม สเตอริโอมิลติเพลกซ (FM stereo multiplex) เปนระบบที่คิดคน

หลังจากระบบกระจายเสียงแบบอ่ืนๆ การสงกระจายเสียงแบบน้ีเกิดข้ึนหลังจากมีการสงโทรทัศนเสียอีก เมื่อนาย

อารมสเตรอง (Armstrong) ไดคิดคนการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็มขึ้นเปนผลสำเร็จ ตอมาไดมีผูพยายามสง

กระจายเสียงระบบสเตอริโอ ในหลายประเทศมีการทดลองสงกระจายเสียงแบบสเตอริโอ โดยใชความถ่ี 2 ความถ่ี

ในการสงโดยใชความถ่ีหน่ึงสงกระจายเสียงสัญญาณซีกขวา อีกความถ่ีหน่ึงสงกระจายเสียงสัญญาณซีกซาย มีการ

ทดลองท้ังระบบเอเอ็มและเอฟเอ็ม  แตมีปญหาคือความสิ้นเปลือง เพราะถามีการสงหลายความถ่ี ทางผูฟงก็ตอง

ใชเครื่องรับหลายเครื่องตามไปดวย  ในประเทศไทย สถานีวิทยุทหารเรือก็เคยทดลองสงกระจายเสียบแบบสเตอริ

โอ โดยใชความถ่ี 2 ความถ่ีในระบบเอเอ็ม 

ไดมีการคิดคนการสงกระจายเสียงระบบสเตอริโอ โดยใชความถ่ีเดียวในการสงข้ึน โดยอารมสตรองและ

คณะอาจารยของมหาวิทยาลัยโคลัมเบียแหงสหรัฐอเมริกา เปนผูเริ่มตนท่ีสโมสรวิทยุแหงอเมริกา (Radio Club of 

America) เรียกระบบน้ีวา สเตอริโอมัลติเพลกซ 

                สเตอริโอ หมายถึง ระบบที่สามารถแยกทิศทางของเสยีงได เมื่อเปนการจำลองมิติใหคลายกับการฟง

จากของจริง เมื่อเราฟงดนตรีจากระบบสเตอริโอ 2 ทิศทาง (2 channel) จะสามารถแยกตำแหนงของเคร ื่อง

ดนตรีไดวาเสียงของเครื่องดนตรีชิ้นน้ันๆ มาจากทิศทางใด ซายขวา 

มัลติเพล็กซ (multiplex) หมายถึง การสงสัญญาณหลายๆ สัญญาณรวมกันมา เปนการผสมสัญญาณ

ตางๆ ลงบนคลื่นพาหอันเดียวกัน แลวสงไป พอถึงปลายทางดานเครื่องรับก็ใชวิธีการแยกสัญญาณตางๆ ออกมา

ตามตองการ  

มาตรฐาน FCC กำหนดการกระจายเสียงยานเอฟเอ็ม  ใหมีไซดแบนด 150 KHz และใหมี แบนดวิดท 

สถานีละ 200 KHz ซึ่งจะมีชองวางของความถ่ีท่ีไมมีสัญญาณสง 50 KHz เปนการดแบนด (Guard Band) สำหรับ 

ปองกันการรบกวน หรือแทรกกันระหวางสถานี ประเทศไทยวิทยุเอฟเอ็มปฏิบัติการอยูบนชวงความถ่ี 88 MHz ถึง 

108 MHz สัญญาณสเตอริโอในระบบเอฟเอ็ม FM Stereo Multiplex แยกเสียงซายขวา มีภาคเขารหัสสเตอริโอ 

(Stereo Encoder) มีสัญญาณ L+R (L+R Adder) เปนสัญญาณโมโน และมีสัญญาณ L-R โดยกลับเฟสสัญญาณ 

R 180 องศา แลวไปรวมกับ L ได L-R นำ L-R ไปผสมคลื่นแบบ บาลานซมอดูเลเตอร (Balance Modulator) กับ

สัญญาณคลื่นพาหะยอย 38 KHz แบบเอเอ็ม 100% โดยกำจัดคลื่นพาหะออก เอาเฉพาะ USB กับ LSB เรียกวา 

สัญญาณไซดแบนด L-R และมีสัญญาณ ไพลอต (Pilot Signal) ความถี่ 19 KHz เปนความถี่ที่มีความสำคัญ ใน

การสงและรับ FM Stereo Multiplex ถูกสงออกสองทาง คือสงเขาในวงจรรวมสัญญาณท้ังหมด และสงเขาวงจร

ทวีคูณความถี่สองเทา เปน 38 KHz (บางวงจรใชวิธีผลิต 38 KHz ขึ้นมาเปนพาหะยอยโดยตรง แลวหารสองเปน

ไพลอต) วงจรรวมสัญญาณทั้งหมด (Adder) จะรับสัญญาณทั้งสาม คือ L+R (Mono), 19 KHz (Pilot Signal) 

และ ไซดแบนด L-R รวมกันสงออกเปนสัญญาณเดียวเปนสัญญาณเบ็ดเสร็จสเตอริโอ (Composite Stereo 

Signal) แลวสงไปผสมคลื่นแบบเอฟเอ็ม   
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รูปที่ 1 โครงสรางของระบบเตอริโอมลัติเพล็กซ 

 

3. วิธดีำเนินการวิจัย 

1. ออกแบบวงจรแตละสวนตามโครงสรางของระบบสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการกระจายเสียงระบบ

เอฟเอ็ม  

 2. พัฒนาเปนโมดูลท่ีงายตอการศึกษา 

 3. นำโมดูลท่ีพัฒนาข้ึนมาน้ีไปใชประกอบการศึกษาในภาคปฏิบัติในรายวิชาระบบโทรคมนาคม 

 4. วัดความพึงพอใจของนักศึกษาตอโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรบัการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 

โครงสรางของโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ประกอบดวย

แผนภาพบล็อกดัง รูปท่ี 1 

ภาคโลพาสฟลเตอร วงจรโลพาสฟลเตอรจะทำหนาท่ีกรองสัญญาณความถ่ีต่ำ จุดตัดท่ีความถ่ี 15 kHz 

 ภาคปรีเอ็มฟาซิส จะทำหนาท่ียกระดับสัญญาณความถ่ีสูงตามขอกำหนดของระบบเพ่ือสงตอไปยังภาค 

L+R และ ภาค L-R 

 
 

รูปที่ 2 แผนภาพบล็อกของโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพลก็ซ 

สำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม 
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ภาครวมสัญญาณดานซายและดานขวา สัญญาณ (L+R)  สัญญาณน้ีเปนผลรวมของสัญญาณเสียงซีก

ซายและซีกขวา  ท่ีตองสงสัญญาณน้ีไปดวยก็เพ่ือใชสำหรับการรับของเครื่องเอฟเอ็มธรรมดาใหรับฟงจากสถานีท่ี

สงในระบบสเตอริโอมัลติเพล็กซไดเครื่องรับเอฟเอ็มธรรมดาจะรับเอาเฉพาะสัญญาณน้ีไปเปนสัญญาณเสียงออกสู

ลำโพงที่ได  จะมีครบทั้งสัญญาณซีกซายและขวารวมกันไมมีการแยกทิศทางของเสียง  และคุณภาพเสียงจะ

เหมือนกับการรับฟงจากสถานีวิทยุเอฟเอ็มธรรมดาทั่วไป สัญญาณคลื่นพาหยอย (L-R) ที่ตองเอาสัญญาณ (L-R) 

ไปมอดูเลตกับคลื่นพาหยอย 38 kHz กอนก็เพราะเราตองการสงสัญญาณ (L-R) รวมกันไปพรอมๆ กับสัญญาณ 

(L+R) โดยไมตองการใหสัญญาณทั้งสองมีการแทรกแซงกัน วิธีการนี้เปนกลวิธีในการมัลติเพล็กซสัญญาณเขา

ดวยกัน เราสามารถเอาสัญญาณเสียง L-R และ L+R ที่สงไปมาแปลงสภาพใหแยกเปนสัญญาณเสียงซีกซายและ

ขวา (LและR) แสดงไดดวยพีชคณิตดังน้ี เมื่อนำสัญญาณ (L+R) และ (L-R) มาบวกกันจะไดสัญญาณ เสียงซีกซาย 

= 2L เมื่อนำสัญญาณ L+Rและ L-R มาลบกัน จะไดสัญญาณเสียงซีกขวา = 2R 

ภาคบาลานซมอด สัญญาณ L-R จะถูกสงเขาไปยังภาควงจรบาลานซมอดูเลเตอร (balance  

modulator) จะเปนการเอาสัญญาณ L-R รวมเขากับคลื่นพาหยอย  38 kHz  

ภาคกำเนิดความถี่ Sub Carrier/Pilot Generator เปนวงจรผลิตความถ่ี 38 kHz เปน Sub carrier 

สงเขาไปยังวงจรบาลานซมอดูเลเตอร และ19 kHz เปนสัญญาณไพล็อต 

ภาคผสมสัญญาณ ทำหนาที ่ผสมสัญญาณ (L+R) สัญญาณคลื่นพาหยอย (L-R subcarrier) และ

สัญญาณไพล็อต 19 kHz จะถูกควบคุมระดับสัญญาณดวยความตานทานปรับคาไดเพื่อใหสัญญาณในระดับท่ี

ถูกตองกอนจะสงเขาไปยังวงจรขยายสัญญาณรวมเอาตพุตที ่ไดจะเปนสัญญาณคอมโพซิส  มัลติเพล็กซ 

(composite multiplex) สัญญาณมัลติเพล็กซนี้จะถูกสงเขาไปมอดูเลตกับคลื่นพาหที่ใชในการสงออกอากาศ  

โดยสงเขาไปที่วงจรโวลเตจคอนโทรลออสซิลเลเตอร (voltage controlled oscillator) หรือ VCO ซึ่งทำงานท่ี

ความถ่ีระหวาง 88-108 MHz เปนชวงของยานการสงกระจายเสียงเอฟเอ็ม 

 

 
 

รูปที่ 3 โมดูลวงจรสเตอริโอมลัติเพล็กซสำหรับการเสียง 

ระบบเอฟเอ็มท่ีพัฒนาข้ึนมา 
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4. ผลการศึกษา 

จากผลของการวัดและทดสอบสัญญาณของโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซโดยการทดสอบสัญญาณท่ี L 

เปน1 kHz  และ R เปน 2 kHz เพ่ือสะดวกในการสังเกตุ 

 

การทดสอบสัญญาณที่ภาคโลพาสฟลเตอร 

 

 
 

รูปที่ 4 การตอบสนองความถ่ีจากภาคโลพาสฟลเตอร 

 

 
 

รูปที่ 5 การตอบสนองความถ่ีจากภาคปรีเอ็มพาซีส 

 

 
 

รูปที่ 6 สัญญาณ L+R 
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รูปที่ 7 สัญญาณ L-R 

 

 
 

รูปที่ 8 สัญญาณไพลอต 19 kHz 
 

 
 

รูปที่ 9 สัญญาณพาหะ 38 kHz 

 

 
 

รูปที่ 10 สัญญาณ L-R ท่ีผานการมอดูเลตกับพาหะ 38 kHz 
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รูปที่ 11 สัญญาณสเตอริโอมัลติเพล็กซคอมโพซิส 

 

 
 
 

รูปที่ 12 สเปคตรัมของสัญญาณสเตอริโอมัลติเพล็กซคอมโพซิส 

 

 
 

รูปที่ 13 สเปคตรัมของสัญญาณสเตอริโอมัลติเพล็กซมาตรฐาน 

 

 
 

รูปที่ 14 สเปคตรัมของสัญญาณสเตอริโอมัลติเพล็กซของสัญญาณท่ีสรางข้ึนมาเทียบกับมาตรฐาน 
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 สรางแบบสอบถามความพึงพอใจตอการเรียนการใชงาน นำเครื่องมือท่ีใชน้ีไปใหผูเชี่ยวชาญ จำนวน 5 

ทาน พิจารณาความสอดคลองเพ่ือหาคาดัชนีความสอดคลองระหวางขอคำถามกับจุดประสงคท่ีวัด (IOC) หลังจาก

นั้นจึงนำไปใชกับนักศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ที่ลงทะเบียนเรียนรายวิชาระบบโทรคมนาคมใน

ภากการศึกษาท่ี 1 ปการศึกษา 2564 ผลความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวย โมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซ

สำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม ดังตารางท่ี 1 

 

ตารางที่ 1 ความพึงพอใจของนักศึกษาท่ีเรียนดวยชุดการสอนเรื่องการมอดูเลตทางความถ่ี 

ลำดับ รายการประเมิน X� SD 

1 ดานความปลอดภัย 4.85 0.32 

2 ดานความเหมาะสมกับการศึกษา 4.65 0.69 

3 ดานความสะดวกในการศึกษา 4.55 0.45 

4 ดานสรางทักษะและองคความรู 4.80 0.26 

5 ดานการบำรุงรักษา 4.70 0.50 

 รวม 4.71 0.37 

N=19 

 

ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที ่มีตอการเรียนดวยโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการ

กระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม มีผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.71, SD = 0.37)  

 

5. อภิปรายและสรุปผลการวิจัย 

จากการทดสอบสัญญาณท่ีไดจากโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม

ท่ีจัดสรางข้ึนมาน้ี พบวาสอด คลองกับทฤษฎีการมัลติเพล็กซ  สัญญาณท่ีไดสามารถนำไปใชในวิทยุกระจายเสียง

ระบบเอฟเอ็ม และสามารถสรางความเขาใจตอการศึกษาคาสัญญาณท่ีวัดไดน้ันสรางความเขาใจและเกิดมโนทัศน

ตอการศึกษา ในรูปท่ี 13 เปนขอกำหนดมาตรฐานของสัญญาณเตอริโอมัลติเพล็กซสำหรับการกระจายเสียงระบบ

เอฟเอ็มท่ีใชเปนสากล เมื่อนำสัญญาณท่ีวัดไดพบวาสอดคลองกับมาตฐานทุกสัญญาณในรูปท่ี 14 

เมื ่อนำไปหาระดับความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีตอการเรียนดวยโมดูลวงจรสเตอริโอมัลติเพล็กซ

สำหรับการกระจายเสียงระบบเอฟเอ็ม มีผลประเมินความพึงพอใจโดยรวมอยูในระดับมาก (X�= 4.71, SD = 0.37)  
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การศึกษาความพึงพอใจการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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บทคัดยอ 

บทความน้ีเปนการศึกษาความพึงพอใจการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลลานนา มีวัตถุประสงค 1. เพื ่อประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 2. เพ่ือศึกษาความพึงพอใจและขอเสนอแนะการใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผลการสำรวจความพึงพอใจจากผูใชงานระบบเปน

บุคลากรทั้ง 6 พื้นท่ี กับ 1 สถาบัน คือ พื้นที่เชียงราย พื้นที่ตาก พื้นที่นาน พื้นที่พิษณุโลก พื้นที่ภาคพายัพ 

เชียงใหม พื้นที ่ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จำนวน 153 คน เครื ่องมือที ่ใชเปนแบบสอบถาม

ประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert scales) พบวา ผูใชงานพึงพอใจในขอ 4 การเขาถึงระบบทำไดงายและ

รวดเร็ว และขอ 9 ความเร็วในการแสดงผลขอมูล ผลเฉลี่ยทุกดานอยูในระดับพึงพอใจมากท่ีสุด ( �̅�𝑥 = 4.88, S.D. 

= 0.35) ซึ่งแสดงใหเห็นวาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา สามารถใช

งานตอบสนองการความตองการและความพึงพอใจของผูใชงานระบบไดเปนอยางดี และมีความเหมาะสมกับ

บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท้ัง 6 พ้ืนท่ี และ 1 สถาบัน 

 

คำสำคัญ  ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส, ระบบสารสนเทศ, มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา  

 

07-R2R งานประจําสู่งานวิจัย

784



The Rate of Satisfaction in Using E-Office  

at Rajamangala University of Technology Lanna 

 

Paweena Thongpron1 Noppanut Wannapee1,2 Paweeya Raknim1,3 and Prasert Luekhong1,3* 

 
1 Office of Academic Resource and Information Technology,  

Rajamangala University of Technology Lanna, Muang, 

Chiangmai, THAILAND 

2 Faculty of Business Administration and Liberal Arts, 

 Rajamangala University of Technology Lanna, Doisaket, Chiangmai, THAILAND 

3 College of Integrated Science and Technology,  

Rajamangala University of Technology Lanna, Doisaket, Chiangmai, THAILAND 

 

*Corresponding Author E-mail: prasert@rmutl.ac.th , 061-6149991 

 

Abstract 

This study evaluates students' satisfaction at Rajamangala University of Technology 

Lanna with the electronic document system. The objectives are 1) to determine the degree of 

user satisfaction with the electronic document management system and 2) to examine the user 

satisfaction and recommendation of an electronic document system. There were 153 participants 

from six campuses and one institution, including Chiang Rai, Tak, Nan, Phitsanulok, Chiang Mai, 

Lampang, and the Agricultural Technology Research Institute. The instrument employed as a 5-

level Likert scale questionnaire revealed that respondents were satisfied with item 4: the 

accessibility, and item 9: the system was quick and straightforward. All average results were 

satisfactory (x = 4.88, S.D. = 0.35), showing that the electronic document system at Rajamangala 

University of Technology Lanna was efficient. The electronic document system can accommodate 

system users' needs on all six campuses and one institute. 

 

Keywords: e-office, Information System, Rajamangala University of Technology Lanna 
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1. บทนำ  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา เปนสถาบันอุดมศึกษาท่ีมุงผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติ ใหมีความ

เชี่ยวชาญทางดานวิชาชีพ ใชวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนพ้ืนฐาน พัฒนาหองปฏิบัติการพ้ืนฐาน และศูนยความ

เชี่ยวชาญเฉพาะทางดานวิชาชีพ และการบูรณาการ การจัดการเรียนการสอนกับการปฏิบัติงานจริง ประกอบดวย 

6 พื้นท่ี กับ 1 สถาบัน คือ พื้นที่เชียงราย พื้นที่ตาก พื้นที่นาน พื้นที่พิษณุโลก พ้ืนที่ภาคพายัพ เชียงใหม พื้นท่ี

ลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร (มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา, 2560) ทั้งนี้ในการรับสง 

หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพื่อสงตอ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือสงเขาระบบหนังสือเวียน ที่มีการลงนาม 

รับทราบ ผานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสโดยงานสารบรรณของหนวยงาน ซึ่งประสบปญหาและขอจำกัด 1.) 

ระบบเปนโปรแกรมสำเร็จรูป เปนเทคโนโลยีที่ลาสมัย  2.) ระบบงานเดิมไมมีการซอมบำรงุ หรือปรับปรุงระบบ

เนื่องจาก ไมไดตอสัญญาของบริษัทที่ทำการจัดซื้อจัดจาง 3.) มีขอจำกัดของระบบเครื่องแมขาย เนื่องจากเปน

เทคโนโลยีเกา เชน ความเร็วในการประมวลผล, ความจุของเครือ่งแมขาย 4.) ไมสามารถสงไฟลเอกสารขามเขต

พ้ืนท่ีได 5.) ไมสามารถพัฒนาตอได (ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ, 2564) 

จากปญหาและขอจำกัดดังกลาว ทำใหเกิดการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนาข้ึน เพ่ือทดแทน แกไขปญหาของระบบเดิม และเพ่ิมประสิทธิภาพการทำงานอยางเปน

ระบบยิ่งขึ้น โดยทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ หนวยงาน

กองกลางท่ีเปนหนวยงานผูดำเนินการกำหนด นโยบาย ระเบียบ ขอปฏิบัติการใชงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ 

 

 
 

รูปที่ 1 ฟงกชนัของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงลลานนา 

(“ความพรอมของระบบ E-Office ใหมในปจจุบัน”, 2564) 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลันเทคโนโลยีราชมงลลานนา ประกอบดวย 3 ฟงกชัน ดังรูปท่ี 

1 ดังนี้ 1.) ขอมูลหนังสือราชการ เปนฟงกชันควบคุมทะเบียนหนังสือราชการ การรับ-สงหนังสือราชการ การ

คนหาหนังสือราชการ และการประกาศ/ประชาสัมพันธ 2.) ขอมูลมอบหมายงาน เปนฟงกชันการมอบหมายงาน

ตามสายงาน ระดับหนวยงานจนถึงระดับบุคคล การลงนามดวยลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส การตรวจสอบเสนทางการ

ติดตามงาน และรายงานผลการดำเนินงาน 3.) การควบคุม เปนฟงกชันท่ีใชในการควบคุมขอมูลหนวยธุรกิจ ระดับ

สิทธ์ิการเขาถึงขอมูลและการใชงาน อีกท้ังการกำหนดเสนทางหนังสือราชการภายในหนวยงาน 

ในการจัดทำบทความวิจัยครั้งน้ี มีวัตถุประสงคเพ่ือประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และเพื่อวัดประสิทธิภาพการใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 
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2. แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวของ 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส (e-Saraban) คือ ระบบใหบริการรับสง หนังสือ จัดเก็บเอกสาร เพ่ือสง

ตอ สั่งการและลงนามในเอกสารหรือสงเขาระบบหนังสือเวียน ท่ีมีการลงนาม รับทราบ ผานระบบดวยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนิกส สามารถจำกัดสิทธ์ิในการเขาถึงเอกสาร รองรับการปฏิบัติงานของผูใชงานไดพรอม ๆ กัน เปนการ

ใหบริการในรูปแบบออนไลนลักษณะ Web Application ซึ่งฟงกชันของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ตามขอ 6 

แหงระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวาง

หนวยงานภาครัฐ สรางความสะดวกในการจัดเก็บคนหาเอกสาร ลดการใชกระดาษ ไดอยางเต็มรูปแบบ อีกท้ังรวม

ไปถึงลดตนทุนในการบำรุงรักษาระบบ   (สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล, 2564) 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี วาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2564  ขอ 11 ในการพัฒนาระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสของสวนราชการ หรือมีปญหาอุปสรรคทางเทคนิคในการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบ

สารบรรณอิเล็กทรอนิกส หรือในการเชื่อมโยงขอมูล หรือระบบกับสวนราชการและหนวยงานอ่ืน สวนราชการอาจ

ขอรับการสนับสนุนหรือขอความชวยเหลือจาก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  (องคการมหาชน)  หรือสำนักงาน

พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกสได (ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี, 2564) 

 เติมศักด์ิ สุขวิบูลย เขียนองคความรูเรื่อง ขอคำนึงในการสรางเครื่องมือประเภทมาตรประมาณคา 

(Rating Scale) เพ่ืองานวิจัย ไดสรุปประเด็นไววา เกณฑการแปลผลท่ีเหมาะสมท่ีสุดของ Rating Scale ทำได

หลายแบบ ดังน้ี แบบท่ี 1 : คาเฉลี่ย กำหนดเกณฑ 5 ระดับ ดังน้ี 4.21 - 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด 3.41 - 4.20 

อยูในระดับมาก 2.61 - 3.40 อยูในระดับปานกลาง 1.81 - 2.60 อยูในระดับนอย และ 1.00 - 1.80 อยูในระดับ

นอยท่ีสุด ใหชวงหางหรือพิสัยของคะแนนทุกระดับเทากัน ซึ่งเมื่อกำหนดน้ำหนักคะแนนระดับมากท่ีสุด มาก ปาน

กลาง นอย และ นอยท่ีสุด เปน  5,  4,  3,  2 และ 1 ตามลำดับ  พิสัยเปน 5-1 = 4 เฉลี่ยแตละชวงหางกัน 4/5 = 

0.8 แบบท่ี 2 : คาเฉลี่ย กำหนดเกณฑ 5 ระดับ ดังน้ี 4.50 - 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด 3.50 - 4.49 อยูในระดับ

มาก 2.50 - 3.49 อยูในระดับปานกลาง 1.50 - 2.49 อยูในระดับนอย และ 1.00 - 1.49 อยูในระดับนอยท่ีสุด ใน

เกณฑแบบท่ี 2 น้ี ชวงระดับคะแนนมากท่ีสุดกับนอยท่ีสุดจะมีนอยกวาระดับอ่ืน โดยชวงคะแนนมากท่ีสุด และนอย

ท่ีสุดชวงละประมาณ 0.5 แตในชวงอ่ืน ๆ ประมาณ 1 จะเห็นวา คะแนนเฉลี่ย 1.80 ก็จะตกอยูในระดับนอย ซึ่ง

สอดคลองกับหลักการปดเศษ ถึงแมแบบท่ี 2 จะสอดคลองกับหลักท่ัวไปของการปดเศษ แต ณ คะแนนเฉลี่ยเปน 

4.50, 3.50, 2.50 และ 1.50 ก็เปนจุดท่ีมีปญหาเชนเดียวกัน เชน 4.50 ถูกปดเปน 5 ในระดับมาก ท้ัง ๆ ท่ี 4.50 มี

ระยะหางจาก 5 กับ หางจาก 4 เปนระยะท่ีเทากัน อาจมีขอคำถามข้ึนวาทำไมไมปดเปน 4 ปดไดหรือไม (สุขวิบูรณ, 

2552) 

 

 ดังน้ันเกณฑการแปลความหมายท่ีเหมาะสมท่ีสุดปดขอโตแยงท้ังหมดโดยพัฒนาจากแนวคิดท้ังสองแบบ

ดังกลาว จึงเปนแบบท่ี 3 : คาเฉลี่ย ความหมาย กำหนดเกณฑ 5 ระดับ ดังน้ี 4.51 - 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด 

3.51 - 4.50 อยูในระดับมาก 2.51 - 3.50 อยูในระดับปานกลาง 1.51 - 2.50 อยูในระดับนอย และ 1.00 - 1.50 

อยูในระดับนอยท่ีสุด 

ฤทธิไกร ไชยงาม ไดเขียนบทความอางถึง มาตรวัดเจตคติแบบลิเคิรท (Likert rating scales) ไววา ลิ

เคิรท นิยาม เจตคติตามนิยามของเทอรสโตน (Thurstone) ท่ีกำหนดเจคติใหมีเพียงองคประกอบดวย ความรูสึก 

อารมณ หรือความคิดท่ีมีตอสิ่งหน่ึง เครื่องมือของลิเคิรทจะมุงถามลงไปท่ี "ความรูสึก" หรือ "ความเห็น" จากผูถูก

ถาม โดยใหเลือกได 5 ระดับ หรือ 7 ระดับ โดยผูออกแบบเครื่องมือวัดจะตองกำหนดเกณฑ 5 ระดับของผลการ
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วัดไวกอนลวงหนา และผานกระบวนการพัฒนาเครื่องมือกอนการนำไปใช เชน กำหนดเกณฑ 5 ระดับ ดังน้ี 4.50 

- 5.00 อยูในระดับมากท่ีสุด 3.50 - 4.49 อยูในระดับมาก 2.50 - 3.49 อยูในระดับปานกลาง 1.50 - 2.49 อยูใน

ระดับนอย และ 0.00 -1.49 อยูในระดับนอยท่ีสุด (ไชยงาม, 2562) 

 ประภัสสร ขาวงาม ไดศึกษาวิจัยเรื่อง ปจจัยระบบงานดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอความ

ประทับใจของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม (1) เพื่อศึกษาปจจัยระบบงานดาน

สารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอความประทับใจของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม (2) เพ่ือจัดกลุมปจจัยระบบงานดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอความประทับใจของบุคลากร

คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม และ (3) เพื่อทดสอบอิทธิพลของปจจัยระบบงานดานสาร

บรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสงผลตอความประทับใจของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม 

ไดดำเนินการเก็บรวบรวมขอมูลดวยแบบสอบถามกับบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏ

เชียงใหม จำนวน 97 ราย ผลการวิจัย พบวา บุคลากรเพศหญิง มีอายุเฉลี่ย 44 ป สำเร็จการศึกษาในระดับ

ปริญญาโท และมีสถานภาพเปนขาราชการ/พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ดานระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับ

ปจจัยระบบงานดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที ่สงผลตอความประทับใจของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา ปจจัยท่ี 1 ดานประสิทธิภาพของระบบ ผูตอบแบบสอบถามมีความประทับใจ

มากในขอ 4 ระบบชวยใหประหยัดทรัพยากร (เวลา และวัสดุอุปกรณสานักงาน) ปจจัยท่ี 2 ดานขั ้นตอน

กระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามมีความประทับใจมากในขอ 7 ระบบมีเมนูการออก (Logout) ที่งายและไม

ซับซอน ปจจัยท่ี 3 ดานการออกแบบสวนแสดงผล ผูตอบแบบสอบถามมีความประทับใจในขอ 5 รูปแบบการใช

งานระบบมีความงายในการเขาถึงขอมูล และปจจัยท่ี 4 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความ

ประทับใจมากในขอท่ี 1 กระบวนการในการใหบริการเหมาะสม ผลการจัดกลุมปจจัยระบบงานดานสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกส พบวา มี 5 ปจจัย ประกอบดวย (1) การออกแบบสวนแสดงผล (2) ดานขั้นตอนกระบวนการ (3) 

ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ (4) ดานความคุมคาของระบบ และ(5) ดานการใชงานงายของระบบ และผลการการ

ทดสอบอิทธิพลของปจจัยระบบงานดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสที่สงผลตอความประทับใจของบุคลากร คณะ

วิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม พบวา ดานการออกแบบสวนแสดงผล ดานขั้นตอนกระบวนการ 

ดานเจาหนาท่ีผูใหบริการ และ ดานการใชงานงายของระบบ ซึ่งสามารถรวมกันพยากรณความประทับใจ คิดเปน

รอยละ 61.9 (ขาวงาม, 2564) 

 ขณะที่ ดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ และกิตติ แกวจำลอง ไดวิจัยเรื่อง การประเมินประสิทธิผลการใชงาน

ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกสของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏบานสมเด็จเจาพระยา 

ศึกษาระดับความพึงพอใจจากการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส เพ่ือหาแนวทางการแกไขการใชงานใหมี

ประสิทธิภาพมากข้ึน จากลุมตัวอยาง จำนวน 204 คน สรุปผลการวิจัยไดวา เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ

การทำงาน ประสบการณในการทำงาน ความถี่ใชงานระบบท่ีตางกัน ซึ่งในมิติดานความพึงพอใจในการใชงาน

ระบบ และดานปญหาในการใชงานระบบ ไมแตกตางกัน (ดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ, 2560) 

 

 

3. วิธีดำเนินการวิจัย 

3.1 เครื่องมือท่ีใชในการรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งน้ี เปนแบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ

ความพึงพอใจการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ประกอบดวย 3 

สวน ไดแก สวนท่ี 1 ขอมูลท่ัวไปของผูตอบแบบสอบถาม ไดแก เพศ สายงาน ตำแหนง สกัดคณะ/หนวยงาน กลุม
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งาน สวนที่ 2 ขอมูลแบบสอบถามเกี่ยวกับความพึงพอใจการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา เครื่องมือที่ใชเปนแบบสอบถามประมาณคา 5 ระดับ ของลิเคิรท (Likert scales) 

จำนวน 15 ขอ โดยใชเกณฑคาเฉลี่ย ดังน้ี ระดับ 5 = พึงพอใจมากท่ีสุด ระดับ 4 = พึงพอใจมาก  ระดับ 3 = พึง

พอใจปานกลาง ระดับ 2 = พึงพอใจนอย ระดับ 1 = พึงพอใจนอยที ่สุด สวนที่ 3 ขอเสนอแนะของผู ตอบ

แบบสอบถาม 

วิธีการแปลผลแบบสอบถามไดใชคาเฉลี่ย (�̅�𝑥) ตามเกณฑคะแนน ซึ่งแปลความหมายของคาเฉลี่ยดังน้ี 

คะแนนสูงสุด – คะแนนต่ำสุด 

จำนวนชั้น   (1) 

    = 5-1 = 0.8 

      5 

 ระดับคะแนน   ความหมาย 

     ระดับ 5 คาเฉลี่ย 4.51 – 5.00 ความพึงพอใจในระดับมากท่ีสุด 

   ระดับ 4 คาเฉลี่ย 3.51 - 4.50 ความพึงพอใจในระดับมาก 

    ระดับ 3 คาเฉลี่ย 2.51 - 3.50 ความพึงพอใจในระดับปานกลาง 

     ระดับ 2 คาเฉลี่ย 1.51 - 2.50 ความพึงพอใจในระดับนอย 

    ระดับ 1 คาเฉลี่ย 1.00 - 1.50 ความพึงพอใจในระดับนอยท่ีสุด 

 

การดำเนินการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นำระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ที่พัฒนาขึ้นโดยทีมงาน

พัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ รวมกับ หนวยงานกองกลางท่ีเปนหนวยงาน

ผู ดำเนินการกำหนด นโยบาย ระเบียบ ขอปฏิบัติการใชงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ ของมหาวิทยาลัย 

ประกาศใชอยางเปนทางการในเดือนมกราคม 2565 และไดมีการสำรวจความพึงพอใจการใชงานระบบดวย

แบบสอบถาม ต้ังแตเดือนกุมภาพันธ 2565 ถึงเดือนมีนาคม 2565 

จากระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบเดิม ดังรูปที่ 2 ซึ่งประสบปญหาและขอจำกัด คือ 1.) ระบบ

เปนโปรแกรมสำเร็จรูป เปนเทคโนโลยีท่ีลาสมัย  2.) ระบบงานเดิมไมมีการซอมบำรุง หรือปรับปรุงระบบเน่ืองจาก 

ไมไดตอสัญญาของบริษัทท่ีทำการจัดซื้อจัดจาง 3.) มีขอจำกัดของระบบเครื่องแมขาย เน่ืองจากเปนเทคโนโลยีเกา 

เชน ความเร็วในการประมวลผล, ความจุของเครื่องแมขาย 4.) ไมสามารถสงไฟลเอกสารขามเขตพื้นที่ได 5.) ไม

สามารถพัฒนาตอได 

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระบบใหม ดังรูปที่ 3 การสง

และการรับหนังสือภายใน มีกระบวนการตามรูปท่ี 4 และรูปท่ี 5 โดยในข้ันตอนแรก บุคลากร/เจาหนาท่ีงานสาร

บรรณ หรือผูบริหาร ตองทำการเขาสูระบบผานชองทางเว็บไซต https://e-office.rmutl.ac.th/ ทุกครั้ง เพ่ือ

ตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงขอมูลและการเขาใชงาน เมื่อไดสิทธ์ิจากระบบแลว จากนั้นเลือกเมนูหนังสือสงภายใน 

กรอกขอมูลใหครบถวน พรอมแนบเอกสาร และเลือกหนวยงานที่ตองการสงเปนอันเสร็จสิ ้นกระบวนการสง

หนังสือภายใน สวนการรับหนังสือภายใน เชนกัน เมื่อเขาสูระบบตรวจสอบไดสิทธ์ิการเขาถึงขอมูลและการเขาใช

งาน แลวใหเลือกเมนูรอลงทะเบียนรับ ตรวจสอบหนังสือรับวาถูกตองหรือไม หากไมถูกตองใหตีกลับ ถาถูกตองให

ลงรับหนังสือ จากน้ันหัวหนาสำนักงานพิจารณาหนังสือสงตอผูบริหารหรือใหงานสารบรรณสงตอหนวยงานยอยลง

รับหนังสือตอไป 
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รูปที่ 2 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระบบเดิม (https://eoffice.rmutl.ac.th) 

 

 
 

รูปที่ 3 ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระบบใหม 

(https://e-office.rmutl.ac.th) 
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รูปที่ 4 การสงหนังสือภายในของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระบบใหม 
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รูปที่ 5 การรับหนังสือภายในของระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ระบบใหม 
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4. ผลการวิจัย  

จากเครื่องมือที่ใชในการรวบรวมขอมูลของการวิจัยครั้งนี้ แบบสอบถาม (Questionnaire) เกี่ยวกับ

ความพึงพอใจการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผูใชงานระบบเปน

บุคลากรทั้ง 6 พื้นที่ กับ 1 สถาบัน คือ พื้นที่เชียงราย พื้นที่ตาก พื้นที่นาน พื้นที่พิษณุโลก พื้นที่ภาคพายัพ 

เชียงใหม พ้ืนท่ีลำปาง และสถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จำนวน 153 คน คิดจากประชาการท่ีเปนบุคลากรท่ีตอง

ใชระบบท้ังหมด จำนวน 633 คน และนำขอมูลท่ีไดมาวิเคราะหหาคาเฉลี่ยได ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 แสดงคาเฉลี่ย คาเบี่ยงเบนมาตรฐาน และระดับความพึงพอใจระบบระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา 

ขอคำถาม �̅�𝑥 S.D. ระดับความพึงพอใจ 

1. ครอบคลุมตามความตองการ 4.89 0.35 มากท่ีสุด 

2. ความถูกตองของขอมูล 4.88 0.38 มากท่ีสุด 

3. ความสะดวกในการเรียกดูและสืบคนขอมูล 4.88 0.37 มากท่ีสุด 

4. การเขาถึงระบบทำไดงายและรวดเร็ว 4.90 0.33 มากท่ีสุด 

5. รายงานขอมูลไดตามตองการ 4.88 0.36 มากท่ีสุด 

6. เมนูใชงานงาย 4.88 0.34 มากท่ีสุด 

7. ความสวยงามและนาสนใจของระบบ 4.88 0.35 มากท่ีสุด 

8. การจัดรูปแบบงายตอการใชงาน 4.88 0.35 มากท่ีสุด 

9. ความเร็วในการแสดงผลขอมูล 4.90 0.31 มากท่ีสุด 

10. ขอความสื่อความหมายชัดเจน 4.88 0.34 มากท่ีสุด 

11. ความเหมาะสมของรูปแบบรายงาน 4.87 0.37 มากท่ีสุด 

12. ขอมูลมีประโยชนตอการนำไปใชตอยอด 4.88 0.37 มากท่ีสุด 

13. เปนแหลงขอมูลท่ีเปนไปตามความตองการ 4.88 0.37 มากท่ีสุด 

14. เปนสื่อในการเผยแพรและประชาสัมพันธ 4.88 0.36 มากท่ีสุด 

15. ระบบมีประสิทธิภาพในการใชงาน 4.89 0.33 มากท่ีสุด 

รวม 4.88 0.35 มากท่ีสุด 

 

 จากตารางที่ 1 ผูตอบแบบสอบถามทั้งหมด จำนวน 153 คน มีการประเมินพึงพอใจโดยภาพรวมอยูใน

ระดับมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 4.88, S.D. = 0.35) โดยผูใชงานพึงพอใจระดับมากที่สุดในเรื่องของการเขาถึงระบบทำได

งายและรวดเร็ว และความเร็วในการแสดงผลขอมูล 

 

5. สรุปและอภิปรายผล 

การศึกษาความพึงพอใจการใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ลานนา มีวัตถุประสงค 1. เพื่อประเมินความพึงพอใจการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา 2. เพื่อศึกษาขอเสนอแนะการใชงานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัย
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เทคโนโลยีราชมงคลลานนา ผลการสำรวจความพึงพอใจจากกลุมประชากรผูใชงานระบบเปนบุคลากรท้ัง 6 พ้ืนท่ี 

กับ 1 สถาบัน คือ พ้ืนท่ีเชียงราย พ้ืนท่ีตาก พ้ืนท่ีนาน พ้ืนท่ีพิษณุโลก พ้ืนท่ีภาคพายัพ เชียงใหม พ้ืนท่ีลำปาง และ

สถาบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร จำนวน 153 คน ประเมินพึงพอใจโดยภาพรวมอยูในระดับมากที่สุด ( �̅�𝑥 = 4.88, 

S.D. = 0.35) โดยผูใชงานพึงพอใจระดับมากท่ีสุดในเรื่องของการเขาถึงระบบทำไดงายและรวดเร็ว และความเร็ว

ในการแสดงผลขอมูล ซึ่งสอดคลองกับผลงานของอมรรัตน จันทรยิด ศึกษาเกี่ยวกับระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส

ทหาร มีการพัฒนาระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสสำหรับบริหารและจัดการงานดานเอกสารและหนังสือราชการ

ภายในกองบัญชาการกองทัพไทย ระบบสามารถชวยในการทำงานและประสานงานภายในหนวยงานมีความ

สะดวกและรวดเร็ว มากกวาระบบเดิม (จันทรยิด, 2561) และผลงานวิจัยของ ประภัสสร ขาวงาม เรื่องปจจัย

ระบบงานดานสารบรรณอิเล ็กทรอนิกสที ่ส งผลตอความประทับใจของบุคลากร คณะวิทยาการจัดการ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ในปจจัยท่ี 1 ดานประสิทธิภาพของระบบ ผูตอบแบบสอบถามมีความประทับใจ

มากในขอ 4 ระบบชวยใหประหยัดทรัพยากร (เวลา และวัสดุอุปกรณสานักงาน) ปจจัยท่ี 2 ดานขั ้นตอน

กระบวนการ ผูตอบแบบสอบถามมีความประทับใจมากในขอ 7 ระบบมีเมนูการออก (Logout) ที่งายและไม

ซับซอน ปจจัยท่ี 3 ดานการออกแบบสวนแสดงผล ผูตอบแบบสอบถามมีความประทับใจในขอ 5 รูปแบบการใช

งานระบบมีความงายในการเขาถึงขอมูล และปจจัยท่ี 4 ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ ผูตอบแบบสอบถามมีความ

ประทับใจมากในขอท่ี 1 กระบวนการในการใหบริการเหมาะสม และดานการออกแบบสวนแสดงผล ดานข้ันตอน

กระบวนการ ดานเจาหนาที่ผูใหบริการ และ ดานการใชงานงายของระบบ ซึ่งสามารถรวมกันพยากรณความ

ประทับใจ คิดเปนรอยละ 61.9 (ขาวงาม, 2564) 

 

6. กิตติกรรมประกาศ 

ขอขอบพระคุณ อธิการบดีฯ รองอธิการบดีฝายบริหาร ที่ใหคำปรึกษา คำแนะนำ และผลักดันจน

พัฒนาเปนระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา และนำไปใชงานจริงสามารถ

แกไขปญหาขอจำกัด เกิดประโยชนตอมหาวิทยาลัยอยางแทจริง 

ขอขอบคุณ กลุ มงานพัฒนาระบบสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เปน

ทีมงานกำลังสำคัญในการพัฒนาระบบและฐานขอมูล และหนวยงานกองกลาง ท่ีเปนหนวยงานผู ดำเนินการ

กำหนด นโยบาย ระเบียบ ขอปฏิบัติการใชงาน ตามระเบียบงานสารบรรณ อยางถูกตอง 

และสุดทายนี้ขอขอบคุณ บุคลากร/เจาหนาที่ ผูรวมงาน ที่ไดรวมใหคำแนะนำและรวมพัฒนาใหมี

ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา ท่ีมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

สอดคลองกับบริบทขององคกรอยางแทจริง มา ณ ท่ีน้ี 

 
7. เอกสารอางอิง 
A Subari. (2019). Design of E-office system in vocational school. TALENTA CEST II 2019 (หนา 1-8). 

Medan, Indonesia: IOP Conference Series: Materials Science and Engineering. 

K H Satish Dr Rizwana M. (2019). CHALLENGES AND OPPORTUNITIES IN E-OFFICE 

IMPLEMENTATION: A STUDY WITH REFERENCE TO GOVERNMENT INSTITUTION. 

VTUJournal of Engineering Sciences and Management , 51-56. 

 

07-R2R งานประจําสู่งานวิจัย

794



Nur Aini Dwi Setyowati Mohammad Syahidul Haq. (2021). Development of Codeigniter-Based E-

Office Applications. 3rd International Conference on Research and Academic 

Community Services (หนา 269-274). Surabaya, Indonesia: ICRACOS. 

กิตติ แกวจำลอง ดวงใจ ภัทรศรีธนวงศ. (2560). การประเมินประสิทธิผลการใชงานระบบสารบรรณ

อิเล็กทรอนิกสของคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฎบานสมเด็จเจาพระยา. กาวทัน

โลกวิทยาศาสตร, 59-70. 

เติมศักด์ิ สุขวิบูรณ. (2552). ขอคำนึงในการสรางเครื่องมอืประเภทมาตรประมาณคา (Rating Scale) เพ่ือ

งานวิจัย. เขาถึงไดจาก ms.src.ku.ac.th: 

https://www.ms.src.ku.ac.th/schedule/Files/2553/Oct/1217086.doc 

ประภัสสร ขาวงาม. (2564). ปจจัยระบบงานดานสารบรรณอิเล็กทรอนิกสท่ีสงผลตอความประทับใจของบคุลากร 

(รายงานผลงานวิจัย). เชียงใหม: มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม. 

ผูอำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ. (2564). แนวทางปฏิบัติเพ่ือใหเกิดการใชงานระบบ. 

เชียงใหม: 2564. 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา. (2560). เขาถึงไดจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา: 

https://www.rmutl.ac.th/page/history 

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี. (2564). 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/113/T_0001.PDF. เขาถึงไดจาก ราช

กิจจานุเบกษา: http://www.ratchakitcha.soc.go.th 

ฤทธิไกร ไชยงาม. (2562). มาตรวัดเจตคติแบบลิเคิรท (Likert rating scales). เขาถึงไดจาก gotoknow: 

https://www.gotoknow.org/posts/659229 

สำนักพัฒนารัฐบาลดิจิทัล. (2564). ระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส. เขาถึงไดจาก dga: https://www.dga.or.th/ 

อมรรัตน จันทรยิด. (2561). ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสทหาร (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต). 

กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต. 

 
 

  

 

07-R2R งานประจําสู่งานวิจัย

795



 

796 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 




	1. เครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรม Sketchup Pro 2019 ใช้ในการจำลองโมเดลอาคารในรูปแบบ 3 มิติ โดย
	ใช้ในการขึ้นโมเดลจำลองรูปทรงอาคารตามขนาดความกว้าง ความยาว และความสูง ก่อนที่จะนำเข้าในโปรแกรม scSTREAM2021 ต่อไป
	3. ข้อมูลค่าตัวแปรที่ใช้ในการจำลองโมเดล
	3. กรณีลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 3.05 เมตร/วินาที ก่อนมีอาคารสูง
	4. กรณีลมพัดจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 3.05 เมตร/วินาที หลังมีอาคารสูง
	5. กรณีลมพัดจากทิศตะวันตก ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 3.04 เมตร/วินาที ก่อนมีอาคารสูง
	6. กรณีลมพัดจากทิศตะวันตก ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 3.04 เมตร/วินาที หลังมีอาคารสูง
	9. กรณีลมพัดจากทิศเหนือ ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 2.47 เมตร/วินาที ก่อนมีอาคารสูง
	10. กรณีลมพัดจากทิศเหนือ ด้วยความเร็วลมเฉลี่ย 2.47 เมตร/วินาที หลังมีอาคารสูง
	ตารางที่ 1 ข้อกําหนดด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัย ISO 27001:2013
	ตารางที่ 2 สรุปรายชื่อหน่วยงานและข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
	7. เอกสารอ้างอิง



